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Resumo
Apresentam-se nessa dissertação de mestrado as principais características geológicas e
geotécnicas utilizadas para o entendimento do comportamento do maciço rochoso
composto pelo Minério Hematítico Friável (MHF), litotipo predominante nas minas de
minério de ferro da borda oeste do Quadrilátero Ferrífero - MG.
O entendimento dessas características, suas inter-relações nas várias escalas, a utilização
de ensaios de laboratório e retroanálises auxiliaram na compreensão dos principais
mecanismos de ruptura, da resistência e da deformabilidade desse tipo rochoso.
As análises na escala microscópica mostraram que esse litotipo não se comporta
homogeneamente e possui forte direção de anisotropia, condicionada, principalmente,
pelo alinhamento dos cristais e poros. Ainda devido à variabilidade mineralógica, à
porosidade, ao tamanho dos cristais e poros e, principalmente, à trama petrográfica, esse
tipo pode ser subdividido em: minério hematítico friável bandado, com alta
bimodalidade da porosidade e anisotropia de direção bastante evidenciada; minério
hematítico friável foliado, com alta anisotropia de direção e mais baixa porosidade; e
minério hematítico friável brechado, com mais baixa anisotropia de direção e alta
porosidade.
Do mesmo modo, as análises macroscópicas que identificaram diferentes características
geológicas, geotécnicas e de comportamento geomecânico contribuíram para a
determinação desses três principais subtipos.
Os ensaios de laboratório mostraram que os parâmetros de resistência do MHF
apresentam certa dispersão, principalmente para os valores de coesão, possivelmente
provocada pela anisotropia de direção, que está diretamente associada a diferentes graus
de cimentação, forma dos cristais constituintes, variação granulométrica, densidade dos
grãos, trama e porosidade, mesmo em uma assembléia mineralógica constituída
basicamente por hematitas.
A caracterização geotécnica e a classificação geomecânica do maciço de MHF mostram
que esse tipo rochoso tem características tanto de rocha quanto de solo, o que dificulta

ou, por vezes, impossibilita seu enquadramento nas classificações rotineiramente
utilizadas na mineração.
As retroanálises realizadas, utilizando métodos de equilíbrio limite e elementos finitos,
caracterizaram os principais mecanismos de ruptura e os níveis de deformação
envolvidos; as análises paramétricas puderam sugerir os ângulos gerais ideais para
vários níveis de altura de taludes e sua deformação.
O tipo de ruptura mais comum é a plana circular, com mecanismo por cisalhamento
tanto em grande quanto em pequena altura, condicionada pela forte anisotropia de
direção. Secundariamente, ocorre ruptura circular pela matriz, quando a condição de
anisotropia é favorável à estabilidade do talude. Pode-se ainda esperar, para os grandes
taludes, rupturas por acúmulo de tensão na base, causado por alívio ou desconfinamento
como sendo um dos possíveis “gatilhos” das rupturas em grande escala.

Abstract
The main typology in Vale iron ore is the friable Hematite, this is a target for the
geotechnical engineers to be dealing with the most abundant and one of the types of
lower mechanical strength that occur in final open pits.
Catastrophic slope failures have occurred in iron ore mines leading to either fatalities or
production losses. The due to the stress concentration on slopes toes, which is basically
composed of friable Hematite.
To address this issue, geotechnical engineers keep a “buttress” of ore at the toe, that
constitute a reserve portion.
The design is based on Limit Equilibrium Elements analysis and in some cases with the
aid of numerical analysis. Parameters are normally derived from geomechnical
classification and lab tests.
In this work, on the other hand, four approaches were used: petrographic and
microstructural analysis of thin sections, testing and characterization of strength in lab
samples; geological and geotechnical characterization and back analyses with
computational models (finite element and limit equilibrium).
Thin sections were analyzed to determine micro-characteristics of the rock and
discontinuities and to verify their response upon deformation. About twenty samples of
various mines representing the friable hematite were used.
Laboratory tests were carried out in blocks of various sizes and different directions, to
determine strength and deformability parameters of intact rock, as well physical and
chemical parameters of the rock type.
Geological and geotechnical characterization was adopted to macroscopically
characterize rock types at bench scale. A rock mass classification system adapted to iron
ore was also used during mapping.

Finally, the data obtained in previous stages were used in computational back analysis
using the softwares Phase2 and Slide (Rocscience).
This combined approach could best determine deformation and strength parameters and
thus promote a more complete and comprehensive understanding of the behavior of
such materials during pit excavation. From that, pit design could be optimized so that a
maximum amount of hematite could be mined, ensuring the necessary safety.
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO
A presente dissertação de mestrado pretende mostrar a relevância das características
geológicas geotécnicas na resistência, deformabilidade e mecanismos de ruptura do
Minério Hematítico Friável encontrado nas minas pertencentes à Diretoria de Ferrosos
Sul (DIFL) da Vale, localizadas na borda oeste do Quadrilátero Ferrífero - MG.
As principais jazidas de minério de ferro exploradas pela Vale, na região denominada
Quadrilátero Ferrífero, têm no Minério Hematítico Friável (MHF), definido
geologicamente como formação ferrífera bandada rica friável, seu principal
representante. Esse tipo de minério pode ainda ser denominado hematita friável, soft ore
ou minério hematítico macio, entre outros, dependendo do local de ocorrência e da
empresa que o explota.
Como essa litologia pode possuir uma grande variação na textura, composição química,
mineralógica, etc., optou-se por utilizar a sua denominação tipológica “minério
hematítico friável” (MHF), como a utilizada na Vale, que leva em consideração sua
composição química e granulométrica.
O MHF vem há anos sendo um dos principais alvos de estudo dos geotécnicos que
atuam nas várias minerações de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero. Isso se deve
à sua abundância em área e aos seus mecanismos de ruptura não convencionais,
tipicamente com perda brusca de resistência no pós pico e baixas deformações totais na
pré-ruptura.
A maioria dos estudos realizados concentra-se na determinação dos parâmetros de
resistência desse material, utilizando principalmente ensaios de laboratório em amostras
indeformadas de pequena dimensão.
Esse tipo de abordagem tem sido, salvo em casos especiais, suficiente para o
entendimento e a solução da maioria dos problemas geotécnicos encontrados nas cavas
de pequena profundidade, onde grandes níveis de deformação não estejam envolvidos.
Servem, também, para solucionar problemas de rupturas localizadas e para

determinação dos parâmetros geométricos utilizados no dimensionamento dos taludes e
das bermas das cavas atuais.
A crescente demanda mundial pelo minério de ferro e o aproveitamento de reservas
marginais com baixos teores de ferro têm ampliado as dimensões das cavas finais,
aumentando consideravelmente sua extensão e principalmente sua profundidade.
O aprofundamento das cavas finais exigirá avaliações mais rigorosas de questões que
envolvam os níveis de tensões e deformações induzidas durante e após as escavações.
Para essa nova abordagem, será necessária a determinação de parâmetros de resistência
e de deformabilidade mais adequados que proporcionarão um melhor entendimento dos
mecanismos de ruptura, e parâmetros geométricos mais adequados para as futuras
grandes cavas finais.
1.1. Justificativa
Em 2008, a diretoria de ferrosos sul (DIFL) da Vale produziu cerca de 90 milhões de
toneladas de minério de ferro. Desse total, cerca de 70% foram obtidos a partir do
minério hematítico friável; portanto, a caracterização geomecânica desse material é de
grande importância para o bom desenvolvimento das operações de extração do minério.
O empilhamento litoestratigráfico, a deformação imposta pela tectônica local e a
geometria das cavas fazem com que grandes porções desse tipo litológico fiquem
topograficamente posicionadas na porção mais inferior das cavas, configurando, assim,
uma região de acúmulo de tensões que podem levar à ruptura global do maciço.
Rupturas registradas nesse tipo de material sugerem um comportamento bastante frágil
após o pico de resistência, o qual se dá com deformações relativamente reduzidas, e
uma expressiva queda de resistência.
Por se tratar do principal minério, essas rupturas ocorrem geralmente em regiões de
intensa movimentação de equipamentos e pessoal, e são usualmente bastante rápidas e
catastróficas.

Portanto, a determinação dos parâmetros de resistência e deformabilidade desse material
são imprescindíveis para minimizar o risco de rupturas e maximizar a extração do
minério, mantendo um fator de segurança aceitável durante as operações mineiras e
após o fechamento das operações na cava e a desativação da mina.
1.2. Localização
Os principais depósitos de minério de ferro da Vale / DIFL estão dispostos de maneira
linear, em um conjunto de treze cavas, com direção aproximadamente norte-sul, ao
longo do alinhamento das serras do Curral, Mutuca, Tamanduá e Itabirito.
Esse conjunto de minas se estende desde o sul da cidade de Belo Horizonte - MG,
seguindo para sudeste na rodovia BR - 040, até a região a norte da cidade de Congonhas
– MG.
As principais minas em operação fazem parte do Complexo Paraopeba, constituídos
pelas minas do Mar Azul (MAZ), Capão Xavier (CPX), Córrego do Feijão (CFJ) e
Jangada (JGD); do Complexo Vargem Grande, com as minas do Tamanduá (TAM),
Capitão do Mato (CMT) e Abóboras (ABO); e do Complexo das Minas do Itabirito,
com as minas do Galinheiro (GAL), Fábrica (FAB), Pico (PIC) e Sapecado (SAP).
Existe, ainda, a mina de Águas Claras (MAC), já desativada, e Mutuca (MUT), em
processo de desativação. As minas Águas Claras, Mutuca, Tamanduá, Capitão do Mato
e Pico foram utilizadas para esta dissertação; sua localização pode ser vista na Figura
1.1.
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Figura 1.1 - Localização das principais minas da Vale dos Sistemas Sul (DIFL) e
Sudeste (DIFS). Em verde aparecem as minas que foram pesquisadas para esta
dissertação.
1.3. Objetivos
Os principais objetivos foram: a caracterização geológica e geotécnica do minério
hematítico friável; a correlação das características micro e macroscópicas com os
mecanismos de ruptura e deformação; a compreensão dos resultados dos ensaios de
resistência; a determinação dos parâmetros de resistência e deformabilidade mais
adequados aos problemas geotécnicos encontrados na mineração de ferro a céu aberto e,
por fim, promover uma compreensão mais completa do comportamento geomecânico
do minério hematítico friável.
Secundariamente, os estudos realizados para esta dissertação serviram para subsidiar a
determinação dos principais parâmetros geométricos para os taludes que contenham o
MHF (ângulo geral dos taludes, altura máxima, etc.), além de identificar os principais
mecanismos de ruptura para esse tipo litológico em cavas de grandes dimensões.

Capítulo II - METODOLOGIA DE ANÁLISE E MATERIAIS UTILIZADOS
Os estudos foram feitos em cinco fases principais, em cada uma delas utilizou-se
diferentes materiais e métodos para as análises, que serão descritas a seguir. Como as
fases foram desenvolvidas quase que simultaneamente, os resultados obtidos em uma
das fases reorientaram as outras fases, de modo a promover a compreensão do problema
e alcançar os objetivos esperados.
2.1. Fase 1 - Coleta de Dados e Revisão Bibliográfica
A revisão bibliográfica, baseou-se, principalmente, na utilização das informações do
banco de dados institucional e dos relatórios internos e externos das várias minas da
Vale, e de outras minerações do Quadrilátero Ferrífero.
2.2. Fase 2 - Análise Petrográfica e Microtextural
Nessa fase, foram utilizadas descrições petrográficas e microestruturais de 19 lâminas
delgadas e polidas das várias minas, observadas em microscópio ótico de luz
transmitida e refletida, das quais foram retiradas as informações necessárias para
caracterizar as principais feições mineralógicas e texturais do MHF e das
descontinuidades microscópicas que podem influenciar nos parâmetros de resistência e
deformabilidade.
Na avaliação petrográfica e microtextural, foram utilizadas as descrições das lâminas de
MHF do “Projeto de Caracterização Tipológica e Tecnológica” (PCTT), realizadas pela
equipe da Gerência de Tecnologia do Miguelão (GETC/ MIG) da Vale.
Neste projeto, a confecção das lâminas delgadas seguiu da coleta das amostras
indeformadas e orientadas, selecionadas nas minas do Tamanduá (5 amostras) e Capitão
do Mato (10 amostras); foram ainda utilizadas 4 lâminas da mina de Águas Claras de
Spier, (2005).
Embora a quantidade de lâminas utilizadas não seja estatisticamente representativa, o
PCTT procurou amostrar, com critérios geológicos, pelo menos uma amostra de cada

tipo de MFH encontrado nas várias minas. Com isso, pode-se afirmar que o total de 19
lâminas avaliadas deve representar, de forma válida, o universo de tipos de MHF
existentes. Quanto ao número de lâminas confeccionadas para cada uma das minas
estudadas, este está associado às diferenças geológicas macroscópicas mapeadas, que
poderiam representar uma variação tipológica do MHF também na micro escala.
A técnica de confecção das lâminas seguiu os padrões normatizados pela ABNT NBR
12768/92. As observações foram feitas em microscópio ótico Zeiss utilizando vários
aumentos, e as imagens de interesse foram registradas por câmera digital acoplada.
A determinação das características avaliadas e suas porcentagens foram obtidas com a
contagem de cristais (mínimo 100), utilizando planilhas específicas que representam
essas porcentagens, que posteriormente foram tratadas.
As análises dessas lâminas devem mostrar as várias fases minerais, sua trama, forma e
tamanho, além da determinação do índice de vazios, porosidade, tipo de cimentação e
tipo de fissuramento. Esses parâmetros têm grande importância para a determinação da
resistência da rocha e das suas descontinuidades.
2.3. Fase 3 - Ensaios de Laboratório
Para essa fase, utilizou-se o programa RocData (RocScience) no tratamento dos
resultados de vários ensaios de resistência triaxiais e de cisalhamento direto, em
amostras de blocos indeformados, para se determinar os parâmetros de resistência e
deformabilidade da rocha intacta e do maciço rochoso. Foram também utilizados
ensaios de caracterização dos parâmetros físicos do material rochoso, tais como: curva
granulométrica, densidade in situ, pesos específicos de laboratório, teor de umidade e
índices de vazios.
Para uma melhor determinação dos valores dos parâmetros de resistência do MHF,
foram utilizados os resultados dos ensaios executados em campanhas, ao longo dos
anos, em várias minas e em diferentes laboratórios, de modo a se obter o maior número
de ensaios possíveis da mesma tipologia. Foram utilizados os resultados dos ensaios que
constam nos relatórios das minas da MAC, TAM, MUT e PIC.

Procurou-se determinar a direção do ensaio realizado de modo a se assegurar a correta
utilização dos resultados; porém a ausência dessas informações em muitos dos ensaios
forçou a uma análise mais qualitativa sem levar em consideração as direções de
anisotropia da rocha.
Os ensaios triaxiais e de cisalhamento direto foram avaliados separadamente. Devido á
pequena quantidade de ensaios (45 no total) e à falta de informações precisas dos
relatórios, optou-se por agrupar os resultados independentemente da dimensão do corpo
de prova (CP), direções de anisotropia ensaiadas ou tensões de confinamento.
Não foram aqui avaliados fatores que podem influenciar no resultado dos ensaios,
como: geometria do corpo de prova (CP), tamanho do CP, rigidez da máquina, efeitos
ambientais, teor de umidade, tempo, temperatura, efeitos de ciclo de carregamento e
descarregamento, entre outros, como sugeridos por Brady e Brown (1993).
Optou-se ainda por utilizar os resultados dos ensaios em termos de tensões efetivas, pois
o método de lavra utilizado impõe um intenso bombeamento nas formações ferríferas,
de modo a drenar os taludes, beneficiando a lavra do minério e drenando os taludes da
cava.
Os dados obtidos foram avaliados no programa RocData (versão 3.0). Esse programa é
um dos aplicativos do pacote de geotecnia da Rocscience, desenvolvido pela
Universidade de Toronto no Canadá para análises dos resultados dos ensaios em solo,
rochas e descontinuidades, além da obtenção do critério de resistência e de parâmetros
de deformabilidade.
O RocData (versão 3.0) pode ser utilizado na determinação de parâmetros de resistência
em envelopes lineares e não lineares, baseado nas análises de ensaios de resistência
triaxiais e ou cisalhamento direto. Estão disponíveis os quatro principais critérios de
ruptura para rochas e descontinuidades (Hoek e Brown, Mohr Coulomb, Barton e
Bandis e Power Curve).

2.4. Fase 4 - Caracterização Geológica e Geotécnica
Nessa fase, o MHF foi caracterizado macroscopicamente (escala de mão e de
afloramento) quanto a seus aspectos geológicos e geotécnicos, utilizando sistemas de
classificação geomecânica e mapeamento litoestrutural.
As informações geológicas e estruturais foram obtidas por levantamento de campo
clássico, que procurou definir a ocorrência espacial, a associação tipológica e estrutural,
as características macroscópicas e as principais descontinuidades existentes, bem como
suas relações com os parâmetros de resistência do maciço de MHF.
A coleta de dados de campo foi realizada nas minas do TAM, MUT, CMT, MAC e PIC,
proporcionando uma variedade e quantidade de informações determinantes para a
caracterização macroscópica e microscópica do material avaliado. Além disso, a
distribuição em área abrangeu grande parte da borda leste do Sinclinal da Moeda, de
forma a se obter uma maior representatividade. Foram determinadas as principais
características geológicas, geotécnicas e estruturais da rocha intacta e das principais
descontinuidades dos maciços de MHF.
Para a completa caracterização geotécnica / geomecânica dos maciços de MHF, foram
utilizadas as tabelas da ISRM (1983), que avaliam características tanto da rocha intacta
quanto das descontinuidades. São elas: orientação, espaçamento, persistência,
rugosidade, abertura e preenchimento (características das descontinuidades) e grau de
consistência, fraturamento e de alteração (características da rocha intacta), além do
RQD. Foi utilizado como classificação geomecânica o RMR (BIENIAWSKI, 1989),
além da determinação do valor do GSI (HOEK, 1994).
2.5. Fase 5 - Métodos Computacionais
Por último, os resultados obtidos foram utilizados em retro análises computacionais de
rupturas ocorridas nas minas Águas Claras e Pico, além da análise paramétrica de várias
configurações geométricas de cavas finais envolvendo o MHF.

Estes estudos, tiveram um caráter determinístico e não foram considerados os efeitos de
detonação e da presença de água de modo a limitar o número de variáveis
Para essa abordagem, foram utilizados métodos de equilíbrio limite (MEL),
implementada pelo software Slide (Versão 5.2), e métodos de elementos finitos (MEF),
implementada pelo software Phase2 (Versão 5.0). Ambos pertencem ao pacote de
softwares de geotecnia da Rocscience.
As duas técnicas foram utilizadas na avaliação das seções típicas de rupturas que
envolveram o MHF na mina de Águas Claras, “Morro do Patrimônio”, em 1992 e Pico,
“Ruptura da Mina Velha”, em 2006.
Também foram gerados modelos de cavas hipotéticas compostas exclusivamente por
MHF nos quais foram parametrizadas diversas geometrias e dimensões das cavas finais.
As duas técnicas utilizadas tiveram uma abordagem determinística para o método de
avaliação e parâmetros de entrada.
O Slide (versão 5.2) é um aplicativo do pacote Rocscience, desenvolvido para análises
de estabilidade de taludes 2D utilizando métodos de equilíbrio limite, que busca
superfícies de ruptura circulares ou não-circulares com variados algoritmos de busca.
As análises podem ser determinísticas ou probabilísticas, utilizando vários métodos
(Bishop, Jambu, Spencer, Morgensterm-Price, etc.) para cálculos dos Fatores de
Segurança (FS) ou das Probabilidades de Ruptura (PR). Estão ainda incluídas
avaliações para condições saturadas, (ROCSCIENCE, 2001c). O programa possui
interface gráfica CAD, que lhe dá grande versatilidade para analisar modelos de
geometria complexa.
O Phase2 (versão 5.0) também é um aplicativo do pacote da Rocscience desenvolvido
pela Universidade de Toronto no Canadá para análises de tensões-deformações 2D
(plana ou axi-simétrica), utilizando elementos finitos. É possível analisar meios
heterogêneos elásticos ou elastos-plásticos e fluxo de água subterrânea em regime
permanente (ROCSCIENCE, 2001a). Incorpora vários critérios de ruptura (Hoek e

Brown, Mohr- Coulomb, etc.) e permite utilizar técnicas SSR (Shear Strength
Reduction) para a avaliação de um FS.
As análises com o MEF permitem avaliar as deformações do maciço, tendo em conta o
estado de carregamento inicial e final, além de considerar a distribuição das tensões e
deformações resultantes de uma maneira mais realista, que, por sua vez, não é levada
em conta nos métodos de equilíbrio limite. Adicionalmente, permitem analisar a
evolução das rupturas (rupturas progressivas) à medida que a plastificação se expande
pelo maciço.
As principais motivações para a utilização dos dois métodos foram: poder comparar as
duas formas de abordagem e avaliar seus resultados; suas limitações; principais
aplicações; avaliar o resultado dos parâmetros utilizados; determinar a altura máxima e
ângulo geral do talude de modo a se evitar sua plastificação excessiva e conseqüente
ruptura global.
CAPÍTULO III - . REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1. Aspectos Geológicos

3.1.1. Geologia Regional

As cavas da Vale / DIFL estão situadas nas unidades litoestratigráficas que compõem a
unidade geotectônica denominada Quadrilátero Ferrífero (QF) e englobam: complexos
metamórficos de rochas cristalinas, seqüências vulcano-sedimentares do tipo greenstone
belt, de idade Arqueana (Supergrupo Rio das Velhas), coberturas sedimentares
plataformais de idade Proterozóica Inferior (Supergrupo Minas e Grupo Itacolomy) e
coberturas sedimentares Fanerozóicas, constituídas por bacias interiores terciárias de
ocorrência restrita.
Em diversas estruturas dômicas nas periferias e no interior do Quadrilátero Ferrífero,
aflora uma assembléia de rochas cristalinas de variadas composição e estruturas. Essas

compõem os chamados Complexos Metamórficos, que formam o embasamento regional
(CARNEIRO et al., 1995).
Tais complexos, que recebem denominações locais, são constituídos por rochas
gnáissico-migmatíticas

polideformadas,

de

composição

tonalítica

a

granítica;

subordinadamente, são granitos, granodioritos, anfibolitos, intrusões máficas e
ultramáficas, dentre esses complexos, os mais importantes são: do Bação (na porção
central), Bonfim (a oeste), Congonhas (a sudoeste), Santa Rita (a sudeste), Caeté (a
norte), Bela Vista (ao sul) e Belo Horizonte (a noroeste). Outros Complexos
Metamórficos, sem denominação formal, foram individualizados a leste da Serra do
Caraça.
Sobrepostos a esses estão as seqüências vulcano-sedimentares do tipo greenstone belt,
representadas no QF pelos metassedimentos e metavulcânicas arqueanos do Supergrupo
Rio das Velhas, uma denominação moderna da Série Rio das Velhas (DORR et al.,
1957).
O Supergrupo Rio das Velhas foi dividido nos grupos Nova Lima (inferior) e Maquiné
(superior), por Dorr et al. (1957), tomando por base a existência de uma discordância
angular entre essas unidades.
O Grupo Nova Lima foi subdividido por Ladeira (1980) em três unidades maiores. Da
base para o topo tem-se, segundo esse autor:
9 unidade metavulcânica: composta por rochas ultramáficas, metabasaltos,
metatufos, komatiítos, serpentinitos, esteatitos e formações ferríferas do tipo
algoma.

Essa unidade foi denominada de Grupo Quebra Osso por

Schorscher (1978);
9 unidade metassedimentar química: constituída por xistos carbonáticos,
formação ferrífera bandada e filitos grafitosos;
9 unidade metassedimentar clástica: formada por quartzo-xistos, quartzitos
imaturos e metaconglomerados.

O Grupo Maquiné é uma unidade clástica, com até 2000 metros de espessura,
subdividido em duas formações, que são: a Formação Palmital (inferior), que é
constituída por quartzitos sericíticos, filitos e filitos quartzosos, e a Formação Casa
Forte (superior), que é constituída por quartzitos sericíticos, cloríticos e filitos (GAIR,
1962).
As Coberturas Sedimentares Plataformais estão representadas por duas unidades
proterozóicas: o Supergrupo Minas (DERBY, 1906; HARDER E CHAMBERLIN
1915) e o Grupo Itacolomy (GUIMARÃES, 1931; DORR, 1969).
O Supergrupo Minas foi subdividido por Dorr (1969) em quatro grupos, sendo da base
para o topo: Tamanduá, Caraça, Itabira e Piracicaba.
O Grupo Tamanduá (SIMMONS e MAXWELL, 1961) foi dividido nas unidades
Cambotas (quartzitos, xistos e filitos), na base, e por uma formação sem denominação
(filitos, quartzitos, xistos e formação ferrífera) no topo.
O Grupo Caraça (DORR et al., 1957), que se sobrepõe ao Grupo Tamanduá por uma
discordância, compreende duas formações: Moeda, formada por quartzitos finos a
grosseiros com lentes de conglomerado (membro inferior), filitos quartzosos (membro
intermediário) e por quartzitos sericíticos, com lentes de filitos arenosos (membro
superior) (WALLACE, 1958), e Batatal, constituída por filitos sericíticos e carbonosos.
Contribuições vulcânicas na parte superior dessa unidade e inferior da formação
Gandarela, foram identificadas por Pires (1995).
O Grupo Itabira constitui a seqüência de metassedimentos químicos do Supergrupo
Minas, sobrepostos em contato abrupto ou gradacional ao Grupo Caraça. Dorr (1969)
dividiu o Grupo Itabira, da base para o topo, em duas unidades: Formações Cauê e
Gandarela. A formação Cauê é constituída essencialmente por formação ferrífera do
tipo lago superior, e secundariamente, por algumas lentes de quartzitos ferruginosos e
alguns níveis manganesíferos. A formação Gandarela (DORR, 1958) é composta
predominantemente por dolomitos e, secundariamente, por filitos dolomíticos, itabiritos
e filitos. Essa unidade está em contato discordante e erosivo com o Grupo Piracicaba.

O Grupo Piracicaba foi dividido por Dorr et al. (1957) em cinco formações da base
para o topo:
9 formação

Cercadinho:

constituída

por

quartzitos

ferruginosos,

filitos

ferruginosos, filitos e quartzitos, com algumas intercalações de dolomito;
9 formação Fecho do Funil: constituída por filitos dolomíticos, filitos e dolomitos
impuros;
9 formação Tabões: constituída por quartzitos finos e maciços;
9 formação Barreiro: constituída por filitos e filitos grafitosos;
9 formação Sabará: constituída por cloritas-xisto, filitos, grauvacas, pequenas
porções de tufos metamórficos, (cherts).
A formação Sabará, é objeto de várias controvérsias, sendo que Dorr (1969) atribui essa
unidade ao Grupo Piracicaba e a interpreta como uma fácies do tipo flysh. Ladeira e
Viveiros (1984) postulam que o então definido Grupo Sabará seja correlacionável ao
Grupo Nova Lima.
O Grupo Itacolomy foi dividido em três unidades: uma basal (quartzitos e
metaconglomerados), uma média (filitos) e uma superior (quartzitos). Glockner (1981)
caracteriza essa seqüência como sendo um bloco alóctone, de idade pré-Minas.
As coberturas sedimentares fanerozóicas são representadas no Quadrilátero Ferrífero
pelas bacias do Gandarela e Fonseca (GORCEIX, 1884), datadas como sendo de idade
eocênica. Essas bacias são do tipo interior e de ocorrência restrita.
Sobre o Arcabouço Tectônico, o Quadrilátero Ferrífero é conhecido pela complexidade
do seu rico acervo de estruturas. As megaestruturas mais proeminentes da região estão
representadas por: Arqueamento Rio das Velhas, Homoclinal da Serra do Curral;
Sistema de Falhas do Fundão, Engenho; pelos Sinclinais da Moeda, Dom Bosco,

Gandarela, Vargem do Lima, Santa Rita, Conta História e Ouro Fino e Anticlinal de
Mariana. Essas megaestruturas podem ser vistas na Figura 3.1.
Sobre a Evolução Tectônica, as rochas do Supergrupo Rio das Velhas teriam passado
por um evento deformacional forte, de idade Transamazônica, antes da deposição do
Supergrupo Minas, tendo a seqüência arqueana e o complexo granito-gnáissico
funcionado como o embasamento da Bacia Proterozóica e um segundo evento menos
representativo no Brasiliano.
O Metamorfismo no Quadrilátero Ferrífero varia da fácies xisto verde baixa a fácies
anfibolito, tendendo a aumentar de oeste para leste. Esse aumento é definido pela
presença de clorita, biotita e estaurolita, respectivamente (HERZ, 1978).
Rosiere, 1995 apud (MBR 2005b), utilizando a paragênese das formações ferríferas do
Grupo Itabira, dividiu o Quadrilátero Ferrífero em quatro principais zonas de diferentes
graus metamórficos: (GZ) Zona da Grunerita, (CZ) zona da Cumingtonita, (AZ) Zona
da Actinilita e (TAZ) Zona da Tremolita-Actinolita. Auréolas termais em volta dos
domos graníticos-gnáissicos produzem domínios de alto grau metamórfico. Essas zonas
podem ser vistas na Figura 3.1, parte B.

Figura 3.1 - Mapa geológico regional mostrando a localização da minas e as zonas de
metamorfismos. (modificado de BAARS e ROSIERI, 1997 apud MBR 2005b). DBS Sinclinal Dom Bosco; GS - Sinclinal Gandarela; MS - Sinclinal Moeda, parte A.

