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RESUMO 

A mineração vivenciou nos últimos anos uma expansão em grande escala devido ao 

desenvolvimento de novas tecnologias em relação aos métodos de explotação, lavra e 

beneficiamento mineral. Neste cenário, a engenharia geotécnica vem desempenhando 

um papel relevante nos empreendimentos mineiros, principalmente nos estudos de 

análises de estabilidade de taludes. A resolução do binômio entre o máximo 

aproveitamento econômico e a segurança do empreendimento se tornou uma análise 

fundamental neste cenário desafiador. O fator de segurança pode ser considerado um 

bom parâmetro de quantificar e qualificar a segurança de determinada seção 

representativa de uma análise de estabilidade de taludes. Dentre os fatores a serem 

considerados nestas análises, podemos citar os ângulos dos taludes individuais, ângulos 

gerais da cava, alturas de bancadas, dimensões das bermas, parâmetros geotécnicos dos 

maciços envolvidos e superfícies freáticas.  A partir destes fatores, com o auxilio de 

programas computacionais, podemos realizar diversas análises a fim de obter o fator de 

segurança mais representativo. A Mina do Andrade apresentou diversos problemas de 

instabilidade geotécnica nos últimos anos. A grande maioria dos problemas estava 

relacionada aos Xistos e Quartzitos do Grupo Piracicaba, e acredita-se que o nível 

freático elevado seja o mecanismo propulsor destes eventos.   A proposta deste trabalho 

consiste na determinação das superfícies freáticas que permitam a obtenção de fatores 

de segurança considerados aceitáveis e críticos para a cava atual e final de projeto da 

Mina do Andrade, considerando todos os taludes inseridos nos Xistos e Quartzitos do 

Grupo Piracicaba. Para isto, foram realizadas análises determinísticas da estabilidade 

dos taludes a partir de simulações de diversas superfícies freáticas. Os parâmetros 

necessários para estas análises foram obtidos a partir de campanhas de mapeamento 

geológico-geotécnico, descrição e caracterização de um acervo representativo de furos 

de sondagem, modelos geomecânicos, ensaios laboratoriais para a obtenção dos 

parâmetros geotécnicos e leituras de piezômetros e medidores de níveis d’água. Os 

resultados obtidos demonstram que os níveis d’água atuais apresentam fatores de 

segurança abaixo do recomendado e provavelmente variações destes níveis ocasionaram 

os eventos de instabilidade acima citados.  As superfícies obtidas para a cava final de 

projeto são consistentes e coerentes com as superfícies previstas.  
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ABSTRACT 

Mining lived in the last years a great expansion in a huge scale. This expansion is due to 

the development of new technologies related to new methods of exploration, mining and 

mineral processing. In this new scenery, geotechnical engineering is doing a very 

important role inside all mining projects, mainly in slope stability studies. The main 

challenge in this new age for mining is the resolution of the binomial between the best 

economic planning for the resources and safety. The resolution of this equation became 

a very important analysis. The safety factor may be considered a good parameter to 

qualify and quantify the safety of a representative section in a slope stability study. 

Among the factors to be considered in this kind of study, we can mention the angles of 

the individual slopes, angles overall, benches heights, widths of catch banks, 

geotechnical parameters of the massifs and groundwater surfaces. Using the parameters 

aforecited with an appropriate software, we can make different kinds of analysis to 

obtain the more representative safety factor of the massif. The Andrade Mine presented 

several geotechnical instability problems in the last years. The main part of these 

problems was related to the schists and quartzites of Piracicaba Group and it is believed 

that the water is the responsible for all events. The main objective of this study is to 

know and define the phreatic surfaces for the current pit and the final pit that make 

possible obtain safety factors considered acceptable and critics. The analysis will be 

made in the slopes inserted in the schists and quartzites belonging to Piracicaba Group. 

The study considered and made deterministic analysis of slope stability from the 

simulation of various theoretical phreatic surfaces. All the necessary parameters to this 

analysis were obtained from many campaigns of geological-geotechnical mapping, 

description and characterization of a representative group of rocks from drilling 

campaigns, geomechanical models, laboratory tests (triaxial) to get the geotechnical 

parameters of rocks and analysis of piezometers to design the underground water 

surface. The results show that the current water levels have safety factors below the 

recommended value for temporary slopes. Variations of these levels have probably 

caused the events of instabilities in the past. The slip surfaces obtained for the final pit 

are consistent and coherent with the surfaces provided.  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS E INTRODUÇÃO GERAL  

A mineração vem passando nos últimos anos por um processo de revolução em todos os 

setores dos empreendimentos mineiros. O rápido desenvolvimento tecnológico de 

máquinas e equipamentos, atrelado ao desenvolvimento de novos processos de 

beneficiamento mineral possibilitou a expansão e viabilidade de diversos projetos no 

setor mineral. Todo este desenvolvimento e crescimento do setor estão diretamente 

associados, em linhas gerais, a alta no preço de diversos bens minerais em função da 

crescente demanda dos mesmos para o abastecimento e desenvolvimento do mercado. 

O minério de ferro pode ser considerado como a principal matéria prima para a indústria 

moderna desde o advento da revolução industrial. Há alguns anos a demanda do minério 

de ferro vem aumentando exponencialmente e consequentemente, apesar de algumas 

oscilações em funções de crises financeiras, o preço do minério também aumentou 

significativamente.  

O Brasil pode ser considerado um dos grandes exportadores de minério de ferro do 

mundo. Algumas regiões particularmente contribuem significativamente para este 

cenário, como a Província Mineral de Carajás e o Quadrilátero Ferrífero.  

O Quadrilátero Ferrífero viveu no passado uma realidade bem diferente da atual. Por 

volta das décadas de 50 e 60, os primeiros empreendimentos mineiros iniciaram as 

atividades extrativistas na região a partir de minérios de alto teor e cavas relativamente 

pequenas, com taludes chegando a não mais que 200 metros de altura.  

Com o passar dos anos, as características do minério se modificaram e o mercado 

consumidor passou a ser mais exigente, o que forçou as mineradoras a desenvolver 

novos processos de beneficiamento e lavra, visando o aproveitamento de minérios de 

mais baixos teores e em rochas compactas.  

Neste cenário, o perfil das cavas também foi modificado. Atualmente são comuns 

taludes com dimensões superiores a 350 metros de altura. A relação entre a extração de 

estéril e minério também foi modificada, aumentando significativamente o volume de 
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material mobilizado e com isto gerando grandes pilhas de material considerado estéril e 

grandes barragens de rejeitos de processo de beneficiamento mineral.  

Assim, neste cenário bastante desafiador e ousado, a solução do binômio entre a 

máxima extração mineral e a segurança das atividades mineiras vem se tornando peça 

fundamental na viabilidade do empreendimento. Do ponto de vista geotécnico, o estudo 

da estabilidade dos taludes de uma cava de mineração e sua geometria, que inclui a 

determinação dos ângulos individuais dos taludes, ângulos gerais de cava, alturas dos 

taludes, dimensões das bermas e determinação dos níveis d’água críticos, tem impacto 

direto em termos de segurança operacional e em termos de potencializar o acesso ao 

bem mineral com a maior segurança possível.  

Segundo Hoek (2009), uma boa avaliação e gestão de riscos em taludes de minas a céu 

aberto depende diretamente de um bom modelo geológico, geotécnico e hidrogeológico, 

bem como um bom entendimento dos riscos e consequências econômicas associadas a 

uma eventual instabilidade de taludes. Silva (2006) descreve com mais detalhes as 

premissas inerentes a um bom projeto geotécnico de taludes, que consiste em 

levantamentos preliminares de dados pré-existentes, mapeamento geológico de 

superfície, execução de prospecção de subsolo, descrição geológico- geotécnica dos 

testemunhos de sondagem, realização dos ensaios geotécnicos, determinação dos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento, determinação da hidrologia local, 

classificação geomecânica dos maciços rochosos e/ou setorização da cava por 

comportamentos geotécnicos distintos de materiais friáveis, elaboração de mapas e 

seções representativas, análises de estabilidade de taludes e definição das geometrias 

finais de escavação. 

A compilação de todos os tópicos acima citados permite o reconhecimento dos 

materiais envolvidos no projeto, sejam eles rochas e/ou solos, a determinação da 

geometria da cava proposta, bem como os prováveis mecanismos de ruptura associados 

a cada material ou setor da mina e seu respectivo efeito diante de uma eventual ruptura 

de talude.  Negligenciar estas premissas pode ocasionar sérios riscos ao 

empreendimento, e de fato diversos graves acidentes ocorridos vêm comprovar a 

afirmação anterior.  
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 Diante de todos os fatos ressaltados até o momento, o presente tema de pesquisa foi 

desenvolvido na Mina do Andrade, propriedade da ArcelorMittal Mineração Brasil, 

visando o estudo da análise da estabilidade dos taludes inseridos na unidade 

litoestratigráfica do Grupo Piracicaba, pertencentes ao Supergrupo Minas. 

A Mina do Andrade está localizada na cidade de João Monlevade, MG, e realiza a 

extração de minério de ferro para a produção de sinter feed. Iniciou suas atividades em 

meados de 1939, com uma pequena produção para o abastecimento da usina siderúrgica 

de Monlevade, pertencente a Indústria Siderúrgica Belgo Mineira. Foi assim até 2004, 

quando a Vale passou a administrar a mina. Em 2009, após a fusão do grupo Arcelor, 

proprietária da Belgo Mineira, com o grupo Mittal, a mina então passou a ser 

administrada pelo grupo ArcelorMittal Mineração. 

A ArcelorMittal, maior produtora do segmento de aços planos e longos do mundo, 

produz hoje cerca de 104 milhões de toneladas de aço por ano. Possui uma divisão 

interna em dois segmentos: ArcelorMittal siderúrgica e ArcelorMittal Mineração. A 

ArcelorMittal mineração é o segmento responsável pelas minas do grupo ArcelorMittal. 

