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RESUMO 

 

 

No que tange sobre o planejamento do fechamento de minerações, diretamente ligadas 

estão as questões sobre a sustentabilidade de uma atividade que é considerada essencial 

a sociedade, destacando-se principalmente o planejamento das etapas de desativação e 

pós-fechamento posteriormente ao encerramento das atividades de produção mineral. O 

fechamento deve garantir a implantação de medidas de estabilidade e segurança da área 

bem como a proposta de um novo uso para a área e a sua recuperação ambiental incluindo 

sua reabilitação, restauração ecológica e a remediação de áreas contaminadas. No Brasil, 

desde o período da colonização, várias cidades prosperaram em torno de áreas exploradas 

pela mineração e muitas destas áreas mineradas foram também abandonadas sem a 

execução do plano de fechamento de mina devido à falta de uma legislação específica, 

com isso várias áreas inadequadas a moradia foram apropriadas pela população através 

de uma ocupação desordenada expondo a comunidade a condições desfavoráveis de 

habitação relacionados aos riscos geotécnicos existentes gerando uma irresponsabilidade 

social. A mina em questão a ser estudada nesta dissertação, está localizada em Ouro Preto 

e atualmente se encontra em situação de abandono com suas encostas totalmente 

degradadas e com vários processos de risco geológico-geotécnico, está situada em um 

bairro onde desde a década de 70 apresenta expressiva crescimento populacional. Para 

avaliação da área, foram realizados ensaios de cisalhamento direto, a fim de se estabelecer 

os parâmetros necessários para a proposta de um uso, mitigação dos impactos ambientais 

e a recuperação ambiental da área abandonada. 

 

Palavras chave: fechamento de mina; mineração; impacto ambiental; risco geotécnico. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Regarding the planning of the closure of mining, the questions about the sustainability of 

na activity considered essential to society are directly linked, especially the planning of 

the decommissioning and post-closure stages and the closure of the activities of mineral 

production. The closure should ensure the implementation of stability and safety 

measures of the area, as well as the proposed new use for the area and its environmental 

recovery, including its rehabilitation, ecological restoration and remediation of 

contaminated areas. In Brazil, since the colonization period, several cities have thrived 

around the mining areas and many of these mined areas have also been abandoned without 

the execution of the mine closure plan due to the lack of specific legislation, so several 

unsuitable housing areas have been appropriated by the population through an occupation. 

disorderly, placing the community in unfavorable housing conditions related to existing 

geotechnical risks, generating social irresponsibility. The mine in question to be studied 

in this dissertation, is located in Ouro Preto and is currently in a situation of abandonment, 

with its completely degraded slopes and with various geological-geotechnical risk 

processes, located in a neighborhood where since the 70's presents a significant 

population growth. To evaluate the area, direct shear tests were performed to establish 

the necessary parameters for the proposed use, mitigation of environmental impacts and 

environmental recovery of the abandoned area. 

 

Keywords: mine closure; mining; environmental impact; geotechnical risk. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

A mineração, atividade relevante na sociedade contemporânea diretamente ligada ao setor 

básico da economia, contribui para o bem-estar e a qualidade de vida de várias gerações. 

Entretanto, como atividade industrial, deve trabalhar em respeito ao tripé do 

desenvolvimento econômico, responsabilidade social e cultural e minimização e 

mitigação dos impactos ambientais uma vez que implica na exploração de recursos 

naturais.  

No Brasil, a atividade mineradora remonta ao período da colonização pela busca aos 

metais preciosos, principalmente ouro, acarretando em intensas modificações de todo 

cenário político, social, religioso, econômico e do ecossistema local.  

Em Minas Gerais a mineração sempre foi uma das principais atividades econômicas. A 

exploração de recursos naturais no estado, segundo Alves (2008), fomentou a abertura de 

estradas, a implantação de núcleos urbanos, a unificação do território, a criação de uma 

estrutura administrativa própria e a construção da Estrada Real na qual várias cidades 

históricas se desenvolveram em tornos das minas. Essa atividade constitui um dos 

principais fatores antrópicos de degradação ambiental, devido às grandes modificações 

físicas e bióticas que provoca (FONSECA, 1989). 

De acordo com Sobreira e Fonseca (2001), a necessidade de criação de novas áreas 

urbanas em função do crescimento da população, a partir dos anos sessenta não foi 

acompanhada por planejamento prévio adequado, levando à ocupação de áreas onde se 

desenvolveram atividades de mineração no passado. Na maioria das vezes essas áreas 

apresentam características morfológicas e geotécnicas desfavoráveis à ocupação urbana. 

Nestes locais, a segurança da população e das estruturas presentes estão sujeitos à 

instabilidade de encostas e desmoronamentos.  
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A recuperação natural dessas áreas é, em geral muito lenta e em alguns casos, o processo 

de degradação agrava-se com a intensificação da erosão e aparecimento de voçorocas 

(LEITE, 1992). Entretanto, as áreas mineradas podem ser recuperadas para atividades 

turísticas, agropecuárias, florestais, recreativas, bem como para a conservação da flora e 

fauna silvestres (GRIFFITH, 1981).  Para a realização de obras de recuperação visando o 

equilíbrio ambiental, é importante a realização de estudos para caracterização geotécnica 

visando a estabilização física da área para o uso futuro preestabelecido.  

Na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, as alterações na morfologia dada à intensa 

atividade de mineração no período colonial, é bem conhecida (SOBREIRA et al., 2014), 

pois no século XVII se inicia a primeira corrida minerária do Brasil, levando a essa região 

do Estado de Minas Gerais apresentar no século XVIII o maior núcleo populacional.  

Com isso várias áreas de antigas minerações a céu aberto da cidade apresentam como 

legado áreas com cenário de intensa exploração, abandonado e acentuada modificação do 

território original, onde suas encostas sofreram ao longo dos anos com vários processos 

de ocupação desordenada e depredatório, desencadeando assim um quadro problemático 

relativo à situação de risco geológico - geotécnico à que a população está inserida.  

Por isso a cidade de Ouro Preto é um exemplo de ocupação urbana de áreas mineradas 

com assentamentos precários em áreas de risco, marcada geralmente pela segregação 

social e pela falta de políticas públicas habitacionais.  

Neste cenário na cidade, encontra-se uma área degradada por uma antiga mina de pirita, 

objeto dessa pesquisa, que tem como base a caracterização geotécnica dos taludes da cava 

de uma mina de pirita e uma proposição de recuperação ambiental via estabilização dos 

taludes. Essa mina, localizada no limite sul do Bairro Santa Cruz, foi operada de 1930 à 

década de 1960 sendo desativada, segundo relatos, após a ocorrência de um grande 

desmoronamento no local. Na época era uma das melhores jazidas de pirita existentes no 

país, com uma reserva de 10 M de toneladas de pirita. Foi extraída para produção de ácido 

sulfúrico, principalmente para fins bélicos na fábrica Presidente Vargas, antiga fábrica de 

pólvora de Piquete em São Paulo (LACOURT, 1938). 
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1.2 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

Até os anos 1980 no Brasil, as áreas de minas eram geralmente abandonadas, sem 

preocupação de recuperação dos impactos causados e também pelo fato da inexistência 

de normas regulamentadoras da atividade minerária. Em muitos casos a preocupação se 

dava apenas quanto à segurança e para instalação de placas indicativas de risco. Para o 

governo e população, minas abandonadas trazem grandes passivos ambientais, alto custo 

de recuperação e muitos riscos à comunidade. 

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) foi regulamentado pelo Decreto 

Federal nº. 97.632/89, que dispôs em seu artigo 1º que os empreendimentos destinados à 

exploração de recursos minerais deverão, quando da apresentação do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), submeter à aprovação 

do órgão ambiental competente um plano de recuperação de área degradada (BRASIL, 

1989). 

A definição de mina abandonada é dada pela Deliberação Normativa COPAM nº 

220/2018 (MINAS GERAIS, 2018) empreendimento com a atividade de extração mineral 

inativa, sem previsão de reinício da atividade, sem medidas de controle ou monitoramento 

ambiental, caracterizando o abandono do empreendimento, no qual o processo de 

fechamento está incompleto ou ausente. 

As minas tituladas como abandonadas são aquelas que tiveram suas atividades encerradas 

e que não possuem planos para recuperação de área degradada. Em países como o Brasil 

o problema se agrava, pois para encerrar uma empresa não há necessidade da obtenção 

do “nada consta” no órgão ambiental e o custo por problemas socioambientais acaba 

recaindo sobre o governo e a sociedade (TAVEIRA, 2003). 

No contexto em se estabelecer um novo uso e recuperação de áreas degradadas, as 

características geológicas e geotécnicas devem ser consideradas para se evitar exposição 

aos riscos e para que os impactos sejam minimizados, devendo-se realizar a 

caracterização dos possíveis processos que podem ocorrer como escorregamentos, 

erosão, solapamento de margens, assoreamento, inundação, colapsos, subsidências, etc., 

que além de danos econômicos e ambientais, trazem riscos às pessoas.  
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Portanto está dissertação apresenta enfatiza a caracterização geotécnica como uma 

proposta de minimização de um passivo ambiental de uma mina abandonada. Isto se 

justifica por entender que no caso específico da área de estudo os problemas geotécnicos 

são os mais relevantes e a solução destes implicaria numa significativa melhoria das 

condições ambientais do local.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

A pesquisa tem como objetivo apresentar uma proposta de recuperação de uma mina 

abandonada como foco na caracterização geotécnica da área. E com base nos dados 

geotécnicos propor uma nova configuração topográfica para estabilização dos taludes e 

recuperação das voçorocas lá presente.  

O estudo tem como objetivos específicos o levantamento topográfico atualizado da área, 

a coleta de amostras indeformadas e a avaliação da resistência do solo ao cisalhamento 

em alguns pontos da área. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O desenvolvimento da dissertação de mestrado foi dividido em 5 capítulos, estruturada 

da seguinte forma: 

Capítulo 1 - Introdução: Fala sobre o conteúdo em geral da pesquisa, sua justificativa que 

levou ao desenvolvimento do tema e os objetivos do estudo; 

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica: Apresenta conhecimento científico de diversos 

autores a respeito de temas pertinentes às pesquisas sendo subdivididos em: 

 

● Minas Abandonadas: expõe sobre a prática de abandono das minas e a falta de 

obrigatoriedade do cumprimento de ações para recuperação dessas áreas. 
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● Fechamento de Mina: fala sobre o encerramento total de suas atividades 

operacionais e de suas instalações, do legado do pós-mineração, da fase de 

conclusão (descomissionamento, sua reabilitação, do monitoramento e 

manutenção da área), da legislação e do fechamento com suas práticas para 

recuperação de áreas degradadas. 

 

● Processos Geotécnicos em Áreas Mineradas Abandonadas: Discorre sobre os 

possíveis passivos ambientais que podem ocorrer em áreas de mineração 

abandonada, a vulnerabilidade na qual estão impostas como a exposição do solo 

ao desmatamento, descaracterização do relevo e a ocupação inadequada. 

 

● Formação do solo: retrata sobre como os solos são formados por horizontes ou 

camadas sobrepostas e por suas características típicas, particularidades e 

limitações. 