3.1.2. Geologia Local

Grande parte dos jazimentos de minério de ferro da Vale/DIFL, entre elas as minas do
TAM, CMT, MAZ, CPX, PIC e ABO encontram-se situados na megaestrutura
denominada de Sinclinal Moeda (DORR 1969), na borda oeste do QF, com uma
extensão aproximada de 40 km desde a conexão com a serra do Curral, a norte, até o

sinclinal Dom Bosco, a sul. Excetuam-se as minas de Jangada (JGD) e Córrego de
Feijão (CFJ), localizadas na porção oeste do segmento do homoclinal do Curral, e a
mina de Águas Claras, localizada na porção leste da mesma megaestrutura, como pode
ser visto na Figura 3.2.
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Figura 3.2 - Mapa de localização das minas avaliadas e a coluna litoestratigráfica local.
O homoclinal do Curral pode ser dividido em dois segmentos: um primeiro a leste, com
a junção do sinclinal da Moeda, menos afetado pela deformação brasiliana, com os
metassedimentos do Supergrupo Minas na posição normal, predominando dobramentos
de direção NW-SE, falhamento reverso e zonas de cisalhamento normais. O segundo
segmento, altamente deformado, fica na porção a oeste da junção com o sinclinal da
Moeda e foi rotacionado por rampa lateral de falhas de empurrões de idade brasiliana
(CHEMALE JR. et al,. 1994).
O sinclinal Moeda é uma importante megaestrutura transamazônica de direção
aproximadamente N-S, definida pela superfície de acamamento dos metassedimentos do
supergrupo Minas é a principal estrutura a ser analisada, por conter a maioria das
reservas avaliadas. Pode ser dividido em:

9 flanco oeste, é bastante expressivo e regular, com mergulhos variáveis de 40° a
55° para leste, segundo a direção N-S, com inflexões para SW e uma série de
falhamentos normais ao bandamento;
9 flanco leste, onde ocorre a maioria dos jazimentos, é mais complexo, sendo
seccionado por diversas falhas e arqueado por várias dobras. Os eixos agrupamse em duas direções principais NE e NW. O mergulho das camadas é de alto
ângulo, comumente invertido para oeste junto ao Complexo Metamórfico Bação.
Verificam-se, também, rochas do Grupo Sabará e Bacias Terciárias no interior do
sinclinal, a norte. Estima-se que a profundidade máxima da base do Supergrupo Minas
seja da ordem de 2.000 m. A seção transversal à estrutura mostra um padrão geométrico
em “W”.
No interior do sinclinal, ocorrem dobras isoclinais sem raiz, observadas principalmente
na formação ferrífera, e dobras com eixos E-SE e clivagens associadas (ENDO, 2004).
Localmente o metamorfismo é baixo, fácies grunerita a cumintonita (ROSIERE apud
MBR, 2005b) e demonstram baixos níveis de deformação dos minerais.
A xistosidade é bastante penetrativa e uma foliação anastomosada ocorre relacionada às
descontinuidades desenvolvidas nas zonas de cisalhamento plano axial. Zonas de
brechação são via de regra associadas aos fluidos hidrotermais (ROSIERE apud MBR,
2005b).
As principais unidades litoestratigráficas observadas nas várias minas fazem parte do
Supergrupo Minas, dos Grupos Caraça e Itabira. Dentro do último, deve-se destacar a
formação Cauê como portadora do litotipo alvo de estudo, que é na verdade uma fase
enriquecida em ferro das Formações Ferríferas Bandadas (FFB´s).
O Grupo Itabira possui predominância de seqüências deposicionais químicas
plataformacionais em lâminas de água média a profunda. A formação Cauê é composta
na base por itabiritos impuros, com contribuição carbonática ou siliciclástica (itabiritos
silicosos, dolomíticos e anfibolíticos), de espessura variando entre 200 a 300 metros,

podendo alcançar até 1.700 metros em regiões redobradas, como no sinclinal da Moeda,
devido a efeitos de duplicação tectônica.
Os itabiritos dolomíticos predominam no contato com a formação Batatal, gradando
para itabiritos silicosos e depois para itabiritos anfibolíticos no topo da seqüência.
As FFB´s encontradas são de sedimentação paleoproterozóicas do tipo “Lago Superior”
(LEIT e HARDER, 1911 apud BATISTA et al, 1984), denominadas localmente de
itabiritos e seus produtos de alteração supergênica e hipogênica, denominados minérios
hematíticos nos seus vários graus de compacidade, e a crosta laterítica.
De maneira geral, as minas consideradas apresentam o mesmo empilhamento
litoestratigráfico; porém essas seqüências sofreram deformações de diferentes
intensidade e direção, o que imprime nas rochas particularidades local. As cavas
possuem forma lenticular com pelo menos uma das paredes ficando em rochas das
formações Moeda (quartzitos) e Batatal (filitos) e, nas restantes, estão expostas rochas
da formação Cauê (itabiritos e minério hematítico rico) e formação Gandarela (itabiritos
dolomíticos e dolomitos).

3.1.3. Geologia das Formações Ferríferas Bandadas

Origem das formações ferríferas bandadas
Formação ferrífera bandada (FFB) foi originalmente definida por Gross (1965) como
camadas de metachert intercaladas com bandas de minério de ferro. Atualmente o termo
é genericamente utilizado para definir rochas compostas de lamas hidrotermais
depositadas em ambiente subaquoso por precipitação direta dos vários elementos
constituintes. Esses constituintes são oxidados pela água do oceano e têm origem
hemipelágico, depositado no substrato oceânico. (JAMES, 1954).
O termo “Itabirito”, também utilizado por Eschewege (1833) e Derby (1910), é definido
por Dorr e Barbosa (1963) como FFB de fácies óxido laminado e metamorfisado, onde

o chert ou jaspe foi recristalizado em quartzo e o ferro está presente como magnetita ou
hematita.
Fatores primários e secundários, como silicificação, dolomitização, alterações
hidrotermais, metamorfismo e deformação, são os processos mais comuns de alteração
composicional, mineralógicas e estruturais desses sedimentos, produzindo uma grande
variedade de fácies (óxido, silicato, carbonato e sulfeto) (JAMES, 1954).
O principal período de deposição das FFB´s se deu durante o Pré-Cambriano (2,6 a 1,8
bilhões de anos); porém, existem depósitos no Arqueano e outros menos expressivos no
Fanerozóico. Geralmente ocorrem superpondo formações argilosas e sedimentos
quartzosos grosseiros e, por sobre eles, depositam-se sedimentos pelíticos associados a
carbonatos ou material arenoso, associados ou não a vulcanitos. Lateralmente,
estendem-se desde centenas de metros até mais de quilômetros.
Existem inúmeras teorias sobre a origem das FFB´s. Algumas delas já ultrapassadas,
como as que propunham origens biogênicas ou por substituição de carbonatos.
Atualmente o que se tem em consenso é que o ambiente deposicional é marinho; que a
precipitação, tanto do ferro quanto da sílica, é de origem química; a fonte de origem dos
minerais componentes é hidrotermal, com lâmina de água superior a 100 metros, e
estratificada, correspondente a uma plataforma continental rasa (SPIER et al., 2005).
Pontos controversos, como a elevada concentração de sílica nos oceanos e a origem
tectônica das bacias de deposição, ainda não são inteiramente compreendidos. Dois
modelos básicos são considerados hoje em dia: um que atribui a deposição a processos
vulcanogênicos e hidrotermais (efusivos e exalativos) e o outro ao processo sedimentar
continental e lixiviação de sedimentos do fundo do oceano (SPIER et al., 2005).
Origem dos corpos de minério hematítico enriquecidos
Beukes et al.(apud MOURÃO, 2007) salientam que a composição monominerálica, o
amplo campo de estabilidade, a constituição química simples da hematita (martita) e a
obliteração das estruturas primárias por processos tectônicos e intempéricos impedem a
identificação de dados genéticos de forma conclusiva.

De maneira geral, os corpos enriquecidos são denominados “Hematitas”, fazendo
referência ao principal mineral minério. Historicamente, nas minerações de ferro
brasileiras, o minério hematítico de alto teor possui teores de Fe > 64% e baixo
conteúdo em contaminantes: SiO2 < 2%, P < 0,080 e Al2O3 <3 %.
Na Vale esse foi dividido em: minério hematítico compacto (MHC), que são os tipos
maciços, com alta coesão e resistência dos grãos e baixo índice de porosidade; minério
hematítico friável (MHF), abrandados por meteorização e/ou lixiviação, que possuem
baixa coesão e resistência dos grãos e alta porosidade; além do minério hematítico
médio (MHM), que corresponderia aos intermediários ou intercalações dos dois tipos
anteriormente apresentados.
Podem ser formadas a partir do enriquecimento supergênico (MORRIS, 1980 e 1985)
e/ou hipogênico (Taylor et al., 2001) de itabiritos, por processos de lixiviação e
concentração e/ou pela sedimentação anomalamente rica em ferro, na época da
deposição.
A gênese do minério friável de alto teor pode estar mais intimamente relacionada ao
processo de enriquecimento supergênico, no qual os minerais de ganga são lixiviados,
promovendo o enriquecimento residual do ferro na rocha. Porém, não se devem
desconsiderar os processos tectônicos de abrandamento da rocha.
A lixiviação produzida por águas subterrâneas é favorecida pelo clima tropical e pela
topografia favorável e é denominada enriquecimento supergênico. Mas, quando as
águas que lixiviam os minerais de ganga são de origem hidrotermais, esse processo é
denominado hipogênico (ROSIERE, apud MBR 2005b).
É importante salientar que o processo de enriquecimento em ferro (redução do oxigênio
e retirada dos minerais de ganga) das FFB´s produz uma diminuição da camada em
torno de 32 a 36% (MORRIS, 2002), até 40% (TAYLOR, 2001) e conseqüente aumento
da porosidade de 6% nas FFB´s para cerca de 30% no minério enriquecido (MOURÃO,
2007). Os trabalhos de Ribeiro (2003), na mina do PIC, indicam que a porosidade do
minério hematítico friável estaria em torno de 29 a 37%.

A composição mineralógica original dos itabiritos e sua estruturação controlam os
processos de circulação dos fluidos supergênicos ou hidrotermais, influenciando no grau
de enriquecimento em ferro da rocha e nas suas características intrínsecas. Esses
processos ainda não estão completamente entendidos e permanece uma fonte de debates
na literatura (SPIER, 2005).
Embora ainda controversos, estudos mais recentes de Spier (2005) apontam uma série
de características que reforçam a origem supergênica para os minérios hematíticos
friáveis. Portanto, a gênese do minério de ferro rico deve ser explicada por modelos
híbridos, hipo e supergênicos (BEUKES et al., 2002; DALSTRA e GUEDES, 2004;
TAYLOR et al., 2001 apud SPIER, 2005).
Segundo Rosiere et al. (apud MBR, 2005b), as minas da borda leste da Serra da Moeda
seriam núcleos de estruturas sinformais que concentraram o fluido mineralizador por
processos de enriquecimento supergênico nas duas fases principais de dobramento F1 e
F2, como visto na Figura 3.3. Essa idéia é ainda controversa, em termos da possível
participação de fluidos hidrotermais na mineralização, principalmente, quanto aos
corpos de MHC. A Figura 3.3 mostra a megaestrutura e os principais sítios
mineralizados e suas respectivas minas.

Figura 3.3 - Modelo conceitual para concentração da mineralização desenvolvido por
Rosiere, 2005 (apud MBR 2005b) para o sinclinal da Moeda.
Análise petrográfica do minério hematítico friável
O MHF é, na sua grande maioria, bandado com bandas definidas por níveis mais ou
menos porosos, que, por sua vez, podem estar associados a níveis brechóides de matriz
porosa e litoclastos menos porosos. São brechas autigênicas de compactação ou
deformação (GROSS, 1965), algumas delas são intrafoliares concordantes com o
bandamento, com deslocamento e rotação dos cristais tabulares. A matriz suporta os
fragmentos (litoclastos) e possui a mesma composição.
No MHF, os principais minerais minério são hematita, martita, magnetita martitizada,
especularita, goethita e limonita; a gibsita, quartzo e caulinita são os principais minerais
de ganga, compondo uma trama que pode variar de granonematoblástica a
lepidoblástica, na qual predomina a especularita, que ocorre principalmente nas zonas

de cisalhamento, charneira de dobras, etc. Esses minerais podem ser vistos na Figura 3.4
na qual o termo “L” representa o comprimento e “l”, a largura dos cristais.
Os trabalhos de Rosiere e Pires (apud MBR, 2005b) identificaram que os minérios
hematíticos da Vale/DIFL possuem diferença bastante sutil entre as várias minas e são
compostos predominantemente por hematita granular, com cristais mais finos e
tabulares, quando comparados com os depósitos da borda leste do Quadrilátero
Ferrífero. Essas características se devem ao menor grau metamórfico e ao nível de
deformação a que as rochas da borda oeste foram submetidas.
O tamanho das hematitas lobadas ou sinuosas (forma lobular) e granulares varia de
0,005 a 0,05 mm, com média em 0,003 mm. As hematitas anédricas são pouco maiores
e suas dimensões chegam a 0,1 mm. As hematitas especularitas estão sempre presentes,
porém, com menor representatividade e com tamanho de 0,05 mm. A hematita tabular
usualmente compõe a matriz das brechas (ROSIERE e PIRES, op cit.).
As hematitas granulares e especulares crescem entre as hematitas e martitas como
cristais agregados preenchendo os espaços intersticiais como produto de recristalização
dos fluidos hidrotermais (ROSIERE e PIRES, op. cit.).
Lagoeiro (1998) afirma que os processos intempéricos ou metamórficos provocam a
oxidação dos minerais primários de ferro (magnetita, etc.) e, posteriormente, há a
reprecipitação dos íons de ferro nas regiões de menor deformação, em forma de cristais
menores de hematita tabular orientados, produzindo uma nova fábrica caracterizada pela
penetratividade da foliação e orientação dos minerais neo-formados.
Além disso, a redução do volume gerado por essa reação provoca microfraturamento
nas magnetitas, gerando maior porosidade e aumento das superfícies de potencial
reatividade com os fluidos, geralmente paralelas ao cisalhamento.

Figura 3.4 - Forma esquemática dos principais minerais minérios constituintes das
formações ferríferas onde a razão L ⁄ l expressa a relação comprimento pela largura dos
cristais, Rosiere (apud MBR, 2005).
3.2. Ensaios de Laboratório

3.2.1. Caracterização dos Índices Físicos

9 Granulométrico: O ensaio granulométrico consiste numa série de peneiramentos
em malhas padronizadas, de maneira a indicar as proporções relativas dos
tamanhos das várias fases minerais de uma rocha.
O arranjo granulométrico é a distribuição percentual das partículas de vários
tamanhos da mesma fase mineral na composição da massa total, ou seja, a
proporção relativa com que as partículas de diferentes tamanhos entram na
composição de uma rocha. A escala granulométrica mais utilizada para a
classificação textural dos solos analisados foi a da ABNT (1995), com a norma
NBR 6502/95.

Pode-se ainda utilizar técnicas mais modernas para fazer a separação visual das
frações granulométricas como os analisadores de imagens, em seções delgadas
ou polidas, como os quais se pode determinar a variação granulométrica, o
tamanho dos cristais, o grau de esfericidade e o diâmetro médio dos cristais,
entre outros.
9 Porosidade: Representa a porcentagem de poros encontrados no material, que
estão ocupados pelo ar ou água; pode ser calculada pela relação existente entre a
densidade real e a aparente.
A porcentagem do espaço dos poros é determinada principalmente pela textura,
composição e agregado de partículas constituintes do material analisado. A
porosidade influencia diretamente na resistência e no teor de umidade do
material e é definida pela razão entre o volume de vazios e o volume total de
uma amostra.
Pode ser dividida em: porosidade granular (intergranular) e intersticial
(intragranular), representando, respectivamente, os poros existentes entre os
cristais e dentro dos cristais constituintes da rocha, além da porosidade fissural,
representada pelos espaços vazios criados pelas descontinuidades (fraturas).
De maneira geral, a maior variação da porosidade se dá pela forma e
imbricamento dos cristais, presença de materiais cimentantes ou de
granulometria fina preenchendo os espaços intersticiais (JORGE e UEHARA,
1998).
Métodos mais modernos que utilizam analisadores de imagens, em seções
delgadas ou polidas, permitem determinar o diâmetro médio, a porcentagem, o
grau de arredondamento, o nível de interconexão, o tipo e a forma dos poros de
maneira mais rápida e precisa.
9 Peso específico ou densidade: Esse parâmetro pode ser definido como a relação
entre o peso das partículas do material e o peso de igual volume de água, relação
chamada de densidade real, que não é afetada pela porosidade do solo. Quando a

relação se dá entre o peso da parte sólida do solo, tomada em condições naturais,
e o seu volume, é definida como densidade aparente.
Os valores das densidades são importantes para a determinação da porosidade
natural. Com esses dois parâmetros, se determinam os pesos saturados, seco,
natural e dos grãos (VIEIRA, 1975). A norma brasileira utilizada é a NBR
6508/95.

3.2.2. Ensaios de Determinação da Resistência Mecânica ao Cisalhamento

Atualmente, na mineração, esses ensaios de laboratório são voltados, principalmente,
para a determinação de parâmetros como coesão e ângulo de atrito, que são diretamente
empregados nas análises de estabilidade dos taludes de mineração, bem como em obras
de engenharia.
Para a determinação dos parâmetros de resistência das propriedades da rocha intacta ou
das descontinuidades, são usualmente utilizadas amostras de campo (indeformadas), de
tamanho centimétrico a, no máximo submétrico, limitados pelo porte dos equipamentos
de cada laboratório.
São vários os tipos de ensaios utilizados: compressão uniaxial, triaxial, diametral,
cisalhamento direto, tração entre outros. Os dois tipos de ensaios mais utilizados na
mineração são os de cisalhamento direto e de compressão triaxial.
Nessa dissertação foram utilizados os resultados dos ensaios realizados em diversas
campanhas ao longo dos anos de operação das várias minas. Devido a heterogeneidades
dos relatórios e falta de várias informações importante para identificar o tipo de material
avaliado, a análise dos ensaios oi feita de maneira mais geral e qualitativa.
Como a maioria dos ensaios válidos não levava em consideração a anisotropia de
resistência do MHF, a análise dos ensaios foi realizada sem levar em consideração a
anisotropia da rocha.

Além disso, não foram aqui avaliados fatores que podem influenciar no resultado dos
ensaios como: geometria do corpo de prova (CP), tamanho do CP, rigidez da máquina,
efeitos ambientais, teor de umidade, tempo, temperatura, efeitos de ciclo de
carregamento e descarregamento, entre outros sugeridos por Brady & Brown (1993).
Ensaios de Cisalhamento Simples ou Direto
Também chamado de cisalhamento simples com compressão, é o ensaio mais divulgado
e permite determinar a resistência ao cisalhamento da amostra, determinando-se
simultaneamente os parâmetros de coesão e ângulo de atrito.
Pode ainda ser avaliada a resistência de uma descontinuidade ou do preenchimento
contido nela.
Os ensaios do tipo CD ocorrem sob um estado de tensão que não pode ser considerado
uniforme. Porém, permitem ensaiar grandes amostras, em ecala similar à superfície
provável de ruptura (Armelim, 1993).
O ensaio segue a normalização da ASTM (1990). De maneira simplificada, a
metodologia de ensaio consiste em:
A amostra é mantida em uma caixa composta por duas partes separadas
transversalmente ao meio, onde são aplicadas forças verticais (confinante) e horizontais
(cisalhante), de modo a causar o deslocamento relativo entre as duas partes da caixa.
O objetivo do ensaio é a determinação da resistência oposta a este deslocamento.
Antecedendo ao ensaio, pode-se executar um estágio de adensamento na amostra, por
um período de 24h.
Para os ensaios em condições naturais, após a moldagem do corpo de prova, o mesmo é
montado na máquina de cisalhamento, na qual se aplica uma tensão normal e espera-se
que o corpo de prova sofra adensamento. Em seguida, é iniciada a fase de cisalhamento,
que se dá em condições drenadas.

Para os ensaios em condição inundada são executados os mesmos procedimentos dos
ensaios em condição natural, no entanto, a caixa de cisalhamento é inundada por um
período de três horas, submergindo totalmente o corpo de prova, sendo que, após este
período de inundação, é iniciada a fase de cisalhamento.
A ruptura é definida quando a parte superior da caixa de cisalhamento atingir 15 a 20%
de deslocamento em relação à parte inferior da mesma ou quando as leituras
apresentarem pico.
O ensaio mais usual é o do tipo drenado-adensado, onde a força normal é aplicada e a
força cisalhante só é ativada após a fase de adensamento ter sido finalizada. A
velocidade de ensaio é calculada pela razão entre o espaço correspondente ao
deslocamento da caixa de cisalhamento e o tempo de ruptura. A velocidade de aplicação
da força horizontal deverá ser pequena (V~0,02mm/s), assegurando uma completa
drenagem.
O tempo de ruptura é o tempo gasto até a ruptura da amostra, definido em função do
coeficiente de adensamento do solo.
Os resultados aparecem em gráficos em termos de: deformação horizontal por tensão
cisalhante, onde é determinada a tensão de ruptura correspondente ao pico da curva;
envoltórias de Resistência que representam as tensões no plano da ruptura além do
gráfico de deformação vertical versus deformação horizontal, que permite a verificação
do comportamento dilatante ou não da amostra. (Espósito, 2006)
Os resultados obtidos nos relatórios internos são compostos por ensaios de CD dos tipos
drenados e saturados e foram agrupados independentemente do tamanho do corpo de
prova (CP), níveis das tensões normais aplicadas e direção de cisalhamento, devido à
pequena quantidade de ensaios (10 ensaios).
Ensaios triaxiais ou de resistência triaxial

Os esforços triaxiais são os casos mais freqüentes de solicitação presentes nos maciços
rochosos. Porém, devido às restrições nas dimensões dos equipamentos, esses ensaios
ficam restritos à caracterização da resistência da rocha intacta.
O ensaio consiste na compressão axial de uma amostra cilíndrica do material a ser
avaliado, com aplicação simultânea de pressão confinante em câmara triaxial, onde o
Corpo de Prova (CP) é colocado envolto por membrana impermeável.
Nesses ensaios, a distribuição das tensões aplicadas é razoavelmente uniforme, e vários
parâmetros podem ser controlados, como: velocidade de carregamento, condições de
drenagem do CP, grau de adensamento e a seqüência de carregamento. Desse modo é
possível simular inúmeras situações de carregamento. Por essa razão, esse tipo de ensaio
é um dos mais utilizados para se determinar a resistência ao cisalhamento dos materiais
(ÁVILA, et al., 1978).
O ensaio de compressão triaxial tem-se constituído em um ensaio básico para
determinação dos parâmetros de resistência ao cisalhamento dos materiais e das
descontinuidades.
Ladd et al. (1977) e em vários anais da ASTM (1981) e ASTM (1988) apud Villar et
al.(1981) pode ser encontrada vasta revisão sobre os procedimentos de laboratório para
esse tipo de ensaio.
No passado, os ensaios eram classificados, quanto à sua condição de velocidade, em
rápidos “R” (Rapid) ou lentos “S” (Slow) (LAMBE, 1951). As classificações mais
recentes os classificam quanto à condição de drenagem; esses podem ser drenados:
“CD” (Consolidated Drained) ou não drenados “CU” (Consolidated Undrained) ou
ainda não consolidados e não drenados “UU” (Unconsolidated Undrained).
De maneira geral, os materiais granulares como o MHF têm como característica a alta
permeabilidade e são muito drenantes. Para esses tipos são usualmente utilizados os
ensaios do tipo “CD” (ORTIGÃO, 1993).

3.3. Estabilidade de Taludes em Mineração a Céu Aberto
Nos últimos anos, com o aumento da demanda mundial por aço, tem-se um crescente
consumo de minério de ferro. Isso resultou num aumento na produção das minas em
atividade e, associado às novas tecnologias de beneficiamento do minério mais pobre,
levou as cavas finais a se tornarem cada vez mais profundas, atingindo dimensões até
então não observadas nas minerações de ferro brasileiras.
As abordagens mais simplistas, com cálculos de equilíbrio limite, análises
determinísticas e apenas com parâmetros de resistência são insuficientes para a
determinação do estado de tensões que atuam em escavações dessas dimensões.
Embora pouco divulgadas, são comuns rupturas de grande porte em taludes de
mineração, algumas com prejuízos apenas materiais e outras com perda de vidas
humanas, mas, em todos os casos, com perda de tempo e elevação dos custos
operacionais.
As rupturas, na sua grande maioria, não foram previstas devido a fatores como:
avaliações equivocadas de algum parâmetro de resistência ou de deformabilidade;
mecanismo que condicionou a ruptura; condicionantes geológicos e geotécnicos, etc.
De maneira geral, as causas desses equívocos estão relacionadas à falta de
caracterização geotécnica adequada dos materiais constituintes dos maciços e de seus
condicionantes geológicos, quando não, à falta absoluta de qualquer quantificação dos
fatores de segurança das obras.
Chowdhury (1978) considera também que estudos confiáveis de estabilidade de taludes
requerem sempre uma boa combinação entre métodos de análises simples e sofisticados
e, argumenta ainda, que os métodos tradicionais de cálculo merecem refinos e
aperfeiçoamentos sistemáticos, enquanto os mais novos devem ser avaliados com
cautela e espírito crítico.
Para uma análise de estabilidade adequada, dentro dos conceitos de segurança e
economia, torna-se fundamental que todos os aspectos que envolvam o problema sejam

observados e estudados cuidadosamente, avaliando e quantificando a importância que
cada parâmetro tem no desempenho final.
Devido à natureza do empreendimento mineiro, os taludes das minas possuem um
razoável número de informações geológicas e geotécnicas. Ensaios de caracterização,
resistência, bem como descrições litológicas, mineralógicas e das suas principais
estruturas geológicas, são, de certa forma, bastante difundidos no setor. Porém, a
influência de parâmetros como porosidade, características das descontinuidades, níveis
de tensões envolvidos, etc. são pouco conhecidos ou mesmo desconsiderados para o
dimensionamento dos parâmetros geotécnicos dos taludes.
O desenvolvimento de grandes campanhas de amostragem dos vários materiais
encontrados nas minas tem-se mostrado como uma solução para sanar a falta de
informações geotécnicas, porém, a custos muito elevados ou, por muitas vezes, sem
validade estatística.
Na mineração moderna, o tempo de vida útil dos taludes é mais curto quando
comparado aos taludes de obras civis. Usualmente as cavas são parcial ou totalmente
preenchidas por estéril/ rejeitos ou, ainda, por água, após o encerramento da extração,
impondo nova condição de estabilidade para os taludes.
Isso justifica o fato de serem muito íngremes, com fator de segurança em torno de 1,3.
Se assim não se procedesse, haveria o risco de inviabilizar o empreendimento. No que
se refere aos taludes de mineração, o ângulo final do talude representa uma
“otimização” entre segurança e economia das escavações.
Dessa forma, o geotécnico é levado a trabalhar o mais próximo do limite de segurança
da escavação. Para tanto, torna-se necessário um conhecimento detalhado dos
parâmetros do maciço rochoso em questão.
De acordo com Castro (2004), o conceito de responsabilidade em projetos de taludes de
mineração está vinculado a duas questões principais, quais sejam: a paralisação dos
trabalhos em caso de uma eventual ruptura e/ou o soterramento de corpos
mineralizados.

A avaliação dos danos causados por uma eventual ruptura está diretamente
condicionada à altura do talude. Quanto mais alto for o talude, maior o potencial de
ocorrer uma grande ruptura, que poderá provocar tanto a paralisação das operações
quanto a destruição das vias de acesso bem como a paralisação das operações de lavra
para remoção do material mobilizado.
O nível de segurança de um talude também se dá em função do tempo que se deseja que
ele permaneça estável (provisório ou permanente) e dos níveis de segurança que se quer
obter nas suas vizinhanças.
Para os casos em que o maciço deva permanecer sem qualquer plastificação e/ou
ruptura, os níveis de segurança adotados devem ser bastante altos e os parâmetros
geométricos dos taludes devem ser bastantes conservadores, de modo a manter a relação
custo / benefício equilibrada. Usualmente, para esses casos, utiliza-se fator de segurança
(FS) ≥ 1,5.
3.3.1. Geometria da Cava

Para se definir os parâmetros geométricos operacionais e finais que serão utilizados na
cavas a céu aberto, deve-se ter conhecimento de uma série de informações geológicas,
geotécnicas e econômicas sobre a lavra do minério de interesse.
Usualmente, os fundamentos utilizados para a determinação da geometria de uma cava
podem ser divididos em seis fases, que estão interligadas e vão desde a abertura dos
primeiros taludes até o seu fechamento.
Na primeira fase, são realizados os levantamentos de dados e obtido as informações
básicas da geologia estrutural, hidrogeologia e do tipo rochoso. Essas informações são
essenciais para a construção dos modelos geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos,
que servirão de pano de fundo para a definição de “Domínios litogeomecânicos”.
Na segunda fase, de posse do mapa de domínios geotécnicos, associado às informações
de resistência das rochas, descontinuidades envolvidas e suas características estruturais

obtêm-se um modelo dos principais mecanismos de rupturas que podem vir a ocorrer na
cava em questão. Com essas informações, pode-se obter a setorização geotécnica.
Na terceira fase, na setorização geotécnica da cava, constarão as informações
geométricas dos taludes (alturas globais e taludes individuais, ângulo geral e de face dos
taludes e largura de berma), que são funções do equipamento de escavação e perfuração
utilizado, tipo de desmonte, legislação ambiental e trabalhista, além da capacidade
econômica e operacional da empresa. Ainda nessa fase, as informações da setorização
geotécnica são levadas à geometria da cava final que é avaliada.
A quarta fase representa a avaliação matemática das informações geotécnicas inseridas
na geometria da cava. Para isso, são utilizados softwares que analisam os vários
aspectos de estabilidade da geometria proposta. Mais uma vez, as informações básicas
de geologia, resistência, estruturas, hidrogeologia e, agora, de deformabilidade são
necessários para uma melhor avaliação da geometria proposta.
Essa avaliação pode sugerir a mudança de um ou mais parâmetros geométricos de um
setor ou mesmo de toda a cava e retroalimentar todo o modelo o número de vezes
necessário para que todas as regiões da cava avaliada obtenham estabilidade desejada
com fator de segurança dentro dos valores esperados.
A quinta fase é aplicada durante a operação da mina, quando se dá a retroalimentação
dos modelos estabelecidos nas fases 1, 2, 3 e 4. Nessa fase serão implementados os
sistemas de drenagem; despressurizarão dos taludes; aplicação dos métodos mais
eficientes de desmonte; monitoramento dos taludes; rebaixamento dos níveis de água,
entre outras variáveis, as quais fornecerão novas informações para ajustes dos modelos
existentes e desenvolvimento de novas geometrias que estejam adequadas às novas
condições estabelecidas durante os anos de operação da cava.
Já na sexta e última fase, são utilizados todos os conhecimentos adquiridos durante os
anos de operação da cava e todos os sistemas de estabilização, monitoramento e
drenagens instalados para que a cava possa, da melhor maneira possível, ser reintegrada
às condições ambientais das suas áreas circunvizinhas.

A Figura 3.5 mostra o fluxograma das interações dos itens das várias fases da
construção de uma cava final, atualmente utilizadas nas minas da Vale\ DIFL.

Figura 3.5 - Fluxo esquemático mostrando as fases de construção de uma cava final,
Modificado de Stacey et al (2008), prelo.

3.3.2. Rupturas em Cavas a Céu Aberto

Existem vários tipos de classificações de movimentos de massa, focadas na velocidade
do movimento, tipo de material, geometria, etc. As mais utilizadas são aquelas que
levam em consideração o tempo de duração do evento. Estas são basicamente divididas
em dois grandes tipos de movimentos de massa, com terrenos e volumes bem definidos,
cujo centro de gravidade se desloca para baixo e para fora do talude.
Uma primeira é definida como rastejo, na qual ocorrem movimentos lentos, e uma
segunda é denominado escorregamento ou ruptura, que compreende fenômeno de rápida

duração e, de maneira geral, catastrófico, cujo entendimento, previsão e controle são
mais difíceis que para o rastejo.
De maneira geral, para que ocorra movimento de massa, é necessário que a resistência
média ao cisalhamento do solo ou da rocha na superfície potencial de escorregamento
tenha decrescido; esse decréscimo pode ser abrupto ou gradual, com uma deformação
progressiva do corpo acima da superfície.
As rupturas progressivas são mecanismos de grande importância na instabilização de
taludes de grande altura e maciços heterogêneos. Devido à sua heterogeneidade e à
distribuição não uniforme de tensões, cada ponto estará submetido a um determinado
nível de esforço.
Os pontos mais fracos e sujeitos a altas tensões irão sofrer ruptura anteriormente aos
demais. Em conseqüência, da ruptura, a resistência nesses pontos irá cair dos valores de
pico para os residuais e haverá um enfraquecimento progressivo do talude, à medida que
mais pontos sejam levados a tal condição. O problema é agravado pela redistribuição de
tensões que decorre das rupturas.
Como um ponto rompido tem sua resistência decrescida dos níveis de pico para
residuais, o excesso de tensões não resistido pelo mesmo, irá ser transferido para as
vizinhanças. Essas, por sua vez, poderão estar próximas ao limite de resistência e não
suporte do excesso de tensões que lhes foi transferido. Mais pontos rompidos
progressivamente enfraquecem o maciço até a ruptura global (ou final) do talude.
Ruptura regressiva é um tipo particular de ruptura progressiva, em que rupturas parciais
ocorrem na parte inferior do talude, induzindo novas e sucessivas rupturas na parte
superior, até a instabilização completa do talude.
Em termos de padrão das curvas tensão versus deformação dos maciços, as rupturas
podem ser frágeis ou dúcteis. Nas frágeis a ruptura é repentina, associada a deformações
bastante reduzidas. Ocorre acentuada perda de resistência entre os estados de pico e
residual. Diz-se que o comportamento é elasto-plástico com amolecimento (frágil).