Atualmente, o grupo possui minas em 21 países, sendo a quinta maior mineradora do 

mundo. Possui um projeto a longo prazo de autossuficiência em minério de ferro, e 

portanto, projetos arrojados de expansão estão sendo desenvolvidos em todo o mundo 

visando a produção de cerca de 100 milhões de toneladas por ano. 

No Brasil, a ArcelorMittal Mineração possui duas minas, a Mina do Andrade em João 

Monlevade e a Mina de Serra Azul, em Itatiaiuçu, ambas em Minas Gerais. 

Particularmente, a Mina do Andrade passa por um projeto de expansão, ampliando sua 

capacidade produtiva de sinter feed de 2 milhões de toneladas em 2012 para 3,5 milhões 

de toneladas em 2015 e possui projetos de expansão futuros para 7 milhões de 

toneladas.  

Neste contexto, a Mina do Andrade foi amplamente desenvolvida em um curto espaço 

de tempo. Devido ao aumento na produção de minério de ferro, a chamada relação 

estéril/minério aumentou consideravelmente, gerando pilhas de estéril amplas e 

expressivas devido ao aumento do volume de material mobilizado, taludes de 

dimensões preocupantes para o empreendimento e variações do nível d’água 

desfavoráveis e sem monitoramento.   
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Nos últimos anos, foram observados na Mina do Andrade diversos fenômenos de 

instabilidade de taludes de pequeno e médio porte. A grande maioria das rupturas estão 

associadas às rochas inseridas na unidade litoestratigráfica do Grupo Piracicaba, 

pertencente ao Supergrupo Minas. Particularmente, trata-se de xistos e quartzitos 

alterados, em regiões com o nível d’água elevado, fator este que acredita-se ser o 

mecanismo propulsor de todas as rupturas. 

 Assim, diante do cenário anteriormente exposto, justifica-se a realização deste trabalho 

como uma alternativa para a verificação do fator de segurança dos taludes atuais e 

futuros em relação às geometrias atuais e propostas e suas correlações com os níveis 

d’água considerados aceitáveis e críticos.  

1.2 - OBJETIVOS DA PESQUISA   

Considerando o rápido desenvolvimento da Mina do Andrade, seus taludes e problemas 

de instabilidades geotécnica associados aos xistos e quartzitos do Grupo Piracicaba, o 

objetivo geral deste trabalho é o de identificar e definir quais os níveis d’água aceitáveis 

e críticos para os taludes atuais e futuros inseridos nesta unidade litoestratigráfica que 

permitam a obtenção de fatores de segurança aceitáveis para o empreendimento, uma 

vez que as informações acerca do nível d’água e pressão de água no local são poucas e 

insuficientes e acredita-se que este seja o fator propulsor de todas as rupturas existentes. 

Para isto, foi considerada a topografia atual e cava final proposta para a Mina do 

Andrade. A estabilidade dos taludes foi obtida através de métodos determinísticos, 

baseados em campanhas de investigação geotécnica dos materiais realizadas 

anteriormente e campanhas de investigação geotécnica atuais, que permitiram a 

elaboração de mapas geológico-geotécnicos, mapas de domínios estruturais, 

classificação geomecânica dos taludes, análises cinemáticas de cada setor da cava e 

principalmente a obtenção dos parâmetros geotécnicos das rochas analisadas.  

Por fim, após a elaboração de todos os trabalhos acima citados, foi realizada a análise de 

estabilidade dos taludes, considerando um nível d’água teórico. A partir deste, foi 

verificado a condição de segurança dos taludes. Caso o fator de segurança obtido fosse 

inferior ao aceitável, foram simulados novos níveis d’água que permitiram a definição 

dos níveis aceitáveis e críticos para o empreendimento. Vale ressaltar que atualmente, 
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existem alguns instrumentos de monitoramento do nível e pressão d’água nos maciços 

em questão, os quais serviram de base para a determinação do nível teórico de partida.  

1.3 - ITEMIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO  

A presente dissertação foi dividida em sete capítulos. O capitulo 1, intitulado 

Introdução, apresenta as considerações iniciais e uma breve introdução ao estudo 

propostos. Neste capitulo temos uma descrição do cenário Brasileiro e mundial do 

minério de ferro e das atividades mineiras, bem como uma breve descrição da Mina do 

Andrade e do problema em questão. Por fim, temos a apresentação dos objetivos do 

trabalho e a distribuição dos capítulos.  

O capitulo 2, denominado “Estudos geomecânicos e cinemáticos aplicados a maciços 

rochosos” , apresenta os princípios e fundamentos gerais que subsidiam este trabalho. 

Neste capitulo são apresentados trabalhos e literaturas clássicas publicadas de autores 

consagrados que permitiram a realização de estudos e classificações de maciços 

rochosos, bem como a análise de sua estabilidade.  

O capitulo 3, “Estudo de caso: cava da Mina do Andrade”,  apresenta a descrição do 

empreendimento, que corresponde ao detalhamento de seus projetos atuais e futuros,  

seu processo de beneficiamento mineral, processo de lavra, sua geologia regional e local 

e um resumo do histórico das rupturas que ocorreram nos últimos anos no Grupo 

Piracicaba. 

O capitulo 4 , “ Caracterização geotécnica dos maciços rochosos da cava “,  apresenta 

os trabalhos geotécnicos desenvolvidos na mina que serviram de base para a elaboração 

do estudo, como a obtenção e detalhamento dos parâmetros geotécnicos das rochas 

analisadas, mapas geológico-geotécnicos, mapas de domínios estruturais, classificações 

geomecânicas e analises cinemáticas de cada setor da mina.  

O capitulo 5, “Analise da estabilidade dos taludes da cava atual”, apresenta os 

resultados obtidos a partir das simulações realizadas pelo software Slide para as analises 

de estabilidade dos taludes da cava atual considerando as simulações de níveis d’água. 
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O capitulo 6, “Analise da estabilidade dos taludes da cava final”, apresenta os resultados 

das simulações citadas no capitulo 5 para os taludes da cava final proposta para a Mina 

do Andrade. 

Por fim, o capitulo 7 “Conclusões e sugestões para pesquisas complementares” 

apresenta os resultados das simulações realizadas, que permitiram a definição dos níveis 

d’água críticos e aceitáveis para a Mina do Andrade, bem como seu respectivo valor do 

fator de segurança.  
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CAPITULO 2 – ESTUDOS GEOMECANICOS, 

CINEMÁTICOS E MÉTODOS DE ESTABILIDADE DE 

TALUDES APLICADOS A MACIÇOS ROCHOSOS. 

2.1 - INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS GEOMECÂNICOS   

Os estudos geomecânicos surgiram a partir da necessidade das obras de engenharia 

geotécnica em caracterizar o terreno para a elaboração de um estudo preliminar antes da 

execução e implantação das obras. Como o próprio nome diz, esta fase de 

caracterização consiste em obter as características mecânicas do terreno para 

compreender seu comportamento perante as exigências impostas pela obra. 

Segundo Vallejo et al. (2002), a caracterização do maciço rochoso se divide em cinco 

etapas: 

1. Descrição das características gerais da superfície; 

2. Divisão em zonas e descrição geral de cada zona; 

3. Descrição detalhada de cada zona: 

 Matriz rochosa; 

 Descontinuidades; 

4. Descrição dos parâmetros do maciço rochoso; 

5. Caracterização global do maciço rochoso.  

Segundo Menezes (2014), as etapas acima propostas permitem a classificação do 

maciço rochoso em padrões geomecânicos semelhantes segundo parâmetros específicos 

avaliados, como por exemplo, o estado de alteração, resistência e fraturamento do 

maciço, baseando-se nas características estruturais e geológicas da formação rochosa. 

Estas classificações permitem a padronização dos maciços rochosos em obras 

geotécnicas, a fim de permitir, por exemplo, a proposição de suportes em obras 

subterrâneas e a estimação de propriedades mecânicas de maciços rochosos, visando 

compreender seu comportamento mecânico e garantir a estabilidade das escavações. 

O primeiro sistema de classificação de maciços rochosos foi proposto por Terzaghi 

(1946).  Neste sistema de classificação, o maciço rochoso é dividido em nove categorias 

de comportamento através de uma descrição qualitativa, que se faz do mesmo através de 
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definições claras e concisas. Podemos considerar o trabalho proposto por Terzaghi 

como o primeiro sistema de classificação prático introduzido na geotecnia, o qual foi 

denominado Rock Load, e consistia em um método de classificação para o carregamento 

de rochas.  

Em 1958, Lauffer propôs um novo sistema de classificação de maciços rochosos 

baseado no tempo de auto-sustentação para um certo vão de escavação livre (não 

sustentado) relacionando-o com a qualidade do maciço rochoso do espaço escavado. O 

sistema de classificação proposto por Lauffer foi utilizado para a elaboração do método 

de escavação NATM (New Australian Tulneling Model).  

Em 1967, Deere et al. introduziu um conceito para estimar quantitativamente a 

qualidade do maciço rochoso a partir da avaliação de suas características físicas obtidas 

em testemunhos de sondagem rotativa. O RQD pode ser definido como a percentagem 

de partes intactas do testemunho maiores que 100 mm em relação ao comprimento total 

do testemunho (inferior a 2 m). O processo correto de medir o comprimento das partes 

do testemunho e o cálculo do RQD está ilustrado na Figura 2.1.  

 

Figura 2.1 - Processo para medir e calcular o RQD (modificado de Bieniawski (1989)). 

 

Em 1973, Bieniawski propôs um sistema de classificação geomecânica denominado 

Rock Mass Rating System ou RMR. O sistema proposto por Bieniawski foi originado a 

 

L = 38 cm 

L = 17 cm 

L = 0 
nenhuma parte  > 10 cm. 