 

● Estudo de caso: Caracteriza o local de estudo historicamente, falando sobre a sua 

ocupação, a exploração da mina e da dinâmica geológica existente no bairro; 

 

Capítulo 3 - Metodologia para Caracterização Geotécnica: Descreve a metodologia 

detalhada que foi utilizada no estudo, definindo e apresentando os conceitos utilizados e 

seus parâmetros.  

Capítulo 4 - Análise e Apresentação dos Resultados: a partir dos dados obtidos em 

consequência dos estudos realizados, é apresentado a caracterização do solo com o 

projeto de proposta de um novo uso para o local. 

Capítulo 5 - Conclusão e Sugestões para Pesquisas Futuras: Discorre sobre as principais 

conclusões do trabalho baseada nos resultados dos ensaios laboratoriais, assim como 

indica algumas sugestões para pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 MINAS ABANDONADAS 

 

Em todos os continentes houve a multiplicação de áreas mineradoras abandonadas com 

grandes passivos ambientais, devido em muitos países isso ocorrer por falta de uma 

legislação específica e pela ausência da obrigatoriedade de cumprimento dessas 

condições. 

A regulamentação legal de fechamento e pós-fechamento varia em cada país. No Brasil 

o que acontece é que não possui uma legislação específica que discipline o fechamento 

de mina e cada estado adota o seu regimento próprio. A exigência de recuperação de áreas 

degradadas só passou a ser considerada na legislação brasileira a partir dos anos 1980 

(TONIDANDEL, 2011).  

Sobre o fechamento de mina, na legislação ambiental federal há apenas fragmentos de 

normas que preveem o plano de desativação e a reabilitação de áreas degradadas, mas 

sem disciplinar os conteúdos mínimos e os procedimentos de desativação 

(TONIDANDEL, 2011). 

No Brasil, há vários casos de minas que foram abandonadas depois de encerradas e, das 

quais, não se conhece o titular. Ao encerrar uma empresa, não é preciso obter nenhum 

documento que consta nos órgãos ambientais. Com isso, o custo por problemas 

socioambientais acaba recaindo sobre o governo e a sociedade (TAVEIRA, 2003). 

No ano de 2016 foi divulgado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM, o 

primeiro ‘Cadastro de Minas Paralisadas e Abandonadas no Estado de Minas Gerais - 

2016’ que registrou minas abandonadas ou paralisadas, do qual não se refere ao total do 

estado com potencial de haver centenas nesta mesma situação. O Cadastro traz 

informações sobre as áreas impactadas com uma análise do risco ambiental (FEAM, 

2019). 
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No Cadastro de Minas Paralisadas e Abandonadas, o estudo aborda a situação de 400 

minas das mais diversas tipologias, desde lavras garimpeiras até grandes 

empreendimentos. Em relação à situação atual das minas, 169 áreas foram classificadas 

como abandonadas e 231 como paralisadas, sendo 97 áreas classificadas como paralisada 

com controle ambiental e 134 áreas classificadas como paralisada sem controle ambiental, 

conforme apresentado na Figura 2.1 (MINAS GERAIS, 2016). 

 

0.1Figura 2.1: Situação das minas: abandonada e paralisada. Fonte: Minas Gerais, 2016 

 

As minas paralisadas de acordo com o controle ambiental, são minas onde foram 

verificadas medidas de controle e monitoramento ambiental, sendo as minas menos 

críticas do ponto de vista de passivos ambientais existentes. A situação ambiental das 

minas que se encontram paralisadas sem controle ambiental e das minas abandonadas é 

semelhante, não sendo observadas, em ambas, medidas de controle para mitigação dos 

danos ambientais (MINAS GERAIS, 2016). 

Assim, mina  abandonada é caracterizada como empreendimento  com  a  atividade  de  

extração mineral inativa, sem previsão de reinício da atividade, sem medidas de controle  

ou  monitoramento  ambiental,  caracterizando  o  abandono  do empreendimento,  no  

qual  o  processo  de  fechamento  está  incompleto ou ausente; e mina  paralisada possui 

o empreendimento  com  a  atividade  de  extração mineral inativa, com previsão de 

reinício de produção e com medidas de controle e monitoramento ambiental (MINAS 

GERAIS, 2018).  
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2.2 FECHAMENTO DE MINA EM MINAS GERAIS 

 

Um dos setores mais relevantes economicamente no Brasil que gera crescimento 

econômico e evolução da sociedade, em especial é a atividade mineradora, que é 

considerada uma atividade de interesse nacional e social, de utilidade pública e propulsora 

do desenvolvimento (MINAS GERAIS, 2018), está entre as que mais causa impactos 

ambientais e socioeconômicos negativos, modificando o entorno do território do qual está 

inserida, principalmente quando se encontram em situação de abandono. 

No Brasil a experiência com fechamento e desativação de minas é pequena, 

principalmente devido minas historicamente exauridas serem abandonadas sem a 

realização de um planejamento adequado para o encerramento de sua atividade.  

Minas Gerais é o único estado do nosso país que apresenta legislação específica que 

disciplina o fechamento de minas. O fechamento de mina tem como característica o 

encerramento total de suas atividades operacionais e de suas instalações, se tratando da 

última etapa muito importante do legado do pós-mineração. Esta ocorre somente com a 

conclusão de seu descomissionamento, sua reabilitação, do monitoramento e manutenção 

da área.  

Os efeitos ambientais negativos da extração mineral (mineração e lavra garimpeira) estão 

associados às diversas fases de exploração dos bens minerais, desde a lavra até o 

transporte e beneficiamento do minério, podendo estender-se após o fechamento da mina 

ou o encerramento das atividades.  

Ainda, a mineração altera de forma substancial o meio físico, provocando 

desmatamentos, erosão, contaminação dos corpos hídricos, aumento da dispersão de 

metais pesados, alterações da paisagem e do solo, além de comprometer a fauna e a flora. 

Afeta, também, o modo de viver e a qualidade de vida das populações estabelecidas na 

área minerada e em seu entorno. (ARAÚJO et al., 2014). 

O fechamento de uma mina pode decorrer por diversos fatores incluindo desde o teor 

mineral explorado, a sua inviabilidade econômica de extração, a exaustão de suas reservas 

e as questões ambientais ou até mesmo a flutuação do valor do minério no mercado. De 

acordo com Lima (2009, apud TONIDANDEL, 2011), outros motivos também podem 

levar uma mina a cessar suas atividades, como: 
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• Razões Econômicas, acentuadas oscilações ou queda no preço das commodities 

e/ou altos custos de produção;  

 

• Razões Geológicas, imprevisto decréscimo no teor ou reserva do corpo de 

minério;  

 

• Motivos Técnicos, condições geotécnicas adversas ou falhas mecânicas ou de 

equipamentos;  

 

• Aspectos Legais, descumprimento de normas legais associados à segurança;  

 

• Fatores ambientais, descumprimento de normas ambientais, ou um eventual 

acidente ambiental; 

 

• Mudanças Políticas; 

 

• Pressão social, conflitos no relacionamento com as comunidades da área de 

influência direta ou com Organizações não Governamentais - ONGs; 

 

• Fechamento de indústrias ou de mercados da cadeia produtiva.  

 

Qualquer razão que leve à desativação de empreendimentos minerários (minas) enfrenta-

se o problema da reabilitação das áreas degradadas, de reutilização do terreno e de 

sustentabilidade socioeconômica, que podem ser definidos como o conjunto de ações que 

visam tornar a área apta para algum uso produtivo, não necessariamente idêntico ao que 

antecedeu a atividade. As possibilidades de uso futuro requerem que a área em questão 

apresente condições de estabilidade física, química e biológica (TONIDANDEL, 2011).  

Com isso, fechamentos mal executados e negligenciados, como no caso de minas 

abandonadas são um péssimo legado que uma empresa no âmbito da economia e do 

desenvolvimento sustentável podem deixar para as comunidades e governos 

(TONIDANDEL, 2011). 
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O fechamento de uma mina, então, pode ocorrer por duas formas diferentes: de forma 

programada ou de forma prematura que leva geralmente a ocorrência do abandono de 

minas. 

O fechamento programado é aquele que ocorre de forma preparada e planejada, com um 

Plano de Fechamento bem definido, onde suas atividades e etapas são identificadas, bem 

como suas durações e sequências. O fechamento programado é previsível e se dá 

normalmente com a exaustão da mina. Contrariamente a esse, o fechamento prematuro 

ou repentino acontece devido a razões distintas da exaustão da mina, de forma inesperada 

e indesejada, muitas vezes sem qualquer tipo de planejamento (PIMENTA, 2012).  

O fechamento prematuro é muito frequente na mineração. Os motivos que conduzem a 

esta situação são diversos e nem todos estão sob controle ou influência da empresa e este 

deve ser entendido como aquele que ocorre antes da data prevista no Plano de Fechamento 

(IBRAM, 2013). 

Ainda segundo, Pimenta (2012) as atividades do fechamento de minas programado são 

muitas e normalmente incluem o seguinte: demolição e remoção da infraestrutura; 

remodelamento e remanejamento da geografia minerada; conclusão dos processos de 

reabilitação e remediação; monitoramento e medição do desempenho das atividades de 

fechamento em face dos padrões e critérios estabelecidos; inspeções, consultas e emissão 

de relatórios aos “stakeholders” (envolvidos); provação progressiva da comunidade e 

governo.  

Na Figura 2.2, podemos observar o ciclo da vida de uma mina e os cenários de fechamento 

prematuro e de fechamento programado, incluindo a suspensão temporário que pode 

ocorrer em alguns setores minerários com paralisação de suas atividades com retomada 

de produção posteriormente. 
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0.2Figura 2.2: Ciclo da vida de mina. Fonte: Ibram, 2013 

 

No Estado de Minas Gerais, em 2018 foi aprovada a nova regulamentação específica para 

paralisação temporária da atividade minerária e o fechamento de mina, a Deliberação 

Normativa Copam nº 220, de 21 de março de 2018, considera em seu artigo 1º:  

● fechamento de mina: processo que abrange toda a vida da mina, desde a fase dos 

estudos de viabilidade econômica até o encerramento da atividade minerária, 

incluindo o descomissionamento, a recuperação e o uso futuro da área impactada. 

 

● recuperação ambiental da área minerada devem mitigar os passivos ambientais, 

sociais e econômicos, devolvendo a sustentabilidade ambiental da área após o 

encerramento das atividades.  

 

● Plano Ambiental de Fechamento de Mina – PAFEM: instrumento de gestão 

ambiental formado pelo conjunto de informações técnicas, projetos e ações 

visando ao monitoramento e à recuperação da área impactada pela atividade 

minerária, considerando os aspectos socioeconômicos da atividade e de seu 

encerramento; 

 

● Plano de recuperação de áreas degradadas - PRAD: instrumento de gestão 

ambiental que reúne diagnósticos, estudos, projetos e ações que permitam a 
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avaliação do impacto e a consequente definição de medidas adequadas à 

recuperação da área; 

 

Além disso, a DN nº 220/2018 considera estabelecer requisitos mínimos e nortear a 

elaboração de relatório de Paralisação da atividade minerária, Plano de Recuperação de 

Áreas Degradadas - PRAD e Plano Ambiental de Fechamento de Mina – PAFEM 

(MINAS GERAIS, 2018).  