Já nas dúcteis, ocorrem grandes deformações (plásticas) sem perda de resistência
significativa. As resistências de pico e residual tendem a ser próximas. A ruptura é, em
geral, lenta e o comportamento é chamado de elasto-plástico com endurecimento
(dúctil).
A Figura 3.6 ilustra os comportamentos elasto-plástico com amolecimento (frágil) e
elasto–plástico perfeito (dúctil).

Figura 3.6 - Comportamento frágil, elasto–plástico com amolecimento (acima) e dúctil,
elasto–plástico perfeito (abaixo) da rocha em ensaio uniaxial (Hoek et al. 1995)
A geometria das superfícies de ruptura nas minerações de ferro a céu aberto pode variar
entre planar, circular e plano-circular, devido às características como: tipos de materiais
envolvidos, geometria elíptica (em planta), grandes profundidades das cavas e às várias
descontinuidades presentes.

Essas rupturas são geralmente condicionadas por descontinuidades. Somente algumas
rupturas em rochas brandas ou em maciços rochosos muito fraturados ocorrem de forma
circular, como na maioria das rupturas em solo. Ocorrem ainda rupturas em cunha,
tombamento flexural, queda de blocos e flambagem, entre outros (SJOBERG, 1996). Os
principais tipos de ruptura em minerações a céu aberto podem ser observadas na Figura
3.7.

Figura 3.7 - Tipos de ruptura mais comuns em mineração (SJOBERG, 1996).
Por envolverem descontinuidades, essas rupturas estão associadas à baixa resistência à
tração dos maciços rochosos e a redução da resistência ao cisalhamento devido ao
desconfinamento induzido pela escavação.
Por outro lado, a existência de “pontes rochosas”, que são porções de maciços não
cortados por descontinuidades ou de maior resistência que a porção circunvizinha,
contribui decisivamente, com sua elevada parcela coesiva, para a resistência total

disponível no maciço. Quando essas porções ou “pontes” ocorrem de maneira contínua
junto ao pé do talude, recebem a designação de “arrimo rochoso”.
3.4. Campo de Tensões nas Cavas a Céu Aberto
Anteriormente à sua escavação os taludes de lavra estão submetidos a um campo de
tensões virgens de origem, principalmente, gravitacional e tectônica. Por outro lado, a
sua geometria original determina diretamente as tensões induzidas finais
Em regiões sismicamente pouco ativas, os campos de tensões podem ser afetados por
fatores geológicos (litologia, estruturação e geomorfologia), ambientais (clima,
topografia e vegetação) ou antrópicos (construções, escavações). As tensões induzidas
pelas escavações a céu aberto implicam a concentração e/ ou alívio das tensões in situ,
em certos pontos do maciço (GOODMAN, 1989).
Por outro lado, em zonas tectonicamente ativas, os efeitos das tensões gravitacionais são
aparentemente de segunda ordem diante das tensões maiores impostas pelos
movimentos tectônicos, com os maciços experimentando os efeitos das elevadas tensões
que ficam armazenadas nas suas estruturas (BRADY e BROWN, 1993). Nessas zonas a
ação gravitacional se limitaria ao adensamento e ao aumento das tensões confinantes.
Em escavações de grande profundidade junto à superfície topográfica, são criados
importantes desequilíbrios gravitacionais, principalmente quando os maciços passam a
ser limitados por superfícies muito inclinadas, eventualmente subverticais.
De maneira geral, os escorregamentos e as rupturas de taludes são causados por uma
redução da resistência interna do material que se opõe ao movimento de massa
deslizante e/ ou por um acréscimo das solicitações externas ao maciço.
A alteração causada pela abertura da cava no campo de tensões in situ é facilmente
notada quando ocorre alguma ruptura ou fissuramento dos taludes. Porém, é sabido que
a cada momento no desenvolvimento da cava as condições de equilíbrio estão sendo
restabelecidas. Sabendo de que forma as tensões estão sendo redistribuídas e que níveis

de deformação provocariam, poderia auxiliar no entendimento do comportamento
geomecânico e na previsão de rupturas dos taludes.
Embora desconsiderado, na maioria dos casos práticos, o efeito do tempo pode alterar as
condições de tensão e deformação do maciço rochoso. Isso se deve, principalmente, ao
decréscimo de resistência da rocha.
As cavas, pela sua natureza geométrica, possuem regiões de acúmulo de tensões
(compressão) e áreas de alívio de tensões (tração). Essas regiões são “foco” dos estudos
geotécnicos por serem zonas críticas para o aparecimento de instabilidades. A Figura
3.8 mostra os pontos críticos na seção de uma cava hipotética, na qual as regiões mais
superficiais estão sujeitas a trações, enquanto nas zonas mais profundas, há um
predomínio de tensões compressivas.

Zona de máxima tração

Zona de máxima tração

Zonas de baixa compressão
ruptura potencial

Zona de
máxima
compressão

Zona de máxima
compressão

Zona de compressão

Figura 3.8 - Campo de tensões induzidas pela escavação
Deve-se ainda lembrar que existem aspectos geométricos a serem avaliados, tais como:
concavidades, convexidades, porções com angulosidade acentuada (quinas), etc. Nestas
podem ocorrer acúmulos ou alívios de tensão que podem ser áreas aptas ao
aparecimento de rupturas.

A Figura 3.9 ilustra uma região de grande convexidade, mais propícia ao alívio de
tensões, devido ao menor confinamento lateral e possivelmente menor estabilidade. Do
mesmo modo, regiões com grande concavidade possuem um maior confinamento lateral
e maior estabilidade.
.

Escala Gráfica
1:100

Figura 3.9 - Modelo geomecânico tridimensional da cava final da mina do Pico
mostrando uma cava com intensa convexidade, círculo em vermelho.
3.5. Propriedades Mecânicas da Rocha Intacta, das Descontinuidades e do Maciço
Rochoso
Após a compreensão dos agentes e processos instabilizadores, deve-se conhecer a fundo
as características do “maciço rochoso”. Este pode ser definido como um conjunto de
blocos de material rochoso, denominado “rocha intacta”, e suas “descontinuidades”,
superfícies de origem geológica qualquer, ou induzidas, que separam (isolam) esses
blocos.
Na consideração do comportamento da transição entre a rocha intacta e um maciço
rochoso, deve-se ter em mente que a qualidade e a quantidade dos dados experimentais
decrescem quando se passa de uma amostra de rocha intacta para o maciço rochoso. É
importante salientar que as dificuldades de execução tornam os programas de ensaios

em maciços rochosos muito caros, e de difícil execução, fato que restringe sua
utilização.
As características do maciço são condicionadas por sua natureza descontínua, de
maneira que, muitos dos seus parâmetros são estimados em bases empíricas, devido à
pouca disponibilidade de resultados em ensaios de laboratório ou de campo.
Já as amostras de rocha intacta podem ser obtidas e ensaiadas sob uma grande variedade
de condições de laboratório. Desse modo, dispõe-se, geralmente, de grande quantidade
de informações sobre quase todos os aspectos do comportamento da rocha intacta.
Porém, as dificuldades nos ensaios aumentam significativamente se os espécimes
contêm descontinuidades.
Os mecanismos de ruptura podem ser controlados pela rocha intacta ou pelo maciço
rochoso, dependendo das características das descontinuidades e do tamanho dos blocos
em relação às dimensões do talude.
Em certas circunstâncias, nas quais um grande número de descontinuidades ocorre na
área de interesse, apenas o comportamento das mesmas pode ser de interesse. Essa
avaliação é denominada “Efeito Escala” e, para cada faixa de comportamento, apresenta
diferentes propriedades, critérios de ruptura, etc., e pode inclusive exibir diferentes
modos de ruptura, como representado na Figura 3.10.
No estudo das propriedades do maciço rochoso, a avaliação das descontinuidades é
muitas vezes determinante e controla seu comportamento. Podem-se citar como ensaios
de campo para determinação de alguns parâmetros de deformabilidade o “plate bearing
test” o ensaio dilatométrico e os macacos planos (flat jacks) de grande área. Para
determinação da resistência têm-se os ensaios de cisalhamento direto in situ.

Figura 3.10 - Efeito de escala e a relação entre tamanho do talude e intensidade de
fraturamento do maciço rochoso (Modificado de HOEK, 1983).
3.6. Critérios de Ruptura da Rocha Intacta, das Descontinuidades e do Maciço Rochoso
Provavelmente uma das questões mais difíceis de serem avaliadas é a estimativa das
tensões que provocaram a ruptura do maciço rochoso. Atualmente, são utilizados vários
“Critérios de resistência” para se estimar as tensões correspondentes ao pico de
resistência.
Com o “estado da arte” em ensaios de laboratório, pode-se afirmar que as propriedades
da rocha intacta são razoavelmente bem estabelecidas quando utilizados os ensaios
usuais de laboratório. Já para maciços, têm-se procedimentos analíticos de composição
das resistências da rocha intacta e das descontinuidades (JAEGER e COOK, 1979) ou
correlações empíricas entre os critérios correspondentes à rocha intacta e ao maciço
(HOEK e BROWN, 1997).

Existem vários métodos empíricos para estimativa dos parâmetros de resistência do
maciço rochoso. Os mais utilizados são os que empregam classificações de maciços
rochosos.
Os critérios de resistência são relações matemáticas, estabelecidas empiricamente, entre
as várias componentes do tensor de tensões que atuam no instante da ruptura.
Normalmente são estabelecidos para a condição de pico e residual. São apresentados,
geralmente, em uma de duas formas alternativas: no espaço das tensões de Mohr (σ=
Tensão Normal;

τ = Tensão Cisalhante). Genericamente pode-se expressa- los como:

σ1 = f (σ2, σ3)

1ª Forma

(3.1)

2ª Forma

(3.2)

ou

τ = f (σn),
σ1, σ2 e σ3 são tensões principais
σn , é a tensão normal

τ, é a tensão cisalhante
Porém, diversos experimentos em rochas e maciços isotrópicos demonstram que a
influência da tensão principal intermediária,

σ2,

pode ser desprezada de modo a

simplificar os critérios de ruptura nesses casos, que podem, então, ser apresentados na
forma σ1 = f

(σ3) (BRADY e BROWN, 1985).

3.6.1. Critério de Mohr-Coulomb

O critério de resistência de Mohr-Coulomb é o mais simples e conhecido. Normalmente
aplicado para solos, alguns tipos de rocha intacta e para descontinuidades planas e lisas,

ou aquelas controladas por seu preenchimento. O critério define que a resistência ao
cisalhamento seja composta por duas parcelas: coesão e ângulo de atrito.
Normalmente é escrito em termos da tensão cisalhante (τ) e da tensão normal (σ)
atuantes nos planos de rupturas, que são representados por pontos de tangência aos
círculos de Mohr críticos. Obtem-se assim, a envoltória de Mohr (PENIDO, 2006).
No caso de planos de descontinuidade, o critério é geralmente obtido ajustando-se uma
reta aos pares de pontos (τ,

σ) correspondentes à ruptura em ensaios de cisalhamento

direto. Há, ainda, a possibilidade de se utilizar ensaios triaxiais em amostras que
contenham aqueles planos. Nesse caso, a reta deverá ser ajustada aos pontos dos
círculos de Mohr críticos que correspondam aos planos cisalhantes (JAEGER e COOK,
1979; GOODMAN, 1989).

No caso de cisalhamento direto, plotando-se os valores de
pico) ou

τmáx (tensão cisalhante de

τr (tensão cisalhante residual) para os diversos valores de tensões normais

constantes em que foram realizados os ensaios são encontradas retas como as da Figura
3.11.

A inclinação da reta é o angulo de atrito (φ) e a sua interseção com o eixo

τ é a coesão

do material (c).
O critério de resistência de pico tem a equação:

τmáx= c + σtgφ

(3.3)

e o critério de resistência residual:

τr = σtgφr

(3.4)

onde:

τmáx

é a resistência cisalhante de pico;

τr

é a resistência cisalhante residual;

c

é a coesão do material;

σ

é a tensão normal;

φ

é o ângulo de atrito de pico;

φr

é o ângulo de atrito residual.

Figura 3.11. - Critério de resistência de pico e residual de Mohr-Coulomb no espaço de
Mohr (τ x

σ) (HOEK e BRAY, 1981).

Fisicamente, o critério residual pode ser entendido como a expressão da resistência
disponível após a coesão do material ter sido inteiramente perdida. Note que o ângulo
de atrito residual é normalmente menor que o ângulo de atrito de pico, ou seja, φ ≥ φr.

Existem inúmeros fatores, observados por Goodmam (1989) e Hoek e Bray (1981), que
podem tornar a relação dada na Equação 3.2 não linear, o que pode limitar a aplicação
do critério de Mohr-Coulomb para certas descontinuidades e para maciços rochosos.

3.6.2. Critério de Barton e Choubey

É um critério exclusivo para descontinuidades e é aplicado para maciços fraturados
onde as descontinuidades têm grande relevância no processo de deformação.
Após diversas tentativas de representar um comportamento mais realista da resistência
ao cisalhamento de descontinuidades rugosas (BARTON e CHOUBEY, 1977)
propuseram a seguinte equação empírica, baseada em observações e ensaios realizados
em superfícies de descontinuidades artificiais com rugosidade:

τ= σ tg [φ +JRC log (JCS / σ)]

(3.5)

onde:

τ

é a resistência ao cisalhamento;

σ

é a tensão normal;

JCS

(Joint Compressive Strength) é a resistência à compressão uniaxial da rocha

adjacente à descontinuidade;

φ

é o ângulo de atrito básico da descontinuidade;

JRC

(Joint Roughness Coefficient) é o coeficiente de rugosidade da junta.

Os valores do coeficiente JRC podem ser determinados com a ajuda da tabela de Barton
e Choubey (1977), no qual apresentam a escala natural e os perfis de rugosidades.
Podem ainda ser determinados empiricamente, através de comparações entre perfis de
rugosidade reais padronizados.
Barton e Bandis (1990) sugerem que o JRC possa ser estimado com um simples ensaio
de escorregamento numa superfície inclinada, chamado “Tilt test”. Essa superfície é
inclinada até o bloco superior escorregar, sendo que o valor de JRC se relaciona com
ângulo de inclinação no momento do escorregamento por meio de:

τrc= (α-φb / log (τcs/σ))
Onde:

(3.6)

φb

é o ângulo de atrito básico da rocha intacta;

α

é o ângulo de inclinação do ensaio.

Originalmente, os ensaios de Barton foram realizados com esforços normais
extremamente pequenos, o que torna sua equação mais apropriada para valores de

σ

/JCS entre 0,01 e 0,3. Como a maior parte dos esforços normais existentes em bancos de
taludes rochosos se encontra nesse intervalo, a equação é de grande valia na análise da
estabilidade desses. Já para taludes globais de grande altura, a Equação (3.6) é
conservadora.

3.6.3. Critério de Hoek e Brown

Para maciços rochosos, nota-se claramente uma não linearidade no gráfico τ versus σ.
Hoek e Brown (1980) sugeriram uma curva

σ1 versus σ 3 para a ruptura de maciços

rochosos e rocha intacta definida pela seguinte equação:

σ 1 = σ 3 + mσ 3σ c + sσ 2c ,

(3.7)

onde:

σ1

é a tensão principal maior na ruptura;

σ3

é a tensão principal menor;

σc

é a resistência à compressão uniaxial da rocha intacta;

m, s são os parâmetros empíricos de resistência de Hoek e Brown.

Os valores de

σ1 e σ3 são as tensões aplicadas, no instante da ruptura em ensaios

triaxiais. Essa equação gera uma reta quando se usam os valores de (σ1-σ3)² versus σ3
e, a partir de uma regressão linear, podem-se obter os parâmetros de resistência m e s de
Hoek e Brown. Para rochas intactas s = 1 e assim, obtêm-se os valores de m e σc.

Já para maciços rochosos fraturados, o valor de

σc

deve ser determinado em

laboratório, por meio do ensaio de compressão uniaxial (σ3 ≠ 0), ou, por correlações,
utilizando ensaios de carga puntiforme ou o martelo de Schmidt. Os valores de m e s
para maciços rochosos idealmente deveriam ser obtidos da regressão linear de dados de
ensaios.
No entanto, devido ao efeito escala dos maciços rochosos, a realização desses ensaios
em laboratório é praticamente impossível, e em campo, quando possível, é muito
onerosa. Assim, os parâmetros de resistência de Hoek e Brown para maciços rochosos
fraturados são geralmente estimados por classificações geomecânicas desses maciços.
Hoek et al. (1998) revisaram o critério de Hoek e Brown (1980) no sentido de ampliar
sua aplicação para maciços rochosos fraturados também de baixa qualidade
geomecânica. Segundo essa revisão o critério de ruptura de Hoek e Brown para maciços
rochosos é dado pela seguinte equação:

σ1´= σ3´+σc (mb.(σ3´ /σc)+s)a,

(3.8)

onde:

σ1’: é a tensão efetiva principal maior na ruptura;
σ3’:é a tensão efetiva principal menor na ruptura;

σc: é a resistência à compressão uniaxial da rocha intacta;
mb: é o valor da constante m para o maciço rochoso;
s

e

a:

são as constantes que estão relacionadas com as características do maciço

rochoso.
Para maciços de boa qualidade, pouco alterados, com blocos angulares e
descontinuidades fechadas, é assumido a = 0,5. No caso de maciços de qualidade ruim,
muito alterados ou intemperizados com descontinuidades cisalhadas, o valor de s = 0.

Para o cálculo das constantes

mb, a, e s, no caso de maciços rochosos, utilizam-se os

sistemas de classificação RMR de Bieniawski (1976) ou o sistema Q de Barton et al.
(1974), com algumas variações.
Hoek (1994) definiu o Índice de Resistência Geológica (GSI) utilizando a relação

mb/mi onde mi é definida em tabelas por Hoek et al. (1995). De maneira geral, um ou
mais critérios podem ser utilizados em conjunto para determinar a resistência do maciço
rochoso.
Alguns critérios são mais indicados que outros para determinadas situações, conforme
está resumido na Tabela 3.1.
Tabela 3.1 - Sumariza os principais critérios de resistência, forma de obtenção dos
parâmetros e suas aplicações (ASSIS, 2002).
Tipo de Material

Rocha Intacta

Forma de Obtenção dos

Resistência

Parâmetros

Mohr-Coulomb

Direta (ensaios de

Hoek e Brown

Contato

Barton e

parede/parede

Choubey

Parcialmente
Descontinuidade

Critério de

preenchida

cisalhamento direto ou
triaxiais)
Semi-direta (ensaios simples)
Indireta (parâmetros Jr e Ja da

Mohr-Coulomb

classificação de Barton et al.,
1974)

Preenchimento
dominante

Maciço Rochoso

Direta (ensaios de
Mohr-Coulomb

cisalhamento no material do
preenchimento)

Mohr-Coulomb

Indireta (parâmetros obtidos

Hoek e Brown

por classificação geomecânica
ou com a determinação do
GSI)

3.7. Classificações Geomecânicas e o GSI
Devido às limitações para a realização de ensaios para medir em campo a resistência e
deformabilidade dos maciços rochosos, foram desenvolvidos uma série de critérios
empíricos de ruptura, baseados em classificações geomecânicas.
Segundo Castro (2004), em minas a céu aberto, devido à dimensão da cava e dinâmica
da lavra, a aplicação de classificações geomecânicas para a determinação de parâmetros
de resistência dos maciços tem sido uma prática corrente. Associando-se os resultados
da modelagem geomecânica dos maciços rochosos com as condicionantes
hidrogeológicas, geológicas e estruturais locais, podem ser estabelecidas bases
consistentes para as análises de estabilidade dos taludes da cava.
Os métodos empíricos podem ser aplicados muitas vezes quando não se pode contar
com experiências passadas; quando isso ocorre, pode-se lançar mão dos sistemas de
classificação geomecânica, que permitem relacionar a situação atual com as situações
encontradas por outros, ou seja, as classificações geomecânicas são formas sistemáticas
de catalogar experiências obtidas em outros lugares e relacioná-las com a situação
encontrada.
A primeira referência ao uso de classificação dos maciços rochosos foi feita por
Terzaghi em 1946 (apud HOEK e BROWN, 1980). Nessa classificação, o maciço
rochoso foi dividido em categorias de comportamento pela descrição qualitativa e
utilizado para fins de escavação e suporte em túneis ferroviários.
Lauffer (1958) propôs um sistema que fornecia o tempo de auto-sustentação para certo
vão de escavação livre (não sustentado), relacionando-o com a qualidade do maciço
rochoso do espaço escavado. O conceito de Lauffer foi posteriormente introduzido no
método de escavação NATM (New Austrian Tunnelling Method).
Wickham et al. (1972) apresentaram um método quantitativo para a descrição da
qualidade do maciço rochoso e conseqüente escolha do suporte apropriado, com base no
seu “Índice Estrutural da Rocha” (RSR, Rock Structural Rating). Esse foi o primeiro
método quantitativo a fazer referência ao uso do concreto projetado.

Um aspecto importante desse método foi a introdução do conceito de ponderação de três
parâmetros característicos do maciço rochoso: RSR = A + B + C. ”A” é um parâmetro
geológico, “B” é um parâmetro geométrico, com o efeito das descontinuidades com
relação à direção de abertura do túnel e “C” é um parâmetro que considera o efeito da
água subterrânea com relação as condições das descontinuidades.
Embora existam inúmeras classificações, as mais utilizadas em minerações a céu aberto
são as de Bieniawski (1973, 1976 e 1989), com o índice RMR (Rock Mass Rating), ou
índice de qualidade do Maciço Rochoso, e a de Barton et al. (1974), com o índice de
Qualidade Q. Mais recentemente, Hoek (1994) propôs o sistema GSI (Geological
Strength Index), que, de caráter mais qualitativo, tenta substituir os dois sistemas
anteriores para fins de obtenção de parâmetros de deformabilidade e resistência do
maciço rochoso.
A literatura ainda aconselha a utilização de mais de um tipo de classificação
geomecânica, de modo a utilizar a mais adequada para cada tipo de problema a ser
considerado.

3.7.1. Sistema de Classificação RMR

O Rock Mass Ratings (RMR) foi desenvolvido inicialmente pelo Conselho Sul Africano
de Pesquisa Industrial por Bieniawski (1974), baseado em experiencias em tuneis
(Kaiser et al., 1986). Esse sistema de classificação geomecânica propunha cinco classes
e, no decorrer do tempo, com maiores registros de dados, foram adicionadas à
classificação significativas mudanças nos pesos dos diferentes parâmetros de
classificação, bem como sua expansão para aplicações em taludes.
Foram publicadas alterações em vários pontos da classificação em 1975, 1976, 1979, e,
finalmente, a última versão do sistema foi apresentada por Bieniawski em 1989.
O sistema utiliza seis parâmetros para classificar o maciço rochoso:

9 resistência à compressão uniaxial da rocha intacta;

9 índice da qualidade de rocha (RQD = Rock Quality Designation)
utilizado na recuperação dos testemunhos de sondagem. Foi definido
inicialmente por Deere et a.l (1967 apud HOEK, 1978) para dar uma
estimativa quantitativa da qualidade do maciço rochoso, à partir de
testemunhos obtidos em sondagens rotativas;

9 espaçamento das descontinuidades;

9 padrão das descontinuidades, incluindo parâmetros como rugosidade das
superfícies,

abertura,

persistência,

alteração

das

paredes

e

preenchimento;

9 ação da água subterrânea;

9 ajuste para a orientação das descontinuidades em relação à orientação do
talude avaliado.
Os anexos I e II apresentam as tabelas com os parâmetros de classificação RMR de
Bieniawski, (1989).
Na aplicação dessa classificação, o maciço é dividido em regiões e cada uma é
classificada separadamente. Essas regiões são divididas por características estruturais
maiores, como: falhas, tipos de rocha, mudanças grandes de espaçamento das
descontinuidades, etc. Pelas tabelas, atribuem-se pesos para os seis parâmetros citados.
Esses valores são somados para se obter o valor de RMR (máximo de 100 pontos), em
que valores baixos (Classe V) representam maciços com qualidade geomecânica ruim e
valores altos (Classe I) maciços de boa qualidade, como mostrado nos Anexos I e II.
O RMR é um valor de referência que serve para deduzir parâmetros preliminares de
deformabilidade, resistência e tempo de auto-sustentação do maciço, assim como para

estabelecer correlações entre outras grandezas e definir sistemas de suporte de maciços
rochosos.
Segundo Hoek e Brown (1980), o sistema foi calibrado em túneis rasos em maciços de
boa qualidade e não considera o estado de tensões do meio rochoso. Assim, sua
aplicação em maciços pouco resistentes ou com comportamento mecânico dominado
pelo estado de tensões é inadequado.
A indústria de mineração considera essa classificação conservadora, o que é
amplamente discutido em Bieniawski (1989). Uma classificação modificada do RMR,
apropriada para a engenharia de minas deve levar em conta as tensões in situ, as tensões
induzidas pela mina, os efeitos da escavação a fogo e o grau de alteração ou
intemperismo (HOEK et al., 1995).
Utilizando essas idéias, Laubscher (1990) apresenta o Modified Rock Mass Rating
(MRMR), no qual apresenta ajustes para avaliação das tensões in situ e induzidas, das
trajetórias de tensões, dos efeitos de detonação e do intemperismo; porém, ainda é de
utilização pouco difundida na mineração brasileira.
A classificação geomecânica pode ainda ser utilizada para os casos que não é possível
obter ensaios de resistência para maciços rochosos, fornecendo relações empíricas entre
as várias classificações e os parâmetros de resistência e deformabilidade. Por exemplo,
em Bieniawski (1978) propôs que uma estimativa do módulo de deformabilidade in situ
(Em), pode ser obtida pela expressão:
Em (GPa) = 2RMR – 100

(3.9)

Bieniawski também observou que essa expressão só vale para valores de RMR maiores
que 50 (maciços rochosos regulares).
Serafim e Pereira (1983), propuseram outra forma de se estimar, utilizando
classificações geomecânicas, o Módulo de Deformabilidade do maciço rochoso (Em),
que apresenta um ajuste razoável, para o caso de rochas brandas:

E m = 10

⎛ RMR − 10 ⎞
⎜
⎟
⎝
⎠
40

(3.10)

3.7.2. Outros Sistemas de Classificação

Pode-se ainda citar alguns sistemas de classificação com utilização mais restrita, ou de
menor difusão, no setor de mineração de ferro do Brasil:
Sistema de Classificação Q, Barton et al., (1974); propôs o Índice de Qualidade Q

(Tunnelling Quality Index) para a determinação das características do maciço rochoso e
o suporte de túnel requerido.
Essa classificação é largamente utilizada na classificação de maciços rochosos onde as
descontinuidades possuem características mais relevantes nos mecanismos de ruptura e
resistência dos maciços.
O valor do índice Q varia numa faixa logarítmica de 0,001 até 1000, definido por:
⎛ RQD ⎞ ⎛ Jr ⎞ ⎛ Jw ⎞
Q=⎜
⎟,
⎟⎜ ⎟⎜
⎝ Jn ⎠ ⎝ Ja ⎠ ⎝ SRF ⎠

(3.11)

onde:
RQD é o índice RQD (Rock Quality Designation);

Jn

é o índice do número de famílias das descontinuidades;

Jr

é o índice da rugosidade das paredes das descontinuidades;

Ja

é o índice da alteração das paredes das descontinuidades;

Jw

é o índice da ação da água subterrânea e

SRF

é o índice do estado de tensões no maciço (Stress Reduction Factor).

Explicando o significado das três parcelas apresentadas na Equação 3.11, têm-se alguns
comentários de Barton et al. (1974):

9 a primeira parcela (RQD/Jn) representa a estrutura do maciço rochoso e é

uma medida grosseira do tamanho dos blocos do maciço;

9 a segunda parcela (Jr/Ja) envolve a rugosidade e as características de

atrito das paredes das descontinuidades. Representa a resistência ao
cisalhamento das mesmas.

9 a terceira parcela (Jw/SRF) é formada por dois parâmetros de agentes

externos (água e tensões) e é um complexo fator de tensões efetivas.
Sistema de Classificação de Romana (1985): baseado e adaptado do RMR, é aplicado
para taludes de mineração e é conhecido como SMR (Slope Mass Rating), que procura
ajustar questões relacionadas à orientação das descontinuidades, incluindo fatores de
multiplicação associados às direções das descontinuidades com relação às direções dos
taludes.
Sistema de Classificação de Robertson (1988): basicamente propõe que, para maciços
com RMR>40, a ruptura é controlada pela orientação e resistência da descontinuidade e,
para maciços com RMR<30, a ruptura é controlada pela matriz da massa rochosa.
Atribui pesos diferentes dos sugeridos por Bieniavski (1979).

3.7.3. Índice de Resistência Geológica - GSI (Geological Strength Index), (HOEK,
1994)

Hoek (1994) definiu o Índice de Resistência Geológica, ou simplesmente índice GSI,
para estimar os parâmetros geomecânicos de maciços rochosos.
Os sistemas de classificação usuais visam recomendar soluções para problemas de
engenharia, enquanto o GSI visa apenas estimar os parâmetros do maciço rochoso.