L = 20 cm 

L = 35 cm 

L = 0 
não recuperado 

Comprimento total corpo de prova cilindrico = 200 cm. 

 comprimento de partes do corpo de prova > 10 cm 

Comprimento total do corpo de prova RQD = x 100% 

RQD = 
200 x 100% = 55% 

Quebra pela amostragem 



9 
 

partir do estudo de 49 casos históricos de tuneis, e a principio, se destinava ao estudo 

dos mesmos. Com o passar dos anos, novos registros de dados foram adicionados a 

classificação, originando significativas mudanças nos pesos dos diferentes parâmetros 

de classificação, e sua expansão para aplicações em obras de superfície como fundações 

e taludes.  A classificação RMR utiliza seis parâmetros que exercem influencia direta na 

resistência do maciço rochoso. Cada parâmetro, de acordo com seu grau de influencia, 

apresenta um peso especifico em relação às demais características. O somatório de todas 

as características ponderadas varia de 0 a 100 e permitem agrupar os maciços rochosos 

em cinco classes distintas. Estas classes fornecem correlações diretas com diversos 

parâmetros geotécnicos, como a coesão, o ângulo de atrito e para o caso de escavações, 

o tempo de auto - sustentação das mesmas. 

Barton et al. (1974) propôs um sistema de classificação baseado no índice de qualidade 

Q (Tunnelling Quality Index) para a classificação do maciço rochoso e o suporte de 

túnel requerido. O índice Q foi desenvolvido a partir do estudo e analise de 212 túneis e 

cavernas na Escandinávia. Podemos definir este sistema de classificação como 

quantitativo, variando em uma escala logarítmica de 0,001 a 1000, a partir da Equação 

2.1 abaixo: 

Q
RQD

Jn

Jr

Ja

Jw

SRF



























    (Equação 2.1) 

Segundo Barton et al. (1974), O índice de Qualidade (Q) pode ser considerado como a 

medida de três parâmetros que são, o tamanho dos blocos (RQD/Jn), a resistência ao 

cisalhamento entre blocos (Jr/Ja) e a tensão ativa (Jw/SRF). 

Após a publicação do trabalho de Barton et al. (1974), vários outros autores propuseram 

alterações, adaptações e correlações aos sistemas de classificação RMR e Q. Os 

próprios autores Bieniawski e Barton ao longo destes anos,  a partir de novos registros e 

estudos, associados ao desenvolvimento tecnológico de novos métodos de obtenção de 

parâmetros geotécnicos, propuseram atualizações e modificações em seus trabalhos.  

O sistema de classificação GSI ou índice de resistência geológica proposto por Hoek 

(1994) é de fato uma forma de fusão dos sistemas de classificação RMR e Q, visando a 

obtenção dos parâmetros geomecânicos do maciço rochoso. A relação entre o índice 

GSI e o RMR varia de acordo com a classificação RMR adotada, ou seja, a classificação 
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RMR de 1976 ou a classificação RMR corrigida de 1989, a qual desta deve-se subtrair 

cinco pontos. Assim para RMR76 > 18 ou RMR89 > 23, temos (Equações 2.2 e 2.3): 

76RMRGSI 
   (Equação 2.2) 

589  RMRGSI
   (Equação 2.3) 

Quando os valores de RMR forem inferiores a 18 (versão 76) ou 23 (versão 89), deve-se 

utilizar o sistema Q de Barton. Para a utilização do sistema de Barton não se considerará 

SRF nem o efeito da água subterrânea Jw na determinação do critério de ruptura, já que 

estes fatores são considerados no projeto. Então o valor modificado de Barton será: 

Q
RQD

Jn

Jr

Ja
'




















   (Equação 2.4) 

A seguir o valor de GSI será (Equação 2.5): 

44'ln9  QGSI    (Equação 2.5) 

Atualmente o sistema de classificação GSI é amplamente utilizado, uma vez que o uso 

de ábacos e softwares passou a ser utilizado, permitindo avaliações visuais e correlações 

diretas do maciço rochoso.  

2.1.1 – Rock Quality Designation – RQD 

Como apresentado anteriormente, o RQD pode ser definido como a percentagem de 

partes intactas do testemunho maiores que 100 mm em relação ao comprimento total do 

testemunho (inferior a 2 m) (Figura 2.1).  

Segundo Menezes (2014), O RQD sozinho não é suficiente para gerar uma descrição 

adequada do maciço rochoso, porque ele não considera a orientação das juntas, a sua 

abertura, preenchimento, rugosidade, alteração, como também não considera as 

características da rocha intacta e a presença de água. O grande problema do RQD é a 

dificuldade em obter a orientação relativa das descontinuidades e do furo. 

Visando estimar o RQD em áreas nas quais não foram realizados furos de sondagem ou 

em áreas de grande exposição do maciço rochoso, foram propostas duas novas 

alternativas de cálculo por dois autores. 



11 
 

A proposta apresentada por Priest & Hudson (1976) visa obter o valor de RQD em 

mapeamentos de campo, a partir do número de descontinuidades dividido pelo 

comprimento da linha de mapeamento, ou seja, somando a frequência das 

descontinuidades, utilizando a Equação 2.6 a seguir: 

  RQD =100e-1l (1l +1)   (Equação 2.6) 

Onde, λ = N/L (frequência de descontinuidades), N é o número de descontinuidades 

dividido pelo comprimento L da linha de mapeamento. 

Outra proposta para o cálculo de RQD foi apresentada por Palmstrom (1982). Trata-se 

de uma expressão para o cálculo do RQD em afloramentos de rochas ou escavações de 

maciços, utilizando o índice volumétrico de juntas (Jv), segundo a Equação 2.7 

apresentada abaixo:  

RQD = 115 – 3,3Jv   (Equação 2.7) 

Nesta equação, o índice Jv corresponde ao índice volumétrico de juntas e representa o 

numero total de juntas por unidade de volume (m³), segundo a Equação 2.8 abaixo. A 

Figura 2.2 apresenta a representação das famílias de descontinuidades e o cálculo do seu 

espaçamento. 

Jv = 1/S1 + 1/S2 + 1/S3 + juntas dispersas n/5   (Equação 2.8)  

Visando a classificação dos maciços rochosos segundo seu valor de RQD, Deere (1968, 

apud Bieniawski, 1989), propôs uma classificação relacionando seu valor de RQD a 

qualidade da rocha. A relação proposta por Deere pode ser observada na Tabela 2.1.  

Tabela 2.1 – Relação proposta por Deere (1968, apud Bieniawski, 1989) entre o RQD e 

a qualidade da rocha (Modificado de Deere (1968, apud Bieniawski, 1989)). 

RQD (%) Qualidade da Rocha 

< 25 Muito Pobre 

25 - 50 Pobre 

50 - 75 Fraco 

75 - 90 Bom 

90 - 100 Excelente 
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Figura 2.2 – Bloco rochoso representando as famílias de descontinuidades (Extraído de 

Menezes (2014)).  

 2.1.2 - Parâmetros Geomecânicos - ISRM 

Visando a padronização dos métodos de classificação e análise dos principais 

parâmetros para a classificação dos maciços rochosos, a International Society of Rock 

Mechanics ou ISRM desenvolveu e propôs algumas tabelas de classificação de acordo 

com as metodologias mais importantes e consagradas para a classificação geomecânica 

de maciços rochosos.  

A primeira proposta corresponde a classificação do maciço segundo o grau de alteração. 

O estudo do grau de alteração está diretamente ligado ao modo de ruptura e a resistência 

ao cisalhamento da rocha. Segundo a proposta da ISRM, a rocha pode variar de sã a 

decomposta, conforme apresentado na Tabela 2.2: 

Tabela 2.2 – Classificação quanto ao grau de alteração dos maciços rochosos (Extraído 

de Menezes (2014)). 

                    

Símbolos Designações Características  

W1 Sã Sem quaisquer sinais de alteração. 

W2 Pouco alterado 
Sinais de alteração apenas nas imediações das 

descontinuidades. 

W3 Medianamente alterado 
Alteração visível em todo o maciço rochoso, 

mas a rocha não é friável. 
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W4 Muito alterado 
Alteração visível em todo o maciço rochoso e a 

rocha é parcialmente friável. 

W5 Decomposto 
O maciço apresenta-se completamente friável 

com comportamento de solo. 

 

Outra característica importante dos maciços corresponde ao seu grau de fraturamento. 

Este também é um ponto importante na definição do modo de ruptura do maciço e em 

relação a sua resistência ao cisalhamento. A classificação proposta pela ISRM apresenta 

5 faixas em relação ao grau de fraturamento, que podem variar de muito próximas a 

muito afastadas. A Tabela 2.3 apresenta a classificação proposta: 

Tabela 2.3 – Classificação quanto ao grau de fraturamento dos maciços rochosos 

(Extraído de Menezes (2014)). 

          
Simbolos 

Intervalo entre fraturas 
(cm) 

Designação 

F1 > 200 Muito afastadas 

F2 60 -200 Afastadas 

F3 20 - 60 Medianamente afastadas 

F4 20 - 6 Próximas 

F5 < 6 Muito próximas 

 

A proposta apresentada pela ISRM para a classificação do maciço rochoso quanto ao 

grau de consistência corresponde a um método direto de campo para estimar a 

resistência a compressão simples da rocha, a partir de ferramentas simples como o 

martelo de geólogo e um canivete. A Tabela 2.4 apresenta a classificação proposta:  

Tabela 2.4 – Classificação quanto ao grau de consistência dos maciços rochosos 

(Extraído de Menezes (2014)). 

                    

Símbolos Designação 
Resistência a 
compressão 

simples (Mpa) 
Identificação em campo 

R0 
Extremamente 

macia 
0,25 a 1 

Penetrável pelo polegar. Marcado com a 
unha. 
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R1 Macia 1 a 5 
Penetrável por lâmina provoca sulcos 

profundos, desagregáveis anualmente. 
Esfarela ao golpe do martelo. 

R2 Média a macia 5 a 25 

Facilmente penetrável por lâmina; 
quebra-se facilmente a um golpe do 

martelo. Somente as bordas do 
fragmento podem ser quebradas 

pela pressão dos dedos. 