De acordo com os artigos 4º e 5º da Deliberação Normativa Copam nº 220, de 2018, para 

fins de fechamento da mina, ficam obrigados a protocolar o Prad: 

● empreendimentos em operação ou paralisados que estiverem enquadrados nas 

classes 1 a 4 de acordo com a Deliberação Normativa Copam nº 217, de 2017, no 

prazo de 06 (seis) meses antes do encerramento da atividade; 

 

● empreendimentos em operação ou paralisados que estiverem enquadrados nas 

classes 1 a 4 com licença emitida na vigência da Deliberação Normativa Copam 

nº 74, de 2004, no prazo de 06 (seis) meses antes do encerramento da atividade; 

 

● empreendimento enquadrados nas classes 1 a 4 de acordo com a Deliberação 

Normativa Copam nº 217, de 2017, que tenham seus registros e autorizações na 

Agência Nacional de Mineração – ANM – anulados, revogados ou declarados 

caducos, no prazo de 03 (três) meses, contados a partir da data da publicação no 

Diário Oficial da União – DOU – das anulações, revogações ou declarações de 

caducidade dos registros e autorizações; 

 

● empreendimento enquadrados nas classes 1 a 4 com licença emitida na vigência 

da Deliberação Normativa Copam nº 74, de 2004, que tenham seus registros e 

autorizações na ANM anulados, revogados ou declarados caducos, no prazo de 03 

(três) meses, contados a partir da data da publicação no DOU das anulações, 

revogações ou declarações de caducidade dos registros e autorizações; 
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● empreendimentos que configurarem mina abandonada, no prazo de 03 (três) 

meses, contados a partir da data de convocação pelo órgão ambiental estadual; 

 

● empreendimento desenvolvidos em fase de pesquisa mineral, sem guia de 

utilização, que geraram impacto ambiental, e tiveram relatório de pesquisa 

reprovado pela ANM, no prazo de 03 (três) meses contados da data de publicação 

da reprovação do relatório no DOU. 

 

A mesma normativa, em seu art. 8º, ficam obrigados a protocolar o Pafem para fins de 

fechamento da mina: 

● empreendimentos em operação ou paralisados enquadrados nas classes 5 e 6 de 

acordo com a Deliberação Normativa Copam nº 217, de 2017, com antecedência 

mínima de dois anos da data prevista para o encerramento das atividades; 

 

● empreendimentos em operação ou paralisados que estiverem enquadrados nas 

classes 5 e 6 com licença emitida na vigência da Deliberação Normativa Copam 

nº 74, de 2004, com antecedência mínima de dois anos da data prevista para o 

encerramento das atividades; 

 

● empreendimento enquadrado nas classes 5 e 6 de acordo com a Deliberação 

Normativa Copam nº 217, de 2017, que tenham seus registros e autorizações na 

ANM anulados, revogados ou declarados caducos, no prazo de 06 (seis) meses, 

contados a partir da data da publicação no DOU das anulações, revogações ou 

declarações de caducidade dos registros e autorizações; 

 

● empreendimento enquadrado nas classes 5 e 6 com licença emitida na vigência da 

Deliberação Normativa Copam nº 74, de 2004, que tenham seus registros e 

autorizações na ANM anulados, revogados ou declarados caducos, no prazo de 06 

(seis) meses, contados a partir da data da publicação no DOU das anulações, 

revogações ou declarações de caducidade dos registros e autorizações. 
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2.2.1 FECHAMENTO E SUAS PRÁTICAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

 

Para recuperação dos ecossistemas em áreas mineradas, algumas práticas são utilizadas e 

fazem parte da etapa de fechamento de uma mina. Para voltar a condição inicial das áreas 

degradadas é importante planejar, mitigar e controlar os impactos negativos que podem 

ser realizados conforme Figura 2.3 e possuem três termos que expressam esses processos:  

a) Restauração: Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre 

degradada o mais próximo possível da sua condição original (BRASIL, 2000). 

 

b) Recuperação: Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre 

degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição 

original (BRASIL, 2000). 

 

c) Reabilitação: Local alterado destinado a uma dada forma de uso de solo, de acordo 

com projeto prévio e em condições compatíveis com a ocupação circunvizinha, 

ou seja, trata-se de reaproveitar a área para outra finalidade. (REIS, 2001). 

 

 

0.3Figura 2.3: Etapas de recuperação de áreas degradadas. Fonte: Bitar e Braga 1995, 

modificado por Reis 2001. 
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Para alcançar a etapa de área recuperada é necessário realizar e possibilitar condições de 

revegetação, conformação topográfica do solo, caracterização do solo, entre outros. 

Assim, algumas práticas devem ser realizadas na etapa de fechamento da mina, e estas 

serão descritas a seguir: 

a) Descomissionamento: Trabalhos de desativação da infraestrutura e serviços 

associados à produção e de desmobilização da mão de obra do empreendimento 

minerário (MINAS GERAIS, 2018). A seguir estão listadas algumas 

recomendações propostas por Oliveira Jr. (2001) a respeito da desmontagem de 

uma mina: 

 

● Desmontagem de sistemas elétricos, hidráulicos e mecânicos; 

 

● Desmontagem e demolição de instalações e edificações; 

 

● Remoção de fundações e tanques enterrados; 

 

● Triagem (e destinação adequada) de resíduos e entulhos. 

 

b) Isolamento e sinalização da área: Medida simples, de fácil execução e importante 

para o sucesso da recuperação, trata-se de isolar e sinalizar as áreas destinadas à 

recuperação. Nos locais em que nas áreas circunvizinhas, ou até mesmo quando 

na propriedade rural em que a mineração estiver inserida, desenvolver o pastoreio 

de animais tais como bovinos, equinos entre outros, é fundamental que a área seja 

cercada, para evitar o pisoteio por parte desses animais (MINAS GERAIS, 2018). 

O isolamento não deve impedir que animais silvestres acessem a área, por isso 

deve-se evitar o uso de telas como material de isolamento, o mais comum é o 

cercamento realizado com estacas, mourões e arame farpado (IEF, 2008). 

 

c) Recomposição topográfica do terreno: Recompor, remoldar, reconformar o relevo 

no âmbito da recuperação das áreas degradadas por mineração, trata-se do 

conjunto de obras realizadas no terreno visando obter uma composição estética 

harmoniosa à percepção humana. Essas atividades visam ainda alcançar a 
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estabilidade do terreno, controlar de erosão, assim como suavizar as feições de 

acordo com o uso pretendido (MINAS GERAIS, 2018). 

 

d) Terraceamento: O terraceamento é uma prática mecânica de controle de erosão, 

comum nas atividades agrícolas, que visa conter enxurradas, aumentando a 

infiltração de água da chuva no solo e diminuindo as chances de erosão, entretanto 

tem sido recomendada para recuperação em áreas de mineração (IBAMA, 1990; 

CORREA, 2007) 

 

e) Disciplinamento das águas pluviais: Obras de drenagem que visem direcionar ou 

reduzir a velocidade do fluxo são importantes pois, além de diminuir as chances 

de erosão no terreno, pode contribuir também para que o investimento na 

recuperação, não sejam perdidos na primeira chuva (MINAS GERAIS, 2018). 

 

f) Descompactação do solo: Obras de infraestrutura e a movimentação de máquinas 

são os principais causadores da compactação do solo na mineração. As áreas 

destinadas à recuperação, visando o estabelecimento de fauna e flora, devem 

passar pelo procedimento de descompactação, uma vez que o solo compactado 

possui menor taxa de infiltração de água, além de dificultar ou até mesmo 

inviabilizar o desenvolvimento de raízes (MINAS GERAIS, 2018). As principais 

técnicas de descompactação de solo segundo IBAMA (1990) são as práticas 

mecânicas (escarificação e subsolagem) e as culturais (raízes de plantas realizam 

a descompactação). 

 

g) Correção da fertilidade: Substratos pobres em nutrientes tem a necessidade de que 

seja colocada uma camada de solo fértil sobre esse material para fornecer 

condições favoráveis ao desenvolvimento da vegetação com correções no que diz 

respeito ao nível de acidez (correção de pH) e incremento de nutrientes 

(fertilização), (MINAS GERAIS, 2018).   

 

h) Construção de aceiros: Aceiros são faixas construídas de modo a interromper ou 

modificar a continuidade da vegetação no terreno com a finalidade de inibir a 

propagação e consequentemente favorecer o combate ao fogo (MINAS GERAIS, 

2018). 
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i) Revegetação: A revegetação deve ser entendida, como uma das práticas que visa 

promover a cobertura do solo diminuindo as chances da evolução de processos 

erosivos e consequentemente proteger os recursos hídricos. Para a recuperação de 

ecossistemas, a inserção de vegetação deve priorizar as espécies nativas (MINAS 

GERAIS, 2018). 

 

j) Monitoramento e manutenção: Todo trabalho de recuperação deve ser monitorado 

e sempre que necessário devem ser realizados os devidos controles e 

manutenções. O monitoramento é a principal ferramenta que permite avaliar se as 

medidas adotadas estão sendo bem-sucedidas ou caso não estejam, auxilia na 

tomada de decisão sobre quais ações devem ser executadas para alcançar o 

sucesso da recuperação, o que pode variar desde manutenções a adoção de nova 

estratégia. Dessa maneira, além de otimizar o processo, a avaliação do 

monitoramento pode inclusive diminuir os custos de manutenção. Apesar da 

importância, essa etapa tem sido negligenciada ou até mesmo inexistente em 

muitos projetos (MINAS GERAIS, 2018). 

 

2.3 PROCESSOS GEOTÉCNICOS EM ÁREAS MINERADAS ABANDONADAS 

 

Áreas de minas abandonadas muitas vezes são utilizadas nas cidades para formação de 

novos espaços urbanos, modificando ainda mais o meio na qual estão inseridas, causam 

muitos passivos ambientais como a exposição do solo ao desmatamento, 

descaracterização do relevo, ocupação inadequada e vulnerabilidade geotécnica. 

Devido à falta de planejamento, segundo Oliveira (2010), o avanço das diversas formas 

de ocupação do solo em áreas naturalmente susceptíveis aos movimentos de massa 

acelera e amplia os processos de instabilização.  

As principais interferências antrópicas indutoras dos movimentos e transportes de massa 

que degradam o meio ambiente estão relacionadas com a:  

• remoção de cobertura vegetal; 
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• execução de cortes e aterros inadequados; 

 

• saturação do solo por meio do lançamento e concentração de águas pluviais e 

servidas;  

 

• vazamentos na rede de abastecimento e esgoto; 

 

• presença de fossas; 

 

• lançamento de lixo nas encostas e taludes; 

 

• cultivo inadequado do solo, entre outros. 

 

Considerando-se que a recuperação natural das áreas mineradas é, em geral, muito lenta. 