Assim, Hoek sugere que os índices RMR e Q sejam corrigidos, eliminando-se os
parâmetros que incorporam agentes externos à qualidade do maciço rochoso.
Para o cálculo de GSI, padronizou-se o uso do RMR, versão 1976, ou do RMR de 1989
menos 5 pontos:
GSI = RMR76

(3.12)

GSI = RMR89 − 5

(3.13)

Assim o índice GSI pode ser calculado em função de RMR, considerando o maciço seco
e não fazendo a correção devido à orientação das descontinuidades, já que a pressão de
água e a orientação das descontinuidades são consideradas no projeto e, portanto, não
devem afetar os parâmetros do maciço. Além disso, para RMR76 < 18 ou RMR89 < 23,
deve-se utilizar o sistema Q de Barton, e para a utilização deste sistema, não se
considerará o SRF nem o efeito da água subterrânea (Jw). Então, o valor modificado do
Q de Barton será:
⎛ RQD ⎞ ⎛ Jr ⎞
Q' = ⎜
⎟⎜ ⎟
⎝ Jn ⎠ ⎝ Ja ⎠

(3.14)

O valor de GSI será calculado por:

GSI = 9 ln Q '+44

(3.15)

A expressão de Serafim e Pereira (1983) para se estimar Em pode ser empregada com a
utilização do GSI, apenas substituindo o valor de RMR pelo mesmo:
Em = 10

⎛ GSI −10 ⎞
⎜
⎟
⎝ 40 ⎠

(3.16)
Marinos e Hoek (2001) propuseram modificações nas tabelas originais de modo a
melhor se adaptarem às rochas heterogêneas e deformadas. Essas modificações são

atualmente mais utilizadas e com elas pode-se obter os valores do GSI, utilizando
diretamente as tabelas apresentadas nos Anexos III e IV.
3.8. Comportamento Tensão Deformação do Maciço Rochoso
Além dos parâmetros de resistência ao cisalhamento, a relação tensão versus
deformação é um dos principais componentes geomecânicos que definem o
comportamento do maciço rochoso. A determinação da deformação expressa,
qualitativa e quantitativamente, a maneira como a rocha muda de forma sob a ação de
um carregamento ou descarregamento; essa informação é importante para se
compreender o comportamento geomecânico do maciço.
Vários fatores podem influenciar essa relação, tanto para a rocha intacta quanto para as
descontinuidades: escala da amostragem, temperaturas envolvidas, tensão de
confinamento, tensão intermediária, trajetória das tensões, anisotropia, taxa de
carregamento, mineralogia, porosidade, densidade, cimentação, etc.
Por isso, o estudo do comportamento tensão - deformação de um maciço rochoso é tão
complexo, dependendo tanto da rocha intacta como das descontinuidades e de seu
arranjo espacial. Freqüentemente, em mineração, os maciços encontram-se plastificados
e, por vezes, em condição de ruptura. Assim, é necessário o estudo da curva tensão deformação completa, incluindo a resistência pós - pico.
A caracterização da curva tensão versus deformação completa permite identificar os
domínios de endurecimento (hardening) e amolecimento (softening), bem como a
fragilidade e/ ou ductibilidade da resposta do material.
O comportamento frágil está relacionado à ruptura em pequenas deformações com
grande perda de resistência e inversamente para o comportamento dúctil. Assim, a
fragilidade do comportamento tem repercussões importantes sobre a segurança das
operações, principalmente quando são grandes os volumes escavados.
Segundo Azevedo e Marques (2002), a curva tensão versus deformação típica apresenta
um comportamento não linear nos seus níveis de tensão mais baixos; esse

comportamento é controlado pelo fechamento das microfissuras e poros, onde ocorre
um rearranjo dos grãos, a diminuição do volume da amostra, com predomínio de
deformações plásticas (área I) da Figura 3.12..
Já na área II da Figura 3.12, na fase de comportamento elástico, ocorre deformação dos
poros e grãos em uma razão linear. A área III (Figura 3.12) representa o processo de
propagação das microfraturas e com a sua evolução atinge-se a área IV da Figura 3.12,
onde se registra a máxima resistência à compressão quando ocorre a ruptura da rocha. É
a fase de endurecimento
Na fase V, pós-pico ou de amolecimento, as tensões caem com o aumento das
deformações até que se estabeleça o patamar de resistência residual. O resultado dessa
fase é dependente da rigidez do sistema de carregamento (no caso de um ensaio
representado pela máquina ou prensa). A Figura 3.12 ilustra uma curva tensão versus
deformação típica.

Figura 3.12 - Curva tensão versus deformação característica. (GOODMAN, 1989)
Um importante fenômeno associado à evolução da microfratura é a dilatância. Essa
pode ser entendida como um aumento de volume do material que está relacionado a tais
processos irreversíveis (plásticos). A ruptura e o subseqüente amolecimento só irão
finalmente suceder se a dilatância puder se desenvolver irrestritamente.
A dilatância proporciona um aumento elástico no volume da amostra durante as
principais fases de deformação, atribuída ao desenvolvimento de microfraturamento,

deslocamentos de separação dos grãos, em estágios preliminares, e sucessivos à ruptura
propriamente dita.

Parte da resistência associada ao ângulo de atrito

φ é atribuída à resistência dos grãos

(partículas ou minerais), esses valores são funções diretas de parâmetros intrínsecos da
rocha como: mineralogia, forma dos grãos, tamanho, densidade, etc.
3.9. Análises Tensão Deformação do Maciço Rochoso
Devido às grandes alturas que os taludes de mineração vêm atingindo, torna-se cada vez
mais necessário analisar, não somente sua estabilidade (em termos de Fator de
Segurança calculado com métodos de Equilíbrio Limite), mas também os estados de
tensões e deformações neles atuantes.
Nas análises tensão-deformação são avaliadas as conseqüências das tensões induzidas
pela escavação, tendo em conta as tensões virgens (in situ) e o comportamento tensão deformação do maciço.
As análises tensão - deformação são baseadas em métodos numéricos que solucionam
as equações da mecânica do meio rochoso (equilíbrio das tensões, compatibilidade de
deformação e relação tensões - deformações ou constitutivas). São técnicas bem mais
elaboradas que os métodos tradicionais de equilíbrio limite, que se baseiam apenas num
equilíbrio de forças, cuja distribuição é hipotética, já que não é condicionado a
satisfazer às demais equações da mecânica.
Naturalmente, a veracidade dos resultados das análises tensão - deformação, depende da
qualidade dos dados que caracterizam o maciço (tensões in situ, modelo geológico geotécnico, parâmetros de resistência e deformabilidade, etc.). Esses métodos
numéricos podem ser utilizados em conjunto com os métodos do equilíbrio limite, de
modo a avaliar o problema de maneiras complementares.

Nesse tipo de análise, o fator de segurança é calculado com base no campo de tensões
originado na modelagem numérica. O fator de segurança local é obtido conhecendo-se o
estado de tensões atuante em um ponto do maciço e comparando-o com a resistência ao
cisalhamento disponível, de acordo com o critério de ruptura adotado.
Supondo os parâmetros de resistência dos materiais que compõem o talude, como pode
ser visto no gráfico da Figura 3.13, define-se a tensão desviadora que atenderia ao
critério de ruptura, admitindo-se que à tensão principal menor fique constante. Desse
modo, o fator de segurança local é definido como a relação entre a tensão desviadora
que levaria o material à ruptura e a tensão desviadora atuante:

FSlocal =

(σ 1 − σ 3 )r
(σ 1 − σ 3 )a

(3.19)

onde:

(σ1 - σ3)r = Tensão desviadora de ruptura (resistência)
(σ1 - σ3)a= Tensão desviadora atuante
τ

φ

c
σ3

σ1

σ1r

σ

Figura 3.13 - Círculos de Mohr do estado de tensão atuante e de ruptura (GOODMAN,
1989)
Com base no fator de segurança local, pode-se obter um fator de segurança global das
seguintes formas:
9 Do estado de tensões no maciço, determina-se, pelo critério de Mohr-

Coulomb, a resistência ao cisalhamento para cada ponto da superfície

potencial de ruptura. O fator de segurança global é definido como a razão
entre a integral da resistência ao cisalhamento e a integral das
solicitações.
9 Da definição de fator de segurança usada nos métodos de equilíbrio

limite convencionais, utilizam-se as tensões normais e tangenciais
(cisalhantes) importadas diretamente de uma análise numérica, ao invés
das calculadas a partir do equilíbrio de cada fatia. Desse modo não são
necessárias hipóteses simplificadoras com relação às forças entre fatias,
obtendo-se uma distribuição de esforços mais próximas da realidade.
3.10. Métodos Numéricos
De maneira geral, são denominados métodos numéricos aqueles em que se utilizam de
soluções numéricas, ou seja, aproximadas para modelagem de um problema
(SJOBERG, 1996).
O avançado estágio do desenvolvimento computacional facilita a solução de grande
parte dos problemas de engenharia, utilizando-se modelagem numérica, de uma maneira
mais rápida e eficiente quando comparado às técnicas analíticas convencionais.
Ao avanço das técnicas computacionais, segue-se o avanço das técnicas de
monitoramento dos maciços rochosos, com instrumentos que medem com precisão
milimétrica as deformações observadas, que servem para alimentar e calibrar os
modelos numéricos.
Ryan e Call (1992) afirmam que para todos os casos de ruptura em taludes, nas análises
mais rigorosas, as medições realizadas das deformações são a chave para a previsão de
comportamentos e servem para melhor determinar os parâmetros a serem utilizados.
Esses parâmetros mais adequados serviram para determinar as deformações futuras e
mesmo prováveis rupturas e seus mecanismos.
A utilização de técnicas computacionais deve-se basear na escolha do método mais
adequado para representar o problema, representando da melhor forma o contínuo

equivalente e ou utilizando modelos descontínuos. As análises são usualmente
executadas em seções verticais (2D) com geologia e topografia simplificadas; porém, as
análises 3D são cada vez mais utilizadas.
Uma possível abordagem para os problemas é a retro análise do modelo (estudo de
rupturas já ocorridas), que pode ser feita variando-se um ou mais parâmetros de cada
camada geológica e fixando os demais. Avalia-se o resultado a cada simulação,
observando as deformações obtidas se aproximam na forma e na magnitude ao ocorrido
na ruptura real, medido por topografia ou instrumentação.
Porém, é fundamental salientar que, para modelagens de alta complexidade, como são
os casos que envolvem maciços rochosos, deve-se buscar a utilização de aspectos
geológicos que efetivamente condicionem o comportamento do maciço. A utilização de
detalhamento excessivo tornaria o modelo complexo e dificultaria seu entendimento.
Portanto, a utilização de modelos, sejam estes de qualquer espécie, visa, principalmente,
apresentar tendências e mecanismos atuantes, condicionados por um número
relativamente restrito de informações geológicas (VARGAS, 2003).
Entre os modelos matemáticos mais utilizados, estão os que se utilizam de modelos
contínuos, em que o maciço rochoso se comporta como um meio contínuo e exibe uma
resposta contínua. Nesses casos, a deformação contínua do maciço se dá pela rocha
intacta ou pela descontinuidade, respeitando a continuidade dos deslocamentos e as
relações entre tensão e deformação.
Os métodos mais comuns são os de elementos de contorno, elementos finitos e
diferenças finitas. Os modelos descontínuos apresentam respostas descontínuas de
deformação, e são geralmente utilizados quando as rupturas são estruturalmente
controladas. O método mais comum é o de elementos discretos (WINDSOR, 1993,
apud JIMENEZ, 1999).

3.10.1. Método de Equilíbrio Limite (MEL)

Os primeiros estudos de estabilidade de taludes datam de 1776, por Coulomb in Sjoberg
(1996), desenvolvendo métodos analíticos para se determinar a altura crítica dos
taludes. Avanços significativos só foram desenvolvidos em 1925 por Terzaghi (apud
SJOBERG, 1996), com as primeiras análises por MEL, e introdução do conceito de
tensões efetivas. Desde então, vários métodos de análise de estabilidade foram
desenvolvidos.
Na análise por MEL, admite-se que a ruptura se dará por uma superfície preferencial, a
massa rompida mobilizará toda a resistência ao cisalhamento (critério de MohrCoulomb) e o maciço se encontra na condição de equilíbrio estático limite para material
rígido. Deve-se calcular, para a geometria do talude, a razão entre resistência disponível
e a resistência mobilizada, o que corresponde a um fator de segurança.
Quando há uma superfície preferencial de ruptura que condiciona o problema de
estabilidade, utiliza-se o método de cunhas; porém, quando não é possível visualizar
uma superfície preferencial, utilizam-se superfícies circulares Figura 3.14 A ou planocirculares Figura 3.14 B. Nas duas técnicas, os cálculos estáticos são feitos
subdividindo-se o maciço inscrito na superfície em lamelas (Método das Fatias)
conforme mostra a Figura 3.14 A e B (FRANCA, 1997).
No Método das Fatias, a massa sujeita ao deslizamento é dividida numa série de fatias.
A determinação da tensão normal na superfície de ruptura, necessária ao cálculo do
fator de segurança, não pode ser obtida pela simples decomposição das forças
envolvidas, pois essa tensão é variável ao longo da superfície de ruptura; a alternativa é
dividir a massa sujeita ao deslizamento numa série de fatias, onde todas as forças
envolvidas são computadas, inclusive as forças normais e cisalhantes, para cada fatia
(FRANCA, 1997).
Como

o

problema

é

estatisticamente

indeterminado,

o

levantamento

das

indeterminações requer hipóteses que geram diversos métodos de cálculo, cada um com
uma hipótese simplificadora diferente.
Os vários métodos existentes diferem entre si por utilizarem ou não todas as condições
de equilíbrio e pelas hipóteses simplificadas admitidas.
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‘

B

Figura 3.14 - Método das fatias para superfícies circulares em A e plano-circular em B.
(FRANCA, 1997).
De maneira geral, esses métodos podem ser divididos em não rigorosos (NR) que não
satisfazem integralmente às condições de equilíbrio estático global ou para as fatias
individuais; ou rigorosos (R), que satisfazem integralmente a essas condições de
equilíbrio e, teoricamente, fornecem resultados mais confiáveis (ALVARES, 2004). O
resumo dos principais métodos é apresentado na Tabela 3.2.
Tabela 3. 2 - Características dos principais métodos de equilíbrio limite (CAMPOS,
1985 apud ALVARES, 2004).

Método

Tipo

Hipótese

Tipo de superfícies/
Aplicações

Fellenius
Bishop
Simplificado

NR
NR

Desconsidera forças entre fatias
Força entre fatias é horizontal, força cisalhante
entre as fatias é nula.

Circular
Circular / Determinado a
partir de equilíbrio de
momento.
Qualquer / Solos
homogêneos, determinado

Janbu
Simplificado

NR

A resultante das forças entre as fatias é horizontal

a partir de equilíbrio de

e um fator empírico. Faz as correções quanto às

momento. Diferencia-se do

forças cisalhantes entre as fatias.

Bishop pelo resultado a
das forças entre fatias ser
igual a zero.
Qualquer / O equilíbrio de

Janbu
Generalizado

Localização da força normal entre fatias é
NR

definida considerando uma linha de verdade.

momento e de forças da
última fatia não é satisfeito;
o FS é determinado por
equilíbrio de momentos.

Resultantes das forças entre fatias são de
Spencer

R

inclinação constante através da massa potencial

Qualquer

de escorregamento.
A direção das resultantes das forças entre fatias é
determinada utilizando uma função arbitrária. A
Morgenstern
Price

R

porcentagem da função λ, requerida para
satisfazer os equilíbrios de força e momento, é

Qualquer

calculada através de um sistema rápido de
solução.
A direção das resultantes das forças entre fatias é
definida utilizando uma função arbitrária. A
porcentagem da função λ, requerida para
GLE

R

satisfazer os equilíbrios de momento e força, é

Qualquer

calculada encontrando um ponto de interseção no
gráfico (Fm x Ff) fator de segurança versus λ.

Para seções mais complexas, as diferenças entre os métodos ficam evidentes. Portanto, a
escolha dos métodos deve ser criteriosa, escolhendo-se sempre os métodos mais

rigorosos, mesmo que alguns apresentem deficiências numéricas que dificultem a
convergência da solução (ÁVILA, 1978).
Esses métodos são na maioria das vezes, determinísticos, e a solução é dada na forma de
um fator de segurança que indica o “grau de estabilidade do talude”.
As retro análises típicas dos MEL baseiam-se em três principais pontos:
9 Existência de uma superfície de menor fator de segurança por onde as

forças são mobilizadas e por onde provavelmente se dará a ruptura;
9 as condições geológicas, topográficas e de nível de água são conhecidas;
9 o campo de tensões envolvidas na superfície de ruptura segue o critério

de Mohr-Coulomb.

3.10.2. Método de Elementos Finitos (MEF)

Trata-se de um método numérico de solução das equações da mecânica de um meio
contínuo. Baseia-se na sua divisão (discretização) em certo número de elementos de
forma geométrica simplificada (no caso 2D, triângulos e / ou quadriláteros), ditos
elementos finitos, que constituem uma malha, Figura 3.15, na qual os elementos
vizinhos interagem entre si por suas arestas, atendendo simultaneamente aos requisitos
de compatibilidade de deformações e de equilíbrio.
A Figura 3.15 mostra uma malha de elementos finitos típica para o problema de um
talude; nessa se observa as condições de contorno: deslocamentos horizontais nulos nos
limites laterais e verticais nulos no limite inferior. Com essas condições pretende-se
representar o fato de que, remotamente, os deslocamentos não sofrem influência da
escavação e se anulam. Nota-se também, no alto à direita, um desenho esquemático
representando as características do campo de tensões iniciais in situ. No caso particular
ilustrado, o campo de tensões in situ possui magnitude idêntica nas direções horizontal e
vertical. É o chamado campo hidrostático.

Figura 3.15 - Malha de elementos finitos.
Cada elemento possui um determinado número de nós ou pontos nodais distribuídos ao
longo de suas arestas. No caso da Figura 3.15, os elementos são triângulos com apenas
3 nós (i, j e k) situados nos vértices. Há, ainda, triângulos com 6 nós, quando existem
nós também nos pontos médios das arestas.
A forma geométrica dos elementos poderá ser igualmente quadrilateral. As funções de
interpolação, por outro lado, poderão ser também quadráticas (nesse caso, os triângulos
deverão ter seis nós). Não obstante, os elementos devem ser sempre os mais simples,
que permitam representar adequadamente a maneira como variam tensões e
deformações no domínio em questão.
Em determinadas regiões, como nos pés e cristas dos taludes, onde há concentrações ou
alívios, com gradientes acentuados das tensões, é requerida uma maior densidade de
elementos e vice-versa. Normalmente, essas questões já são consideradas nos softwares,
que possuem geradores automáticos de malhas e podem afetar significativamente o
resultado das análises com o método dos elementos finitos, principalmente, em meios
muito heterogêneos e de comportamento não-linear. (FIGUEIREDO et al, 2005).

Conforme Jaeger e Cook (1979), é premissa da formulação em deslocamentos do MEF,
que forças de massa e de superfície, atuantes em um elemento qualquer, possam ser
substituídas, sempre, por um sistema de forças nodais estaticamente equivalentes.
É o princípio dessa formulação, que as componentes de deslocamento {u} = (ux uy) em
qualquer ponto no interior de um elemento, possam ser definidas a partir de um grupo
de funções de interpolação, em termos dos deslocamentos nodais (JAEGER e COOK,
1979) − uxi , uyi , uxj , uyj , uxk e uyk (Figura 3.16) −, que compõem um vetor {U}6x1.
Assim, {u} = [N]{U}, na qual [N]2x6 é uma matriz cujos elementos são as funções de
interpolação supra-referidas. No caso dos triângulos de três nós (denominado CST =
Constant Strain Triangle), tais funções são lineares (BRADY e BROWN, 1985).

Figura 3.16 - Elemento triangular de 3 pontos nodais (CST – BRADY e BROWN,
1985).
As deformações, por sua vez, apresentam, no caso plano (JAEGER e COOK, 1979), as

ε = ∂u y ∂y γ xy = ∂u x ∂y + ∂u y ∂x
componentes ε x = ∂u x ∂x , y
e
. Pode-se expressálas por um vetor {ε}3x1 = (εx εy γxy). A sua relação com os deslocamentos pode ser
dada pela matriz de operadores diferenciais [A]3x2, tal que {ε} = [A]{u}. Daí vem que:
{ε} = [A][N]{U} = [B]{U}, na qual [B]3x6 é, no caso do CST, uma matriz de
constantes que dependem exclusivamente das coordenadas nodais (BRADY e BROWN,
1985).

De forma análoga, para as forças atuantes nos vértices dos triângulos, qxi , qyi , qxj ,
qyj , qxk e qyk da Figura 3. 16, representadas pelo vetor {q}6x1, demonstra-se, a partir
do “Princípio dos Trabalhos Virtuais” (BRADY e BROWN, 1985), que se pode
relacioná-las ao vetor de componentes de tensões 2D, {σ}3x1 = (σx σy τxy), pela
expressão: {q} = [B]t{σ} Ve, onde Ve é o volume do elemento e o sobrescrito t indica
transposição.
Considerando, então, a relação constitutiva {σ} = [C] {ε} , na qual [C]3x3 é a matriz
tensão-deformação, podemos combinar as equações anteriores e escrever as forças
nodais {q} em função dos respectivos deslocamentos, {u}, pela relação {q} = [B]t[C]
[B] {U} Ve = [k] {U} , onde a matriz [k] = [B]t[C] [B] Ve é uma matriz 6x6,
denominada matriz de rigidez do elemento triangular.
Impondo a compatibilidade de forças e deslocamentos dos nós compartilhados por
elementos vizinhos (BRADY e BROWN, 1985), tem-se, finalmente, um sistema de
equações algébricas simultâneas que é justamente o resultado da discretização do meio
por elementos finitos, qual seja: {Qg} = [Kg] {Ug}, onde {Qg}2nx1 {Ug}2nx1 são os
vetores globais (isso é, representativos de toda a malha) de cargas e deslocamentos
nodais, respectivamente, e [Kg]2nx2n é a matriz de rigidez global; sendo n o número
total de nós.
Da solução do sistema, que representa a condição de equilíbrio entre as cargas (membro
esquerdo), e as forças internas induzidas (membro direito), resultam os deslocamentos
nodais incógnitos.
Conforme exposto inicialmente, admitindo que a transmissão das forças internas (e daí,
também das tensões) entre os limites de elementos adjacentes possa ser representada
pela interação entre os nós, com o estabelecimento das expressões acima para as forças
nodais, o problema estará resolvido quando as cargas, inicialmente desbalanceadas,
entrarem em equilíbrio. Isto é, quando o deslocamento de cada nó resultar em esforços
iguais, mas de sentidos opostos, nos elementos que o compartilhem.
Finalmente, a deformação induzida uma vez determinada, a partir dos deslocamentos
nodais ({ε} = [B] {U}), possibilitará calcular, pela relação constitutiva ({σ} = [C] {ε}),

o respectivo estado de tensão que, somado às tensões iniciais, permitirá a determinação
do estado final de tensão existente em cada elemento.
A maior vantagem da aplicação desse método está na sua versatilidade, já que, ao
considerar as características de cada elemento do modelo separadamente, permite
trabalhar com diversas geometrias, materiais heterogêneos, anisotrópicos, forças de
massa e de superfície variáveis, etc. Além disso, admite o tratamento de
comportamentos não-lineares, o que, no entanto, requer recursos e técnicas
computacionais bem mais sofisticados.
Sua aplicação ainda é comum em modelos bidimensionais, visto que a elaboração de
modelos 3D é bastante laboriosa e, por isso, muitas vezes inviável na prática da
mineração.
Em resumo a elaboração do modelo numérico pode ser dividida em três fases:
9 Primeira fase: construção da malha de elementos bidimensionais

interconectados nas juntas através de nós que representam a seção
transversal de máxima solicitação, divisão da malha de acordo com a
variação litológica e atribuição de cada elemento com suas características
de resistência e deformabilidade.
9 Segunda fase: aplicação do histórico de tensões às malhas, de modo a

representar as etapas mais significativas de alívio e sobrecarga que a
simulação exija. Efetua-se uma série de simulações de carregamento e ou
descarregamento da malha de modo a estabilizar o sistema a ser avaliado.
9 Terceira fase: variação dos parâmetros de resistência e plasticidade e no

padrão de deslocamento com o objetivo de definir a influência desses na
extensão de zonas plastificadas e no regime de tensões e deslocamentos.
Avalia-se a suscetibilidade do modelo ao histórico de tensões e define-se
os parâmetros que governam o processo de plastificação e apresentando
os resultados.

CAPÍTULO IV- . CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA DO MINÉRIO
HEMATÍTICO FRIÁVEL
Os estudos em microscópio petrográfico com luz transmitida e refletida puderam revelar
vários aspectos da micro escala das amostras: composição mineralógica, variação
granulométrica, forma e trama dos minerais constituintes, porosidade e cimentação.
Estas características proporcionaram o entendimento mais completo dos mecanismos de
ruptura e modos de deformação do MHF.
O MHF apresenta como principal característica microscópica a composição
mineralógica quase que essencialmente de minerais/ minério de ferro. Esses minerais
estão distribuídos em bandas, milimétricas a centimétricas, alternadas, de textura mais
compacta, com baixa porosidade, intercalada por bandas com alta porosidade e baixa
compacidade, como visto na Figura 4.1.
Essas bandas podem definir tanto o bandamento composicional (S0), centimétrico, que
tem provável origem na sedimentação da rocha original, que posteriormente sofreu
deformação e metamorfismo, gerando o bandamento tectônica (Sb). Nas zonas de
intensa deformação foi gerada uma xistosidade (Sn), com bandas de espessura
milimétricas.
As mudanças impostas pelos processos de enriquecimento supergênico ou hipogênico e
as deformações tectônicas associadas produziram diferentes respostas texturais nas
bandas individualizadas. De maneira geral, nas zonas com menor magnitude de
deformação, predominam as estruturas associadas ao bandamento composicional e
dobramentos, enquanto que nas zonas mais intensamente deformadas as estruturas
tectônicas são predominantes (ROSIERE et al., 1996).
Da mesma forma, regiões onde predomina o enriquecimento supergênico, os índices de
porosidade são mais elevados, a saída dá sílica não significou o completo
preenchimento dos espaços por outros óxidos de ferro, podendo até ocorrer porções sem
estruturação ou com estruturas de colapso. Por outro lado, em regiões onde o

enriquecimento hipogênico predomina a recristalização dos óxidos de ferro, pode ser
mais efetiva, e melhor preencher a porosidade original.
Independentemente da denominação geológica (S0, Sn ou Sb) atribuída à alternância de
bandas observada nas estruturas planares, a anisotropia formada pela direção
preferencial de crescimento e deformação dos cristais é uma das características mais
marcantes do MHF.
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Figura 4.1 - Em (A) aspecto maciço do bandamento quando a porosidade é baixa, e os
cristais de hematita tabular estão orientados. Em (B) macrobandamento com bandas
porosas intercaladas por bandas menos porosas. (Mina do TAM, 10X)
4.1. Composição mineralógica e forma dos cristais
Macroscopicamente, o MHF aparenta ser monominerálico devido à dificuldade de se
distinguir suas fases minerais a olho nu; porém, ao microscópio, sua constituição
mineralógica é composta principalmente por cristais de hematita e, secundariamente,
por martita, magnetita, especularita e goethita. Podem ainda apresentar contaminantes
como quartzo, limonita, óxidos de manganês e argilo minerais. A nomenclatura
utilizada segue padrão bibliográfico como apresentado na Tabela 3.4.

Percentualmente, os cristais de hematitas apresentam-se em três tipos principais,
diferenciados, principalmente, pela forma dos cristais:
9 Hematita Granular Subédrica ou Lobular; se encontra mais preservada da

deformação. Possui textura granulonematoblástica e tamanho de cristais
que variam de poucos a vários microns. O contato entre cristais dá-se
com borda suturada ou serrilhada. Esses cristais aparecem orientados
segundo a direção do bandamento composicional (Sb).
9 Hematita

Tabular

Subédrica

ou

Lamelar;

caracterizada

pela

bimodalidade de tamanho dos cristais. Com forma tabular e contatos
retos, cristais maiores nas porções menos deformadas com textura
granolepidoblásticas e cristais menores nas porções mais deformadas,
com textura lepidoblástica. Aparecem orientados tanto paralelos ao Sb
quanto definindo a xistosidade Sn. Importante mencionar a participação
desse tipo na matriz intergranular com cristais ainda menores.
9 Hematita Especular Subédrica, apresenta-se em bandas intensamente

deformadas (proto-milonitos a milonitos), com cristais de hematita
tabular e lamelar com forte orientação cristalográfica. Os cristais de
hematita especular, especialmente, ocorrem como palhetas orientadas
com textura lepidoblástica, segundo direções distintas: paralelamente a
subparalelo ao bandamento Sb, configurando Sn suavemente dobrada;
planos axiais dos dobramentos secundários; e zonas de cisalhamento ou
falhas, formando o Sn.
Ocorrem ainda relictos de agregados de magnetita martitizada e uma pequena
quantidade de magnetita (<1%), além da cimentação de hidróxidos de ferro como
goethita.
Esse cimento atribui características de maior resistência ao MHF, vedando a porosidade
e criando estruturas de selamento. Quando esse evento é muito intenso, a resistência
ganha tal incremento que há perda das características friáveis, passando, sua

denominação, para tipos mais compactos como, minério hematítico médio (MHM) ou
até mesmo o minério hematítico compacto (MHC).
Usualmente, a forma dos cristais de hematita é definida pela intensidade de deformação
imposta. Os cristais granulares foram pouco deformados ou até indeformados, e os
especulares sofreram intensa deformação. Esse fato é notório nas formações ferríferas
da borda oeste do Quadrilátero Ferrífero. A Tabela 4.1 mostra os percentuais totais de
cada tipo mineral observado nas lâminas avaliadas, por mina.
As diferenças na forma dos cristais e nos seus contatos são de extrema relevância para a
resistência ao cisalhamento e a deformabilidade da rocha. Cristais com formas mais
cristalinas e menos alongadas (hematitas lobulares e granulares) possuem uma coesão
aparente mais elevada, devido a um forte efeito de imbricamento intergranular e, grande
parte do ângulo de atrito pode estar associada à resistência dos cristais, caracterizando
forte fenômeno de dilatância. Nesses casos, a anisotropia é observada pela alternância
de bandas com forma e tamanho de cristais diferentes e pelo conteúdo de poros.
Quando predominam os cristais lamelares (especularita e hematita tabular), o fenômeno
de dilatância é menos expressivo, pois o efeito da anisotropia dado pelo alinhamento
dos cristais, prevalece. Nesses casos a resistência ao cisalhamento é menor. O
predomínio de uma forma dos cristais sobre a outra deve influenciar na resistência do
MHF e, por sua vez, pode influenciar nos mecanismos de ruptura atuantes.
Na análise da porcentagem dos três grandes grupos quanto à forma dos minerais
constituintes, apresentados na Tabela 4.1, verifica-se que predominam os cristais
alongados (tabulares e especulares), 66% no total, enquanto os cristais granulares
somam 34% em média. Portanto, para cerca de 66% das amostras o efeito de anisotropia
é definido pela forma dos cristais, enquanto nos 34% restantes a anisotropia é definida
pelo alinhamento das bandas com diferentes formas e porosidade.

Tabela 4.1 - Porcentagem em massa global da forma dos principais minerais minério
das lâminas analisadas.
% Hm

% Hm

% Hm

Granular

Tabular

Especular

TAM

22

35

15

CMT

25

41

10

MAC

25

35

8

Média

24

37

11

Média Ponderada

34

51

15

Minas

Ainda na Tabela 4.1, nota-se uma pequena dispersão na porcentagem do grupo de
hematita granular, que pode indicar uma semelhança petrográfica do MHF
independentemente da mina. As maiores diferenças observadas estão na concentração
de hematita especular na mina do TAM, que deve estar associado à existência de áreas
mais deformadas nessa mina e, por conseqüência, do grupo de amostras; e na
concentração de hematita tabular na mina do CMT, provavelmente devido ao
posicionamento estrutural nos eixos dos mega dobramentos regionais.
4.2. Granulometria e Porosidade.
A avaliação petrográfica visual da granulometria encontrada nas amostras mostrou uma
forte bimodalidade em torno da distribuição do tamanho dos cristais. Essa bimodalidade
concorda com a feição do bandamento, intercalando bandas de cristais menores com
bandas de cristais maiores. As análises mostraram a presença marcante de bandas de
hematita granular com tamanho de cristais maior que 1 mm, rodeados por cristais de
hematita tabular menor que 0,15 mm. Essa textura é bastante comum, e pode representar
as fases de dissolução e reprecipitação dos íons de ferro sob efeito de deformação, as
quais orientaram os cristais neoformados, como descrito por Lagoeiro, (1998).
Ocorrem, ainda, bandas com predomínio de hematitas tabulares e especulares
associadas a regiões tectonizadas e porções com cristais de hematita granuloblásticos
maiores e tabulares menores associados, sem uma clara direção preferencial de
crescimento dos cristais, que podem estar associados a fenômenos de brechação por
meteorização ou tectônicos como observado na Figura 4.2.
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Figura 4.2 - Bimodalidade do tamanho dos cristais de hematita, na qual (A) são cristais
de hematita granular serrilhada, e (B) são cristais menores de hematita tabular, neo
formados (Mina do Capitão do Mato, 10X).
Essa bimodalidade pode ainda ser atribuída às diferenças encontradas no bandamento
(Sb) do protominério (itabirito silicoso). Nesse, as bandas compostas preferencialmente
por quartzo e subsidiariamente hematitas, podem ter originado bandas mais porosas
com hematitas granulares e tabulares de menor tamanho, enquanto as bandas compostas
principalmente de hematita e subsidiariamente por quartzo originariam bandas menos
porosas com hematitas granulares.
Por outro lado, a formação de novos planos de anisotropia (Sb ou Sn) , por vezes, pode
ser observada como cristais neoformados de hematitas tabulares menores, com diferente
orientação. A forma e o tamanho desses cristais dependem do nível de deformação
impresso. Esse novo plano de anisotropia (Sn) pode ser observado na sua fase inicial de
formação na Figura 4.3.