R3 Média 25 a 50 

Quebra com relativa facilidade ao golpe 
do martelo, as bordas do fragmento não 
podem ser quebradas pela pressão dos 
dedos. A lâmina de aço provoca sulcos 

rasos na superfície. 

R4 Média a Dura 50 a 100 
A lâmina de aço dificilmente provoca 
sulcos na superfície. Quebra-se a um 

golpe de martelo. 

R5 Dura 100 a 250 
Quebra-se com vários golpes de 

martelo. Não risca pela lamina de aço. 

R6 
Extremamente 

Dura 
> 250 

São impenetráveis por lâminas de aço. 
Os fragmentos possuem bordas ásperas 
e cortantes. Quebra-se com dificuldade 

a vários golpes do martelo. 

 

A classificação geomecânica dos maciços rochosos da Mina do Andrade foi baseada nas 

recomendações sugeridas pela ISRM cujos critérios, parâmetros e faixas de valores são 

correlacionados com critérios considerados por Bieniawski dentro de sistema de 

classificação do maciço rochoso RMR (1989).  

2.1.3 - Sistema de classificação RMR 

A primeira publicação do sistema de classificação de maciços rochosos RMR foi 

apresentada por Bieniawski em 1974. Esta primeira publicação era destinada 

principalmente ao estudo e aplicações em projetos de tuneis. Em 1989 foi publicada a 

ultima versão do sistema de classificação, adicionada de novos dados, casos e estudos 

históricos sobre tuneis, taludes e fundações, originando significativas mudanças nos 

pesos dos diferentes parâmetros de classificação e sua expansão para o uso em estudos 

de obras de superfície, como taludes e fundações.  

Para a classificação do maciço rochoso, o sistema RMR utiliza seis parâmetros, os quais 

estão citados a seguir:  
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 Resistência a compressão uniaxial da rocha intacta; 

 Índice RQD; 

 Espaçamento das descontinuidades; 

 Padrão das descontinuidades; 

 Ação da água subterrânea; 

 Orientação das descontinuidades. 

 

O primeiro passo para a aplicação do método de classificação RMR é a divisão do 

maciço rochoso em regiões, as quais serão classificadas separadamente. Cada região é 

dividida segundo características litoestruturais como mudanças do tipo de rocha, falhas 

geológicas, alteração do padrão das descontinuidades do maciço rochoso e grau de 

alteração. 

Para a classificação destas zonas, o sistema RMR é apresentado através de tabelas que 

melhor descrevem os parâmetros listados acima e atribui pesos específicos aos mesmos. 

O somatório de todos os parâmetros associados aos seus respectivos pesos corresponde 

ao índice RMR do maciço, para uma nota máxima igual a 100.  

Os parâmetros do sistema são simples e claros, podendo ser obtidos rapidamente em 

campo com um custo relativamente baixo e englobando características de abertura, 

persistência, rugosidade e alteração das paredes das descontinuidades. O espaçamento é 

individualizado em um dos seis parâmetros e a orientação das descontinuidades é 

considerada a parte, como um parâmetro de ajuste que depende da orientação das 

descontinuidades em relação à escavação e do tipo de obra. 

Podemos definir o índice RMR como um valor de referência que serve para deduzir 

parâmetros preliminares de deformabilidade, resistência e tempo de auto-sustenteção do 

maciço, assim como estabelecer correlações para outras grandezas e definir sistemas de 

suporte de maciços rochosos. 

Alguns autores apresentam críticas ao sistema de classificação RMR. Segundo Hoek & 

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 e com comportamento mecânico dominado pelo estado de tensões é 

limitado. Segundo Hoek (2005), qualquer classificação modificada do RMR apropriada, 
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destinada a aplicação em engenharia de minas, deve considerar as tensões in-situ, as 

tensões induzidas aplicadas pela mina, os efeitos da escavação a fogo e o grau de 

alteração ou intemperismo.  

A Tabela 2.5 apresenta todos os parâmetros considerados por Bieniawski para a 

classificação de maciços rochosos e seus respectivos pesos. Após o somatório dos 

mesmos, segundo a ultima versão do método proposta por Bieniawski em 1989, é 

possível realizar a correção do valor RMR segundo a orientação das descontinuidades 

frente a obra de engenharia proposta, conforme apresentado na Tabela 2.6.  Para 

facilitar correlações entre as tabelas, as mesmas foram divididas em tópicos de A a F . 
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Tabela 2.5 – Sistema de classificação geomecânica RMR (modificado de Bieniawski (1989)). 

 

 

 

A - PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO COM SEUS PESOS 

Parâmetro Faixa de valores 

1 

Resistência da 

rocha intacta 

(MPa) 

Índice de carga 

puntiforme 

>10 4-10 2-4 1-2 Para menores valores, recomenda-

se ensaio (c) 

Resistência a 

compressão uniaxial 

>250 100-250 50-100 25-50 5-25 1-5 <1 

Peso 15 12 7 4 2 1 0 

2 
RQD (%) 90-100 75-90 50-75 25-50 <25 

Peso 20 17 13 8 3 

3 
Espaçamento das descontinuidades >2 m 0,6-2 m 200-600 mm 60-200 mm <60 mm 

Peso 20 15 10 8 5 

4 

Padrão das descontinuidades 

(ver tabela E) 

Superfície muito 

rugosa, e sem 

alteração, fechadas e 

sem persistência 

Superfície pouco 

rugosa e levemente 

alteradas, abertura 

<1 mm 

Superfície pouco 

rugosa e muito 

alteradas, abertura 

<1 mm 

Superfície estriada ou 

espessura de 

preenchimento <5 mm 

ou abertura persistente 

de 1-5 mm 

Espessura de preenchimento com 

material argiloso >5 mm ou 

abertura persistente >5 mm. 

Peso 30 25 20 10 0 

5 

Ação da água 

subterrânea 

Vazão de infiltração 

por 10 m de túnel (l/m) 

nulo <10 10-25 25-125 >125 

(pressão de água na 

junta)/1 

0 <0,1 0,1-0,2 0,2-0,5 >0,5 

Condições gerais no 

maciço 

Completamente seco úmido molhado gotejamento fluxo abundante 

Peso 15 10 7 4 0 
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Tabela 2.6 – Correções e guias auxiliares para o sistema de classificação RMR (modificado de Bieniawski (1989)). 

 

B - CORREÇÕES POR DIREÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES (ver Tabela F) 

Direção e orientação do mergulho Muito Favorável Favorável Moderado Desfavorável Muito Desfavorável 

Pesos 

Túneis e minas 0 -2 -5 -10 -12 

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 100  81 80  61 60  41 40  21 <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 auto-sustentação / tamanho do vão 20 anos / 15 m 1 ano / 10 m 1 semana /5 m  10 h / 2,5 m 30 min /1 m  

Coesão do maciço rochoso (kPa) >400 300-400 200-300 100-200 <100 

Ângulo de atrito do maciço rochoso (
o
) >45 35-45 25-35 15-25 <15 

E - GUIA PARA A CLASSIFICAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES 

Persistência / Comprimento (m) 

Peso 

<1 

6 

1-3 

4 

3-10 

2 

10-20 

1 

>20 

0 

Abertura / Espessura (mm) 

Peso 

Nula 

6 

<0,1 

5 

0,1-1,0 

4 

1-5 

1 

>5 

0 

Rugosidade 

Peso 

Muito rugosa 

6 

Rugosa 

5 

Pouco rugosa 

3 

Lisa 

1 

Superfície estriada 

0 

Preenchimento (característica) / Espessura (mm) 

Peso 

Nulo 

6 

duro / <5 

4 

duro / >5 

2 

mole / <5 

2 

mole / >5 

0 

Grau de Alteração (Intemperismo) 

Peso 

Inalterada 

6 

Levemente alterada 

5 

Moderada. alterada 

3 

Fortemente alterada 

1 

Decomposta 

0 

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 45-90
o
 Ângulo de mergulho 20-45

o
 Mergulho 45-90

o
 Mergulho 20-45

o
 

Muito Favorável Favorável Muito Favorável Desfavorável 

Ângulo de mergulho contrário 45-90
o
 Ângulo de mergulho contrário 20-45

o
 Mergulho de 0-20

o
 sem relação a direção 

Desfavorável Muito Desfavorável Desfavorável 
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2.1.4 – Parâmetros geotécnicos do maciço rochoso 

Em linhas gerais, podemos definir o maciço rochoso como um meio composto pela 

rocha intacta e por suas descontinuidades, podendo ou não haver a presença de água. 

Este sistema como um todo apresenta diversas variáveis, o que dificulta o trabalho de 

tentar quantificar a resistência do maciço rochoso como um todo.  

Supondo-se que possam ser estimadas as tensões preexistentes (iniciais) no maciço 

rochoso e que se possam prever como estas tensões serão modificadas pela construção e 

operação das obras de engenharia, utiliza-se um critério de ruptura para determinar o 

comportamento do maciço. Critérios de ruptura são relações entre as tensões 

correspondentes ao estado de ruptura de um material. 

Para determinar os parâmetros geomecânicos da rocha intacta, podemos realizar ensaios 

já consagrados como por exemplo, os ensaios de compressão uniaxial, triaxial e 

cisalhamento. Estes ensaios fornecem dados de parâmetros de resistência e 

deformabilidade da rocha. 

Segundo Meneses (2014), a resistência do maciço rochoso depende do tamanho da 

amostra ensaiada, isso devido ao efeito de escala na resistência das rochas. Segundo 

Azevedo e Marques (2006), as amostras de tamanhos reduzidos podem não ser 

representativas do maciço rochoso. Sendo assim, há uma tendência da resistência 

aumentar, quanto menor for o tamanho da amostra, visto que, em tamanho reduzido, os 

planos de fraqueza existentes no maciço rochoso podem não estar presentes (Figura 

2.3). 