Alguns casos, o processo de degradação agrava-se com a intensificação da erosão e 

aparecimento de voçorocas (LEITE, 1992). Para recuperação de áreas degradadas, as 

características geotécnicas devem ser consideradas para se evitar exposição aos impactos 

dos desastres, considerando os possíveis processos que podem ocorrer, que além de 

causar grandes danos econômicos e ambientais, podem levar a perda de vida humana. 

Os desastres são classificados como naturais, humanos e mistos e, basicamente, a 

diferença nessa conceituação está na participação direta ou não do homem. Desastre 

natural é conceituado como o impacto de um fenômeno natural extremo ou intenso sobre 

um sistema social, e que causa sérios danos e prejuízos que excedam a capacidade dos 

afetados em conviver com esse impacto (SAITO, 2008). 

Assim, minas abandonadas localizadas nos centros urbanos submetem a comunidade aos 

riscos da ocorrência de desastres naturais ou induzidos pelo homem que contemplam os 

fenômenos de movimentos gravitacionais de massa apresentado na Figura 2.4 e os 

processos de transporte de massa que são: 
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0.4Figura 2.4: Movimentos de massa. Fonte: Comunitexto (2013). 

 

a) Movimentos gravitacionais de massa: são os movimentos de massa que podem 

ser de diversos tipos, pois envolvem uma variedade de materiais e processos, são 

descritos como: 

● Rastejo: Correspondem a movimentos lentos e contínuos de uma massa de 

solo ao longo de um talude, sem o desenvolvimento de uma superfície de 

ruptura. Podem se originar a partir da instabilização da encosta pela 

abertura de cortes, como também pelo pisoteio do gado e pelo crescimento 

de raízes ou escavação de buracos pelos animais, que podem gerar uma 

série de movimentos de minúsculas partículas terrosas. O fenômeno do 

rastejo pode afetar desde pequenas obras (casas, edificações, rede de 

abastecimento etc.), até grandes construções (pontes, viadutos etc.), 

podendo preceder movimentações mais rápidas, como os escorregamentos 

(OLIVEIRA, 2010); 

 

● Escorregamento: os escorregamentos são movimentos rápidos, com 

velocidade variando de m/h a m/s, que apresentam superfície de ruptura 

bem definida e o volume transportado é variado, mas pode ser facilmente 

medido ou inferido. São subdivididos em função do mecanismo de 

ruptura, geometria e material e geralmente são deflagrados devido à 

umidade, proveniente, na maioria das vezes, da água das chuvas. Os 
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escorregamentos são classificados em: planares ou translacionais; 

circulares ou rotacionais (ROQUE, 2013). 

O principal agente deflagrador do processo é a água da chuva, muitas 

vezes associado a desmatamentos, erosão, variações de temperatura, 

oscilações do nível freático e fontes. As chuvas contribuem diretamente 

para a instabilização de encostas, por meio de infiltração e encharcamento 

do solo; formação de fendas, trincas e juntas, com a geração de superfícies 

de ruptura; atuação de pressões hidrostáticas; saturação do solo com 

aumento do peso específico e redução da resistência dos solos pela perda 

de coesão (OLIVEIRA, 2010); 

 

● Corridas de Massa: Constitui o processo mais rápido de escoamento de 

uma massa de solo ou solo e rocha ao longo de uma vertente. A origem da 

corrida de massa está diretamente relacionada às águas das chuvas e sua 

ocorrência faz parte da dinâmica de evolução de uma vertente, podendo 

mostrar recorrência ao longo do tempo. Geralmente envolve grandes 

volumes de massa mobilizada com alto poder destrutivo e de transporte, 

atingindo grandes distâncias ao longo das drenagens e podendo atingir 

mesmo as áreas mais planas (OLIVEIRA, 2010). 

 

● Queda de Bloco e Tombamento: Compreendem movimentos rápidos, em 

queda livre ou rolamento, envolvendo blocos e lascas de rocha. O processo 

se desenvolve em encostas íngremes, constituídas por afloramentos de 

rocha, com presença de blocos isolados ou campo de matacões. A 

instabilização do bloco se dá pela perda da resistência mecânica de apoio, 

que pode ser uma superfície rochosa ou elementos como árvores e raízes. 

Pode desenvolver-se ainda a partir da erosão ou ação das águas das chuvas, 

que lavam e escavam as camadas superficiais do solo, liberando os blocos 

e matacões encosta abaixo (OLIVEIRA, 2010); 

 

b) Processos de transporte de massa: Os solos que ficam desprotegidos da cobertura 

vegetal são submetidos à ação das chuvas que passam a incidir diretamente sobre 
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a superfície do terreno (SANTORO, 1991 e 2000). A partir deste quadro de 

desequilíbrio, grande quantidade de solo é perdida pela aceleração da evolução 

dos processos erosivos e estas podem ocorrer como: 

 

● Erosão laminar (Figura 2.5): Acontece quando a água escoa 

uniformemente pela superfície do terreno, transportando as partículas de 

solo, sem formar canais definidos. Apesar de ser uma forma mais amena 

de erosão, é responsável por grandes prejuízos às terras agrícolas e pelo 

fornecimento de grande quantidade de sedimentos que assoreiam rios, 

lagos e represas (Proin/CAPES e UNESP/IGCE, 1999).   

 

 

 0.5Figura 2.5: Formação de erosão laminar. Fonte: Pena, 2019 

 

 

● Erosão linear (Figura 2.6) é aquela causada pela concentração do 

escoamento superficial e de fluxos d’água em forma de filetes. Sua 

evolução dá origem a três tipos diferentes de erosão (Proin/CAPES e 

UNESP/IGCE, 1999): 

a) Sulco: é um tipo de erosão no qual o fluxo d’água ao atingir maior 

volume transporta maior quantidade de partículas, formando incisões 
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na superfície de até 0,5 m de profundidade e perpendiculares às curvas 

de nível; 

 

b) Ravinas: são formas erosivas lineares com profundidade maior que 0,5 

m, neste caso as águas do escoamento superficial escavam o solo até 

seus horizontes inferiores; possuem forma retilínea, alongada e 

estreita; 

 

c) Boçoroca: é a forma mais complexa de erosão linear, neste caso ocorre 

o aprofundamento da erosão até atingir o nível freático que aflora no 

fundo do canal. Há, então, ação combinada das águas do escoamento 

superficial e subterrâneo, o que condiciona uma evolução da erosão 

lateral e longitudinalmente. 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 
 0.6Figura 2.6: Formação de erosão em: sulco (a), ravina (b) e voçoroca (c).  

Fonte: Pena, 2019. 
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2.4 FORMAÇÃO DO SOLO 

 

Os solos são formados por horizontes ou camadas sobrepostas, possuindo características 

típicas, particularidades e limitações que podem ser físicas, químicas, biológicas, 

hidrológicas ou estruturais, exercendo diferentes influências que podem inferir ao solo 

maior ou menor resistência. 

O solo superficial, compreende os primeiros horizontes do perfil de solo (O e A), onde 

há maior concentração de matéria orgânica, nutrientes e micro-organismos. Nos casos em 

que esses horizontes forem muito rasos, pode-se considerar inclusive parte do horizonte 

B (IBAMA, 1990; NERI, 2012). 

Os horizontes, então, são as camadas de solo que se distinguem por textura, estrutura e 

cor. Representadas pelas letras: O, A, B e C, (EMATER-MG, 2014) na Figura 2.7, sendo 

eles: 

● Horizonte O – restos de vegetais parcialmente decompostos. 

 

● Horizonte A – horizonte organomineral de cor escura. 

 

● Horizonte B – rico em argila e pobre em matéria orgânica. 

 

● Horizonte C – intermediário entre o material de origem do solo, rico em silte. 

 

 

0.7Figura 2.7: Perfil esquemático do solo. (Modificado de Emater, 2014). 
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Em áreas pós-mineradas é comum que o solo remanescente seja o horizonte C (ou pelo 

menos parte dele) ou ainda a própria rocha. Nesses substratos, pobres em nutrientes, a 

vegetação fica praticamente impossibilitada de se desenvolver (IBAMA 1990, CORRÊA 

2007). Sendo necessário introduzir neste horizonte uma camada de solo fértil a fim de 

fornecer a área degradada boas condições ao desenvolvimento de vegetação. 

 

2.5 ESTUDO DE CASO 

2.5.1 OURO PRETO 

 

Nas últimas décadas do século XVII, centenas de jazidas auríferas de aluvião começaram 

a ser descobertas nos córregos e ribeirões das adjacências de Ouro Preto, Mariana, Sabará 

e Caeté. As cidades de Ouro Preto e Mariana foram palco das principais descobertas 

(OLIVEIRA, 1977 APUD CAVALCANTI, 1999). 

A ocupação da atual cidade de Ouro Preto iniciou-se em 1698, quando Antônio Dias e 

Padre João de Faria encontraram ouro nas proximidades do Pico Itacolomi, resultando no 

aumento exponencial da migração para a região com apogeu ocorreu entre os anos 1739 

e 1759 (VASCONCELOS, 1974). 

Inicialmente os trabalhos começaram a serem realizados em depósitos de aluviões no 

leito, tabuleiros e margens dos rios devido ao alto teor e facilidade no tratamento. 

Posteriormente passou a se explorar as encostas com o método de lavra a céu aberto. 

Sobreira (1990), aponta que mais agressivo do que os trabalhos de mineração subterrânea, 

foram os trabalhos de mineração a céu aberto, que envolveram áreas mais extensas e o 

passivo ambiental deixado foi bem maior. O desmonte hidráulico era o processo mais 

comum, aproveitando águas de chuva e de nascente da Serra de Ouro Preto. As 

consequências são notadas até o presente, através das alterações nas formas das encostas, 

alteração da rede de drenagem, formação de grandes depósitos de detritos e blocos 

rochosos a meia encosta, criação de taludes íngremes e instáveis e desencadeamento de 

processos erosivos acelerados.  

No século XX iniciou-se a extração de pirita em 1935 para a produção de ácido sulfúrico 

na Electro Chímica Brasileira S.A. - atual Novellis. Em decorrência da Segunda Guerra 
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Mundial, a partir de 1940 a Argentina suspende o fornecimento de enxofre para o exército 

brasileiro, e o governo incentiva o aumento da extração do mineral para a retirada de 

enxofre usado na fabricação de pólvora na cidade de Piquete - SP até meados da década 

de 1960 (OLIVEIRA, 2010). Começavam também as extrações de minério de ferro e 

manganês em jazidas de baixo teor, porém explotáveis, no município de Ouro Preto 

(SOBREIRA, 1991). A Figura 2.8, ilustra as áreas de mineração na cidade de Ouro Preto. 

 

08Figura 2.8: Áreas de mineração em de Ouro Preto (Adaptado de Oliveira, 2010). 

 

A partir de 1970, o crescimento da população e a consequente necessidade de criação de 

novas áreas urbanas não foram acompanhados de planejamento prévio adequado. Em 

função disso, vários locais onde se desenvolveram atividades de mineração no passado, 

na maioria das vezes com características morfológicas e geotécnicas desfavoráveis, foram 

ocupados, gerando assim um quadro problemático no que se refere a segurança da 

população e das estruturas (SOBREIRA & FONSECA, 2001). 