Esse bandamento Sn pode evoluir de tal maneira, a transpor todo o acamamento original
Sb, e, com a continuidade da deformação podem aparecer novos planos de xistosidade
Sn, associados a: zonas de falhas; cisalhamentos; e no plano axial das dobras. É via de
regra, definido como transposição total do bandamento composicional.

Figura 4.3 - Níveis com orientação diferente dentro das bandas orientadas,
caracterizando a formação de Sb com a reorientação dos cristais, e criando um plano
secundário de descontinuidade. (Mina do Tamanduá, 30X).
Quanto à porosidade, notam-se que seus valores são menores quanto menor é a faixa
granulométrica avaliada. Portanto, nas porções mais grosseiras com cristais maiores, e
com textura granonematoblástica, os valores de porosidade são maiores, enquanto nas
porções mais finas com texturas tabulares lepidoblásticas, a porosidade é menor, como
visto na Figura 4.4.
A anisotropia é facilmente observável em lâmina quando ela foi resultado do
realinhamento dos cristais menores de hematita tabular como ocorre no Sb. e no Sn.
Quando as bandas forem de hematita granular, a anisotropia também será determinada
pelo alinhamento dos cristais, podendo ser facilmente identificada pela variação do
tamanho dos cristais e pela porcentagem de poros nas diferentes bandas, principalmente
do S0.
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Figura 4.4 - Típico bandamento definido por região: mais poroso (B) e menos poroso
(A); definindo o bandamento composicional S0. (Mina do Tamanduá, 10X)
Em termos morfométricos os poros são, geralmente, subangulosos a angulosos,
raramente arredondados, e fortemente orientados; os tamanhos dos poros variam de 0,01
a 5,8 mm. Do mesmo modo que o tamanho dos cristais, a porosidade possui uma
bimodalidade no tamanho dos seus poros, com médias respectivas em 0,05 e 0,7mm
para cada moda.
A distribuição da porosidade é heterogênea e menos orientada nas bandas mais
grosseiras e mais homogêneas e orientada nas bandas mais foliadas, nas quais os poros
ocorrem alinhados paralelamente ao bandamento, e podem mostrar-se parcialmente
preenchidos por limonita, gibsita e ou argilo minerais, como visto na Figura 4.5.
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Figura 4.5 - Cimentação por hidróxidos de ferro (goethita) que proporciona maior
resistência ao MHF em (A) e em (B) um cristal de hematita. (Mina da Águas Claras,
10X)
A Tabela 4.2 mostra a distribuição da porosidade intra e intergranular nas várias minas
onde se pode notar o predomínio da porosidade intergranular. Possivelmente isso esteja
relacionado a gênese do MHF ligado a dissolução ou lixiviação dos minerais de ganga
deixando espaços vazios entre os cristais de hematita originais. Os resultados obtidos
por mina podem ser verificados na Tabela I no Anexo III.
Quanto à cimentação da porosidade, se pode afirmar que, os poros intergranulares
podem estar interconectados o que proporcionaria maior facilidade ao preenchimento
por material cimentante. Diferentemente, os poros intragranulares estão internos aos
cristais, e, geralmente, não estão interconectados, o que dificultaria a cimentação.

Tabela 4.2 - Porcentagem em volume global da porosidade inter e intragranular.
% Poros

% Poros

intergranulares

intragranulares

TAM

23

4

CMT

12

12

MAC

22

7

Média

19

8

70

30

Minas

Média
Ponderada

A maior porcentagem de poros intragranulares da mina do CMT dá-se, provavelmente,
devido dois fatores: maior porcentagem de Hematita tabular cimentação de hidróxidos
devido a proximidade da superfície dessas amostras.
Localmente, a porosidade intergranular é sobreposta pela porosidade fissural,
principalmente nas regiões fraturadas e ou falhadas. Essas regiões, quando mais
próximas à superfície, encontram-se preenchidas por hidróxidos de ferro (goethita e
limonita) e constituem descontinuidades preenchidas, podendo constituir planos
preferenciais de fraqueza da rocha.
De maneira geral, o cimento de hidróxido de ferro atribui maior resistência às
descontinuidades abertas, enquanto a presença de argilo minerais tende a diminuir a
resistência dessas descontinuidades.
Não foi possível se determinar e caracterizar a porosidade fissural nas lâminas
avaliadas, para tanto, seria necessária amostragem específica de difícil confecção,
devido à fragilidade (friabilidade) do MHF a ser laminado.
Nota-se, nas lâminas avaliadas, a relação entre porosidade e distribuição
granulométrica. Com essa relação, podem-se definir três diferentes grupos de
microbandamento para o MHF:

9 Microbanda granular, com maior quantidade de poros mais orientados e

subangulosos com predomínio de cristais de hematita granular de baixa
orientação;
9 Microbanda tabular, com menor quantidade e tamanho de poros,

orientados, interconectados, e com cristais tabulares e lamelares de
menor tamanho, altamente orientado.
9 Microbanda Brechada, com alta porosidade, grandes cristais (clastos)

,menos orientados, envoltos por pequenos cristais tabulares orientados
(matriz).
Esses três tipos de microbandamento estão associados aos grupos morfológicos dos
minerais de hematita e seu percentual de poros. Essas características estão intimamente
relacionadas às condições geológicas da formação e deformação dos vários tipos de
MFH da borda oeste do QF.
Trabalhos de Zanetti (2008) também apontam para um aumento da porosidade com a
redução da consistência da tipologia. Em termos de tamanho médio dos poros, a
variação é semelhante à distribuição quantitativa, do mesmo, sendo os tamanhos
menores associados às tipologias compactas e os tamanhos maiores associados às
tipologias mais friáveis.
4.3. Tipos Texturais de MHF
Com as informações levantadas nas lâminas e com o auxílio da referência bibliográfica
pode-se dividir o MHF em três tipos, agrupados seguindo sua textura, porosidade, forma
e tamanho dos cristais, que estão diretamente associados à gênese e aos níveis de
deformação impostos:
9 MHF Bandado, onde níveis (bandas) com cristais de hematita granular e

textura granuloblástica mais porosos estão intercalados por níveis de
hematita granular e tabular, também orientados, menos porosos;

9 MHF Brechado, onde a porção “clasto” possui cristais maiores com

contato serrilhado de hematita granular, fraca orientação e maior
porosidade; e a porção “matriz” possui cristais menores de hematita
tabular e especular mais orientadas e menos porosas;
9 MHF Foliado, onde os cristais de hematita especular e tabular alongados

estão fortemente orientados (textura lepidoblástica), com menor
porosidade.
A Tabela 4.3 apresenta as porcentagens volumétricas de cada fase mineral e a
porosidade inter e intragranular, mostrando os valores mínimos e máximos encontrados
nas lâminas. Essa tabela foi utilizada para uma avaliação mais refinada da forma dos
cristais, quantidade e forma dos poros, que estão apresentadas nas Tabelas 4.1 e 4.2.
De modo a avaliar a bimodalidade dos tamanhos dos cristais, a Tabela 4.3 foi dividida
em bandas mais grosseiras, avaliando a porção da lâmina onde ocorrem os cristais
maiores, e bandas mais finas, para as áreas onde ocorrem os cristais menores.

Tabela 4.3 - Porcentagem em massa global dos principais minerais minério das lâminas
analisadas e porcentagem em volume da porosidade inter e intragranular. Entre
parênteses estão apresentados os valores máximos e mínimos encontrados.
% na

Número

porção

de

grosseira

lâminas

5

% Hm

% Hm

Granular

Tabular

21,9

38,0

% Hm

% Poros

% Poros

Especular intergranulares intragranulares

15,8

20,2

3,8

(14,5 – 28,4)

(1 – 5,1)

8,4

13,4

12,3

(0 – 24,1)

(3,6 – 33,6)

(0 – 31,9)

27,1

7,4

26,3

7,6

(0 – 38,3)

(0 -29,7)

(8,7 – 44,5)

(0 – 23,3)

26,3

34,3

10,5

19,9

7,9

% Hm

% Hm

% Hm

% Poros

% Poros

Granular

Tabular

22,6

33,5

(19,9 –

(24,2 –

25,3)

39,8)

23,2

44,1

Capitão do

(19,4 –

(34,6 –

Mato

26,6)

50,5)

21,7

45,9

Águas

(11,5 –

(35,8 –

Claras

29,9)

51,4)

22,5

41,2

Mina do

(16 – 24,6) (31,4 – 48)

Tamanduá

27,9

37,9

Capitão do

(16,6 –

(24,1 –

Mato

45,1)

49,6)

Mina do

Mina da

10

4

29,1

Águas

(20,5 –

Claras

45,6)

Total

19

% na
porção
fina
Mina do

5

Tamanduá
Mina do

Mina da

Total

10

4

19

(14,4 –
18,9)

Especular intergranulares intragranulares
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4.3.1. Caracterização Microtextural do MHF Bandado

O MHF Bandado, é o tipo mais comum, com cerca de 50% em área superficial das
minas avaliadas e é caracterizado pela bimodalidade textural, relativa, à porção com
hematitas granonematoblástica com maior tamanho de cristais e com poros de maior
tamanho e menor orientação; intercalados por bandas também com hematitas
granonematoblástica a granolepidoblásticas, porém, com percentual maior de hematita
tabular, tamanho menor dos cristais, com menor porosidade e maior orientação dos
cristais, como visto na Figura 4.6.
Esse tipo pode conter maior contaminação com óxidos e hidróxidos de ferro (em
superfície) preenchendo a porosidade, principalmente nas porções com cristais maiores.
Sua origem pode estar associada ao enriquecimento supergênico típico do bandamento
primário (S0), no qual a porosidade é reflexo da saída da sílica por processos de
dissolução e lixiviação deixando um grande percentual de poros que podem estar ou não
preenchidos.
Esses tipos não podem estar associados a regiões de menor deformação, onde não
ocorreu o processo de recristalização da hematita e podem estar associados às porções
mais “rasas” do depósito, associadas ao enriquecimento supergênico dos itabiritos
friáveis silicosos rico, este é comumente denominado “minério marrom” ou minério
supergênico.
O microbandamento, é facilmente identificado em lâmina e também pode ser
identificado a olho nu como uma anisotropia, notado pela intercalação de bandas mais
porosas (brilho fosco) com bandas menos porosas (brilho metálico).
O MHF Bandado apresenta uma boa orientação dos cristais, com altos valores de
coesão aparente, podendo estar cimentados por Goetita que lhes conferem uma maior
resistência devido ao preenchimento da porosidade. O maior tamanho dos cristais e a
existência de subgrãos tabulares também contribuem para a redução da porosidade e o
aumento da coesão aparente.

B

A

Figura 4.6 - Mostra a textura observada no MHF bandado, com bandas de hematita
lamelar (A), orientadas segundo S0 e bandas de hematita granular (B) menos orientadas
formando bandas distintas. (Mina da Águas Claras, 10X)

4.3.2. Caracterização Microtextural do MHF Brechado

É o segundo tipo em extensão areal nas minas avaliadas com cerca de 30%, e mostra
textura bimodal do tipo brechóide, o qual está geneticamente associado a:
9 Deformações Tectônicas, onde os cristais menores são produzidos por

quebra mecânica com recristalização de minerais primários e aparecem
estruturas frágeis de deformação;
9 Deformações Autigênicas, produzidas por quebra sem recristalização

associadas às deformações causadas por sobrecarga ou reativações
neotectônicas (Zaparolli, 2004).

As típicas deformações autigênicas são compostas por clastos (fragmentos dos cristais)
e matriz (material que envolve os clastos). Essa bimodalidade define um bandamento
que segue uma fraca direção preferencial. Tal direção coincide com a orientação dos
cristais de hematita tabulares e especularita, bem como a orientação da porosidade
associada que representa a direção de fluxo da matriz.
Em termos de composição, as bandas de clastos apresentam cristais granulobláticos de
hematita com cristais menores de hematita tabular crescidos às suas custas, enquanto a
matriz é quase que essencialmente de hematita tabular e especular, como pode ser visto
na Figura 4.7.

B
A

Figura 4.7 - Textura brechóide comum com clastos (A) e matriz (B). (Mina do Capitão
do Mato, 30X)
Podem ainda ser encontradas direções secundárias de anisotropia associadas às
deformações não-coaxiais ao fluxo da matriz, principalmente, em regiões mais
cisalhadas, muitas vezes ricas em especularita. Outras direções estruturais, como eixos
de dobra secundária ou seus planos axiais podem estar presentes, porém, essas direções
representam regiões individualizadas, sem grandes extensões laterais.

Avaliações de Rosiere et al (1993) indicaram que, durante a deformação, os cristais
neoformados de hematita tabular desenvolveram-se por crescimento do pinacóide basal
(0, 0, 1), definindo os planos de xistosidade.
As típicas brechas de deformação tectônica apresentam bimodalidade textural que é
apresentada por uma matriz granonematoblástica a lepidoblástica porosa e clastos
granuloblástico a granonebatoblástico poroso, que indicam valores moderados de
deformação.
Quando a participação da matriz supera a de clastos, a textura pode receber o nome de
milonítica ou protomilonítica, quando a porcentagem de matriz é de cerca de 10 a 50% à
de clastos (ZAPAROLLI, 2004).
A trama protomilonítica está presente nas regiões menos deformadas ou em regiões
dobradas, enquanto que as feições miloníticas, denominado MHF foliado, estão
presentes nas zonas de cisalhamento, nas falhas ou ainda nos planos axiais das dobras
mais apertadas. Nesse tipo, as bandas não são bem desenvolvidas, e não possuem
continuidade lateral elevada (lenticulares).
São evidenciados na Tabela 4.3 um pequeno acréscimo na porcentagem de hematitas
tabulares e um decréscimo das hematitas granulares na avaliação dos clastos para a
matriz, o que é bastante condizente com as condições de dissolução ou quebra dos
clastos e reprecipitação e orientação dos cristais da matriz.
Estudos de Lagoeiro (1998) e Rosiere (2001) contribuem para essa afirmação quanto à
série de feições (trama e textura) observadas nas lâminas de MHF brechado, que podem
estar associadas a deformações impostas em regime de baixas temperaturas e altas taxas
de deformação heterogêneas definidas por Hirth e Tules, (1994) in Lagoeiro, 1998.
São feições típicas observadas em lâmina desse campo de deformação: a formação de
subgrãos nos planos de bandamento, microfraturamento, formação de novos cristais
com tamanho menor que o original, fortemente orientados com bordas irregulares, entre
outros.

A avaliação desse tipo de textura requer uma análise mais atenta, pois o processo de
coleta de amostra e confecção de lâmina pode induzir uma quebra indesejada dos
cristais os quais podem prejudicar as análises.

4.3.3. Caracterização Microtextural do MHF Foliado

É o tipo com distribuição areal mais restrito nas minas avaliadas, com cerca de 20% do
total. São basicamente homogêneos com textura granolepidoblásticas a lepidoblástica e
cristais orientados paralelamente ao bandamento dobrado ou foliação plana axial do
dobramento, bem com em regiões falhadas ou zonas de cisalhamento, configurando
regiões de alta deformação. É composto por hematitas tabulares micro cristalina de
baixa porosidade com especularita.
Essas orientações preferenciais são bastante marcantes, de espessura milimétrica e
condicionam uma forte anisotropia, podendo ser definidos geologicamente como zonas
de cisalhamento ou milonitos, e denominados Sm. Esse tipo pode também ser
encontrado nas porções individualizadas de matriz do tipo brechado.
A homogeneidade dos tamanhos dos cristais, sua orientação e a reduzida porosidade
intragranular conferem a esse tipo um baixo imbricamento dos cristais. O predomínio
dos cristais lamelares cria verdadeiros planos preferenciais de anisotropia, como pode
ser observado na Figura 4.8. Esse tipo foi bastante identificado nas minas do TAM e
CMT.
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Figura 4.8 - Bandamento dado pelas bandas de hematita tabular. Em (A) nota-se menor
porosidade que em (B). (Mina do Tamanduá, 30X)
4.4. Influência das Características Petrográficas na Resistência do MHF
Quanto à condição de anisotropia, ocorre pelo menos uma direção preferencial de
orientação dos cristais e dos poros observada nos três tipos, define uma forte direção de
anisotropia de resistência para o MHF, e essas são mais fortemente marcadas nos tipos
bandado e foliado e menos evidente no tipo brechado.
Pode-se, portanto, sugerir que o MHF comporte-se como um material aproximadamente
homogêneo e anisotrópico, onde a anisotropia é dada preferencialmente pelos planos de
bandamento e ou xistosidade, que servem como planos preferenciais de quebra de
cristais
Usualmente, a alta porcentagem de poros e as porções com baixa cimentação
intragranular dão uma característica de friabilidade ao MHF, atribuindo baixa
resistência, devido a uma menor participação da força coesiva entre os cristais.

Em uma escala relativa de observação, o tipo com maior coesão aparente é o tipo
Bandado, seguido do Foliado e, por último, o Brechado. Essa variação é dada pela interrelação entre a trama, o tamanho dos cristais e porosidade. A variação dessas
características intrínsecas da rocha afeta diretamente as características de resistência do
material.
Avaliando a trama petrográfica encontrada em cada tipo de MHF pode-se conjecturar
que:
9 MHF Foliado: A homogeneidade do tamanho dos cristais, a menor

porosidade, o grau de imbricamento dos cristais, a forte orientação e
estiramento dos cristais atribuem a esse tipo maior anisotropia de
resistência e, devido a isso, é mais susceptível a superfícies de rupturas
planares.
9 MHF Brechado: A trama petrográfica nos tipos brechados é heterogênea.

Quanto à variação do tamanho dos clastos, os cristais maiores se
encontram envoltos por cristais menores. A cimentação por hematita é
bastante comum, fato que pode aumentar a resistência desse tipo. A
bimodalidade no tamanho dos cristais (matriz e clastos) e o alto índice de
porosidade atribuem a esse tipo uma maior dificuldade na determinação
da direção de anisotropia e a menor coesão aparente entre os tipos
(desagregável), induzindo superfícies de rupturas do tipo circular e mais
susceptíveis a mecanismos por deformação. Esse tipo possui forte
componente de compactação devido aos altos volumes de porosidade
total (cerca de 25%) e altos valores de ângulo de atrito, onde predomina a
componente dilatante associada à forma dos cristais, ao tipo de contato, à
interação cristal matriz, bem como às características químicas das
ligações dos cristais.
9 MHF Bandado: A trama predominante dos cristais granulares a tabulares

é importante na definição das direções de anisotropia e na geração de
porosidade intergranular, principalmente no MHF Bandado, como pode
ser observado na Figura 4.9. É o tipo mais comum e deve possuir valores

de resistência, relativa aos outros tipos, mais elevados. A homogeneidade
dos cristais tabulares do tipo bandado proporciona uma menor
porosidade, e daí, uma maior resistência nesse tipo. Predominam as
superfícies de ruptura plano-circulares.
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B

Figura 4.9 - Bandamento marcado por níveis de hematita tabular orientada em (A) e
hematitas tabulares não orientadas em (B) com presença de fraturamento não
preenchido no contato das bandas. (Mina do Capitão do Mato, 30X)
A Tabela 4.4 mostra um resumo das principais características observadas nos vários
tipos de MHF definidos.

Tabela 4.4 - Características, relativa, entre os tipos de MHF.
Tipologia
Mineralogia
Forma
Trama
Porosidade relativa
Orientação dos cristais
Tamanho dos poros
relativo
Permeabilidade
relativa
Anisotropia de direção
relativa
Estrutura geológica
associada
Consistência relativa
Tipo de ruptura
Grau de cimentação
(Goetita)
Grau de cimentação
(Hematita)

MHF Bandado
Hematita, Martita e
Magnetita
Granular e
MicroTabular
Bandada
Média
Média

MHF
Brechado
Hematita e
Martita
Granular e
Tabular
Brechada
Alta
Baixa

Médio

Grande

Pequeno

Média

Alta

Baixa

Média

Baixa

Alta

S0 e Sb

Sb S0 Sn

Sn e Sb

Alta
Planar e circular

Baixa
Circular

Média
Planar

Médio

Alto

Baixo

Alta

Baixo

Médio

MHF Foliado
Hematita, Martita e
especularita

Tabular e especular
Foliada
Baixa
Alta

CAPÍTULO V - . ENSAIOS DE LABORATÓRIO
5.1. Ensaios de Caracterização Física.
Os resultados dos ensaios foram utilizados para determinar as principais características
físicas do MHF, que, de maneira direta ou indireta, influenciam nos mecanismos de
ruptura. As características consideradas relevantes seguem listadas, e sua relação com a
variação dos parâmetros de resistência é abordada nos capítulos seguintes.
5.1.1. Granulometria

Nas minas da Vale, o minério hematítico é dividido, conforme sua compacidade e
resistência em três grandes grupos tipológicos, nas quais a granulometria e a
compacidade são os principais parâmetros físicos de determinação em laboratório.

Os tipos encontrados são: Minério Hematítico Compacto (MHC), Minério Hematítico
Médio (MHM) e Minério Hematítico Friável (MHF), o qual é o tipo-alvo de estudo
dessa dissertação. Os três tipos citados são geologicamente descritos como uma mesma
litologia, qual seja, formação ferrífera bandada rica, diferenciada somente pela sua
resistência e consistência, como pode ser visto na Figura 5.1.
A determinação tipológica é dada por ensaios de caracterização em laboratório da
própria Vale, e segue uma “chave de classificação” na qual são imitadas as condições
do processo industrial de beneficiamento do minério, como pode ser visto também na
Figura 5.1.

Figura 5.1 - Apresenta a variação de compacidade dos diferentes tipos: do mais duro à
esquerda para o mais friável à direita (ZAPAROLLI, 2007).
O ensaio é basicamente um processo de britagem primária e secundária, seguido de uma
seqüência de peneiramentos em três frações (50 a 6,3 mm; 6,3 a 0,15 mm e menor que
0,15 mm). O resultado é determinado pela quantidade de material retido nas peneiras e
pelo teor de ferro, sempre maior que 58%.
As faixas granulométricas analisadas são baseadas nos vários produtos do minério de
ferro produzidos nas minas da Vale/DIFL, e seguem a Tabela 5.1.

Tabela 5.1 - Chave de classificação e caracterização tipológica dos principais produtos
de minério da Vale.
Tipologia de
Minério

Granulometria

Hematítico
Compacto
(MHC)
Médio
(MHM)
Friável
(MHF)

Porcentagem retida

Porcentagem

acima da peneira de

passante abaixo da

6,35 mm (%)

peneira de 100# (%)

W1 (31,5 a 12 mm)

+ 50

W2 (12 a 0,15 mm)

50 a 25

W3 (- 0,15mm)

- 25

Produtos

Lump Ore
(LO)
Sinter Feed
(SF)
+ 80

Pellet Feed
Fine (PFF)

O MHF fica definido nessa classificação como o minério com percentagem de passante
na peneira de 100# (0,15mm) acima de 80%, e um retido acima da peneira de 6,35 mm
menor que 25%.
O percentual retido acima da faixa de 6,35 mm, referente à granulometria pedregulho, é
o material que define uma maior compacidade do minério. Quanto maior a percentagem
de material retido acima dessa faixa, maior a compacidade e resistência do minério.
Comparando-se os ensaios granulométricos típicos, os ensaios de caracterização
geotécnica e os ensaios de caracterização tipológica do minério realizados na empresa,
mostra-se que a faixa granulométrica do minério hematítico friável abrange as faixas
que vão desde areia grossa até argila da ABNT, 6502/95. Para as investigações aqui
consideradas, foram descartados os ensaios que não se enquadrassem na faixa
denominada friável da Tabela 5.1.
Os ensaios granulométricos efetuados em amostras de MHF apontam uma composição
predominante de silte arenoso fino a areia fina siltosa, com proporções médias de 6% de
pedregulho, 3% de areia grossa, 6% de areia média, 30% de areia fina, 50% de silte e 5
% de argila. (ABNT, 6502/95).
O gráfico da Figura 5.2 apresenta a curva granulométrica típica do MHF, onde as
maiores concentrações observadas dão-se principalmente nos conteúdos de silte e areia
fina.

Figura 5.2 - Curva granulométrica típica do MHF. (MBR, 2002)
Os resultados obtidos nas análises granulométricas de laboratório mostram-se coerentes
com os resultados obtidos nas análises microscópicas com mais de 70% dos cristais
constituintes encontrando-se abaixo da faixa de 0,1mm.
Os ensaios granulométricos avaliados mostram uma maior variação nas faixas
granulométricas, areia grossa e pedregulho. Essa variação se deve, principalmente, pela
contaminação das amostras de MHF por faixas de MHM ou mesmo MHC, devido a
heterogeneidade das formações ferríferas e da deformação a elas impostas.
5.1.2. Densidade Natural e Teor de Umidade.

Os valores de densidade in situ foram obtidos em campo através de diferentes tipos de
ensaios (ensaio volumétrico com água e frasco de areia) que são efetuados
rotineiramente nas várias minas. Nesses ensaios os valores médios obtidos para o MHF
são de 3,24 g⁄cm3, com desvio de 0,38, mostrando uma densidade in situ bastante
elevada, como apresentado no histograma da Figura 5.3.

Nb Samples:
Minimum:
Maximum:
Mean:
Std. Dev.:

Frequencies

0.15

149
2.11
3.93
3.24
0.38

0.10
DENS_NATURAL
HM friável

0.05
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Figura 5.3 - Histograma com as principais freqüências da densidade observada nas
várias minas da DIFL para o MHF. Ribeiro, (2003)
O teor de umidade encontrado nos relatórios é de 15%, com desvio de 5%. Os altos
valores de umidade estão diretamente relacionados à porosidade da rocha, e ao índice de
vazios que varia de einicial = 0,83 a efinal = 0,761. O alto índice de vazios é justificado
pelo alto conteúdo de poros, porosidade microscópica (intra e inter granular) como
apresentado no item 4.2.
5.2. Ensaios de Resistência Mecânica.
Os resultados validados dos relatórios existentes foram divididos em ensaios triaxiais
(Rsat, Rbarra Sat e Cusat) e ensaios de cisalhamento direto (natural e inundado), seus
resultados em termos de tensões efetivas foram divididos em valores baixos, altos e
todos os valores.
Esse grupamento foi tabulado e lançado no programa Rocdata (RocScience) de modo a
se obter, utilizando o critério de Mohr Coulomb, os valores médios de c (coesão) e φ
(ângulo de atrito) e a proporcionar uma avaliação dos parâmetros de deformabilidade do
MHF.

Optou-se pela utilização do critério de ruptura de Mohr Coulomb, mesmo que esse seja
limitado a ruptura por cisalhamento na resistência de pico e que suas envoltórias sejam
lineares para pequenas faixas de tensão. Porém, esse critério representa muito bem as
condições de resistência residual e ao cisalhamento das descontinuidades, fato que vai
ao encontro das expectativas dos modelos do problema a ser avaliado. Também o
critério de Hoek e Brown foi avaliado, para se obterem os parâmetros dos maciços
rochosos envolvidos nessas análises.
5. 2. 1. Cisalhamento Direto (CD)

Os resultados dos ensaios foram lançados no programa Rocdata e divididos, pelo valor
da mediana do conjunto de dados, em 3 subconjuntos: Tensão cisalhante (σc)
MPa;

≤

1

σc > 1 MPa e todos os ensaios utilizados, denominado “σc total”. A tabela 5.2

mostra a lista dos valores utilizados.
Tabela 5.2 – Lista dos valores de σc eσN: resultados dos ensaios de cisalhamento
direto.

Os gráficos obtidos podem ser vistos abaixo na figura 5.4

Figura 5.4 - Gráficos dos ensaios CD (critérios de Mohr Coulomb) para σc ≤ 1 MPa;

σc > 1 MPa e “σc total”.
A tabela 5.3 apresenta os valores dos parâmetros de resistência para o critério de Mohr
Coulomb.
Tabela 5.3 – Quadro resumo dos parâmetros de resistência obtidos no programa
Rocdata.
Ensaios CD
(Critério de Mohr Coulomb)

Coesão (Mpa)

Ângulo de
atrito (º)

Número de
ensaios

0,512

29

5

0

45

5

0,268

31

10

σc > 1 MPa
σc ≤ 1 MPa
σc total

Embora o número de ensaios seja reduzido pode-se notar que a média dos valores para

σc ≤ 1 MPa resultam em baixos valores de “c” e altos valores φ enquanto para σc > 1
MPa ocorre o inverso, baixos valores de φ e altos valores de “c”. Essa é uma tendência
bem conhecida: pra baixos níveis de tensão normal, coesão baixa e alto ângulo de atrito
e para altos níveis de tensão normal o inverso.

Quanto ao valor de “c” igual a zero, deve-se à influência dos ensaios realizados em
direção paralela às descontinuidades. Portanto, os valores c=0 e φ=45º. Esses valores
foram interpretados como sendo os parâmetros de resistência das descontinuidades.
Devido ao pequeno número de amostras, a natureza dos ensaios e o desconhecimento
das direções ensaiadas, esses resultados não foram incluídos nas avaliações e análises
presentes nessa dissertação, optando-se pela utilização apenas dos ensaios triaxiais, mais
numerosos, e com melhor caracterização do material ensaiado.

5. 2. 2. Compressão Triaxial.

Foram agrupados os ensaios triaxiais dos tipos CUSAT, Řsat e Ř, que utilizam os
procedimentos contidos em HEAD (1986), realizados nas direções perpendicular,
paralela e obliqua à principal direção de anisotropia do MHF e vários níveis de tensão.
Além da avaliação da curva tensão versus deformação no qual se pode observar o
comportamento do MHF, os resultados obtidos nos ensaios foram tabulados e lançados
no programa Rocdata (versão 3.0) de modo a se obter, utilizando-se os critérios de
Mohr Coulomb e Hoek e Brown, os parâmetros de resistência e de deformabilidade do
MHF.
De modo a facilitar o entendimento da resistência do MHF em vários níveis de tensão
confinante e devido à diversidade de tamanhos dos Corpos de Prova (CP), os valores
obtidos foram divididos e avaliados separadamente em: σ3 < 0,5 MPa; σ3 > 0,5 MPa;
´

e todos os

´

σ3´. O valor de σ3´ = 0,5 MPa foi utilizado por ser considerado a mediana

dos valores de tensão confinante dos ensaios utilizados.
Foram utilizados 35 ensaios dos tipos adensados drenados (CD) e não drenados (CU),
ou Ř e Řsat (nomenclatura antiga que aparece nos relatórios), que adotaram os
procedimentos contidos em Head (1988), realizados nas direções perpendicular, paralela
e obliqua à principal direção de descontinuidade e tensões variadas, permitindo a
avaliação do MHF, tanto nas condições drenadas quanto não drenadas.