A resistência do maciço rochoso pode ser determinada correlacionando os resultados 

dos ensaios da rocha intacta com os parâmetros obtidos no mapeamento geomecânico, 

utilizando critérios e correlações empíricas. O critério de Mohr-Coulomb, o mais 

conhecido, consiste em uma envoltória de ruptura linear a todos os círculos de Mohr 

que representam combinações críticas de tensões principais. A linha reta como 

envoltória de ruptura não é, entretanto, a melhor representação para a maioria das 

rochas. 
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Figura 2.3 – Representação do efeito escala na resistência do maciço rochoso. 

(Modificado de Hoek (1983)). 

2.1.4.1 - Critério de Mohr-Coulomb 

Este critério foi originalmente escrito em termos da tensão de cisalhamento τ’ e da 

tensão normal τ, atuantes no plano representado pelo ponto de tangência de um círculo 

de Mohr com a envoltória (Figura 2.4), de acordo com a Equação 2.9 a seguir: 

 tgS ip     (Equação 2.9) 

Sendo que: 

p – resistência ao cisalhamento; 

Si – intercepto coesivo; 

 - tensão normal ao plano de ruptura; 

 - ângulo de atrito interno do material. 
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Os parâmetros do material, Si e Φ, podem ser obtidos a partir de um número de ensaios 

triaxiais na rocha intacta: 

 Se σ1 é a tensão principal maior (tensão axial) e se a ruptura se dá para valores 

de tensão σ1, σ2= σ3, um número de círculos de Mohr podem ser traçados, cada 

um correspondendo a um ensaio; 

 Se uma linha reta é traçada tangenciando os círculos, Si é o intercepto desta reta 

com o eixo τ e Φ é seu coeficiente angular. 

 

 

Figura 2.4 – Envoltória de ruptura de Mohr-Coulomb (Extraído de Assis (2013)). 

O critério de Mohr-Coulomb pode ser expresso também em virtude das tensões 

principais σ1 e σ3, sendo definido pela Equação 2.10, na qual qu corresponde a 

resistência a compressão simples.   

)
2

45(2

31


  tgqu     (Equação 2.10) 
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Existem inúmeros fatores que podem tornar a relação tensão normal versus tensão 

cisalhante não linear, o que pode limitar a aplicação do critério de Mohr-Coulomb em 

rochas intactas, maciços rochosos e descontinuidades rugosas. No entanto, três casos 

especiais de descontinuidades utilizam este critério com frequência, devido à influência 

de preenchimentos na descontinuidade. 

A existência de um material fino preenchendo as descontinuidades do maciço rochoso 

pode ter diversas origens como intemperismo ou carreamentos. Em todos os casos a 

presença de uma camada de material fino influencia significantemente a resistência da 

descontinuidade. Goodman (1976) demonstrou a importância da existência ou não de 

material fino nas descontinuidades através de vários ensaios realizados em laboratório.  

Foi criada uma série de dentes em uma superfície rochosa e preencheu os vazios com 

mica. Deste modo constatou que a medida que a espessura da camada de mica 

aumentava, havia uma redução na tensão cisalhante. A partir do momento que a 

espessura da camada de mica supera as ondulações da descontinuidade, a resistência ao 

cisalhamento da descontinuidade passa a ser governada pelas características da mica, ou 

seja, do material de preenchimento da descontinuidade.  

A Tabela 2.7 apresenta casos especiais que o critério de Mohr-Coulomb é aplicado a 

descontinuidades. 

Tabela 2.7 – Equações de Mohr-Coulomb utilizadas para casos especiais de 

descontinuidades (Extraído de Assis (2013)). 

Descontinuidade Equação de Mohr-

Coulomb 
Observações 

Plana e lisa 
= tgr 

Neste caso a equação de Barton & 

Choubey converge para a de Mohr-

Coulomb 

Parcialmente 

preenchida 
= tg 

Neste caso tg é assumida igual a razão 

entre os parâmetros Jr e Ja da 

classificação de Barton et al., 1974 (tg = 

Jr / Ja) 

Preenchimento 

dominante = cp + tgp 

Os parâmetros de resistência ao 

cisalhamento dominantes são os do 

preenchimento 
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2.2 – INTRODUÇÃO A ANÁLISE CINEMÁTICA EM TALUDES DE 

ROCHA 

O controle e gestão de taludes em minas a céu aberto dependem, entre outras coisas, de 

um bom conhecimento da estabilidade destas encostas. Segundo Hoek (2009), o 

reconhecimento e análise dos principais modos de ruptura são essenciais para a gestão 

dos riscos e consequências econômicas associadas a uma provável instabilidade nos 

taludes.  

Em taludes compostos essencialmente por solos ou rochas muito alteradas, os 

mecanismos de ruptura são controlados essencialmente pelas características de 

resistência da rocha matriz, sofrendo pouca ou nenhuma influencia das 

descontinuidades. 

Em maciços rochosos compostos por rochas duras, competentes e com um estado de 

alteração aceitável, as rupturas são condicionadas pelas descontinuidades e seus planos 

de fraqueza. Segundo Azevedo e Marques (2006), a resistência e a deformação são 

características do maciço rochoso que dependem da persistência, do espaçamento, da 

orientação e das propriedades mecânicas destes planos.  

Assim, a primeira etapa para uma análise de estabilidade de taludes em rocha é o estudo 

do padrão estrutural das feições existentes no maciço rochoso, suas descontinuidades e 

seu modo potencial de ruptura. Podemos determinar o modo potencial de ruptura 

através da associação das principais feições estruturais do maciço rochoso como falhas, 

fraturas, bandamentos e foliações com a direção e mergulho do talude.  

A correlação entre as feições estruturais do maciço e os taludes permite agrupar os 

modos de ruptura em quatro tipos (Figura 2.5), como proposto por Hoek & Bray (1981):  

1. Ruptura planar;  

 

2. Ruptura em cunha; 

 

3. Tombamento (tombamento flexural e de blocos); 

 

4.  Escorregamentos circulares, que podem ocorrer em solos ou rochas alteradas. 
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Visando expor de forma mais clara os principais modos de ruptura em rochas pouco e 

muito alteradas, foi apresentado por Hoek (2000) uma tabela com todos estes modos de 

ruptura, seus problemas típicos, parâmetros críticos, métodos de análise e medidas 

mitigadoras, conforme Tabela 2.8.  

 

 
Figura 2.5–Principais modos de ruptura de taludes (Modificado de Hoek, 2009).  

 

Para a representação das correlações entre as descontinuidades e os taludes, o método 

de projeções hemisféricas é o mais indicado, uma vez que permite a representação de 

planos em três dimensões em uma rede bidimensional. Esta representação em 2D, 

permite uma boa comunicação entre geólogos e engenheiros no desenvolvimento de um 

projeto de geologia de engenharia.  

As chamadas projeções hemisféricas ou estereográficas são amplamente aceitas e 

utilizadas nos estudos de análises cinemáticas de estabilidade de taludes. Representam 

um método simples e eficaz na determinação de possíveis rupturas, escorregamentos e 

queda de blocos em taludes e escavações.  

Hoek & Bray (1981) apresentam em seu trabalho os quatro principais mecanismos de 

ruptura de taludes e suas respectivas projeções hemisféricas, conforme podemos 

observar na Figura 2.6: 

A - Ruptura planar B - Ruptura em cunha 

C - Ruptura circular D - Tombamento 
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Tabela 2.8 – Problemas típicos, parâmetros críticos, métodos para análises e critérios de aceitação (modificado de Hoek (2000)). 
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Figura 2.6 – Principais modos de ruptura de taludes e suas respectivas representações 

hemisféricas das correlações entre as descontinuidades e os taludes (Modificado de 

Hoek & Bray (1981)). 

 

Os tópicos seguintes farão uma descrição detalhada sobre cada mecanismo de ruptura 

descrito anteriormente e seu respectivo estudo quanto à representação hemisférica, uma 

vez que todos os modos de ruptura citados são frequentemente observados em taludes e 

sua caracterização permite uma melhor compreensão e análise dos riscos associados a 

cada setor da mina.     
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2.2.1 – Ruptura Planar 

O modo de ruptura do tipo planar é caracterizado como o movimento de um bloco 

rochoso pela face do talude segundo um plano de fraqueza aproximadamente 

homogêneo e contínuo. Segundo Hoek & Bray (1981), neste método assume-se que as 

forças geradas pelo peso do bloco deslizante, pela distribuição de pressão hidráulica na 

fenda de tração e pela sub-pressão de água na superfície de escorregamento, atuam 

diretamente no centroide do bloco de rocha deslizante, desta forma não gerando 

momentos, conforme observado na Figura 2.7. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 - Geometria de uma ruptura por escorregamento planar (modificado de Hoek 

& Bray (1981)). 

 

Figura 2.8 – Representação dos parâmetros necessários a ocorrência de ruptura do tipo 

planar (modificado de Wyllie & Mah, (2004)). 

A ocorrência deste tipo de ruptura é definida, segundo Wyllie & Mah (2004), pelos 

seguintes parâmetros e condições listadas a seguir (Vide Figura 2.8): 

Fenda de tração 

Superfície de ruptura 

Distribuição de pressão de 

água 

H 

Z 

 c 

Zw 
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1. O mergulho do plano menor do que o ângulo de inclinação da face do talude 

(ψp<ψf); 

2. O mergulho do plano do escorregamento maior que o ângulo de atrito deste 

plano (ψp>ϕ); 

3. O plano de deslizamento com a direção de ±20° em relação à direção da face do 

talude; 

4. A extremidade superior da superfície de deslizamento intercepta o plano de topo 

do talude ou terminar em uma fenda de tração; 

5. As superfícies de alivio lateral do maciço rochoso de baixa resistência ou o 

plano de escorregamento passar pela porção convexa do talude.  