Podemos observar na Tabela 2.1, a diversidade litológica ocasionada pelo comportamento 

geotécnico diferenciado nas rochas em Ouro Preto. 
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0.1Tabela 2.1: Parâmetros geotécnicos de Ouro Preto (MG), adaptado de Silva 1990. 

 

DESCRIÇÃO GERAL DE ALGUNS PARÂMETROS GEOTÉCNICOS 
 

Escavação Perfuração Infiltração Escoamento 

Superficial 

Erodibilidade Estabilidade da Encosta 

 

Canga 

Muito difícil, 

geralmente requer o 

uso de dinamites. 

 

Muito difícil. 

Moderadamente 

rápido para muito 

rápido. 

Devagar 

para 

moderado. 

 

Muito devagar. 

Pobre para boa. Estabilidade controlada pelas fraturas e tipo de 

material subjacente. É arriscado fazer cortes que exponha o 

itabirito friável ou outro material de baixa capacidade de carga. 

Xisto  

Sabará 

Fácil a moderadamente 

difícil. 

 

Fácil. 

Insignificante na 

rocha ou nas fraturas. 

Moderado 

a rápido. 

Moderadamente 

resistente. 

Se o material estiver intemperizado ele pode suportar estruturas 

leves. Estruturas pesadas devem assentar sobre a rocha sã. 

Filito  

Barreiro 

 

Geralmente fácil. 

 

Fácil. 

Devagar na rocha 

e fraturas. 

 

Rápido. 

Moderadamente 

erodível. 

Pobre a normal e controlada pela posição da foliação e grau de 

intemperismo. Há risco quando a foliação mergulha no corte, ou 

quando a rocha é muito fraturada ou muito intemperizada. 

Quartzito  

Taboões 

 

Muito fácil. 

Fácil a 

moderadamente 

difícil. 

Moderado a rápido 

na rocha e nas fraturas. 

Moderado 

a devagar. 

 

Muito erodível. 

 

Muito pobre devido à alta friabilidade dessa rocha. 

Filito Fecho 

do Funil 

 

Fácil. 

 

Fácil. 

Insignificante na 

rocha ou nas fraturas. 

Rápido a  

moderado. 

Moderadamente 

erodível. 

 

Pobre a boa. Controlado pela direção da foliação e das fraturas. 

Filito e 

Quartzito 

Cercadinho 

 

Difícil. 

Moderadamente 

difícil a muito 

difícil. 

 

Moderado a rápido. 

Moderado 

a devagar. 

Moderadamente 

erodível. 

 

Apresenta risco devido ao alto grau de fraturamento dessas rochas. 

Dolomito 

Gandarela 

Difícil, geralmente 

requer explosivos. 

Muito difícil. Insignificante na rocha,  

devagar nas fraturas. 

Rápido. Muito resistente. Apresenta risco devido ao alto grau de fraturamento dessas rochas. 
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Itabirito  

Cauê 

Fácil com equipamento 

adequado quando o 

itabirito está friável. 

Caso contrário, a 

escavação é muito 

difícil e requer 

explosivos. 

 

 

Fácil para o 

itabirito friável, 

difícil para o 

itabirito são. 

 

 

Moderado a rápido 

através das fraturas. 

 

 

Moderado 

a devagar. 

 

 

Geralmente muito 

erodível quando 

friável. 

 

 

Pobre a boa. Controlado pela direção da foliação, fraturas e 

friabilidade. É potencialmente perigoso quando a camada 

superficial mergulha na direção do corte, ou quando a rocha é 

muito fraturada ou friável. 

 

Filito  

Batatal 

 

Quebra facilmente 

paralelo a foliação. 

 

 

Fácil. 

Devagar próximo a  

superfície através de 

fraturas, insignificante 

em profundidade. 

 

Moderado 

a rápido. 

Erodível quando 

intemperizado, 

moderadamente 

resistente quando a 

rocha é nova. 

 

Pobre a boa. Controlado pela direção da foliação, fraturas e grau de 

intemperismo. Oferece risco quando a foliação mergulha no corte 

ou quando a rocha é muito fraturada ou intemperizada. 

 

Quartzito 

Moeda 

Difícil com rippers e 

scrapers no quartzito 

são. Requer explosivos 

nesse caso. 

 

Muito difícil. 

 

Moderado a rápido. 

 

Moderado 

a devagar. 

 

Resistente. 

 

Boa a excelente para o quartzito são. Nesse caso, alto fraturamento 

na rocha e encostas íngremes podem causar a queda de blocos. 

 

Xisto Nova  

Lima 

Quebra facilmente 

paralelo a foliação,  

escavação fácil a 

moderadamente difícil. 

Fácil a 

moderadamente 

difícil. 

 

Insignificante na 

rocha ou nas fraturas. 

 

Rápido a  

moderado. 

 

Moderadamente 

erodível a muito 

erodível. 

 

Normal a arriscado; moderado a alto risco de escorregamentos. 

Salvo onde o ângulo de corte na encosta é controlado pela direção 

da foliação e fraturas. 
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2.5.2 MINA DE PIRITA E BAIRRO SANTA CRUZ 

 

A mina em estudo, chamada Mina de Pirita pertencente a Empresa Mineira de Pirita Ltda, 

localiza-se na cidade de Ouro Preto na região onde, atualmente, se encontra instalado a 

Casa Lírios do Campo (casa de recuperação de dependentes químicos) no bairro Santa 

Cruz. Suas ruínas estão situadas próxima da Estrada de Ferro Central do Brasil, às 

margens do Ribeirão do Funil. A situação atual da área é de abandono apresentando 

expressiva degradação ao meio ambiente. 

A pirita de Ouro Preto foi lavrada com o objetivo de se produzir ácido sulfúrico, utilizado 

principalmente para fins bélicos, na confecção de pólvora, durante a Segunda Guerra 

Mundial. Suas atividades coincidem com a era Vargas, com início na década de 1930 e 

encerramento ao final da década de 1960.  

A produção mensal da mina era de 150 toneladas, sendo que grande parte era vendida a 

antiga Fábrica de Pólvora de Piquete (Fábrica Presidente Vargas) e uma pequena parte 

vendida a ELCHISA S.A. para produção de ácido sulfúrico (LACOURT, 1938). 

Existem poucas referências sobre as minas de pirita de Ouro Preto. Barbosa (1969), em 

seu trabalho de mapeamento geológico, reportou as minas de pirita da região. A gênese 

desses corpos foi interpretada por Cerceau et al. (1996) como acumulações 

sindeposicionais formadas pelas descargas de salmouras metalíferas em uma bacia 

euxínia, possivelmente associadas ao Evento Transamazônico. 

Alguns dados sobre as ocorrências e a exploração de pirita em Ouro Preto foram obtidos 

por meio de comunicações verbais. Sabe-se que tal mineral era extraído de pequenas 

lavras a céu aberto, situadas na região do Bairro Padre Faria e proximidades. A pirita 

ocorria em veios, ou disseminada em rochas, principalmente as dolomíticas, filíticas, 

xistosas e, raramente, quartzíticas. As rochas sulfetadas se encontravam, frequentemente, 

capeadas pela bauxita (MARTINS, 2005). 

De acordo com Martins (2005), a pirita extraída era transportada por trem, pela Estrada 

de Ferro Central Brasil, até o Rio de Janeiro, onde era tratada para a produção de ácido. 

As atividades exploratórias de pirita da região foram supervisionadas pelo Ministério da 
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Guerra, e mais tarde, gerenciada por terceiros. A exploração foi encerrada devido às 

dificuldades em acessar os corpos sulfetados, que se encontravam profundos, uma vez 

que a pirita aflorante já havia sido lavrada. Outro fator determinante para o encerramento 

das atividades exploratórias diz respeito queda do preço da pirita ao fim da Segunda 

Guerra Mundial e, segundo informações, pela ocorrência de um grande desmoronamento 

de talude da mina. 

A ocupação do bairro Santa Cruz, na região de expansão da cidade localizada a sudeste 

da Praça Tiradentes, teve início na década de 1970, como consequência do adensamento 

do bairro Padre Faria. No princípio a ocupação ocorreu na face nordeste de uma das 

colinas que compõem a paisagem local. De 1990 em diante, o adensamento continuou na 

mesma encosta até atingir o topo da colina. Dali em diante, seguiu descendo a vertente 

sul (OLIVEIRA, 2010).  

A partir de 2004, o bairro Santa Cruz onde está localizado a Mina de Pirita abandonada, 

passa a apresentar um expressivo crescimento populacional, sendo atualmente uma nova 

frente de ocupação e adensamento no município de Ouro Preto (Figura 2.9). 

 

Figura 2.9: Área urbana de Ouro Preto - MG em 2004 (Adaptado de Oliveira, 2010). 

 

Da ocupação, destaca-se na área o baixo padrão construtivo e o elevado número de 

ocorrências de movimentos de massa. A área caracteriza-se pela ocupação inadequada e 
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total degradação das encostas. Ao sul, destacasse uma antiga mineração de pirita (anexo 

A), que desencadeou processo erosivo que está assoreando o Ribeirão do Carmo que 

passa no limite sul da área. O Plano Diretor municipal, determina na região duas classes: 

Zona de Especial Interesse Social, Praça Lírios do Campo a jusantes da encosta norte e 

Zona de Intervenção Especial (ZIE), face sul da encosta a jusante da Praça Lírios do 

Campo. Segundo o texto da lei complementar municipal 30/06, considera-se ZIE aquela 

que demanda recuperação ambiental em razão da presença de processos erosivos 

(OLIVEIRA, 2010). 

 

2.5.3 CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

A cidade de Ouro Preto, localizada no sudeste da província mineral do Quadrilátero 

Ferrífero, está localizada em uma região inserida entre o anticlinal de Mariana e o 

sinclinal Dom Bosco, onde afloram unidades litoestratigráficas paleoproterozóicas, 

compostas principalmente por quartzitos, xistos, filitos e itabiritos (CPRM, 2016). 

Ouro Preto dispõe de formações litológicas com comportamento geotécnico muito 

sensível a fenômenos naturais e essa sensibilidade aumenta no distrito sede do município 

devido à intensa associação destes fenômenos com a ação antrópica. A seguir, podemos 

observar na Figura 2.10, um esquema da seção geológica de Ouro Preto (XAVIER, 2018). 

 

0.10Figura 2.10: Seção geológica esquemática com suas principais unidades litológicas 

(Modificado de CPRM, 2016). 
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O bairro Santa Cruz, tem sua paisagem formada por encostas íngremes. Nas colinas do 

bairro destacam-se os filitos e quartzitos da Formação Cercadinho no norte da área, os 

filitos da Formação Barreiro, seguido dos filitos da Formação Fecho do Funil ao sul e por 

fim, recobrindo grande parte da região os xistos do Grupo Sabará, como na Figura 2.11. 

O filito que aparece na região do bairro Santa Cruz, os terrenos são de má qualidade pois 

são muito alterados e localmente grafitosos (OLIVEIRA, 2010). 

O Grupo Sabará, predominante na região, ocorre em 66% do bairro. Os xistos podem 

aparecer capeados por canga e onde isso ocorrer a qualidade do terreno pode variar entre 

ruim e mediana (CARVALHO, 1982).  