Os valores de σ1 e σ3 dos ensaios triaxiais utilizados podem ser vistos na Tabela 5.4.
´

´

Tabela 5.4- Lista dos valores de

σ1´ e σ3´, resultados dos ensaios triaxiais.

Devido ao pequeno número e a falta de informações nos relatórios, não foram avaliados
separadamente as direções de anisotropia, as tensões de adensamento ou o tamanho dos
CP´s para o tratamento dos dados.

Os gráficos da Figura 5.5 mostram os resultados obtidos para os três conjuntos de
ensaios separadamente, utilizando-se o critério de Mohr Coulomb.

Figura 5.5 - Ajuste dos resultados de ensaios triaxiais para o critério de Mohr Coulomb:
para σ3´< 0,5 MPa; σ3´> 0,5 MPa; e todos os σ3´, da esquerda para a direita.
A Tabela 5.5 resume os resultados obtidos para critério de Mohr Coulomb com os
ajustes acima apresentados.
Tabela 5.5 - Quadro resumo dos parâmetros obtidos para o critério de Mohr Coulomb
no programa Rocdata.
Ângulo de atrito
Ensaios triaxiais
Coesão
Número de
(º)
(Critério de Mohr
(MPa)
ensaios
Coulomb)
(c)
(φ)
σ3´< 0,5 MPa

0,070

33

16

σ3´> 0,5 MPa

0,092

33

19

Todos os σ3´

0,065

34

35

Nota-se que para σ3 > 0,5 MPa o ajuste forneceu um valor mais alto de “c”, como era
´

de se esperar devido ao ajuste da reta de Coulomb. Não obstante, o valor de
mesmo para

φ foi o

σ3´ maior ou menor que 2 MPa, quando a tendência teórica seria que φ

diminuísse com o aumento de σ3. Nota-se, ainda, uma maior dispersão para os valores
de “c” em relação aos valores obtidos para φ.

Efetuando-se o ajuste dos pontos obtidos para o critério de Hoek e Brown (1980),
podem-se obter os parâmetros de resistência para maciços rochosos compostos de MHF.
Embora esse critério seja indicado para maciços isotrópicos, o que não é esperado para
os maciços compostos por MHF, e dados as limitações encontradas nos ensaios, esse foi
adotados de modo a obter parâmetros de resistência a serem comparados com os
parâmetros utilizados em trabalhos anteriores.

Os gráficos da Figura 5.6 mostram o ajuste da nuvem de pontos para todos os
utilizando o critério de Hoek e Brown.

σ3´,

Figura 5.6 - Ajuste dos resultados de ensaios triaxiais para o critério de Hoek e Brown,
para todos os σ3´.
O ajuste obtido para o critério de Hoek e Brown permite definir os valores dos
parâmetros de resistência e também alguns de deformabilidade, que são mostrados na
Tabela 5.6.
Tabela 5.6 - Quadro resumo dos principais parâmetros obtidos para o critério de Hoek e
Brown para o MHF.
Ensaios triaxiais
Critério de Hoek
e Brown

GSI

mi

mb

s

a

Todos σ3´

35

23

0,6

08x10-5

0,5

δ
σN
(MPa) (MPa)

E
(MPa)

-6x10-4

612,9

0,04

A partir das curvas tensão versus deformação resultante dos ensaios avaliados pode-se
verificar algumas características do comportamento do MHF, como mostrado na Figura
5.7.

(a)

(b)

Figura 5.7 - Resultados tensão versus deformação do MHF, em que (a) apresenta
ensaios com CP´s moldados, com anisotropia paralela à direção do ensaio, e (b) com
anisotropia perpendicular à direção do ensaio.
Algumas curvas observadas nos gráficos da Figura 5.7 apresentam pico de ruptura e
perda de resistência, no pós pico, típicos de materiais frágeis. Essa característica é mais
bem observada nas curvas para maior tensão confinante, acima de 400 KPa. Isso pode
representar uma diminuição do índice de vazios (como citado ao final do item 5.1) com
o aumento da tensão confinante e, por conseqüência, o comportamento tornou-se frágil
a partir daí. Tal tendência é típica de materiais arenosos. Percebe-se um comportamento
frágil em areias compactas (com um baixo índice de vazios associado a altas tensões
confinantes) e dúcteis para areias fofas (com um alto índice de vazios associado a baixas
tensões confinantes) – Sousa Pinto (2000).
Esperam-se esse tipo de comportamento para os MHF Brechados e Bandados devido,
principalmente , pela composição areno siltosa e alto níveis de porosidade observados.
5.3. Discussão dos Resultados dos Ensaios de Laboratório.
Os resultados das análises microscópicas e dos ensaios físicos apontam para uma rocha
de baixa cimentação, com alta porosidade, constituídos por material silte arenoso fino,
com altos valores de densidade.

A distribuição granulométrica, entre areia fina siltosa e silte arenoso fino é a principal
característica intrínseca do MHF e está diretamente relacionada, ao tamanho dos
cristais, à alta porosidade e ao baixo grau de cimentação.
Os altos teores de umidade estão associados aos altos valores de porosidade, cujos
vazios provavelmente se encontram interconectados, promovendo alta permeabilidade
para o MHF. Os altos valores de densidade dos minerais constituintes levam a
resistências mais elevadas quando comparado a outras rochas com a mesma composição
granulométrica e porosidade.
Embora, em termos de granulometria, o MHF seja um material tipicamente areno
siltoso, seu comportamento, quando submetido à deformação, é atípico. São
comparativamente mais resistentes à deformação quando comparados aos arenitos e
quartzitos, por exemplo.
Já, quando comparados às tipologias de formação ferrífera bandada rica (FFB´r) das
minas da Vale o MHF, é o que possui maior valor de: porosidade, umidade e índices de
vazios, e com resistência, relativa aos outros tipos, mais baixa.
Como é facilmente identificada nos tipos Bandado e Foliado, embora, a olho nu, não
seja facilmente identificada à anisotropia no MHF Brechado, em lâmina esta fica
evidente. Portanto, a avaliação dos parâmetros de resistência nas várias direções, é
relevante para a sua completa caracterização.
Efetivamente, os ensaios utilizados não puderam determinar, com exatidão, os
diferentes parâmetros para a direção paralela e perpendicular à anisotropia, devido à
inexistência de quantidade significativa de ensaios com a descrição exata da condição
da anisotropia e da direção do cisalhamento. Obteve-se apenas uma faixa de variação
dos seus resultados como visto na Tabela 5.5; essa variação, na falta de melhor
aproximação, pode ser entendida como valores diferentes de anisotropia de resistência.
Sugere, portanto, a equivalência:

9

σ3´< 0,5 Mpa, anisotropia de resistência paralela. Valores dos parâmetros de
resistência paralelos à direção de anisotropia;

9

σ3´> 0,5 Mpa, anisotropia de resistência perpendicular. Valores dos parâmetros
de resistência perpendiculares à direção de anisotropia;

9 todos os σ3´, isotrópico.

Outra importante característica de resistência que pôde ser estabelecida com os ensaios
de laboratório é a alta coesão aparente do MHF, provavelmente devido ao alto índice de
imbricamento dos cristais e à feição bimodal (em alguns casos nos quais os cristais
maiores estão circundados por cristais menores tabulares, caracterizando, verdadeira,
cimentação de hematitas).
A matriz de hematita tabular de menor granulometria que envolve os cristais maiores
confere-lhes maior interconexão e maiores superfícies de contato, aumentando a coesão
aparente.
A elevada densidade dos cristais e a presença de cimento de hidróxidos de ferro,
principalmente nos níveis mais superiores, também contribuem para o aumento dessa
coesão, que não está associada à força de contato cristal com cristal.
CAPÍTULO VI - CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E GEOTÉCNICA DO
MINÉRIO HEMATÍTICO FRIÁVEL
Em escala de bancada, o MHF possui coloração cinza-escura, com níveis altamente
friáveis intercalados por níveis mais consistentes, resultando em um conjunto de baixa
resistência à escavação, como observado na Figura 6.1.
Geologicamente, ocorrem em todas as porções da jazida, englobado e intercalado aos
corpos de minério hematítico compacto (MHC), recobrindo os extensos corpos
itabiríticos e nos flancos dos sinformes e antiformes de forma tabular a lenticular. São
vistos, ainda, em zonas de cisalhamento ou falhas.

Macroscopicamente, o minério hematítico friável tem porosidade elevada, e preserva
total ou parcialmente a estrutura original dos itabiritos, particularmente o meso e
microbandamento, características refletidas no bandamento apresentado no minério, que
possui bandas mais maciças com brilho metálico e bandas mais porosas com brilho
fosco.
Quando comparado aos outros tipos de Formações Ferríferas Bandadas Ricas (FFB´r), a
sua baixa consistência lhe dá um aspecto friável, revelando a baixa coesão aparente
(intergranular), provocada, principalmente, pela alta porosidade, pelo baixo grau de
cimentação e pela pequena quantidade de matriz microcristalina.

Figura 6.1 - Vista de um talude típico de MHF, onde fica evidenciada a direção
preferencial de anisotropia.
O MHF é de difícil caracterização e classificação, quando são utilizados os sistemas de
classificações geomecânicas clássicos. Isso se deve, principalmente, a seu baixo grau de
coesão, na qual são dadas características tanto de rocha quanto de solo.

A friabilidade do MHF lhe atribui um alto grau de liberação dos cristais de hematita
(não cimentados por óxidos ou hidróxidos), bastante importantes no processo de
beneficiamento do minério para geração de Pellet Feed Fine.
Trabalhos de Spier (2005), na mina das Águas Claras, estimaram, visualmente em
lâminas, que o MHF pode possuir porosidade variando de 30 a 45 %, enquanto que, nos
tipos mais compactos, como o MHC, essa porosidade varia de 5 a 10 %. Porém, no
Capítulo 4, é apresentado na Tabela 4.4 valores de porosidade inter e intragranulares
que somados podem alcançar até de 54%.
Devido à consistência macia do MHF, as descontinuidades, quando existêntes, são de
difícil caracterização em testemunhos de sondagem e, na maioria das vezes, não são
determinadas ou levadas em consideração. Já nos taludes, essas podem ser avaliadas, e,
são coincidentes com a anisotropia marcadas pelo bandamento ou a xistosidade. Por
vezes é possível identificar mais que uma direção de descontinuidade.
Como dito anteriormente, macroscopicamente, o bandamento composicional é marcado
pela variação da porosidade: níveis com brilho metálico intercalados por níveis foscos,
com maior porosidade, indicando a saída da sílica, enquanto a xistosidade é marcada
pelo alinhamento dos cristais de hematita.
Podem ainda ocorrer concentrações de hematita especular nas áreas com maior
intensidade de deformação, como em zonas de cisalhamento, falhas e etc., que induzem
uma forte anisotropia e baixos valores de resistência.
Essas estruturas são bastante penetrativas; lisas, às vezes espelhadas (especularitas),
podem estar preenchidas por hidróxidos de ferro (principalmente quando mais próximos
à superfície), seu espaçamento é milimétrico a centimétrico, e as descontinuidades
abertas são mais raras.
Geralmente, as superfícies geológicas presentes no MHF não se comportam como
descontinuidades típicas, não representando planos de fraqueza, mas, sim, direções
preferenciais de anisotropia de resitência.

Os três tipos de MHF identificados em micro escala, também são identificados na escala
de talude, quando são cuidadosamente observadas suas feições texturais, táteis,
mineralógicas e visuais:
9 O MHF Foliado é caracterizado pela forte anisotropia de resistência;

presença de especularita; pequena extensão lateral; associação com zonas
de cisalhamento e falhas. Intensa deformação marcada por cisalhamento
e dobramento e baixa consistência. A Figura 6.2 mostra um afloramento
de MHF foliado. Possui pequena extenção lateral e as desconinuidades
são representadas pela xistosidade e foliação.

Figura 6.2 - Foto de MHF foliado, onde os cristais brilhantes são de especularita.
9 O MHF Bandado possui bandas centimétricas a milimétricas de hematita

granular e grande presença de poros que lhe atribuem coloração cinza
fosco, e são muitas vezes manualmente desagregáveis. Estão intercaladas
por bandas compostas por hematitas tabulares, orientadas, de coloração

cinza-metálico, com menor porosidade, mais coesivas e, quando
desagregados, formam pequenos “tabletes” ou ”chapinhas”, como pode
ser visto na Figura 6.3. Possuem maior extensão lateral e espessura,
representando o principal tipo de MHF das minas avaliadas.
Geologicamente, estão presentes nos flancos de dobras, próximos à
superfície topográfica, típico de minérios de enriquecimento supergênico.
As descontinuidades são representadas pelo bandamento e xistosidade.

Figura 6.3 - Foto de afloramento de MHF bandado.

9 O MHF Brechado é notado em grandes bolsões, associados a eixos de

grandes dobramentos, estruturas de abatimento não relacionadas à
tectônica ou em zonas de falha, sem estruturação ou direção preferêncial.
É macroscopicamente facilmente identificada e, é, o segundo tipo em
extensão nas minas avaliadas. São, na sua maioria, desagregáveis
manualmente, e possuem coloração cinza-fosco, como visto na Figura
6.4. Embora suas descontinuidades sejam pouco comuns, essas, quando
ocorrem, são representas por superfícies de fratura. Possuem
características friáveis e muito baixa coesão, são denominadas de Blue
Dusts com referência à característica pulverulenta do material. Em

superfície são cimentados por hidróxidos e possuem aspecto de brecha,
muitas vezes com maior reistência que em subsuperfície, atribuído a
cimentação.

Figura 6.4 - Foto de talude de MFH brechado, onde fica difícil a determinação de uma
direção preferencial de anisotropia.
6.1. Caracterização Geomecânica do MHF
Para caracterizar o MHF, foram utilizadas as tabelas sugeridas pelo ISRM (1978) e a
classificação geomecânica RMR (BIENIAWISK, 1989).
De maneira geral o MHF foi caracterizado em campo e os valores de resistência à
compressão uniaxial estimada menor que 1 MPa, com consistência macia; RQD menor

que 75%, desagregado; grau de alteração moderadamente alterada. As descontinuidades
são de difícil determinação, na maioria das vezes auxentes, quando possíveis de serem
observadas são representadas pela superfície de bandamento, xistosidade ou foliação
(mais penetrativos). As suas principais caracterísiticas sâo: alta rugosidade, fechada,
espaçamento milimétrico a centimétrico e alta persistência.
Atribuindo-lhe os pesos sugeridos pelo RMR, o MHF estaria na Classe V (quando da
presença de descontinuidades ou níveis com especularita), ou, na sua grande maioria, na
Classe IV, com valores de RMR variando de 15 a 40, quando são identificados
descontinuidade e não se consideram as condições de saturação e a relação da
descontinuidade com a face do talude.
Essa classificação, pelos testes realizados, não foi capaz de diferenciar os tr~es tipos de
MHF, pois todos eles seriam classificados como Classe IV. Acredita-se que as
diferenças entre os tipos sejam muito sutis para serem detectadas pelos métodos de
classificação usuais A característica que pode ser detectada é a forte anisotropia,
observada no MHF Foliado, quando aplicada a classificação obtêm Classe V, enquanto
os tipos bandados e brechados variam entre as Classes V e IV.
A classificação RMR (1989) apud (BIENIAWISK, 1989) tem ainda algumas
dificuldades

quanto

à

identificação

das

descontinuidades,

pois

essas,

macroscopicamente, podem ser de difícil identificação e caracterização. Mesmo a
determinação do RQD é prejudicada pela baixa coesão do material in situ,
comportando-se como material arenoso não coesivo.
A utilização dos valores obtidos de RMR está restrito à faixa de utilização da condição
proposta por Robertson (1988), nos quais os maciços rochosos, com resultados de
RMR<30 indicariam mecanismos de ruptura controlada pela matriz; e, para os quais, as
classificações geomecânicas usuais não teriam validade.
Do mesmo modo, foram utilizadas as tabelas de determinação do GSI para se
caracterizar o MHF de modo a poder comparar seus valores com os obtidos no RMR.
Para tanto, foi utilizada a tabela do tipo Flysch na obtenção do GSI (HOEK, 1994), por

ser a mais indicada para rochas anisotrópicas. Obtiveram-se valores de GSI, variando de
5 a 45, como mostrados na Tabela 6.1.
Porém, como podem ser observadas na tabela, rochas com valores de GSI abaixo de 30
e superfícies rugosas a muito rugosas de descontinuidade, o uso do GSI não é
recomendado, e o MHF Brechado e parte do MFH Bandado não estariam
adequadamente caracterizados. Por outro lado, os tipos MHF Foliado e parte do MFH
Brechado poderiam ser identificados pelo método.
Tabela 6.1 - Caracterização dos tipos rochosos heterogêneos, tipo Flysch, Hoek, 1994.

Do mesmo modo que a classificação RMR, 1989 apud (BIENIAWISK, 1989), o GSI
parece não funcionar perfeitamente para a caracterização ou a determinação dos
parâmetros para maciço rochoso composto por MHF. Provavelmente, a inaplicabilidade
das classificações atuais para representar rochas brandas, com características de solo e

resistência de rocha, muito comuns em terrenos tropicais, fique evidenciada quando
analisarmos o MHF.
Os aspectos geomecânicos dos tipos de MHF podem ser resumidos em:
9 MHF Foliado; Muito forte anisotropia de resistência; marcante presença

de descontinuidades definidas pelas superfícies com especularita;
superfícies lisas e planas de baixa resistência que devem condicionar o
mecanismo de ruptura. Possuem baixos valores de RMR (25 a 15) e GSI
(20 a 30) e deve ser observada sua direção de anisotropia com relação à
direção do talude avaliado.
9 MHF

Brechado:

Fraca

anisotropia;

pequena

incidência

de

descontinuidades; comporta-se como material isotrópico na maioria das
vezes. Possui coesão aparente muito baixa e porosidade muito alta; pode
ser pulverulento (Blue Dust); possui baixos valores de GSI (5 a 15) e
RMR (15 a 20).
9 MHF Bandado: Forte anisotropia; maior coesão relativa entre os tipos;

marcado pela bimodalidade de resistência dada pela diferença das
bandas; presença importante de descontinuidades que podem condicionar
o mecanismo de ruptura; possui maiores valores de GSI (35 a 45) e RMR
(35 a 40).
Embora a utilização das tabelas de RMR e GSI não fosse capaz de determinar, com a
precisão desejada, a variação dos tipos de MHF, foi utilizado, como artifício, a divisão
dos valores máximos e mínimos em três subgrupos, e atribuídos seus valores a cada tipo
de MHF.
6.2. Influência da Fábrica Macroscópica na Resistência do MHF
O MHF pode ser caracterizado como uma rocha silto arenosa fina e densa, com forte
anisotropia identificada por bandas foscas, mais porosas, intercaladas por bandas
metálicas, menos porosas, reveladas pelos planos de bandamento ou xistosidade,
determinados microscopicamente pela bimodalidade da distribuição dos poros e cristais
e pela orientação dos minerais constituintes.

Microscopicamente, os cristais de hematita possuem de elevado a moderado grau de
angulosidade, com cristais de forma tabular predominante. Secundariamente, são
granulares, usualmente orientados segundo pelo menos uma direção preferencial de
anisotropia e, muitas vezes, podem estar cimentados por óxidos ou hidróxidos de ferro.
A cimentação dá-se por reprecipitação dos próprios minerais de ferro em forma de
hematitas micro tabular a lamelar de granulometria fina, que reduzem a porosidade
primária e mesmo a secundária (fraturas); ou, também por hidróxidos de ferro (goethita)
igualmente diminuindo a porosidade primária e a secundária.
Boa parte da resistência ao cisalhamento do MHF se deve ao imbricamento dos cristais,
à presença da matriz hematítica fina e do cimento goetítico, bem como ao pequeno
tamanho dos cristais.
Os planos de anisotropia são definidos por hematitas tabulares ou especulares e pelo
alinhamento dos poros, que funcionam como verdadeiras superfícies preferenciais ao
deslizamento com menor resistência ao cisalhamento.
A trama petrográfica apresenta pelo menos uma direção preferencial de orientação dos
cristais e poros. Esses, definem, claramente, nas várias escalas de avaliação, uma
direção preferencial de anisotropia, como visto na figura 6.5. Essa direção é fator
condicionante para os mecanismos de ruptura nesse tipo de minério.

Foliação

Bandamento

Figura 6.5 - Foto de talude de MFH brechado, onde fica difícil a determinação de uma
direção preferencial de anisotropia.

As avaliações de campo mostram que, o aumento da resistência desse tipo pode estar
intimamente relacionado ao aumento da quantidade de lâminas com menor porcentagem
de poros e ou maior quantidade de cimento hematítico ou goethítico.
As rupturas de taludes de pequena altura, na sua grande maioria, foram tratadas como
sendo do tipo circular, devido à baixa resistência da matriz. Já nas rupturas que
envolvem várias bancadas predomina a ruptura plano-circular, condicionada pela
anisotropia de resistência. Em alguns casos, podem ainda estar associadas a
descontinuidades mais importantes, como contatos geológicos ou tipológicos; ou
mesmo falhas ou zonas de cisalhamento; ou ainda por escavação excessiva da parte
inferior do talude (sobre - escavação).
Com relação à deformabilidade do MHF, para baixos valores de tensão, a deformação
deve-se basicamente ao fechamento dos poros intergranulares e da porosidade
secundária (fraturamento). Com o aumento dos níveis de tensão, advém o
microfraturamento, que pode evoluir até a ruptura. Esse fenômeno é dilatante e tende a
ocorrer nas porções inferiores das cavas (pé do talude), onde se tem uma concentração
das tensões compressivas, portanto, tensões mais elevadas. Por outro lado, o
descarregamento devido à escavação promove um alívio de tensões, principalmente, nas
porções superiores das cavas (crista dos taludes). Ali se notam, freqüentemente, trincas
de tração.
Conjectura-se que as rupturas em taludes mais baixos são por cisalhamento e estão
baixamente condicionadas pela anisotropia. Com os baixos níveis de tensão atuantes
nesses casos, as rupturas tendem a possuir um caráter mais dúctil (ver Figura 5.6 e
respectiva discussão, no item 5.3). Por outro lado, as rupturas em taludes altos podem
estar também condicionadas à existência de uma ruptura cisalhante, no pé, porém,
condicionadas pela anisotropia ou comumente por descontinuidades. Aí, devido às
concentrações de tensões compressivas (Figura. 3.8), o elevado nível de tensões atuante
tende a produzir rupturas frágeis (ver item 5.2).
Para avaliação dos taludes de baixa altura ou para taludes compostos por MHF, podeser utilizado o critério de Mohr Coulomb, assumindo os valores dos resultados de
ensaios da rocha intacta como sendo válidos para o maciço rochoso. Pelo exposto e

devido aos resultados obtidos nos ensaios de laboratório, optou-se pela utilização desse
critério na maioria das análises realizadas.
CAPÍTULO VII - . ESTUDO DE CASOS, RETRO ANÁLISES DE TALUDES EM
MHF.
Método de Equilíbrio Limite
Para as retro análises, foram variados os parâmetros de resistência do MHF, de modo a
se obter configurações geométricas de ruptura as mais próximas possíveis da ruptura
ocorrida.
As seções avaliadas representam os perfis geológicos típicos, nos quais, se deram as
rupturas. Nessas, estão caracterizadas as alturas máximas, a profundidade e a geometria
das rupturas que serviram de base para as retro análises.
Nos estudos que envolveram análises de equilíbrio limite buscou-se um fator de
segurança menor e próximo de 1 (FS≈1) no qual se espera a condição de equilíbrio
limite. As retro análises efetuadas tiveram como foco principal os parâmetros de
resistência do MHF. Para os outros tipos litológicos envolvidos procurou-se utilizar os
parâmetros definidos internamente na Vale ou na literatura.
Para todos os taludes avaliados, no software Slide (Versão 5.2), foram utilizadas
condições drenadas, por serem as condições atuantes à época das rupturas, e não foram
utilizados carregamentos dinâmicos devido ao desmonte com explosivo.
O principal método de análise utilizado foi o GLE / Morgenstern-Price, por ser o mais
rigoroso e adequado aos casos avaliados em que existiam anisotropias de direção e
superfícies de ruptura de formas quaisquer envolvidas.
Para as análises, utilizou-se basicamente o critério de resistência de Mohr Coulomb
onde os parâmetros cp,

φp e γ

são os únicos dados de entrada. Foram utilizados os

parâmetros de resistência de pico (paralela e perpendicular) obtidos nos ensaios triaxiais
do Capítulo 5, tabela 5.3, referentes à σ3 < 0,5 MPa e σ3 > 0,5 MPa respectivamente.
´

´

Os parâmetros de resistência paralelos e perpendiculares à anisotropia foram dessa
forma definidos devido à possibilidade dos valores de resistência serem menores na
direção paralela à anisotropia do que para a condição perpendicular. Esses valores
podem ser vistos na Tabela 7.1.
Os parâmetros de resistência requeridos para os modelos isotrópicos e anisotrópicos
são:
- coesão de pico isotrópica (cp);
- coesão de pico paralela à anisotropia (cp//);
- coesão de pico perpendicular à anisotropia (cp+);
- ângulo de atrito isotrópico (φp).
- ângulos de atrito de pico paralelo à anisotropia (φp//).
- ângulos de atrito de pico perpendicular à anisotropia (φp+).
- peso específico (γ)

Tabela 7.1 - Principais parâmetros de resistência do MHF utilizados nas retro análise
em condições com anisotropia de direção.
Parâmetros de Resistência
MHF

cp

cp//

cp+

(MPa)

(MPa)

(MPa)

φp φp// φp+
(°)

(°)

(°)

0,065 0,070 0,092 34° 33° 34°

γ
(KN/m3)
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Método de Elementos Finitos
Para as retro análises, foram variados os parâmetros de resistência e deformabilidade do
MHF, de modo a se obter configurações geométricas de ruptura as mais próximas
possíveis da ruptura ocorrida, bem como, procurando ajustar os níveis de deslocamentos
apresentados nos relatórios que descreveram os eventos.

As seções avaliadas representam os perfis geológicos típicos, nos quais, se deram as
rupturas. Nessas, estão caracterizadas as alturas máximas, a profundidade e a geometria
das rupturas que serviram de base para as retro análises. As retro análises efetuadas
tiveram como foco principal os valores do MHF. Para os outros tipos litológicos
envolvidos procurou-se utilizar os parâmetros definidos internamente na Vale ou na
literatura.
De modo a reduzir o número de variáveis a serem utilizadas nos vários materiais e
devido às características dos maciços de MHF como descrito no Capítulo 6, optou-se
por utilizar um modelo constitutivo elasto-plástico de Mohr-Coulomb (GOODMAN,
1989), não associado e não ideal (com amolecimento após pico), Pande et al. (1990).
Nas análises de elementos finitos, foi utilizado o software Phase2 (Versão 5.0), e as
condições de contorno utilizadas foram em termos de deslocamentos prescritos: nulos,
na direção horizontal nas fronteiras laterais verticais; e nulos, na direção vertical na
fronteira horizontal inferior. As dimensões da malha foram selecionadas de modo a
cumprir as recomendações feitas por Sjöberg (1999), para análises computacionais
semelhantes: verticalmente, de 2 a 3 vezes a altura total, e, lateralmente, de 3 a 4 vezes a
largura escavada.
Nesses modelos, as análises constaram de uma única fase de escavação, procurando
reproduzir a geometria da ruptura e o provável nível de deformação observado. O
carregamento das várias unidades litológicas constou do campo de tensões iniciais (in
situ) com a utilização do peso próprio das mesmas (forças mássicas).

O campo de tensões in situ adotado teve as tensões verticais

(σV) e horizontais (σH)

como componentes principais. Ambas variaram com a profundidade (z), segundo a
hipótese litostática usualmente admitida:

σV = γz
e

(7.1)

σH = KσV,

(7.2)

Foram utilizados os valores da razão entre a tensão horizontal e vertical (K) nas retro
análises de 1.0 e 1.5. A escolha desses valores baseou-se na faixa provável a ser
encontrada para as profundidades médias em questão (conforme a experiência
internacional acumulada com medidas de tensões in situ − Goodman (1989), em
maciços com características de deformabilidade similares (SHEOREY, 1994 in
FIGUEIREDO et al., 2005). Portanto, para maiores profundidades, K = 1 e, menores
profundidades, K = 1,5.
Não se pode desconsiderar a possibilidade da existência de valores maiores de tensões
horizontais a pequenas profundidades, as quais podem estar relacionadas a efeitos de
erosão, topografia ou mesmo tectonismo, haja vista o intenso dobramento a que as
rochas envolvidas foram submetidas. Portanto a utilização de valores maiores que 1 é
justificada (FIGUEIREDO, 2005).
Essas considerações são apresentadas por Hoek e Brown (1980), que afirmam que os
valores das tensões verticais e horizontais devem se igualar em profundidade, já que os
materiais rochosos não suportam grandes diferenças de carregamento.
As propriedades de resistência e deformabilidade requeridas pelo software foram:
coesão de pico

(cp); coesão residual (cr); ângulo de atrito de pico (φp,); ângulo de

atrito residual

(φr,);

elasticidade

resistência à tração

(E), coeficiente de Poison (η)

(σt),

peso específico

e ângulo de dilatância

(γ),

módulo de

(ψ).

Os valores

inicialmente utilizados podem ser vistos na Tabela 7.2.
Com referência aos parâmetros de deformabilidade das juntas / interfaces, foram
utilizados como indicado por Barton e Choubey, (1977); Bandis et al., (1983) e
Goodman, (1989):

9 Rigidez normal da junta, kn;

9 rigidez cisalhante da junta, ks.

Devido à grande variabilidade dos valores de kn e ks, tanto com o nível de tensões
normais quanto com a escala (dimensão) da junta (BARTON e CHOUBEY, 1977;
BANDIS et al. 1983), os ajustes dos valores iniciais, obtidos após as retro análises
computacionais, foram comparados ao que se encontra na literatura e com cálculos por
expressões empíricas (FIGUEIREDO, 2005 e FRANCA, 1996).
Próximo à superfície, têm-se baixas tensões normais (σN <= 0.01 MPa) e daí foram
adotados: kn = 40 MPa/m e ks = 0.4 MPa/m. A profundidades maiores que 40 m as
tensões normais se situam na faixa de 0.1 a 3 MPa e tem-se: kn = 400 MPa/m e ks = 4
MPa/m (Figueiredo, 2005).

Os valores de resistência à tração direta

(σt)

Mohr Coulomb, do Capítulo 6, como 10% de

foram estimados a partir do critério de

σc. Para as descontinuidades envolvidas

foram considerados iguais a zero.
Outros parâmetros utilizados na caracterização das juntas foram:
9 Coesão residual (cr), cr

= 0 MPa;

9 ângulos de atrito residual (φr),

9 resistência à tração (σt),

φr = 5°;

σt = 0,0 MPa;

Os parâmetros de resistência e deformabilidade utilizados inicialmente na modelagem
numérica foram aqueles apresentados nos Capítulos 5 e 6. O resumo dos parâmetros
utilizados pode ser visto na Tabela 7.2.