2.2.2 – Ruptura Por Cunha 

Os escorregamentos em cunha são definidos, segundo Hoek & Bray (1981), a partir da 

existência de duas descontinuidades (superfície de ruptura bi-planar), gerando uma linha 

de interseção que deve interceptar o talude com mergulho menor que a inclinação da 

face, ou seja, a inclinação das superfícies de deslizamento é definida pela geometria da 

cunha, conforme apresentado na Figura 2.9. Para a ocorrência deste tipo de ruptura, 

segundo a proposta apresentada por Wyllie & Mah (2004), o talude precisa estar 

exposto as seguintes condições expostas abaixo e exemplificadas na Figura 2.10:  

1. O mergulho do plano menor do que o ângulo de inclinação da face do talude 

(ψp<ψf); 

2. O mergulho do plano do escorregamento maior que o ângulo de atrito deste 

plano (ψp>ϕ); 

3. O plano de deslizamento com a direção de ±20° em relação à direção da face do 

talude; 

4. A extremidade superior da superfície de deslizamento intercepta o plano de topo 

do talude ou terminar em uma fenda de tração; 

5. As superfícies de alivio lateral do maciço rochoso de baixa resistência ou o 

plano de escorregamento passar pela porção convexa do talude. 
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Figura 2.9 – Representação em bloco diagrama e hemisférica típica dos fatores 

favoráveis a ocorrência de ruptura em cunha (Modificado de Hoek & Bray (1981)). 

 

Figura 2.10 – Geometria típica dos critérios para ocorrência de ruptura por 

escorregamento em cunha (modificado de Wyllie & Mah, (2004)). 

2.2.3 – Tombamento de blocos de rocha 

A ruptura por tombamento de blocos ocorre quando há rotação de colunas ou blocos de 

rocha sobre um ponto ou base fixa. Este tipo de ruptura ocorre quando as direções da 
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face do talude e da descontinuidade são aproximadamente paralelas (variação máxima 

de +- 20 °) porem o mergulho da descontinuidade apresenta sentido contrario ao da face 

do talude. Um ponto importante apresentado por Hoek & Bray (1980) é o fato de a 

projeção do vetor da força peso cair fora da base do bloco ou da coluna considerada, 

causando a rotação do elemento. 

 A ruptura por tombamento de blocos é mais frequente em rochas compactas e pouco 

alteradas, nas quais as feições estruturais do maciço rochoso como as descontinuidades 

são mais evidentes e atuantes. Rochas alteradas, pelo fato de pouco evidenciarem as 

descontinuidades, são raramente passivas deste fenômeno, uma vez que sofrem maiores 

influencias das características geomecânicas do material ou características de resistência 

da rocha matriz.  

Segundo a proposta de Willie & Mah (2004), para a ocorrência de tombamento de 

blocos, duas condições básicas devem ser consideradas. A primeira condição consiste 

em analisar o mergulho dos planos que determinam a superfície basal do tombamento e 

a segunda condição consiste em analisar a interferência da forma do bloco gerado pela 

interseção das descontinuidades.  

Assim, segundo as condições propostas por Willie & Mah (2004), considerando y a 

altura do bloco e ∆x a espessura do bloco, a avaliação do tombamento segundo a análise 

dos planos basais, considerando que o ângulo de atrito do plano da base do bloco é ϕp, é 

que o bloco não deslizará e estará estável quando o ângulo de mergulho da base do 

bloco for menor que o ângulo de atrito, ou seja, ψp < ϕp. Avaliando o tombamento pela 

forma do bloco, o tombamento acontecerá quando a força peso estiver fora do centro de 

gravidade do bloco, atendendo a seguinte condição Δx/y < tan ψp. Todas as condições 

apresentadas acima podem ser melhores visualizadas na Figura 2.11. 

2.2.4 – Ruptura Circular 

A ruptura do tipo circular está condicionada a maciços rochosos muito fraturados, 

compostos por superfícies múltiplas de diversas descontinuidades, que no geral, tendem 

a apresentar forma aproximadamente circular. Assim, a condição principal para a 

ocorrência deste modo de ruptura, é a existência de várias descontinuidades, com os 
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mais diversos vetores-mergulho (Figura 2.12). A ruptura circular também pode ocorrer 

em rochas brandas.  

 
 

Figura 2.11 – Análise das condições básicas para a ocorrência de tombamento de blocos 

(Extraído e Wyllie & Mah (2004)).

 

 

Figura 2.12 - Representação em bloco diagrama e projeção hemisférica das diversas 

descontinuidades para a ocorrência de ruptura circular (Modificado de Hoek & Bray 

(1981)). 

 

2.3 – MÉTODOS DE ESTABILIDADE DE TALUDES APLICADOS 

A MACIÇOS ROCHOSOS. 

A engenharia geotécnica tem desempenhado um papel importante e crescente nos 

empreendimentos civis e minerais nos últimos anos, principalmente em relação ao 
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estudo da estabilidade de taludes. O rápido desenvolvimento e as altas exigências 

impostas às cavas gerou um cenário, no qual se tornou frequente cavas com dimensões 

significativas em solos, rochas frescas e rochas alteradas chegando a ultrapassar 

algumas centenas de metros. Neste cenário, tornou-se extremamente importante o 

estudo da estabilidade dos taludes visando a resolução do binômio entre a máxima 

extração mineral e a segurança do empreendimento.  

Segundo Hoek et al. (2000), o impacto econômico gerado por designs excessivamente 

conservativos ou falhas na estabilidade dos taludes podem gerar impactos significativos 

para o empreendimento e por esta razão, o estudo da estabilidade dos taludes é 

altamente justificado.  

Segundo o mesmo Hoek (2009), uma gestão efetiva da estabilidade dos taludes durante 

o desenvolvimento de cavas a céu aberto requer uma avaliação continua do estudo da 

estabilidade dos mesmos. Esta avaliação depende diretamente de um bom modelo 

geológico, geotécnico e hidrogeológico, bem como uma boa compreensão dos riscos e 

consequências econômicas de uma provável instabilidade dos taludes. Assim, um bom 

design de taludes é aquele que integra todos os fatores acima citados de forma a 

balancear segurança e eficiência econômica e operacional.  

No contexto da mineração, a relação entre os parâmetros geotécnicos dos materiais 

envolvidos, a influencia da hidrogeologia, a influencia da geologia estrutural e o design 

final proposto, ou seja, o ângulo final de cava e a geometria da mesma são considerados 

como a resolução do problema proposto por Hoek (2009) entre a segurança e a 

eficiência operacional e econômica. O fator de segurança dos taludes pode ser 

considerado uma maneira eficaz de definir esta relação de forma quantitativa e 

qualitativa. De forma geral, o fator de segurança mínimo aceitável para taludes para um 

período curto de tempo, é de 1,3. Para taludes permanentes, tais como aqueles de vias 

de transporte, um fator de segurança de 1,5 é mais indicado.  

2.3.1 – Métodos convencionais de análise da estabilidade de taludes 

A análise da estabilidade de taludes em mineração é uma atividade bastante complexa. 

Segundo Reis (2010), citando o trabalho de Abrão e Oliveira (1998), a complexidade se 

deve a grande dinâmica da escavação, ao grande porte dos equipamentos, às 
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peculiaridades da exploração que admitem um menor fator de segurança, possibilidade 

de rupturas localizadas, convivência com situações causadas por desmontes com uso de 

explosivos, rebaixamentos de nível de água e variações de geometria com os avanços do 

processo de lavra. 

Dentro desta complexidade, diversos métodos de análise de estabilidade de taludes 

foram propostos, visando obter a melhor relação entre os itens acima descritos e um 

índice que pudesse descrever a segurança do empreendimento.  

Os primeiros métodos desenvolvidos foram denominados métodos convencionais. A 

principal característica destes métodos corresponde ao fato de que os mesmos buscam 

prever a possibilidade de rupturas pelo estudo das forças que atuam ao longo de uma 

superfície potencial de ruptura, considerando estáveis taludes onde a relação entre os 

esforços resistentes e atuantes é maior que um. O rápido desenvolvimento da mineração 

ao longo dos últimos anos ocasionou também o desenvolvimento de novos métodos 

convencionais. As novas geometrias de cava cada vez mais significativas e desafiadoras 

fez surgir a necessidade de estudar o comportamento de taludes com alturas cada vez 

maiores, onde não apenas a análise do risco de ruptura era suficiente para garantir a 

segurança dos mesmos, pois neste caso as deformações sofridas pelo maciço podem 

gerar tantas perdas quanto a ruptura do talude. Deste modo foram desenvolvidos 

métodos onde a análise de estabilidade é feita com base em princípios tensão e 

deformação através de métodos numéricos. Nestes novos métodos, são considerados os 

modelos elaborados a partir das características intrínsecas dos materiais constituintes do 

maciço rochosos e o estado de tensão atuante, permitindo previsões e análises não 

apenas quanto a rupturas, mas também quanto a deformações.  

Dentre os métodos convencionais, podemos citar os métodos de equilíbrio limite. 

Segundo Silva (2013) estes métodos são assim chamados pelo fato de fundamentarem-

se na hipótese de que as massas terrosas e/ou rochosas se encontram em equilíbrio e se 

comportam como um corpo rígido-plástico na iminência de deslizamento bastando, 

desta forma, analisar as equações para a situação limite.  

 A principal característica destes métodos é a adoção do pressuposto, na análise de 

estabilidade de taludes, da ruptura de uma massa de solo ou rocha, dividida em lamelas 

ou blocos, ao longo de uma superfície potencial de ruptura. Ao longo desta superfície, o 
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fator de segurança é considerado constante, e este é determinado a partir de equações 

que satisfaçam o equilíbrio estático de forças e/ou momentos em duas direções 

ortogonais. A resolução deste equilíbrio estático associado ao critério de ruptura 

adotado não é suficiente para tornar a análise determinada, gerando um numero de 

incógnitas superior ao numero de equações envolvidas na resolução do problema. Desta 

forma, foram desenvolvidas diferentes hipóteses na tentativa de resolver a 

indeterminação existente, dando origem a vários métodos.  