Silva (1990), descreve o xisto como uma rocha intemperizada na superfície, muito dura 

e com foliação visível. Apesar de intemperizado em alguns pontos, o xisto é muito 

resistente a erosão e a infiltração. A estabilidade para fundações vai depender do estado 

de alteração do material. Se estiver meteorizado, estruturas leves são mais recomendadas. 

Para o material não são permitidas estruturas mais pesadas e a estabilidade das encostas 

vai depender justamente do estado de alteração da rocha, mas geralmente é estável. 

 

 

 

0.11Figura 2.11: Geologia do bairro Santa Cruz. Fonte: Adaptado de Oliveira (2010). 
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A geologia do bairro Santa Cruz será descrita a seguir: 

 

a) Grupo Sabará:  

Elevado à condição de grupo por Renger et al. (1994), o Grupo Sabará é uma 

sequência metavulcanossedimentar, constituída de mica xisto e clorita xisto com 

intercalações de metagrauvaca, quartzito, quartzito feldspático, quartzito 

ferruginoso, formação ferrífera e metaconglomerado. 

 

b) Formação Barreiro:  

Predomina filito róseo a cinza claro e filito carbonoso. Definida por Pomerene 

(1958c), é uma formação pouco distribuída no Quadrilátero Ferrífero e aparece na 

área da folha apenas no sinclinal da Moeda e em torno da cidade de Ouro Preto, 

onde atinge espessura além de 100 metros. É imediatamente reconhecida por 

causa da tonalidade negra de seu filito carbonoso típico. 

 

c) Formação Cercadinho:  

Definida por Pomerene (1958a), é a formação basal depositada em um ambiente 

de plataforma instável, registrado pela ritmicidade turbidítica dos seus 

sedimentos. É uma formação de afloramentos sempre reconhecíveis pela 

alternância de leitos quartzíticos que varia de cinza escuro até esbranquiçado e 

filíticos prateados muito fino.  

 

d) Formação Fecho do Funil:  

Definida por Simmons (1968) e é bem representada no Quadrilátero Ferrífero, 

como sendo a sedimentação mais fina. É constituída na localidade-tipo por filito 

dolomítico, dolomito argiloso, dolomito silicoso e filito. Os afloramentos da 

formação são diferenciados pela predominância de filitos e presença de dolomito. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

3. MATERIAIS E METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO 

GEOTÉCNICA 

3.1 TRABALHO DE CAMPO 

 

As amostras indeformadas foram coletadas na área da Mina de Pirita (Figura 3.1) que se 

encontra abandonada, e está localizada no município de Ouro Preto em Minas Gerais, no 

bairro Santa Cruz próximo a Casa Lírios dos Campos de reabilitação de dependentes 

químicos. 

 

0.1Figura 3.1: Mina de Pirita – Ouro Preto / MG. 

 

Amostra Grande 

Amostra pequena 

 

Amostra média 
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Para a caracterização do solo da Mina de Pirita e de calcular sua resistência, foram 

coletadas amostras indeformadas no local, em março de 2019, em três pontos diferentes 

da Mina. As amostras de solo foram armazenadas em caixas de madeira de tamanhos 

diferentes e foram identificadas como pequena, média e grande apresentando as seguintes 

localizações:  

● Amostra pequena (Figura 3.2): latitude -20,39789385 e longitude -43,49212533. 

 

0.2Figura 3.2: Coleta da amostra pequena (arquivo pessoal). 

 

 

● Amostra média (Figura 3.3): latitude -20,39814484 e longitude -43,49239384. 

 

0.3Figura 3.3: Coleta da amostra média (arquivo pessoal). 
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● Amostra grande (Figura 3.4): latitude -20,3980014 e longitude -43,49179478. 

 

0.4Figura 3.4: Coleta da amostra grande (arquivo pessoal). 

 

As amostras indeformadas foram coletadas de acordo com a NBR 9.604/86 em formato 

de blocos, parafinados a fim de evitar perda de umidade natural e levados para o 

Laboratório de Geotecnia da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP sendo 

armazenados em uma câmara úmida especial para manter as propriedades do solo até a 

realização dos ensaios. 

 

3.2 METODOLOGIA DE LABORATÓRIO 

 

Com o objetivo de determinar a resistência do solo, foram realizados ensaios laboratoriais 

para caracterização do solo e determinação dos parâmetros necessários para realização do 

ensaio de cisalhamento direto. Os ensaios realizados no Laboratório de Geotecnia da 

UFOP, foram: 

● Umidade do Solo - ABNT NBR 6457/2016; 

● Caracterização Granulométrica do Solo - ABNT NBR 7181/2016; 

● Massa Específica dos Grãos - NBR 6458/2016; 

● Ensaio de Cisalhamento Direto - Norma ASTM D3080. 
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3.2.1 UMIDADE DO SOLO 

 

O volume de água armazenado no solo influencia diretamente a sua umidade, como 

também sua resistência e compactação, entre outros fatores. 

A determinação da umidade higroscópica é estabelecida pela ABNT NBR 6457/2016 

(ABNT, 2016) que prescreve o método para preparação de amostras de solos para os 

ensaios de compactação e caracterização dos solos. 

Para determinação do conteúdo de água do solo o mais utilizado é o método da estufa 

(padrão), embora tenha como principal inconveniente o tempo de resposta (24 horas). 

Após abertura das três caixas de amostras indeformadas, três parcelas de solo de cada 

caixa foram retiradas para realização do ensaio. Estas amostras foram acondicionadas em 

cápsulas previamente pesadas e colocadas em estufa por 24 horas para secagem e em 

seguida cálculo da umidade do solo (Figura 3.5). 

 

0.5Figura 3.5: Ensaio de Umidade (arquivo pessoal). 

 

A umidade natural foi calculada para uma pequena parcela do solo segundo a Equação 

3.1, com o cálculo da razão entre o peso de água no solo (Pa) e o peso do solo seco (Ps), 

considerando-se apenas os grãos. 

𝑊 =  
𝑃𝑎

𝑃𝑠
 𝑥 100                                                       (3.1) 

Sendo: 
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W: Teor de umidade do solo em porcentagem; 

Pa: Peso de água no solo; 

Ps: Peso dos sólidos no solo. 

 

Para cada caixa de amostra indeformada, identificadas como pequena, média e grande 

foram tomadas porções de solo para realizar o cálculo da umidade pela média dos 

resultados de cada ensaio. 

 

3.2.2 CARACTERIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA 

 

A tabela 3.1 apresenta a sequência de peneiras usadas para caracterização granulométrica 

(Figura 3.6). A análise granulométrica dos solos incluiu a junção dos ensaios de 

peneiramento e sedimentação estabelecidos na ABNT NBR 7181/2016 (ABNT, 2016). O 

processo completo incluiu as etapas de destorroamento do solo, peneiramento grosso, 

peneiramento fino e sedimentação.  

0.1Tabela 3.1: Sequência de peneiras utilizadas nos ensaios. 

 

 

0.6Figura 3.6: Ensaio de Peneiramento (arquivo pessoal). 

 

Peneira Abertura (mm)

16 1,2

30 0,6

40 0,42

60 0,25

100 0,15

200 0,075
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Para a análise granulométrica foram separadas amostras de solo e deixadas para secagem 

ao ar livre por 24 horas, depois destorroadas e limpas. Devido à presença de porcentagens 

de fração fina (argila) os ensaios de granulometria foram realizados contemplando o 

peneiramento e a sedimentação. 

O ensaio de sedimentação (Figura 3.7) foi executado com o solo passante na peneira 0,42 

mm (#40) colocado em aproximadamente 125 ml de defloculante (hexametafosfato de 

sódio). A solução ficou em repouso por aproximadamente 24 horas e então submetido à 

agitação mecânica. Na sequência, o material foi colocado em uma proveta de 1.000 ml 

completando-se com água destilada para início do ensaio. Após a leitura o material foi 

colocado na peneira 0,75 mm (#200) para lavagem. 

 

0.7Figura 3.7: Ensaio de Sedimentação. 

 

A curva granulométrica define a distribuição das diferentes dimensões das partículas 

enquanto a escala define a posição relativa aos quatros grupos: pedregulhos, areias, siltes 

e argilas. Para a classificação do solo segundo a textura a partir da curva granulométrica 

determinada em laboratório, foram obtidas as percentagens de cada fração de acordo com 

a escala adotada onde a fração predominante dará nome ao solo, que será adjetivado pela 

fração imediatamente inferior em termos percentuais. 
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3.2.3 MASSA ESPECÍFICA DO SOLO 

 

A massa específica dos grãos (Gs) foi obtida pelo método do picnômetro estabelecido 

pela ABNT NBR 6458/2016 (ABNT, 2016). O peso específico real dos grãos se refere a 

relação entre o peso e o volume de uma única partícula de um determinado solo (Equação 

3.2). O cálculo desconsidera os vazios existentes no solo e por isso motivo recebe o nome 

de “real”.  

𝐺𝑠 =  
𝑃𝑠

𝑉𝑠
                                                                        (3.2) 

Onde: 

Gs: densidade real dos grãos do solo; 

Ps: peso do solo seco; 

Vs: volume dos sólidos. 

 

O ensaio foi realizado com pequenas porções de amostras indeformadas do solo objeto 

de estudo, onde para se determinar a massa específica foi utilizado de um analisador de 

densidade de sólidos Ultrapyc 1200e, versão 4.00 da Quantachrome Corporation, para as 

medições mais precisas em uma ampla faixa de tamanhos de amostra. 

 

3.2.4 ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO 

 

O ensaio de cisalhamento direto objetiva a determinação de coordenadas de pontos da 

envoltória de resistência de Mohr-Coulomb, obtenção dos parâmetros de resistência 

(coesão (c) e ângulo de atrito (Φ)) e, informações quanto a deformação volumétrica do 

solo durante o cisalhamento. 

O ensaio consiste em promover o deslizamento de uma metade do corpo de prova de solo 

em relação a outra, de modo a determinar para cada tensão normal (σ) à superfície do 

deslizamento, o valor da tensão cisalhante (τ) necessária para provocar a deformação do 

corpo de prova até a ruptura.  
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O ensaio é executado preservando-se constante a tensão vertical e medindo-se a tensão 

cisalhante correspondente a cada deformação horizontal determinada ao corpo de prova 

para obtenção da curva tensão-deformação. Durante a realização do ensaio, as 

deformações verticais são igualmente monitoradas ao longo do processo de cisalhamento, 

permitindo aferir a variação volumétrica. 

A realização do ensaio de cisalhamento está condicionada às características do solo 

testado e a velocidade de deslocamento cisalhante imposta ao corpo de prova, sendo 

realizado de acordo com a norma americana Standard Test Method for Direct Shear Test 

of Soils Under Consolidated Drained Conditions (ASTM D3080-04), utilizando o 

equipamento CSC – 1000 da Martins Campelo (Figura 3.8). 

 

0.8Figura 3.8: Equipamento para Ensaio de Cisalhamento (arquivo pessoal). 