Tabela 7.2 - Parâmetros utilizados inicialmente nas retro análises e na parametrização.
Ângulo Ângulo
Peso
Coesã Coesão
Módul Resistênc
de
de
Específi
Coeficien
Litotipo/Parâ
o de residua Dilatân
o de
ia à
atrito atrito
co
te de
metros
pico
l
cia (º)
Young Tração
de pico residua
(MN/m
Poisson
(MPa) (MPa)
(GPa) (MPa)
(º)
l (º)
3)
Itabirito
Friável
32
20
0,035
0,00
4
0,025
40
0,014
0,25
Silicoso
Itabirito
Médio Silicoso
40
32
0,300
0,20
15
0,032
60
0,128
0,25
Itabirito
Compacto
55
43
0,405
0,36
15
0,036
80
0,186
0,25
Silicoso
Minério
Hematítico
48
43
0,620
0,30
15
0,040
80
0,415
0,40
Compacto
Minério
Hematítico
42
38
0,350
0,00
10
0,040
60
0,140
0,30
Médio
Minério
Hematítico
Friável
34
33
0,065
0,00
5
0,027
61
0,040
0,27
30
10
0,050
0,01
20
0,030
50
0,002
0,20
Rolado
28
0
0,035
0,02
0
0,180
1
0,011
0,35
Aterro
Filito
21
18
0,133
0,04
0
0,019
10
0,038
0,20
Dolomítico

7.1. Estudo de Caso da Ruptura do “Morro do Patrimônio”, Mina das Águas Claras.
Às 05h50min do dia 29 de abril de 1992 ocorreu a ruptura do talude nordeste da cava,
que afetou a crista da Serra do Curral, na região denominada “Morro do Patrimônio”.
Houve uma perda de cerca de 30 metros de largura da crista e, do ponto mais elevado
(cota 1.340) até o nível de operação (cota 1.100), na época da ruptura, eram cerca de
240 metros de altura, como visto na Figura 7.1.
A área total envolvida na ruptura abrangeu uma superfície vertical única de cerca de 180
metros de altura, num trecho de 100 metros de extensão na base, com acentuada
convexidade e um ângulo geral do talude (antes da ruptura) de 44º; mobilizando um
volume aproximado de 2 milhões de ton., como visto nas Figuras 7.2 e 7.3.

O material mobilizado, na sua grande maioria composto por MHF Foliado, cobriu uma
extensão de cerca de 500 metros no fundo da cava, alcançando o outro lado (parede sul)
e danificando alguns equipamentos de mineração sem causar nenhuma vítima
(FRANCA, 1997).

Figura 7.1 - Vista do talude do Morro do Patrimônio antes da ruptura. Notar a
convexidade do talude.

Figura 7.2 - Vista do talude do Morro do Patrimônio após a ruptura.

Figura 7.3 - Detalhe do material mobilizado pela ruptura.
A análise cinemática do talude mostrou possibilidade de rupturas do tipo plano-circular,
passando pelo bandamento e ou xistosidade. Ou ainda pelo contato geológico entre o
MFH e o itabirito friável silicoso (IFS). A análise cinemática do talude típico pode ser
vista no estereograma da Figura 7.4.
Nesse estereograma foram incluídos os limites de aproximadamente 20° de direções
viáveis para rupturas planares e o cone de atrito de 35° do MHF (em verde). Para essa
análise a direção do bandamento Sb (138/44, em azul) cai dentro da área
cinematicamente viável para o mecanismo de ruptura planar no talude avaliado (110/45,
em vermelho) na Figura 7.4.
Essa condição fica mais evidente se levado, em consideração as variações na direção e
mergulho provocadas por dobramentos locais.
Foram identificados planos de fraturamento abertos, lisos e sem preenchimento, que
possuíam direção favorável à instabilidade; esses planos podem ter contribuído para a
compartimentação em blocos.

Figura 7.4 - Estereograma mostrando a análise cinemática do talude.
A ruptura deu-se em época de baixa pluviosidade e do aparecimento dos primeiros
sinais de mobilização até a ruptura total foram decorridos 21 dias, sendo que a ruptura
fora brusca, na madrugada do ultimo dia.
A superfície principal instalou-se ao longo do contato entre a MHF e o IFS, até cerca de
20 metros acima da base do talude, ponto em que venceu a resistência do pacote
rochoso e se deu a ruptura global do talude.
As avaliações geológicas e geotécnicas na época da ruptura mostraram que a geologia
local era composta por camadas de MHF sobrepostas à IFS de consistência friável à
média, em contatos ondulados e concordantes com a direção geral do talude.
Reinterpretações posteriores indicaram que o contato entre o MHF e o IFS estava
deslocado, cerca de 30 metros, proporcionando um afinamento na camada de MHF.
Esses tipos litológicos apresentavam um forte componente de anisotropia de resistência.
As avaliações aqui efetuadas já consideram essas reinterpretações.
Foram efetuadas análises de estabilidade da seção referente ao talude do Patrimônio nos
trabalhos da MBR, (1992a), entre outros. A seção típica avaliada foi a mesma adotada
por Franca (1997).

Avaliações mais detalhadas da evolução da ruptura, além de retro análises utilizando os
softwares FLAC 2D e 3D podem ser vistas em Franca (1997). Esses estudos apontam,

como prováveis causas da ruptura, o incremento e concentração de tensões na porção
mais inferior da cava, responsável pelo caráter explosivo da ruptura; o rápido
decréscimo da resistência no contato do IFS com o MHF e o efeito de convexidade da
topografia anterior a ruptura.

7.1.1. Análise Determinística - Método de Equilíbrio Limite

Os parâmetros de resistência do MHF utilizados foram os obtidos nos capítulos 5 e 6,
como apresentados na Tabela 7.2, e os valores das demais litologias foram obtidos nos
trabalhos anteriores executados na Vale, e estão disponíveis na Tabela 7.1.
As informações obtidas nos trabalhos anteriores e em Franca (1997) indicavam que a
ruptura deu-se ao longo do contato entre o MHF e o IFS, com uma superfície total de
ruptura de cerca de 240 metros, com perda de cerca de 30 metros em altura da crista da
serra. Essas foram as principais premissas utilizadas para as retro análises.
Ainda em Franca (1997) sugere-se que a ruptura se desenvolveu pelo contato do IFS
com o MHF, cortando esse contato só a cerca de 30 metros acima da base da ruptura,
secionando a camada de MHF, que não suportou as tensões impostas e rompeu
bruscamente, com o incremento da deformação.
Nas análises efetuadas não foi considerado o nível de água freática ou poro pressão ,
pois essa se encontrava abaixo da elevação 1.100 metros, e à ruptura deu-se em época
de baixa pluviosidade.
Quanto à anisotropia ou isotropia de resistência do MHF, foram testadas três condições:
9 Isotrópica, com os parâmetros de resistência requeridos pelo software, com igual

valor para todas as direções;

9 anisotrópica paralela, com direção da anisotropia de resistência desfavorável à

estabilidade do talude, Figura 7.5 (A);
9 anisotrópica perpendicular, com direção da anisotropia de resistência favorável à

estabilidade do talude, Figura 7.5 (B).

B

A

Figura 7.5 - Condição de anisotropia de resistência paralela em (A) e perpendicular em
(B).
Nas retro análises foram admitidas duas diferentes hipóteses:
9 Busca livre por superfícies não-circulares que melhor representassem a

geometria de ruptura. Utilizando parâmetros com anisotropia de resistência
perpendicular e paralela e ângulo de 70º definido pelas informações geológicas
do local.
9 Superfície de ruptura pré-determinada, onde se adotou a superfície mais

provável de ruptura e buscando o melhor ajuste dos parâmetros. Foi também
avaliada a anisotropia de resistência perpendicular e paralela, com ângulo de
70°.
Essas hipóteses foram consideradas devido às características de forte anisotropia do
material MHF Foliado, envolvido nesta ruptura e pela possibilidade da existência de
uma superfície de descontinuidade (pré existente) representada pelo contato do MHF
com o itabirito friável silicoso.

Nos dois casos, a anisotropia de resistência e a direção dos taludes são subparalelas
configurando, portanto, um típico caso de ruptura plano-circular, atende à condição de
paralelismo de Goodman (1989), como visto na Figura 7.4.
Busca Livre de uma superfície de ruptura não-circular.
Nas primeiras tentativas de se definir a superfície de ruptura, foram utilizados
parâmetros de resistência isotrópicos. Com esses parâmetros não se obteve a geometria
desejada, pois a superfície de ruptura obtida não atingia a cota mais elevada do perfil. O
mesmo deu-se quando foi utilizada anisotropia de resistência com ângulo da xistosidade
de 70° e com parâmetros de resistência perpendiculares. Essas superfícies podem ser
vistas na Figura 7.6.

MHM

IFS
ICS
MHF

IMS

Figura 7.6 - Superfície de ruptura não-circular gerada por busca livre, com resistência
isotrópica à direita e anisotrópica perpendicular à esquerda.
Quando se utilizaram parâmetros de resistência paralelos à direção de anisotropia,
portanto, desfavorável à estabilidade, apareceram superfícies de ruptura com FS ≈< 1
nos níveis mais superiores do talude. Obteve-se a representação da ruptura global por
duas superfícies menores ocorridas em diferentes estágios, como “rupturas conjugadas”.
As rupturas conjugadas podem ser entendidas como resultantes de um processo
sucessivo, em que o aparecimento da primeira superfície conduz a uma redistribuição

do campo de tensões que podem induzir o aparecimento de outras superfícies
secundárias logo acima.
Essas podem ainda ter caráter de retrogressivas, no qual a segunda ruptura atinge a
resistência de pico logo após o início da instabilidade da superfície inferior, sendo
muitas vezes difícil a distinção dos eventos.
Na Figura 7.7, onde a superfície superior representa a perda de 33 metros de crista,
como ocorrida no talude real, e a superfície inferior possui sua base de ruptura cerca de
15 metros acima da cota 1.100m. Sugere que a ruptura tenha se desenvolvido pelo plano
de anisotropia do MHF Foliado.

Figura 7.7 - Superfícies de rupturas conjugadas não-circulares que satisfazem a
geometria da ruptura global, utilizando resistência anisotrópica paralela.
Superfície de Ruptura pré-determinada.
No caso de uma descontinuidade única passando pelo contato do MHF com o IFS, a
superfície deve, como em Franca (1997), ter cortado o corpo de MHF,
aproximadamente 15 metros acima da cota 1.100 e causado uma perda da crista de
ordem de 30 metros.

Nessa avaliação, foi introduzida na seção analisada uma superfície única obrigatória de
ruptura que coincide com o plano de contato entre o MHF e o IFS. Nesse plano a
ruptura se desenvolveria preferencialmente, até atingir a cota 1.100, cortando o
bandamento do MHF.
Para essas análises, a utilização de parâmetros isotrópicos ou anisotrópicos não mostrou
variações significativas no FS (variações na segunda casa decimal), como visto na
Figura 7.8.

Figura 7.8 - Superfície pré-determinada para a geometria da ruptura global. À direita
resistência isotrópica e à esquerda anisotrópica paralela.
Os resultados para as duas condições mostram que, a superfície possui valores de FS<=
1 para os dois conjuntos de parâmetros de resistência. Essas análises apresentaram uma
boa aproximação da condição da ruptura real, com o aparecimento de trincas de tração
na porção superior, como ocorrido.
Embora não tenham sido determinados parâmetros de resistência específicos para as
descontinuidades incluídas, os resultados obtidos demonstram que mesmo utilizando
valores de resistência de pico do MHF nessa descontinuidade, com anisotropia paralela,
a ruptura é factível.

Pode-se avaliar que, para superfícies de descontinuidades pré-existentes, a variação dos
parâmetros de resistência (isotrópico ou anisotrópico paralelo) não interfere no valor do
FS obtido . Portanto, para esses casos, o tipo de MHF ou a anisotropia associada não é
tão relevante.
7.1.2. Retro análise - Método de Elementos Finitos (MEF)

Foi utilizada a mesma seção do MEL, considerada a que melhor representa a ruptura do
“Morro do Patrimônio”, segundo Franca (1997). Para essas análises foi utilizado o
software Phase2 (Versão 5.0) da RocScience; o modelo inicial possui uma malha com
3.506 elementos triangulares com interpolação linear de deslocamentos CST (Constant
Strain Triangle) e 3.076 elementos triangulares no segundo estágio, como visto na

Figura 7.9 (A e B). Tem, na vertical, aproximadamente 1,5 vezes a profundidade total
da cava e, horizontalmente, 2 vezes a largura da escavação.
Os valores são menores que os sugeridos por Sjoberg (1996). Essa condição foi,
necessariamente, estabelecida devido à topografia original, de crista bastante delgada
(menos de 50 metros), que serviu de condição de contorno para o modelo.
A escavação foi feita em fase única, utilizando análise do tipo deformação plana, com
máximo de 500 iterações e tolerância de 0,001 para o algoritmo de eliminação de Gauss.
A cota máxima do carregamento gravitacional foi de 1.345 metros, representando a cota
topográfica mais alta original identificada. A qualidade da malha para cada estágio de
análise foi sempre superior a 98% de bons elementos segundo critério do software
utilizado.
Nesse estudo, foi utilizado o modelo constitutivo elasto-plástico com critérios de Mohr
Coulomb, não associado e utilizando “strain softening” instantâneo após o pico de
resistência.
As análises com o MEF foram baseadas nas informações obtidas nos trabalhos de
Franca (1997), que, como já foi dito, indicavam uma única superfície de ruptura se
dando pelo contato entre o MHF e o IFS, como pode ser observado na Figura 7.9 (B).

O contato geológico é a principal descontinuidade e tem mergulho de 70º subparalelo à
direção do talude, com superfícies onduladas de baixa rugosidade. O contato entre o
MHF Foliado a delgada camada de IFS encontrava-se afastada da face do talude cerca
de 20 metros na cota 1.100 metros.

MHM

A

IFS
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B

Figura 7.9 - A Figura (A) mostra o detalhe do talude antes da escavação e suas litologias
e litotipos. A Figura (B) mostra a fase de escavação e topografia na condição da ruptura.

Buscou-se nas retro análises obter ajustes quanto aos parâmetros de deformabilidade e à
geometria da ruptura. As magnitudes máximas dos deslocamentos na base foram de
ordem centimétrica e, no topo, de ordem métrica, como obtido nos registros da época da
ruptura. A geometria da ruptura passa por uma superfície única, subparalela à face do
talude, que culmina num plano basal em torno da cota 1.100 m.
Para os estudos de caso foram admitidas duas hipóteses:
9 Ruptura passando exclusivamente pelo MHF condicionado pela anisotropia de

resistência (xistosidade e ou bandamento);
9 ruptura desenvolvendo-se no contato do IFS com o MHF, rompendo o MHF

próximo à cota 1.100 m (base do talude). Um elemento de junta representou a
superfície esperada de ruptura.
Em ambas as hipóteses, foram consideradas, estados de tensões in situ com K = 1.0 e K
= 1.5. Diferentemente dos casos avaliados por Franca (1997), não foram aqui
consideradas as condições de desconfinamento lateral causados pela geometria
tridimensional do talude, ficando a retro análise limitada ao modelo bidimensional.
Ruptura por cisalhamento desenvolvendo-se no MHF, rompendo na base do talude
Devido à inexistência de ensaios conclusivos que possam definir os parâmetros de
resistência e, principalmente, de deformabilidade nas diferentes direções de anisotropia,
optou-se pela utilização de valores isotrópicos, ainda que isso possa implicar uma
diferença tanto na geometria quanto nos valores de deslocamentos e tensões. Acreditase, ainda assim, que o conceito utilizado seja válido e deva auxiliar na avaliação do
mecanismo global de ruptura.
A Figura 7.10 mostra os vetores e as isofaixas de deslocamento total para valores de K
= 1 e K = 1,5. Os níveis de deformação total são compatíveis com o ocorrido na ruptura,
ou seja, deformação centimétricas na base do maciço, e métricas no topo. Para K = 1 os
níveis de deformação são pouco maiores que para K = 1,5.

Pode-se observar que os tamanhos dos vetores não são maiores no MHF do que nas
demais litologias, e não são observados maiores concentrações do deslocamento total na
parte inferior do maciço. Não indicando uma concentração de tensões na base do
maciço como era de se esperar.
A linha vermelha indica uma possível superfície de ruptura. A mesma foi escolhida por
representar a isofaixa mais próxima do contato sem interceptar, ou seja, ruptura do
corpo de MHF. Para essa superfície a base da ruptura não se daria na cota 1.100 com o
esperado, mas nas cotas 1.157m, para K = 1 e na cota 1.147 para K = 1,5.

A

Figura 7.10 - Vetores e isofaixas de deslocamento total mostrando a superfície de
ruptura em vermelho para valores de K = 1 (A) e K = 1,5 (B).
Não foi possível estabelecer uma linha de isodeslocamento semelhante à geometria
esperada para a ruptura global do talude. Possivelmente, isso se deva a ação de
diferentes mecanismos de ruptura que não o cisalhamento por um plano.
A Figura 7.11 mostra, à esquerda, o deslocamento total para K = 1, na qual a linha
vermelha, passando pelo contato do IM com o IC, indica a curva de isodeslocamento
que sai da cota 1.110, enquanto a linha amarela mostra os isodeslocamentos do contato
entre o MHF e o IFS. Nessa análise, pôde-se observar que os níveis de deslocamento

B

são compatíveis com os níveis ocorridos, e foram mobilizadas regiões do maciço
afetadas efetivamente.
Analisando a figura à direita, de máxima deformação por cisalhamento, pode-se
verificar uma concentração de deformações cisalhantes ao longo do contato e na base do
talude, como esperado para esse tipo de ruptura por cisalhamento; e a base da ruptura na
cota 1.100 como ocorrida.

Figura 7.11 - Mostra-se à esquerda, o deslocamento total para K = 1 e, à direita, a
deformação por cisalhamento para K = 1.
É notada uma concentração das deformações no MHF, na região superior, causada pelo
sobrepeso do corpo de MHM (Minério Hematítico Médio). Provavelmente, esse
sobrepeso foi um dos fatores contribuintes para a ruptura da camada de MHF logo
abaixo.
Pelas análises efetuadas a superfície de ruptura era bastante próxima ao contato, de
modo que a geometria e níveis de deformação encontrados representam a ruptura
ocorrida. Caso contrário a base da ruptura se daria em diferente cota.
Ruptura representada por uma junta passando pelo contato do MHF com o IFS.

Para essa análise foi utilizada uma junta, com valores de kn e ks de 40 MPa/m e 0,4
MPa\m, respectivamente, para pequenas profundidades e de 400 MPa/m e 4 MPa/m
para as profundidades maiores, como sugeridos por Figueiredo et al (2005).
A Figura 7.12 mostra os deslocamentos totais para K = 1 e 1,5. As deformações estão
concentradas principalmente no corpo de MHM, que se desloca solidário ao IFS e ao
MHF. Os maiores deslocamentos totais estão no MHF onde se observa maiores
concentrações de isofaixas do meio para a crista do maciço. Porém, os valores obtidos
são um pouco menores que o esperado e ainda ocorrem deslocamentos maiores acima
da cota 1100m. Não é notada diferença dos níveis de deslocamentos totais para os
diferentes valores de “K” avaliados.

A

Figura 7.12 - Isofaixas de deslocamento total para K = 1 (A) e K = 1.5 (B) e parâmetros
das juntas para pequenas profundidades com superfície de junta pré-determinada
identificada, pela linha preta.
Na Figura 7.13, para K = 1,5, com valores de ks e kn para “pequenas profundidades”, há
uma concentração de deslocamentos totais da porção intermediária até a crista, com

B

concentração de deformações cisalhantes ao longo da superfície pré-estabelecida, e na
base do talude.
Nesse caso, há uma menor concentração de deformação no corpo de MHM. Conjecturase que as deformações na superfície e logo abaixo do MHF descalçam o bloco de
MHM, que se desloca por sobre a superfície de junta e a camada de MHF.

Figura 7.13 - Deformação por cisalhamento à esquerda (a junta pode ser vista, em
vermelho) e, à direita, deslocamento total para K = 1,5;
Acredita-se que a utilização de valores de kn e ks mais adequados aos níveis de tensão
atuantes no maciço indicou uma maior participação do mecanismo de cisalhamento pela
superfície de junta, que induz uma maior concentração da deformação nos corpos de
MHF, como esperado.
A Figura 7.14 mostra que, para K =1, parâmetros de resistência isotrópicos para o MHF
e valores residuais para a junta, há um acentuado aumento dos deslocamentos na base
do talude.
Embora a figura Figura 7.14 represente melhor a ruptura ocorrida, pois mostra um
acúmulo dos deslocamentos nas porções mais inferiores do talude, porém, os valores em
termos de deslocamento centímetros na base, ficaram incompatíveis com o esperado.
Por outro lado, a geometria e os deslocamentos apresentados pela análise com K = 1,5

da Figura 7.13, podem estar representando aos mecanismos de ruptura híbridos ou
devido à presença de rupturas com superfícies conjugadas.

Figura 7.14 - Mostra o acúmulo de deslocamento total na porção mais inferior do talude
para K = 1.
Conjectura-se a possibilidade do sobrepeso do corpo de MHM sobre o MHF ter
influenciado na perda de resistência no MHF, que, por sua vez, mobiliza o conjunto
superior por tração, instabilizando o maciço como um todo.
Deve-se ainda considerar que um importante fator geológico não foi avaliado nas
análises, a condição de desconfinamento provocado pelas fraturas ortogonais ao
bandamento / xistosidade, que podem liberar grandes blocos. Para esse tipo de análise,
seria necessária a utilização de um software de elementos distintos.
São pouco conclusivas as avaliações, quanto ao mecanismo de ruptura atuante quando
existem superfícies pretéritas preferenciais. Fica apenas evidenciado que não se deram
concentrações de deslocamento total indicando deformação na base da ruptura antes da
superfície alcançar as tensões de pico.
7.2. Estudo de Caso da Ruptura da “Mina Velha”, Mina do Pico.

A mina do Pico pertencente ao “Complexo das Minas de Itabirito”, hoje é responsável
por cerca de 1/3 de toda a produção de minério da DIFL/Vale, e possui, em seu
agrupamento, minas em vários estágios de operação, com minas em fase de fechamento
e outras em fase de abertura.
Às 20h30 do dia 16 de novembro de 2006, ocorreu a ruptura de parte do talude na
parede sul da “Mina Velha”, Mina do Pico; com cerca de 75 metros de altura, extensão
de 80 metros na base e com volume aproximado de 13.000 m3, que soterrou
parcialmente uma carregadeira CAT -994\D e um caminhão CAT-785, sem, entretanto,
causar danos severos aos equipamentos ou ferimentos aos operadores.
A ruptura ocorreu durante lavra de recorrência do minério remanescente, que vinha
sendo executada desde 2002, onde, simultaneamente, ocorria o contrapilhamento por
estéril, como visto na Figura 7.15.
O “gatilho” mais provável da ruptura deve ter sido a sobre-escavação do MHF Bandado
na base do talude, resultando em um talude negativo, que não suportou a redistribuição
das cargas (acúmulo de tensões) e foi à ruptura.
Os marcos de deslocamento instalados na área não indicaram nenhum movimento e
mantiveram-se estáveis até a ruptura. A configuração geométrica pode ser vista na
Figura 7.16.
A elevação do piso da pilha de estéril, onde os equipamentos se encontravam, era de
1.400 m, e a ruptura estendeu-se até a elevação 1.475 m. A geometria anterior à ruptura
mostrava um ângulo geral dos taludes de 58º. Houve uma perda de cerca de 3 metros de
largura da berma por 30 metros de extensão na crista 1.475m.
As avaliações da BVP Engenharia, MBR (2006), em novembro do mesmo ano,
concluíram que:
9 A ruptura deu-se essencialmente no MHF Bandado;
9 não foi estruturalmente controlada, deu-se pela matriz;

9 não foi condicionada pelo nível de água ou associada com pluviosidade.

Figura 7.15 - Face leste do Pico do Itabirito (Mina Velha) e a área afetada pela ruptura.
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Figura 7.16 - Vista tridimensional da região rompida. A linha preta delimita a área mobilizada e em
vermelho a região da crista rompida.

O mapeamento geológico efetuado antes e após a ruptura mostrou uma composição
predominante de MFH Bandado, com alguns núcleos de MHC, sobrepostos por

depósitos de tálus compostos por blocos de hematita e canga, imersas em matriz
argilosa, como pode ser visto na Figura 7.17.
Estruturalmente, o talude possuía como principal descontinuidade o bandamento (Sb),
com direção NW e mergulho com cerca de 70° para NE, favorável à estabilidade da
parede.
O mapeamento ainda revelou a existência de um plano de xistosidade (Sn) pouco
penetrativo e duas direções de fraturamento observados nos tipos compactos (J1 e J2).
Nenhuma das descontinuidades mapeadas apresentou condição desfavorável à
estabilidade do talude. A análise cinemática determinística pode ser vista na Figura
7.18.
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Figura 7.17 - Mapa geológico tridimensional do local da ruptura e a localização da
seção analisada.

Figura 7.18 - Estereograma contendo as principais descontinuidades e o talude.

7.2.1. Análise Determinística - Método de Equilíbrio Limite.

As análises desenvolvidas pretenderam estabelecer a geometria da superfície de ruptura
ocorrida, utilizando as informações obtidas em campo. Partiu-se do pressuposto que a
ruptura se deu essencialmente no MHF, com uma superfície total de 78 metros de
altura, com perda de cerca de 3 metros de largura da berma 1.475, numa extensão de 30
metros. A base da ruptura estava acima da cota 1.400.
Segundo informações dos operadores envolvidos, a ruptura se deu abruptamente, e todo
o conjunto foi mobilizado quase que instantaneamente.
Para as condições de anisotropia de resistência foram utilizadas as mesmas
considerações mostradas no item 7.1.1 e Figura 7.5. Para as análises de estabilidade e a
busca da superfície de ruptura ocorrida, foram admitidas duas hipóteses:
9 Busca por superfície não-circular com parâmetros isotrópicos e anisotrópicos

(perpendicular e paralelo). Nessa avaliação, optou-se pela busca livre de uma ou

mais superfícies que melhor se ajustem ao conjunto de parâmetros de resistência
e à geometria de ruptura. Foi utilizado o ângulo de 70º para a foliação como
indicado pelo mapeamento geológico.
9 busca por ruptura não-circular com parâmetros de resistência isotrópico e

anisotrópico perpendicular com, “arrimo” de MHC na base, Hipótese avaliada
devido a presença de pequenos corpos desse material na porção inferior do
talude.
Superfície não-circular com parâmetros isotrópicos e anisotrópicos (paralelo e
perpendicular)
As avaliações mostraram pequenas diferenças nos valores de FS para quaisquer dos
parâmetros utilizados, revelando baixa influência da anisotropia nos resultados obtidos,
como visto na Figura 7.19.
Porém, quando avaliadas as características geométricas das superfícies de ruptura,
observa-se que: para resistência isotrópica (com perda de cerca de 3 metros de crista)
apareceram superfícies de ruptura críticas nos níveis superiores do talude (depósito de
tálus), Figura 7.19 (A). Quando se utiliza resistência anisotrópica paralela, as superfícies
críticas são globais, Figura 7.19 (B). Isso é provavelmente devido à menor resistência
para a segunda condição, na qual as superfícies de ruptura global estão concentradas na
base do corpo de MHF.
Conjectura-se, como verificado na Figura 7.19 (A), a possibilidade de rupturas
conjugadas, onde o depósito de tálus sobreposto ao MHF tenha rompido momentos
antes que a base do talude.

A

B

Figura 7.19 - Superfície não-circular com parâmetros isotrópicos (A), e anisotrópica
paralelo (B).
Devido à proximidade dos valores obtidos para os FS nas duas condições avaliadas,
conjectura-se que a variação dos parâmetros de resistência, não teria influência no
mecanismo de ruptura. Portanto, a condição anisotrópica não prevaleceria, como já
prevista pelo mapeamento geológico realizado.

Superfície livre não-circular com arrimo ou ponte rochosa
A inclusão de materiais mais consistentes na base do talude promove o efeito de
“arrimo” ou ponte rochosa para o talude. Mesmo corpos de pequenas dimensões podem
promover um grande aumento da resistência ou mesmo a mudança da localização da
superfície de menor FS, como pode ser visto na Figura 7.20.
Comparando as seções com e sem arrimo, utilizando-se os mesmos parâmetros para o
MHF Bandado, nota-se um incremento do FS da ruptura global de cerca de 15% e a
troca da posição da superfície de menor FS para as porções imediatamente acima do
“bloco de arrimo”.
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Figura 7.20 - Superfície não-circular anisotrópica com parâmetros de resistência
paralelos, com arrimo de MHC de cerca de 10 metros de espessura na base.
Todas as hipóteses testadas mostraram-se adequadas para representar a geometria
sugerida pela ruptura. Não houve diferenças expressivas em se utilizar parâmetros de
resistência isotrópicos ou anisotrópicos.

Existe a possibilidade da participação de uma lente de MHC que foi mapeada
anteriormente à ruptura. A existência de lentes desse material na base do talude, mesmo
que delgadas, proporcionariam um efeito de arrimo suficiente para impedir a ruptura na
base, obrigando a superfície passar por cima do “arrimo”. Isso mostra que esses corpos
podem elevar consideravelmente os valores de FS das superfícies de ruptura esperadas.
Com isso, o efeito de sobre - escavação, pode ter sido agravado pela retirada do material
mais resistente (MHC) do “pé do talude”.

7.2.2. Retro analise - Método de Elementos Finitos.

As primeiras avaliações dos níveis de deformação na Mina do Pico foram desenvolvidas
por Resende (1996), que avaliou a estabilidade do monólito composto por MHC “Pico
do Itabirito”. Posteriormente, Figueiredo et al (2005), desenvolveram estudos sobre o
mecanismo de ruptura de várias litologias da parede leste (Filitos, MHF e Quartzito) da
mina.
Para esse estudo de caso, foi desenvolvido um modelo com malha contendo 1.901
elementos triangulares com interpolação linear de deslocamentos CST (Constant Strain
Triangle), no estágio inicial, e 1.864 no segundo estágio, como pode ser visto na Figura

7.21, e utilizados os parâmetros de resistência e deformabilidade dos Capítulos 5 e 6,
apresentados nas Tabelas 7.1 e 7.2.
Foi realizada análise de deformação plana com no máximo de 300 iterações e tolerância
de 0,001, utilizando-se eliminação de Gauss. A elevação máxima do carregamento
gravitacional foi a cota de 1.583 metros. A qualidade da malha para cada fase de
avaliação foi sempre superior a 97% de bons elementos segundo os critérios do
software.

Sugere-se que, a exemplo da ruptura do “Morro do Patrimônio” (FRANCA, 1997), na
“Mina Velha” a ruptura se desenvolveu abruptamente devido ao acúmulo de tensões no
“pé do talude”. Isso teria sido causado pela sobre - escavação ou pela retirada de
pequenos corpos de MHC que serviam de “arrimo” ao talude.

Para as retro análises, buscou-se a geometria da ruptura e zonas de acúmulo de
plastificação, além de níveis de deslocamentos na ordem de submétricas na base e
centimétrica no topo do maciço. Foram avaliadas as mesmas condições para valores de
K = 1 e K = 1,5.
Para a avaliação da ruptura e identificação da geometria, foi avaliado duas hipóteses:
9 Ruptura se desenvolvendo essencialmente no MHF com parâmetros isotrópicos,

sobre-escavado e não sobre-escavado representada pelo recuo de cerca de 3
metros do pé do talude;

Figura 7.21 - Modelo mostrando a malha as condições de contorno e a topografia antes
da escavação.
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Figura 7.22 - Detalhe do talude mostrando a malha utilizada e a topografia antes da
escavação e suas litologias.

Figura 7.23 - Detalhe do talude mostrando a malha e a topografia da fase única de
escavação com sobre - escavação, à esquerda e, sem sobre - escavação à direita (as
cores utilizadas seguem o mesmo padrão da Figura 7.22).
Ruptura se desenvolvendo pelo MHF, com parâmetros isotrópicos sobre-escavação e
não sobre-escavado

As avaliações para K = 1 e K = 1,5 não apresentaram variações notáveis nos níveis de
deslocamento total, na geometria ou nos valores dos vetores de deslocamento total, que
indicaram uma concentração das isofaixas na base do talude, como pode ser visto na
Figura 7.24.