De uma forma geral, estes muitos métodos de equilíbrio limite desenvolvidos podem ser 

agrupados em dois grupos principais, de acordo com a satisfação das exigências 

impostas pelo problema quanto ao equilíbrio global e/ou para cada lamela 

individualmente: 

 Não rigorosos: métodos que não satisfazem integralmente as premissas de 

equilíbrio estático global ou para as lamelas individuais; 

 Rigorosos: métodos que satisfazem integralmente estas condições de equilíbrio 

e, assim, teoricamente fornecem resultados mais confiáveis. 

 

Segundo Reis (2010), os principais métodos de equilíbrio limite podem ser assim 

brevemente resumidos em função de suas principais características (Tabela 2.9): 

 

1. Método de Fellenius - considera uma superfície de ruptura circular, divide a 

massa deslizante em lamelas e não considera forças interlamelares; 

 

2. Método de Bishop Simplificado - considera uma superfície de ruptura circular, 

divide a massa deslizante em lamelas, considera a resultante das forças 

interlamelares horizontal e as forças cisalhantes entre lamelas como nulas; 

 

3. Método de Janbu Simplificado - considera uma superfície de ruptura qualquer, a 

resultante das forças interlamelares é horizontal e um fator empírico (fo) é 

utilizado para considerar as forças cisalhantes interlamelares; 
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4. Método de Janbu Generalizado - considera uma superfície de ruptura qualquer e 

a resultante das forças interlamelares é determinada por uma linha de empuxo 

assumida; 

 

5. Método de Spencer - considera uma superfície de ruptura circular, sendo 

introduzida em 1973 a ruptura por uma superfície qualquer e a resultante das 

forças interlamelares tem inclinação constante através da massa deslizante; 

 

6. Método de Morgenstern-Price - considera uma superfície de ruptura qualquer, a 

direção da resultante das forças interlamelares é determinada pelo uso de uma 

função arbitrada, onde  é um fator da função que deve satisfazer o equilíbrio de 

forças e momentos e as lamelas de espessura finita; 

 

7. Método GLE - considera uma superfície de ruptura qualquer, a direção da 

resultante das forças entre lamelas é definida com uma função arbitrada, onde  

é um fator da função que deve satisfazer o equilíbrio de forças e momentos, e as 

lamelas de espessura infinitesimal; 

 

8. Método de Sarma - considera a massa deslizante dividida em lamelas e que a 

resistência interna entre lamela é mobilizada. O fator de aceleração crítica (Kc) 

pode ser utilizado para indicar a estabilidade do talude, sendo definido como a 

carga horizontal, fração do peso total livre, que aplicada no corpo livre resulta 

em um estado de tensão na superfície de escorregamento em equilíbrio com a 

resistência ao cisalhamento disponível. A técnica para obter a condição crítica 

consiste em variar a inclinação de um bloco, mantendo as inclinações dos outros 

blocos constante, até obter o Kc mínimo. Repete-se o processo para os outros 

blocos. Essa técnica não garante a unicidade da solução mas apresenta uma 

solução satisfatória que fornece um conjunto crítico de inclinações de lamelas. 

Este método foi adaptado para análise de blocos múltiplos em taludes rochosos, 

sendo que neste caso a obtenção de Kc não é prioritária e a inclinação das 

lamelas é definida pela geometria das descontinuidades, fazendo deste método o 

único capaz de analisar ruptura de múltiplos blocos em talude em rocha. 

 



36 
 

Tabela 2.9 – Principais métodos convencionais de análise da estabilidade de taludes 

(Modificado de Reis (2010)): 

 

Todos os métodos acima apresentados, apesar de possuírem e considerarem hipóteses 

simplificadoras diferentes, apresentam em seu conteúdo e desenvolvimento alguns 

princípios comuns. Segundo Morgenstern (1982) os princípios comuns são os citados a 

seguir: 

1. É postulado um mecanismo de deslizamento, sem maiores restrições 

cinemáticas desde que os mecanismos sejam possíveis. Na configuração 

simples, é assumida que a ruptura no talude ocorre ao longo de superfícies 

planas ou circulares. Quando as condições não são uniformes, consideram-se 

formas mais complexas, sendo as análises desenvolvidas para manipular 

superfícies de formas arbitrárias; 

 

Direção 1 Direção 2*

* Qualquer uma de duas direções ortogonais (por ex.: vertical e horizontal) pode ser utilizada no 

somatório das forças;

** Equilíbrio de momentos utilizado no cálculo das forças cisalhantes entre fatias;

*** Método Geral de Equilíbrio Limite.

Sarma

Referências

Fellenius (1936)

Bishop (1955)

Janbu (1954,1973)

Janbu (1973)

Spencer (1967,1973)

Morgenstern e Price (1965)

Fredlund e Krahn (1977)     

Fredlund et al (1981)

Sarma (1973, 1979)

Bishop Simplificado

Janbu Simplificado

Janbu Generalizado**

Spencer

Morgenstern-Price

GLE*** Sim Sim Sim

Sim Sim Sim

Sim Sim Sim

Sim Sim Sim

Sim Sim Não

Sim Sim Sim

Sim Não Sim

Método de análise

Equilíbrio de forças Equilíbrio

de

momentos

Fellenius Sim Não Sim
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2. A resistência ao cisalhamento necessária para equilibrar o mecanismo de 

ruptura assumido é calculada pelas leis da estática. Os conceitos físicos usados 

são tais que a massa potencial de deslizamento está em um estado de equilíbrio 

limite e o critério de ruptura de solo ou rocha é satisfeito em qualquer ponto ao 

longo da superfície proposta. Os vários métodos diferem quanto ao grau com 

que as condições de equilíbrio são satisfeitas, sendo que alguns métodos violam 

as condições de equilíbrio estático. Este é um fator importante quando é 

avaliado o rigor de algum dos métodos (caracterização dos métodos de análise 

em métodos rigorosos e métodos não rigorosos, como explicitado previamente); 

 

3. A resistência ao cisalhamento calculada, requerida para o equilíbrio, é 

comparada com a resistência ao cisalhamento disponível; 

 

4. O mecanismo correspondente ao menor valor de FS (fator de segurança) é 

obtido por um processo iterativo. Por exemplo, sendo a superfície de 

deslizamento circular, faz-se uma busca para o círculo crítico de deslizamento. 

Quando a posição da superfície de deslizamento é governada por uma região de 

fraqueza dominante, não são necessárias outras tentativas. 

 

Apesar da existência de um numero significativo de métodos, a escolha do método de 

análise de estabilidade de taludes depende diretamente do tipo de maciço rochoso em 

estudo e, segundo Reis (2010), dos seguintes aspectos relacionados ao mesmo: 

 

1. Tipo de superfície de ruptura - são adotadas tradicionalmente em solos 

superfícies de ruptura circular, o que dificilmente ocorre em rochas, exceto em 

maciços rochosos muito fraturados. Em rochas as superfícies de ruptura são 

dominadas pelas descontinuidades, podendo ser planares, bi-planares, múltiplos 

planos ou compostas; 

 

2. Inclinação das lamelas - em solos são adotadas lamelas verticais, o que 

dificilmente ocorre em rochas, exceto em maciços rochosos muito fraturados. 

Em rochas a inclinação das lamelas é determinada pela geometria dos blocos, ou 

seja, pelas descontinuidades; 
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3. Critérios de resistência - em solos é normalmente empregado o critério de Mohr-

Coulomb, (parâmetros de resistência c e ). Já em rochas depende das 

características das descontinuidades podendo empregar os critérios de ruptura de 

Mohr-Coulomb, Barton & Bandis ou Hoek & Brown. 

 

Para o desenvolvimento das análises dos taludes da Mina do Andrade, foi utilizado o 

método de Bishop Simplificado por se tratar de um método amplamente aplicado e 

utilizado nas obras e estudos associados a engenharia geotécnica. As análises de 

estabilidade de taludes foram desenvolvidas utilizando o software Slide 6.0 da 

Rocscience. Segundo Freitas (2011), programas de computadores como o citado acima 

foram desenvolvidos a partir da crescente evolução da informática e sua massificação, a 

qual permitiu o desenvolvimento de programas comerciais baseados nas técnicas acima 

apresentadas, programas estes que se legitimam atualmente, pelo seu uso rotineiro para 

análise de problemas na engenharia.  

Esse tipo de software tem permitido analisar problemas cada vez mais complexos. É 

agora possível tratar problemas com estratigrafia complexa, pressão de água nos poros 

irregular, vários modelos de força de corte linear e não linear, qualquer forma de 

superfície de deslizamento, cargas concentradas e reforços estruturais. 
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CAPÍTULO 3 – ESTUDO DE CASO: CAVA DA MINA DO 

ANDRADE 

3.1 – DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O presente estudo foi desenvolvido na Mina do Andrade, localizada no município de 

Bela Vista de Minas, a 2,5 km da cidade de João Monlevade, no estado de Minas 

Gerais.  

Os trabalhos de exploração na mina se iniciaram em 1936 sob a supervisão de Gustave 

Peffer, um engenheiro funcionário da extinta companhia siderúrgica Belgo Mineira 

(CSBM). Em 1944, a CSBM iniciou a produção de sinter feed na mina, a fim de 

complementar o fornecimento de minério de ferro para a usina siderúrgica de João 

Monlevade, pertencente ao mesmo grupo.  Em 1993 a mina passou a ser administrada 

pelo grupo Mineração Trindade S.A. (SAMITRI), a qual administrou a mina até o ano 

2000, quando a SAMITRI foi adquirida pela companhia Vale do Rio Doce (VALE). A 

partir daí, a mina voltou a ser administrada pela CSBM. Em 2004 a VALE começou a 

administrar os direitos minerários da mina do Andrade até o ano de 2009, quando a 

administração retornou novamente para a CSBM e neste mesmo ano, esta foi adquirida 

pelo grupo ArcelorMittal (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Linha do tempo dos dados históricos da Mina do Andrade. 
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Em 2011 a mina iniciou um processo de expansão para a ampliação da capacidade 

produtiva de Sinter Feed de 1,5 milhões de toneladas por ano em 2011 para 3,5 milhões 

de toneladas em 2015 e planos futuros para a produção de 7 milhões de toneladas de 

Sinter Feed por ano. Para isto, uma nova planta de beneficiamento foi construída em 

2012 e a capacidade produtiva da mina em relação à exploração de minério e estéril 

também foi ampliada. 