 

Para realização do ensaio de cisalhamento direto, os corpos de prova, foram inicialmente 

moldados de acordo com a Figura 3.9, a partir das amostras indeformadas em uma seção 

transversal com medidas de 10 x 10 x 2 cm e confinados em uma caixa bipartida inserindo 

o corpo de prova entre as placas metálicas com ranhuras e na sequência as pedras porosas, 

fixando a parte superior da caixa metálica. O ensaio teve início no equipamento com a 

fase de adensamento e posteriormente a fase de cisalhamento direto. 



  

55 

 

 

0.9Figura 3.9: Moldagem de um corpo de prova (arquivo pessoal). 

 

Os ensaios de cisalhamento direto foram realizados para três corpos de prova de cada 

amostra de solo com três valores de força normal aplicada (100 kPa, 200 kPa e 400 kPa). 

No ensaio foi aplicado, inicialmente, uma força vertical N ao corpo de prova, e a seguir 

passou-se a aplicar uma força horizontal crescente na metade superior da caixa, 

provocando seu deslocamento em relação a metade inferior. Assim, o esforço resistente 

do solo a este deslocamento é a sua resistência ao cisalhamento para a força vertical (força 

normal) aplicada. O ensaio prossegui até ocorrer o ponto de tensão cisalhante máximo 

observando-se algumas leituras além para comprovar a ruptura, isto é, quando ficar 

caracterizado um pico de tensão tangencial ou a estabilização dela. A velocidade do 

ensaio de cisalhamento direto é obtida a partir dos valores de adensamento da amostra de 

acordo com Head (1994) por meio da Equação 3.3: 

                                                                                                (3.3) 

Onde: 

v = velocidade do ensaio de cisalhamento; 

Ɛf = deformação especificada na resistência de pico;  

H0 = altura inicial do corpo de prova; 

tf = tempo para atingir a resistência de pico. 
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Os resultados dos ensaios realizados são dados graficamente pela variação da tensão de 

cisalhamento em função dos deslocamentos horizontais e, complementarmente, pela 

variação da altura do corpo de prova em função dos deslocamentos horizontais onde a 

taxa constante de deslocamento cisalhante é medida através do extensômetro horizontal. 

O anel dinamométrico mede a força resistente de cisalhamento do solo. 

A maior tensão de cisalhamento resistida pelo corpo de prova é em geral a tensão de 

cisalhamento da ruptura, apesar que em alguns casos especiais, ela possa ser considerada 

com a tensão para uma certa deformação ou a tensão residual após longo deslocamento. 

A tensão normal e a tensão de cisalhamento na ruptura, determinam um ponto da 

envoltória de resistência, podendo ser estabelecida por diversos resultados de uma série 

de ensaios de cisalhamento direto, com diferentes tensões normais.  

A equação 3.4 foi usada para o cálculo da tensão normal, a equação 3.5 para a tensão 

cisalhante e a equação 3.6 para a carga normal: 

 

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (𝜎) =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (𝑁)

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒çã𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝐶𝑃 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 (𝐴𝑐)
                                  (3.4) 

 

 

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑐𝑖𝑠𝑎𝑙ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒 (τ) =
𝑓𝑜𝑟ç𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑜 𝑐𝑖𝑠𝑎𝑙ℎ𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑇)

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒çã𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝐶𝑃 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 (𝐴𝑐)
                            (3.5) 

 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (𝑁) =
𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 (𝜎)

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒çã𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝐶𝑃 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 (𝐴𝑐)
                                  (3.6) 

 

A curva τ x δ horizontal foi obtida plotando-se os pontos (δ hor, τ) em um diagrama com 

as tensões tangenciais (τ) no eixo das ordenadas e os deslocamentos horizontais (δ hor) 

no eixo das abcissas (Figura 3.10).  
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0.10Figura 3.10: τ x δ horizontal. 

 

Dessa curva obtém-se o valor máximo τ máx da tensão cisalhante, por meio da equação 

3.6: 

 

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝜏) =
𝑓𝑜𝑟ç𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝐹)

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒çã𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝐶𝑃 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 (𝐴𝑐)
                           (3.6) 

 

A tensão normal (σn) corrigida (Equação 3.7) e a Envoltória de Mohr através dos pontos 

(σn, τ max) estão representados no diagrama τ x σ (Figura 3.11). Ajustando-se uma reta 

a esses pontos, pode-se definir então o ângulo de atrito (φ) e a coesão (c) do solo 

analisado. 

 

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝜎) =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (𝑁)

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒çã𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝐶𝑃 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 (𝐴𝑐)
                                  (3.7) 

 

 

0.11Figura 3.11: Envoltória de Mohr. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

4. ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA            

 

Para a caracterização física do solo foram realizados ensaios laboratoriais para 

determinação de suas propriedades e características específicas. Os ensaios realizados 

incluíram os de massa específica dos grãos (Gs), umidade natural (W), peso específico 

aparente seco (γs) e a análise granulométrica dos solos da área de estudo. A Tabela 4.1, 

apresenta os resultados para cada amostra ensaiada. 

 

 0.1Tabela 4.1: Resultados dos ensaios de caracterização física do solo. 

 

Amostra Gs (g/cm3) W (%) γs (KN/m3) 

Pequena 2,6639 25,218 26,106 

Média 2,7201 4,826 26,657 

Grande 2,8169 16,502 27,606 

 

Os resultados da análise granulométrica para as três amostras de solos ensaiadas de acordo 

com a classificação ABNT, norma 6.502/95 são apresentados para a amostra pequena nas 

Figura 4.1 e Tabela 4.2, para a amostra média nas Figura 4.2 e Tabela 4.3 e para a amostra 

grande nas Figura 4.3 e Tabela 4.4. 
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a) Amostra de solo pequena: 

 

0.1Figura 4.1: Curva de distribuição granulométrica da amostra pequena. 

 

 0.2Tabela 4.2: Análise granulométrica do solo da amostra pequena. 

 

 

Para a amostra pequena de solo, o resultado da análise granulométrica apresentou 

características de solo fino correspondente ao siltoso argiloso.  
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b) Amostra de solo média: 

 

2Figura 4.2: Curva de distribuição granulométrica da amostra média. 

 

0.3Tabela 4.3: Análise granulométrica do solo da amostra média. 

 

 

No ensaio de granulometria realizado na amostra média de solo, as características 

apresentadas predominantes de solo arenoso. 
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c) Amostra de solo grande: 

 

3Figura 4.3: Curva de distribuição granulométrica da amostra grande. 

 

 0.4 Tabela 4.4: Análise granulométrica do solo da amostra grande. 

 

 

Como pode ser observado, a amostra grande de solo da área de estudo apresentou 

características granulométricas correspondente a um solo siltoso arenoso. 
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4.2 ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO 

 

Com a realização do ensaio de cisalhamento direto foram obtidos seus valores e através 

de seus resultados foi realizado o tratamento para cada amostra de solo. Cada amostra de 

solo que foi cisalhada, será apresentada uma tabela com os principais dados relevantes 

nos anexo B, D, F, para os gráficos de cada tensão cisalhante τ (kPa) versus deslocamento 

horizontal d (mm) serão apresentados isoladamente para cada um dos três corpos de prova 

nos anexos C, E, G. O gráfico com os resultados globais da Tensão Cisalhante versus o 

deslocamento Horizontal podem ser observados nas  Figuras 4.4, 4.6, 4.8 e o gráfico de 

tensão cisalhante τ (kPa) versus tensão normal σ (kPa) nas Figuras 4.5, 4.7, 4.9, que 

refere-se a envoltória de ruptura obtendo parâmetros de resistência, coesão e ângulo de 

atrito, de cada amostra de solo. 

 

a) Amostra de solo pequena: 

 

4Figura 4.4: Resultados globais da amostra pequena para os corpos de prova 1 (100 

kPa), 2 (200 kPa) e 3 (400 kPa). 

 

A análise dos resultados dos gráficos permite observar que o material da amostra pequena 

tem comportamento frágil por apresentar tensões de pico para as tensões normais de 100 
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KPa e 200 KPa, já para a tensão normal de 400 KPa o solo apresenta um comportamento 

dúctil, pois não é observado uma tensão de pico.  

Na Tabela 4.6, observa-se para as respectivas tensões normais, σ = 100 kPa, σ = 200 kPa 

e σ = 400 kPa, foram selecionados os valores de tensão cisalhante de pico. 

 

0.5Tabela 4.6: Tensões de pico correspondente às tensões normais. 

 

 

Por meio dos valores selecionados foi traçado o gráfico de tensão cisalhante versus tensão 

normal que corresponde à envoltória de ruptura (Figura 4.5). Os corpos de prova da 

amostra de solo pequena apresentam como valor de parâmetro de resistência: c = 49 kPa 

e ϕ = 30,66º para as condições de pico. 

 

5Figura 4.5: Gráfico de tensão cisalhante versus tensão normal. 

 

Parâmetros de Pico 

σ (kPa) τ (kPa) 

100 96,99 

200 183,13 

400 280,24 
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b) Amostra de solo média: 

 

6Figura 4.6: Resultados globais da amostra média para os corpos de prova 1 (100 kPa), 

2 (200 kPa) e 3 (400 kPa). 

 

Para os resultados obtidos nos gráficos observa-se que o material da amostra média, para 

as tensões normais de 100 KPa e 200 KPa apresentam um comportamento frágil devido 

mostrar tensões de pico e para a tensão normal de 400 KPa o solo tem como característica 

um comportamento dúctil, pois não é observado uma tensão de pico. 

Para as respectivas tensões normais, σ = 100 kPa, σ = 200 kPa e σ = 400 kPa, foram 

selecionados os valores de tensão cisalhante de pico, como apresentados na Tabela 4.7. 

 

0.6Tabela 4.7: Tensões de pico correspondente às tensões normais. 

 

 

 

 

 

Parâmetros de Pico 

σ (kPa) τ (kPa) 

100 114,86 

200 155,03 

400 322,17 
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A partir dos valores selecionados foi traçado o gráfico de tensão cisalhante versus tensão 

normal que corresponde à envoltória de ruptura, como apresentado na Figura 4.7. Os 

corpos de prova da amostra de solo pequena apresentam como valores de parâmetros de 

resistência: c = 25 kPa e ϕ = 35,44º para as condições de pico. 

 

7Figura 4.7: Gráfico de tensão cisalhante versus tensão normal. 

 

c) Amostra de solo grande: 

 

8Figura 4.8: Resultados globais da amostra grande para os corpos de prova 1 (100 kPa), 

2 (200 kPa) e 3 (400 kPa). 
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Por meio dos resultados dos gráficos obtidos, pode-se observar que a amostra de solo 

grande apresenta um comportamento frágil para todas as três tensões normais aplicadas 

de 100 KPa, 200 KPa e 400 KPa, alcançando em todas elas a tensão de ruptura que 

corresponde a tensão de pico. 

Para as respectivas tensões normais, σ = 100 kPa, σ = 200 kPa e σ = 400 kPa, foram 

selecionados os valores de tensão cisalhante de pico, como apresentados na Tabela 4.8. 

 

0.7Tabela 4.8: Tensões de pico correspondente às tensões normais. 