Figura 7.24 - Superfícies de ruptura, linhas vermelha e amarela, para deslocamento total
com K = 1.5, à esquerda e K = 1, à direita.
Esse mecanismo ficou geometricamente coerente com o ocorrido, embora os níveis de
deslocamento estejam acima do esperado. Isso se deve aos ajustes e parâmetros
utilizados.
O talude que não foi sobre - escavado, tem um valor de deslocamento total, quase três
vezes menor, que o talude que sofreu uma sobre - escavação de cerca de 3 metros, como
pode ser visto na Figura 7.25.

Figura 7.25 - Níveis de deslocamento total para K = 1 com talude sobre-escavado, à
esquerda e sem sobre-escavação, à direita.
É notório o aumento das deformações na base do talude causadas pela sua sobre –
escavação.
7.3. Avaliação dos estudos de caso apresentados.
Para os dois casos estudados, há uma variação nos resultados, quando são alterados
os valores dos parâmetros de resistência e deformabilidade, principalmente, quando
as condições de anisotropia de resistência são consideradas.
As análises de equilíbrio limite mostraram de forma satisfatória, em ambos os casos,
as prováveis superfícies de ruptura.

7.3.1. Mecanismo de ruptura do “Morro do Patrimônio”

Os resultados obtidos nas análises de MEL e MEF sugerem que, poderia haver uma
descontinuidade pré-existente, possivelmente definida pelo contato entre o MHF e o
IFS, como definida por Franca (1997), ou também condicionada pela anisotropia de
resistência do MHF.

Em especial, as análises de MEL mostraram-se adequadas para determinar as
prováveis superfícies de ruptura, lançando luz sobre a possibilidade da existência de
rupturas conjugadas, caso o mecanismo atuante fosse exclusivamente por
cisalhamento das descontinuidades pré-existente ou ainda, condicionado por
anisotropia do MHF.
Como era possível definir vários mecanismos utilizando o MEL, as análises
realizadas não foram conclusivas para a efetiva determinação do mecanismo de
ruptura. Mesmo as avaliações de MEF não apresentaram evidências conclusivas
sobre a possibilidade do acúmulo de tensões na base do talude e de um mecanismo
de ruptura de caráter frágil.
Provavelmente, a dificuldade de se determinar os parâmetros de resistência e
deformabilidade nas diferentes direções de anisotropia do MHF, tenha influenciado
nos resultados obtidos.

7.3.2. Mecanismo de ruptura da “Mina Velha”.

As superfícies de ruptura ficaram bastante evidenciadas pelo MEL, provavelmente
devido à sobre-escavação do pé do talude. Essa sobre escavação desequilibrou as
forças atuantes no maciço, e condicionou uma ruptura por cisalhamento sem,
necessariamente,

estar

condicionada

pela

anisotropia

de

resistência

ou

descontinuidade pré-existente, caracterizando uma ruptura pela matriz do MHF.
O MEF mostrou-se menos susceptível às variações dos parâmetros de resistência e
seus resultados foram conclusivos quanto ao mecanismo de ruptura atuante. As
análises realizadas, sem a utilização de descontinuidades pré-existentes, e com sobre
- escavação na base do talude mostrou acúmulos de tensão nessa porção que
poderiam levar à ruptura global do talude.
A resistência na parte inferior do talude, proporcionada pelos pequenos corpos de MHC,
servem de “arrimo”, suportando o acúmulo de tensões no “pé do talude”.

O “arrimo” de base serve, principalmente, para resistir às forças instabilizadoras que
podem provocar perda de resistência nas superfícies de descontinuidades ou mesmo na
matriz do material que compõe o talude.
O entendimento do mecanismo de ruptura das duas retro-análises realizadas pode ser
resumido em:
9 Morro do Patrimônio, Ruptura híbrida, (cisalhamento predominante

associado a prováveis concentrações compressivas na base). Caráter frágil
rompendo pelas descontinuidades pré-existentes. Sem a participação de água
ou poro pressão. Mobilização da massa global no pós-pico e baixas
deformações no pré-pico.
9 Mina Velha, Ruptura por descalçamento da base (sobre escavação); sem

influência de água ou poro pressão. Rompendo pela matriz da rocha em a
influência de descontinuidades pré existentes. Causada pelo alívio da tensão
confinante exercida pelo material retirado pela sobre – escavação do pé do
talude. Caráter frágil, com baixa deformação pré-pico.
A existência de tipologias mais compactas, como o MHC, mesmo em pequenas
dimensões, teve um efeito de ponte rochosa, servindo como verdadeiros
“arrimos” à deformação e rupturas do talude.
CAPÍTULO VIII - . ANÁLISE PARAMÉTRICA DE TALUDES EM MINÉRIO
HEMATÍTICO FRIÁVEL.
Várias configurações geométricas de taludes de MHF são utilizadas atualmente nas
várias minas da Vale, com variação do ângulo de face, altura dos taludes e largura da
berma, de modo a se obter o fator de segurança desejado. A determinação dos
parâmetros geométricos mais adequados para cada condição operacional faz-se cada vez
mais necessária, devido às exigências de segurança dos taludes e à otimização da
relação estéril/ minério.

Nesta abordagem qualitativa e determinística, foram utilizados taludes teóricos,
compostos exclusivamente por MHF, em que se testaram variações nas alturas e nos
ângulos gerais, de modo a avaliar a estabilidade e a deformabilidade desses taludes.
As análises procuraram avaliar os níveis de deformação (deslocamentos totais) que
esses taludes podem suportar antes da instabilização e determinar um fator de segurança
aceitável, bem como, os parâmetros geométricos mais adequados.
Foi utilizado tanto o “MEL” (software Slide), quanto o “MEF” (software Phase2) de
modo a comparar seus resultados e limites de utilização. Foram considerados taludes
instáveis aqueles que, nas análises pelo “MEL”, obtivessem fator de segurança FS ≤ 1,
utilizando-se os valores de resistência apresentados nos Capítulos 5 e 6 e nas Tabelas
7.1 e 7.2.
Para as análises com o “MEF”, considerou-se instáveis os taludes que ocorresse a
paralelização das isofaixas de deslocamento total com a face do talude e ou a
concentração das deformações totais na base do talude, sugerindo um mecanismo de
ruptura.
8.1. Determinação dos Parâmetros Geométricos dos Taludes de MHF - Método de
Equilíbrio Limite.
A abordagem apresentada é determinística, no que diz respeito aos parâmetros de
resistência do MHF. A superfície de ruptura global considerada foi a de menor fator de
segurança e o método de avaliação utilizado foi o GLE/ Morgenstern-Price. Os
parâmetros inicialmente utilizados estão resumidos na Tabela 8.1.

Tabela 8.1 - Parâmetros de resistência utilizados para a determinação dos ângulos mais
“adequados” para várias alturas de taludes de MHF.

Litotipo/ Parâmetros

Ângulo de atrito (KPa)

Coesão (º)

Peso Específico (KN/m3)

MHF/ Pico (mínimo)

33

20

27

MHF/ Pico (máximo)

45

70

27

MHF/ Pico (médio)

34

65

27

Determinação do ângulo geral mais “adequado”
Foram avaliados taludes de várias dimensões: 10, 20, 50, 100, 200 e 500 metros de
altura com ângulo geral dos taludes variando de 90° a 35°.
Para a determinação do ângulo mais “adequado”, foi fixada a altura do talude e testados
vários ângulos até alcançar a condição de “equilíbrio limite”, ou seja, fator de segurança
aproximadamente igual a um (FS≤1).
Foram estabelecidas três condições para se obter o ângulo mais “adequado”:
9 Avaliação com parâmetros

de

resistência

isotrópicos,

anisotrópico

e

perpendicular, como considerado no item 7.1.1, Figura 7.5;
9 ruptura não-circular global com busca livre;
9 avaliação do FS pelo método de GLE / Morgenstern-Price.

Optou-se pelo método de tentativa e erros para a obtenção dos ângulos ideais para cada
altura de talude. Os resultados obtidos estão apresentados em forma de tabelas e
gráficos de modo a facilitar o entendimento.
A Figura 8.1 mostra os resultados obtidos para taludes de 500 metros de altura, em que
o ângulo geral mais “adequado” na condição de equilíbrio limite foi de 40°, pois nessa
condição obtém-se FS ≤ 1.

Figura 8.1 - Rupturas não-circulares com parâmetros de resistência isotrópicos para
taludes de 500 metros de altura com variações de ângulo geral de 30°, 37° e 40°, da
esquerda para a direita.
Utilizando-se o mesmo procedimento para os taludes de 200, 100, 50, 20 e 10 metros de
altura, obtiveram-se os ângulos mais “adequados” para condições de anisotropia
paralela e condição de isotropia de resistência. Vistos na Tabela 8.2. os resultados
analíticos para cada altura de talude se encontram no Anexo IV.
Tabela 8.2 - Altura dos taludes avaliados e seu respectivo ângulo geral obtido.
Altura do talude (m)

500

200

100

50

20

10

Ângulo Geral isotrópico (°)

40

43

48

59

80

90

37

40

45

50

70

90

Ângulo Geral anisotrópico (°)
Paralelo

O gráfico da Figura 8.2 mostra os resultados dos fatores de segurança obtidos nas várias
análises, estabelecendo os limites que relacionam ângulo geral do talude e altura
máxima para parâmetros de resistência isotrópico, representada pela curva em Azul e
anisotrópico paralela para a curva rosa.

Os resultados obtidos indicam áreas com talude: Estáveis (abaixo da linha rosa) e
Instáveis (acima da linha azul). A porção entre as duas linhas representa a condição de
equilíbrio limite.
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Figura 8.2 - Gráfico de Altura x ângulo geral para MHF isotrópico e anisotrópico.
No gráfico da Figura 8.4, as curvas definem uma função que, tanto para condição
isotrópica como para anisotrópica paralela, segue um padrão semelhante.
Utilizando o método de equilíbrio limite (MEL) observa-se uma diferença de cerca de
10° para mesma configuração geométrica, variando-se apensa os parâmetros
(isotrópicos ou anisotrópicos paralelos). A Figura 8.2 mostra que, para taludes de baixa
altura, é naturalmente maior a área de condição Estável.
As variações no ângulo geral, conforme seja a resistência isotrópica ou anisotrópica
paralela, são maiores para pequenas alturas (cerca de 10°) e menores nos taludes altos
(cerca de 3°). Ocorre o paralelismo entre as curvas, isso parece indicar que a anisotropia
tem mesma relevância para taludes de grande ou baixa altura quando utilizado o MEL.
8.2. Determinação dos Parâmetros Geométricos dos Taludes de MHF - Método dos
Elementos Finitos

Utilizados para se determinar os ângulos gerais e alturas máximas dos taludes, com
níveis de deformações aceitáveis e baixos índices de plastificação, de modo que seja
possível considerar os taludes “estáveis”.
Os modelos avaliados foram elaborados com alturas de taludes de 10, 20, 50, 100, 200 e
500. As dimensões cumpriram as recomendações de Sjoberg (1996), com uma extensão
de no mínimo 4 vezes o comprimento da projeção horizontal do talude e 3 vezes a sua
altura. Foi constituído exclusivamente por MHF, simulando vários ângulos gerais.
Para esse estudo foi desenvolvido um modelo com malha de 1.552 elementos
triangulares com interpolação linear de deslocamentos CST (Constant Strain Triangle)
em estágio único, como visto na Figura 8.3.
A análise é de deformação plana, com máximo de 500 iterações e tolerância de 0,001,
utilizando-se um algoritmo de eliminação de Gauss. A elevação máxima do
carregamento gravitacional é de 2.000 metros.
Os parâmetros de resistência iniciais utilizados foram os valores médios da Tabela 8.1 e
os de deformabilidade podem ser vistos na Tabela 8.3, obtido nas retro análises
efetuadas no Capítulo 7.
Tabela 8.3 - Parâmetros utilizados para as análises de MEF.

Parâmetros

Minério Hematítico Friável

Ângulo de atrito de pico (º)
Ângulo de atrito residual (º)
Coesão residual (MPa)
Dilatância (º)
Peso Específico (MN/m3)
Módulo de Young (GPa)
Resistência a Tração (MPa)
Coeficiente de Poisson

34
32
0,04
15
0,027
40
0.02
0.2

Figura 8.3 - Seção transversal dos taludes e malha utilizada.
Determinação do ângulo geral mais “adequado”.
Foram testados vários ângulos para cada altura de talude de modo a se estabelecer a
condição mais adequada para cada altura. Para as tensões in situ foram utilizados os
cenários de K = 1 e K = 1,5.
Para a determinação deste ângulo foi estabelecido que o padrão das isofaixas de
deslocamento total não deveria sugerir um mecanismo de ruptura. Isso ocorre quando
tais isofaixas tendem a ser paralelas à face do talude, com os valores maiores mais
próximos à mesma.
Na Figura 8.4, em taludes de 500 metros e K = 1 as isofaixas de deslocamento total
sugerem um mecanismo de ruptura, indicado pelo padrão de isofaixas paralelas à face
do talude, para ângulos gerais em torno de 46°, enquanto para K = 1,5 isso sucede para
um ângulo de 52°. A variação para taludes de 200, 100, 50, 20 e10 podem ser vistos no
Anexo V

Figura 8.4 - Isofaixas de deslocamento total para taludes de 500 metros, com ângulos
gerais de 45°, 46° e 48° e K = 1
A Figura 8.5 mostra a diferença no padrão das isofaixas de deslocamento total em
taludes de 500 metros de altura, com 46° de ângulo geral para diferentes valores de K.
Para K = 1 há um alinhamento (paralelismos) das isofaixas de deslocamento total com a
face do talude. Para K = 1,5, tais isofaixas são oblíquas à face, com deslocamentos
maiores na porção inferior (pé do talude), mas não determinam uma superfície ou
mecanismo de ruptura.

Figura 8.5 - Níveis de deslocamento total para taludes de 500 metros com ângulo geral
de 46° para K = 1 à esquerda, e K = 1,5 à direita.

Resultados análogos podem ser vistos para taludes de 200, 100, 50, 20 e 10 metros
podem ser vistos no Anexo V.
A Tabela 8.4 mostra os valores dos ângulos gerais de taludes em função da sua altura
para os dois valores de K avaliados.
Altura (m)

500

200

100

50

20

10

K=1

46º

51º

55º

63º

79º

90º

K = 1,5

52º

57º

63º

68º

84º

90º

O gráfico apresentado na Figura 8.13 mostra as curvas altura do talude versus ângulo
geral mais “adequado” para K = 1 e K = 1,5.
O Gráfico 8.13 apresenta regiões denominadas de: Adequada (abaixo da curva azul), na
qual os conjuntos altura versus ângulo geral não indicaram ruptura (a partir das
isofaixas de deslocamento) e Inadequada (acima da curva rosa), em que já se pode
observar (pelas isofaixas) prováveis superfícies de ruptura. A porção entre as duas
linhas representa a condição de equilíbrio limite.
De maneira geral o gráfico apresenta duas curvas subparalelas, para K = 1 e K = 1,5,
não apresentando assíntotas acentuadas em nenhum dos eixos. Isso demonstra que para
taludes de maior altura os valores de ângulo geral esperados não encontraram um valor
comum ou limite, como foi observado no gráfico da Figura 8.6.
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Figura 8.6 - Gráfico de altura do talude versus ângulo geral para K = 1 e K = 1,5.

8.3. Comparação entre as Análises Paramétricas de Taludes em Minério Hematítico
Friável
Comparando-se os gráficos 8.2 e 8.6 e as Tabelas 8.2 e 8.4 pode-se concluir que, a
menos de taludes entre 10 e 20 metros de altura, os resultados obtidos nas análises de
equilíbrio limite são mais conservadores e mais apropriados (realistas) que os resultados
de elementos finitos.
Os métodos diferem na maneira como é determinada a distribuição de esforços/tensões
nos taludes. Em equilíbrio-limite essa distribuição é hipotética, pois não satisfaz
rigorosamente a todas as equações governantes da mecânica dos meios contínuos, e o
mecanismo (superfície) de ruptura é pré-fixado (circular, plano-circular etc.). Já em
elementos finitos, a distribuição de tensões e deformações resulta da solução das
equações governantes e o mecanismo não é pré-fixado, surgindo como uma
“conseqüência” dessa distribuição.
Em decorrência disso o MEL só permite representar bem as rupturas por cisalhamento
(tanto pelo plano de anisotropia quanto pela matriz). Já o MEF, em princípio, não tem

restrições sob o aspecto do mecanismo e permite contemplar os efeitos de concentração
de tensões compressivas no pé e de alívio (com eventuais trações) próximo à crista
(sendo esses efeitos mais evidenciados quando K >1).
De maneira geral, não é fácil a determinação do mecanismo de ruptura que irá se
instalar num talude, sendo múltiplas as possibilidades. A utilização do método dos
elementos finitos contribui para essa determinação, bem como, para a avaliação dos
níveis de tensão e deformação a que os maciços de MHF podem ser expostos antes da
base do talude romper por acumulo de tensão.
Note-se que ocorrem diferenças no padrão das isofaixas de deslocamento que se tornam
menores à medida que a altura do talude diminui, sendo praticamente irrelevantes para
taludes de 20 m, como mostra a Figura 8.6.
A utilização do MEL, nos casos avaliados, mostrou-se mais apropriada para taludes de
pequena altura e quando, adicionalmente, foi considerada a anisotropia de resistência.
Entretanto, para taludes altos não são observadas variações significativas no ângulo
geral de equilíbrio limite e há, provavelmente, uma menor influência da anisotropia.
CAPÍTULO IX -. CONCLUSÕES
9 A micro orientação dos minerais e a porosidade impõem uma anisotropia de

resistência no MHF que deve ser considerada nas análises de estabilidade e nos
ensaios de resistência pois interferem nos resultados obtidos e nos mecanismos
de ruptura.
9 Os ensaios triaxiais resultam em valores médios de ângulo de atrito (33° a 34°)

para as diferentes direções e os valores de coesão variam 30% (0.065 a 0.092
MPa).
9 A alta densidade e porosidade (mais de 25% de vazios), a baixa coesão aparente

e sua composição granulométrica (areia fina siltosa) lhe atribuem características
especiais tanto de rocha quanto de solo.

9 As altas densidade e coesão aparente, impõem um elevado ângulo de atrito

especialmente no MHF Bandado, fazendo que esse tipo se comporte com
características mecânicas de solo porém com níveis de resistência não comuns
em solos típicos.
9 A caracterização e classificação geomecânica, utilizando as tabelas clássicas

(RMR e GSI), parecem não estar ajustadas para determinação das diferenças
entre os três tipos de MHF. A baixa resistência da matriz e a forte anisotropia
atribuem a esses materiais características de solo que não são facilmente
caracterizados pelas classificações atualmente utilizadas.
9 Os mecanismos de ruptura são na sua maioria por cisalhamento, devido à forte

anisotropia. Em casos especiais, devido à orientação da anisotropia em relação
ao talude, acúmulo de tensões por efeito tridimensional, ou alívio das tensões na
base do talude, o mecanismo de ruptura por deformação pode prevalecer,
especialmente no MHF Brechado e Bandado. Nesses casos as rupturas podem
ser catastróficas, como já ocorrido, com envolvimento de altos níveis de tensão a
baixas deformações.
9 A caracterização micro e macroscópica do MHF revelaram um tipo litológico

com forte anisotropia de resistência, condicionada pela orientação dos principais
minerais constituintes e baixos valores de coesão aparente condicionada,
principalmente, pelo elevado volume de poros, e pela forma dos cristais;
9 Por outro lado, a alta densidade dos minerais constituintes, seu grau de

imbricamento, a sua variação granulométrica e, se associados a níveis mais
intensos de cimentação (por óxidos ou hidróxidos), concedem a esse tipo
litológico possui alta resistência e pouca deformabilidade, quando comparados a
materiais com as mesmas características granulométricas.
9 O MHF, quando comparado com as demais tipologias de minérios ricos, é o

menos resistente. Porém, em relação às outras litotipos de características físicas
semelhantes (itabirito friável silicoso, etc.), como pode ser visto na Tabela 7.1,

ocorre o inverso, ou seja, trata-se de um material mais resistente e menos
deformável.
9 Existe uma inter-relação dos vários tipos de MHF, facilmente identificados pelo

geólogo-geotécnico, com a sua origem geológica e seus parâmetros de
resistência e deformabilidade.
9

A análise de Equilíbrio Limite mostrou-se adequada na determinação do fator de
segurança para taludes de baixa altura, onde não se tenha influência de concentrações de
tensões na base do maciço.

9 Para taludes de grande altura , o método de elementos finitos mostrou-se mais
adequado;

9 Para taludes mais altos, o método GLE / Morgenstern-Price mostrou-se o mais

rigoroso e também adequado aos casos em que existiam anisotropias de direção
e superfícies de ruptura de formas quaisquer.
9 Com a utilização das duas técnicas conjugadas, equilíbrio limite e elementos

finitos, pode-se determinar de maneira mais acertada e possivelmente menos
conservativa, os ângulos gerais dos taludes.
9 Deve-se utilizar, sempre que possível parâmetro de resistência que leve em

consideração a anisotropia do MHF.
9 Para os cálculos de fator de segurança que utilizem o MEL e considere

anisotropia de direção, deve-se preferencialmente utilizar busca por ruptura nãocircular;
9 A parametrização das alturas dos taludes de MHF se mostrou uma ferramenta

útil para se obter os ângulos mais adequados para cada altura avaliada.
9 A existência de “pontes rochosas” de MHC oferece um incremento de

resistência, bastante considerável, mesmo com pequena espessura.

9 O comportamento mais dúctil, a baixos níveis de tensão, do MHF se deve ao

alto índice de vazios (comportamento característico de materiais arenosos fofos).
Por outro lado, a níveis de tensão mais elevados, o índice de vazios diminui e,
conseqüentemente, o comportamento torna-se frágil (característica de material
arenoso compacto).
9 Conjecturou-se que os mecanismos de rupturas em taludes baixos (baixas

tensões) seriam baixamente influenciados pela anisotropia de resistência,
enquanto que, em taludes altos (altas tensões) a anisotropia se tornaria mais
importante no condicionamento desses mecanismos.
CAPÍTULO X - . RECOMENDAÇÕES
Para o entendimento e a caracterização de tensões, deformações e dos principais
mecanismos de ruptura atuantes nos taludes compostos pelos vários tipos de minério
hematítico friáveis, ainda seriam necessárias:
9 Avaliações in situ das deformações, calculando as tensões atuantes nesses

taludes, utilizando-se técnicas de instrumentação de taludes;
9 Determinação dos parâmetros de resistência e deformabilidade dos vários tipos

de MHF nas várias direções, utilizando-se ensaios de laboratório;
9 Adequação da classificação geomecânica atualmente utilizada pela Vale, de

modo a melhor caracterizar e classificar os vários tipos de formação ferrífera
friável, em especial, o MHF nos seus vários tipos. O mesmo pode ser dito a
respeito do GSI;
9 Buscar uma relação do MHF da borda leste do Quadrilátero Ferrífero com o da

borda oeste e outros minérios hematíticos friáveis de diferentes ocorrências
(Urucum, Carajás, etc.).

9 Determinação em campo da tipologia de MHF (bandado, foliado ou brechado),

de modo a melhor estabelecer os parâmetros a serem utilizados nas análises;
9 Utilização de técnicas de MEF para taludes em MHF acima de 200 metros de

altura, de modo a se obterem avaliações que levem em consideração as
deformações impostas a esses taludes.
9 Utilização de avaliações paramétricas para outros tipos litológicos de modo a se

obterem as alturas máximas para cada um deles.
9 Avaliar os diferentes valores de K de modo a se obter resultados mais assertivos.
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ANEXOS
Estão apresentadas aqui as principais análises computacionais e tabelas utilizadas.
Todas as análises realizadas podem ser encontradas no CD anexo a esta.
Anexo I - Tabela de RMR de Bieniawski, 1989 mostrando os parâmetros a serem
levantados de modo a se caracterizar e classificar os vários maciços rochosos.
PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO COM SEUS PESOS
Parâmetro
Faixa de valores
Índice de
>10
4-10
2-4
1-2
carga
Resistência puntiforme
da rocha
intacta
1
Resistência
>250
100-250
50-100
25-50
(MPa)
a
compressão
uniaxial
Peso
15
12
7
4
RQD (%)
90-100
75-90
50-75
25-50
2
Peso
20
17
13
8
Espaçamento das
>2 m
0,6-2 m
200-600
60-200 mm
3
descontinuidades
mm
Peso
20
15
10
8
Superfície
Superfície Superfície Superfície
estriada ou
muito rugosa, e pouco
pouco
espessura de
sem alteração, rugosa e
rugosa e
Padrão das
levemente muito
preenchimento
fechada e sem
descontinuidades
4
alterada,
<5 mm ou
persistência
alterada,
(ver tabela E)
abertura
abertura
abertura
<1 mm
<1 mm
persistente de
1-5 mm
Peso
30
25
20
10
Vazão de
nulo
<10
10-25
25-125
infiltração
por 10 m de
túnel (l/m)
Ação da
(pressão de
0
<0,1
0,1-0,2
0,2-0,5
água
5
água
na
subterrânea
junta)/ 1
Condições Completamente
úmido
molhado
gotejamento
gerais no
seco
maciço
Peso
15
10
7
4

Para menores
valores,
recomenda-se
ensaio ( c)
5-25 1-5 <1

2

1
0
<25
3
<60 mm

5
Espessura de
preenchimento
com material
argiloso >5
mm ou abertura
persistente >5
mm.
0
>125

>0,5
fluxo
abundante
0

Anexo II. – Tabela de correções e guias auxiliares para o sistema de classificação RMR
(modificado - Bieniawski, 1989).
CORREÇÃO POR DIREÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES (ver Tabela F)
Direção e orientação do
Muito
Favorável
Moderado
Desfavorável
Muito
mergulho
Favorável
Desfavorável
Túneis e
0
-2
-5
-10
-12
minas
Pesos
Fundações
0
-2
-7
-15
-25
Taludes
0
-5
-25
-50
-60
C DETERMINAÇÃO DAS CLASSES DO MACIÇO ROCHOSO EM FUNÇÃO DO PESO TOTAL
Peso
<21
100 ← 81
80 ← 61
60 ← 41
40 ← 21
Número da classe
I
II
III
IV
V
Descrição
Excelente
Bom
Regular
Ruim
Péssimo
D COMPORTAMENTO DO MACIÇO ROCHOSO POR CLASSE
Número da classe
I
II
III
IV
V
Tempo médio de auto20 anos / 15 m 1 ano / 10 m
1 semana /5 m
10 h / 2,5 m
30 min /1 m
sustentação / tamanho do vão
Coesão do maciço rochoso
>400
300-400
200-300
100-200
<100
(kPa)
Ângulo de atrito do maciço
>45
35-45
25-35
15-25
<15
rochoso (o)
E GUIA PARA A CLASSIFICAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES
Persistência / Comprimento
<1
1-3
3-10
10-20
>20
(m)
6
4
2
1
0
Peso
Abertura / Espessura (mm)
Nula
<0,1
0,1-1,0
1-5
>5
Peso
6
5
4
1
0
Rugosidade
Muito rugosa
Rugosa
Pouco rugosa
Lisa
Superfície estriada
Peso
6
5
3
1
0
Preenchimento
Nulo
duro / <5
duro / >5
mole / <5
mole / >5
(característica) / Espessura
6
4
2
2
0
(mm)
Peso
Grau de Alteração
Inalterada
Levemente
Moderadamente
Fortemente
Decomposta
(Intemperismo)
6
alterada
alterada
alterada
0
Peso
5
3
1
F EFEITOS DA DIREÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES, EM TÚNEIS
Direção Perpendicular ao eixo do Túnel
Direção Paralela ao eixo do Túnel
Ângulo de mergulho Ângulo de mergulho 20-45o
Mergulho 45-90o
Mergulho 20-45o
o
45-90
Muito Favorável
Favorável
Muito Favorável
Desfavorável
Ângulo de mergulho Ângulo de mergulho contrário
Mergulho de 0-20o sem relação a direção
contrário 45-90o
20-45o
Desfavorável
Muito Desfavorável
Desfavorável

Slickensided, highly weathered surfaces with soft clay
coatings or fillings.

VERY POOR

Slickensided, highly weathered surfaces with compact
coatings or fillings of angular fragments.

FAIR

Rough, slightly weathered, iron stained surfaces.

GOOD

The shear strength of surfaces in rocks that are
prone to deterioration, as a result of changes in
moisture content, will be reduce if water is present.
When working with rocks in the fair to very poor
categories, a shift to the right may be made for
wet conditions. Water pressure is dealt with by
effective stress analysis.

Very rough, fresh unweathered surfaces.

DO NOT try to be too precise. Quoting a range
33 ≤ GSI ≤ 37 is more realistic than stating that
GSI = 35. Note that this table does not apply to
structurally controlled failures. Where weak planar
structural planes are present in an unfavourable
orientation with respect to the excavation face,
these will dominate the rock mass behavior.

VERY GOOD

From the lithology, structure and surface condition
of the structures, estimate the average value of
GSI.

JOINT SURFACE CONDITIONS

(modified from Marinos & Hoek (2000))

POOR

GEOLOGICAL STRENGTH INDEX
JOINTED ROCK MASSES

Smooth, moderately weathered and altered surfaces.

Anexo III – Tabela utilizada para a obtenção de GSI (MARINOS e HOEK, 2001).

DECREASING SURFACE QUALITY

ROCK MASS STRUCTURE
INTACT or MASSIVE
“Intact” rock specimens.
Massive in situ rock with few widely
spaced structures.

Well interlocked undisturbed rock
mass consisting of cubical blocks
formed by three intersecting sets
of structures.

VERY BLOCKY
Interlocked, partially disturbed rock
mass with multi-faceted angular
blocks, formed by four or more sets
of structures.

BLOCKY/DISTURBED/SEAMY
Folded rock mass with angular blocks
formed by many intersecting structural
sets. Persistence of bedding planes or
schistosity.

DISINTEGRATED
Poorly interlocked, heavily broken
rock mass with mixture of angular
and rounded rock pieces.

DECREASING INTERLOCKING OF ROCK PIECES

BLOCKY

N/A

90

55

40
35

80

30
75
70
20
60

10

LAMINATED / SHEARED
Lack of blockiness due to close
spacing of weak schistosity or
shear planes.

50

N/A

N/A

N/A

Anexo IV – tabela usada especificamente para obtenção do GSI em maciços do tipo
Flisch (MARINOS e HOEK, 2001)

Anexo V

Figura V.1. Níveis de deslocamento total para taludes de 200 metros com ângulo geral
de 52°, K = 1 à esquerda, e K = 1,5 à direita.

Figura V.2. Níveis de deslocamento total para taludes de 100 metros com ângulo geral
de 55°, K = 1 à esquerda, e K = 1,5, à direita.

Figura V.3. Níveis de deslocamento total para taludes de 50 metros com ângulo geral de
63°, K = 1 à esquerda, e K = 1,5 à direita.

Figura V.4. Níveis de deslocamento total para taludes de 20 metros com ângulo geral de
79°, K = 1, à esquerda e K = 1,5 à direita.

Figura V.5. Níveis de deslocamento total para taludes de 10 metros com ângulo geral de
89°, K = 1, à esquerda e K = 1,5 à direita.