 

 

 

 

 

Com os valores obtidos foi traçado o gráfico de tensão cisalhante versus tensão normal 

que corresponde à envoltória de ruptura, como apresentado na Figura 4.9. Os corpos de 

prova da amostra de solo pequena apresentam como valores de parâmetros de resistência: 

c = 48 kPa e ϕ = 14,45º para as condições de pico. 

 

9Figura 4.9: Gráfico de tensão cisalhante versus tensão normal. 

 

Parâmetros de Pico 

σ (kPa) τ (kPa) 

100 71,81 

200 100,02 

400 149,63 



  

67 

 

4.3 CONFIGURAÇÃO TOPOGRÁFICA 

4.3.1 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS GEOTÉCNICOS 

 

Para o design dos taludes (Figura 4.10) foram admitidos os dados obtidos no ensaio de 

cisalhamento direto e nos parâmetros comumente empregados nas atividades de 

construção de pilha de estéril de região com mesmo tipo litológico da área, de acordo com 

as normas vigentes (Tabela 4.9). 

 

 10Figura 4.10: Geometria de Talude 

 

0.8Tabela 4.9: Parâmetros utilizados na geometria da bancada. 

 

Geometria do Talude 

Corte e Aterro 

Ângulo Geral 26° 

Ângulo da Face 30° 

Altura do Banco 10 m 

Berma 6 m 

Inclinação Transversal Berma 1% 

Rampa 10 m 

Inclinação Rampa 10% 
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A partir dos limites determinados, o projeto foi realizado visando o equilíbrio entre 

volume de corte e volume de aterro, para que não houvesse necessidade de utilizar 

material proveniente de outro local ou depósito do material residual da área em outra 

lugar. 

Com os dados avaliados e parâmetros admitidos, de acordo com Barroso (2019), foram 

realizadas simulações de retaludamento com operações de corte e aterro utilizando o 

software Deswik.CAD cedido ao departamento de Engenharia de Minas da UFOP, pela 

MCB Serviços e Mineração, representante do software na América do Sul, que é utilizado 

na etapa de planejamento de mina permitindo o design das estruturas do projeto como 

cava, rampas, pilhas de estéril bem como a determinação de volumes, tonelagens e teores 

com base em um modelo de blocos. 

 

4.3.2 TOPOGRAFIA 

 

Para uma condição real da área e projeto de retaludamento, foi realizado a atualização da 

topografia da área da mina, o que possibilitará o novo design do corte e aterro que será 

realizado, além do quantitativo de material que será movimentado. A Figura 4.11 

apresenta o modelo digital da topografia da área em planta e a Figura 4.12 apresenta as 

curvas de nível geradas (BARROSO, 2019).  

 

11 Figura 4.11: Topografia Regional. Fonte: Barroso, 2019. 
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12 Figura 4.12: Curva de Nível. Fonte: Barroso, 2019 

 

4.3.3 RETALUDAMENTO – DESIGN DOS BANCOS 

 

Segundo Barroso (2019), com os parâmetros adotados para a área do projeto de 

retaludamento, resultou em um talude formado por corte e aterro. O projeto buscou 

equilibrar os volumes para corte e aterro para que não fosse necessário importação de solo 

para aterro ou área para o material do corte excedido ou ainda depositá-lo na área. A 

Tabela 4.10 apresenta o quantitativo de corte e aterro resultante do projeto de 

retaludamento da área. A Figura 4.13 apresenta o design final da área retaludado em 

planta e a Figura 4.14 apresenta as curvas de nível do terreno retaludado. 

  

0.9Tabela 4.10: Movimentação de solo. Fonte: Barroso, 2019 

 

 

 

 

 

Movimentação de solo 

                                                 Volume (* 10³ m³) 

Corte 190,28 

Aterro 181,59 

Total 371,87 
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13 Figura 4.13: Área Retaludada Final - Planta. Fonte: Barroso, 2019 

 

 

14Figura 4.14: Área Retaludada Final - Curvas de Nível. Fonte: Barroso, 2019 

 

As seções típicas longitudinais e transversais foram realizadas para demonstrar o 

comportamento do corte e aterro dentro da cava estão representadas na Figura 4.15, 

Figura 4.16 e Figura 4.17 (BARROSO, 2019). 
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15Figura 4.15: Seções Transversal e Longitudinal – Planta. Fonte: Barroso, 2019 

 

 

 

16Figura 4.16: Seção Longitudinal. Fonte: Barroso, 2019 
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17Figura 4.17: Seção Transversal. Fonte: Barroso, 2019 

 

Para comparação visual do volume de corte e aterro, podem ser observadas nas Figuras 

4.18 e 4.19 que apresenta a seção C-C’, onde o quantitativo de material de corte é 

equivalente ao material utilizado para realizar o aterro (BARROSO, 2019). 

 

 

18Figura 4.18: Seção C-C’ Planta. Fonte: Barroso, 2019 
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19Figura 4.19: Seção C-C’. Fonte: Barroso, 2019 

 

Com o objetivo de estabilizar a área, a Tabela 4.13 permiti a comparação do volume de 

corte realizado utilizado para confeccionar o aterro e apresenta o quantitativo da 

movimentação de corte e aterro por elevação (BARROSO, 2019). 

 

0.10 Tabela 4.11: Corte e Aterro por Elevação. Fonte: Barroso, 2019. 

 Volume (* 10-3 m³) 

Cota Base Corte Aterro Total Residual 

1,125 - - - - 

1,115 13,58 1,99 15,57 11,59 

1,105 38,63 9,94 48,57 28,68 

1,095 52,57 15,90 68,47 36,67 

1,085 42,54 23,86 66,41 18,68 

1,075 16,86 44,84 61,69 -27,98 

1,065 13,91 37,75 51,66 -23,84 

1,055 11,53 41,63 53,16 - 30,10 

1,045 0,66 5,67 6,33 - 5,01 

Total 190,28 181,59 371,87 8,69 

 

Com os dados da Tabela 4.11 podemos observar que nos bancos superiores o volume de 

material cortado é superior ao volume aterrado, enquanto nos bancos mais baixos da cava 

o aterro é maior que o volume do corte (BARROSO, 2019). 



  

74 

 

CAPÍTULO 5 
 

 

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

5.1 CONCLUSÕES 

 

O crescimento urbano de áreas mineradas com fragilidade ambiental resultante da 

ocupação informal geram vários riscos e problemas socioambientais que prejudica tanto 

a população quanto o meio físico na qual estão inseridos.  

A ocupação urbana do bairro Santa Cruz onde se encontra localizada a Mina de Pirita, 

tem como característica uma população de baixo poder aquisitivo e assentamento 

habitacional de baixo padrão construtivo tendo como particularidade a ocupação 

inadequada e total degradação da encosta.  

Na região da antiga mineração apresenta grande processo erosivo, movimentos de massa 

e assoreamento do Ribeirão do Funil. A Mina de Pirita por estar inserida em um local que 

apresenta avanço ocupacional, deve apresentar um controle com maior atenção e 

fiscalização nos processos de urbanização local para que os novos assentamentos não 

ocorram em áreas de riscos. Cautela para ocupações nos terrenos da formação Fecho do 

Funil e nos Xistos do Grupo Sabará por apresentarem arranjo geológico de baixa 

estabilidade e por ser uma área de zona de proteção ambiental, no qual deverá 

principalmente promover na área da mina sua recuperação ambiental e atuar na prevenção 

de desastres.  

A partir dos dados laboratoriais obtidos nos ensaios de Cisalhamento Direto, foi possível 

estabelecer em alguns pontos da área a resistência e com esses dados determinar o ângulo 

de atrito e propor uma nova configuração topográfica para a área da Mina de Pirita, que 

se encontra atualmente em processo de degradação. As intervenções sugeridas visa 

realizar na área da Mina de Pirita o retaludamento recuperando as voçorocas existentes 

permitindo a redução dos processos erosivos futuros e a estabilização dos taludes contra 

os movimentos de massa que podem ocorrer futuramente, visto que abaixo a área da Mina 
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de Pirita está instalada a Casa Lírios do Campo (casa de reabilitação de dependentes 

químicos).  

Além da nova configuração topográfica, a área da Mina de Pirita poderá ser utilizada em 

benefício da população do bairro que é carente, como para a construção de um parque 

ecológico que proporcionará uma integração direta da comunidade com o meio ambiente, 

resultando em inclusão social e recuperação ambiental da área da Mina de Pirita 

prevenindo posteriormente novos processos erosivos. 

Contudo, considerando que a cidade apresenta uma relação direta entre ocupação 

desordenada com as encostas e suas áreas de riscos, as medidas propostas necessitam do 

apoio do poder público local para que seja realizado um trabalho eficiente e dedicado. No 

caso da Prefeitura Municipal de Ouro Preto é necessário que haja atitudes que 

possibilitem colocar em prática as intervenções sugeridas, realizar o monitoramento local 

para que a área não tenha como uso a ocupação de forma inadequada e virem a se tornar 

áreas de riscos para a população, caso não seja realizado fiscalização, já que a Mina de 

Pirita se encontra localizada em uma área que apresenta expansão urbana ocorrendo em 

sua direção. 

 

5.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Para aperfeiçoamento desta pesquisa, é proposto as seguintes abordagens: 

• Realização de ensaios de cisalhamento direto com valores de tensões normais 

menores que 100 kPa para melhor situação real de campo. 

• Realização de ensaios de cisalhamento direto para maior número de amostras 

indeformadas coletadas em diversos pontos da área da Mina de Pirita. 

• Estudo comportamental de risco dos diferentes movimentos de massa que podem 

ocorrer no local. 

• Aplicação da nova configuração topográfica e posterior revegetação com capim 

vetiver, realizando monitoramento e avalição da resistência adquirida. 

• Realização de ensaio triaxial para comparação dos resultados com o ensaio de 

cisalhamento direto. 
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ANEXOS  
 

 

ANEXO A – FOTOS DA ÁREA DE ESTUDO  

Nas fotos da área de estudo, podem ser observadas solo com remoção da cobertura 

vegetal, formação de uma grande voçoroca e vários processos erosivos, lixo e entulho nas 

encostas, sistema de drenagem expostas, trincas nos taludes e solo depositado próximo a 

linha férrea devido aos movimentos de massa. 
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ANEXO B - AMOSTRA PEQUENA  

Resultado do Ensaio de Cisalhamento Direto. 
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ANEXO C – AMOSTRA PEQUENA 

Resultado da Tensão Cisalhante versus Deslocamento Horizontal para as tensões: 100 

kPa, 200 kPa e 400 kPa. 
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ANEXO D – AMOSTRA MÉDIA 

Resultado do Ensaio de Cisalhamento Direto. 
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ANEXO E – AMOSTRA MÉDIA 

Resultado da Tensão Cisalhante versus Deslocamento Horizontal para as tensões: 100 

kPa, 200 kPa e 400 kPa. 
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ANEXO F – AMOSTRA GRANDE 

Resultado do Ensaio de Cisalhamento Direto. 
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ANEXO G – AMOSTRA GRANDE 

Resultado da Tensão Cisalhante versus Deslocamento Horizontal para as tensões: 100 

kPa, 200 kPa e 400 kPa. 

 

 

 

 

 

 