A mina é dividida em cinco setores segundo as diferentes litologias e tipologias de 

minério (Figura 3.2). Ao sudeste da mina temos a região denominada Quartzito, devido 

a abundância deste tipo de rocha. Ao sudoeste temos a região do Pico, por conter a 

região de maior elevação da cava. A nordeste da mina encontra-se a região da 

Exportação, nome este devido a alta qualidade do minério e a noroeste temos a região 

do Cabral. Por fim, bem a nordeste da cava temos a região do Peito de Aço. Este nome 

faz referência a alta compacidade do material devido a sua trama mineralógica.   

Todas as áreas estão atualmente ativas e em lavra, com produção anual aproximada de 

estéril de 10 milhões de toneladas e produção anual aproximada de minério de 2,5 

milhões de toneladas.  

O acesso a região pode ser feito a partir de Belo Horizonte passando pela BR 381 

sentido a Cidade de João Monlevade. A distância aproximada do trajeto é de 110 km. 

Embora a mina esteja localizada no município de Bela Vista de Minas, a portaria 

principal está localizada na cidade de João Monlevade, motivo pelo qual foi sugerido o 

trajeto acima (Figura 3.3). 

3.2 – DESCRIÇÃO FISIOGRÁFICA DO LOCAL 

A Mina do Andrade está localizada na porção nordeste do Quadrilátero Ferrífero. 

Segundo Dorr (1969), o Quadrilátero Ferrífero está localizado na região central de 

Minas Gerais, aproximadamente na latitude 20°15’ S e longitude 43°30’W. 

Corresponde a uma região composta por serras de elevação significativas, com a 

elevação máxima identificada na Serra do Caraça, com 2.100m de altitude. Por este 

motivo, esta região é considerada um divisor de águas entre as Bacias Hidrográficas do 

São Francisco e do Rio Doce (Figura 3.4). 
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Figura 3.2 – Foto aérea da mina e suas respectivas áreas de lavra. 

 

Figura 3.3 – Acesso a área de estudo (Google, Novembro de 2014). 

Segundo Varajão (1991), a presença das litologias dos grupos Itabira e Piracicaba 

garantem o realce topográfico do Quadrilátero Ferrífero. Estas unidades litológicas 

Mina do 

Andrade 
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estão presentes nas feições geomorfológicas da Mina do Andrade evidenciando a 

paisagem local, e assim conformando um relevo de serra caracterizado por um conjunto 

de relevo dobrado e bastante dissecado, elaborado em estruturas dobradas e falhadas  

 

Figura 3.4 – Modelo digital de terreno da região do Quadrilátero Ferrífero (Modificado 

de Alkmim, 2009). 

  

Figura 3.5 – Modelo digital de terreno da Mina do Andrade e sua elevação máxima. 

Mina do Andrade 

Mina do Andrade 
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devido aos eventos tectônicos submetidos. A porção norte da área da mina é delimitada 

pelas serras do Andrade, onde se destaca o pico do Andrade (1.115m de altitude), e das 

Três Antas, as quais apresentam orientação geral NW-SE (Figura 3.5). As vertentes 

serranas apresentam-se escarpadas (entre 75 e 20%), e são dissecadas por drenagens de 

vales encaixados. A forte declividade condiciona a formação de solos rasos, cujas 

características pedológicas favorecem a erosão. 

De forma geral, o clima da área é marcado por duas estações bem definidas (inverno 

seco e verão chuvoso) as médias de temperaturas são ligeiramente elevadas na maior 

parte do ano (média anual de 20,8 °C) e índices pluviométricos anuais satisfatórios 

(cerca de 1.200 mm). 

3.3 – GEOLOGIA REGIONAL 

Em termos regionais, a Mina do Andrade situa-se a nordeste do Quadrilátero Ferrífero, 

conforme citado anteriormente (Figura 3.6). Em linhas gerais a região compreende três 

grandes conjuntos de unidades geológicas, que correspondem da base para o topo os 

complexos metamórficos arqueanos, o Supergrupo Rio das Velhas e por fim o 

Supergrupo Minas (Tabela 3.1). 

 

Figura 3.6 – Mapa geológico regional (modificado de Endo (1997)). 
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Tabela 3.1 – Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (Endo, 1997).  

Era 

Período 
Super-grupo Grupo Formação Litotipos 

Ambiente 

Sedimentar 

Espessura 

Máxima 

Idade 

(Ma) 

    Canga    

 Evento Sul-Atlantiano 

Terciário   Fonseca Sedimentos lacustrinos e linhito  100 54 

Discordância Erosiva e Angular 

Orogênese Brasiliana 650  Ma a 560 Ma 

Orogênese Transamazônica – 2.250 Ma a 1.900 Ma 

  Itacolomi  
Quartzito, metaconglomerado e raramente 

filito 
Molassa? 2.000  

Discordância Erosiva e Angular 

P
al

eo
p

ro
te

ro
zó

ic
o

 

Orogênese Transamazônica – 2.250 Ma a 1.900 Ma e intrusões de granitóides 

Minas 

Sabará 

Estrada Real 
Metarenito, metaconglomerado, 

metadiamictito e quartzito 
Continental 200-750  

Saramenha 

Clorita xisto, filito, quartzito, 

metadiamictito, itabirito, metagrauvaca e  

metaconglomerado,  

Flysh >985 
2.650 

U/Pb4 

Discordância Erosiva Local 

Piracicaba 

Barreiro Filito e filito carbonático Plataforma 150  

Taboões Ortoquartzito Plataforma 125  

Fecho do 

Funil 

Filito, filito dolomítico, mármore e 

dolomito 
Plataforma 410  

Cercadinho 

Quartzito ferruginoso, quartzito, filito 

prateado, filito ferruginoso, dolomito e 

metaconglomerado 

Plataforma 600  

Discordância Erosiva Local 

Itabira 

Gandarela 
Dolomito, mármore, itabirito dolomítico, 

filito dolomítico 
Plataforma 600 

2.450 

Pb/Pb1 

Cauê 
Itabirito (fácies óxido), itabirito dolomítico, 

hematitito, filito dolomítico e dolosito 
Plataforma 350 

1.830 

Pb/Pb5 

Caraça 

Batatal Filito Plataforma 250  

Moeda Quartzito, metaconglomerado, filito  Plataforma 1.000 
2.608 

Pb/Pb2 

Discordância Erosiva Local 

Tamanduá 

7Morro 

Grande 

Sericita-clorita xisto com intercalações de 

filito ferruginoso, clorita xisto, quartzo-

sericita xisto e filito coloração cinza 

Plataforma   

Cambotas 

Quartzito com camadas de conglomerado 

com seixos de formação ferrífera e lentes 

de formação ferrífera no topo 

Plataforma   

Discordância Erosiva e Angular 

A
rq

u
ea

n
o
 

Orogênese Rio das Velhas – 2.800 Ma a 2650 Ma com intrusões de granitóides 

Rio das 

Velhas 

Maquiné 
Casa Forte  Quartzito, metaconglomerado e filito Molassa >400  

Palmital Filito, quartzo xisto e metaconglomerado Molassa 1.400  

Nova Lima Indiviso 

Quartzo xisto, quartzito, metagrauvacas, 

metaconglomerados, xistos carbonáticos, 

metatufos, formações ferríferas, filitos, 

metabasaltos, metakomatiítos, serpentinitos 

e talco xistos 

 3.700 

2.772 

 a 2780 

U/Pb3 

Discordância Erosiva 

Embasamento 
Gnaisse migmatítico de idade superior a 

2.900 Ma6  
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3.3.1 – Complexos Metamórficos Arqueanos  

Os complexos metamórficos de idade arqueana do Quadrilátero Ferrífero são 

constituídos predominantemente por gnaisses bandados, com ou sem inclusões 

anfibolíticas, migmatitos e granitos de composições variadas. O comportamento 

metamórfico desta unidade é, em geral, polifásico, sendo afetada por um metamorfismo 

regional em condições de fácies anfibolito médio a superior, tendo sido sujeita, 

posteriormente, a transformações metamórficas retrógradas em condições de fácies 

xisto-verde. São comuns rochas básicas tardi a pós-tectônicas preenchendo 

descontinuidades produzidas por distensão crustal. 

Os contatos desses complexos com as unidades sobrejacentes são, em geral, tectônicos, 

mostrando uma foliação de médio a alto ângulo ou ainda concordantes. 

3.3.2 – Supergrupo Rio das Velhas 

O Supergrupo Rio das Velhas é composto, da base para o topo, pelos grupos Nova Lima 

e Maquiné (Dorr 1969). O Grupo Nova Lima é constituído por filitos, filitos grafitosos, 

clorita xistos, sericita xistos, metagrauvacas, rochas máficas e ultramáficas, formações 

ferríferas do tipo algoma, metacherts e dolomitos. Sobrepõem-se em discordância 

erosional, com níveis conglomeráticos na base, quartzitos maciços e sericíticos, sericita-

quartzo xistos, metaconglomerados oligo e polimíticos e filitos do Grupo Maquiné 

(Dorr, 1969; Maxwell 1972). 

Segundo alguns autores, o metamorfismo original das rochas do Supergrupo Rio das 

Velhas é discutível e não há indícios de ocorrência de metamorfismo retrógrado nos 

xistos e filitos do Grupo Nova Lima. De forma global, as rochas desta unidade 

encontram-se no domínio da fácies xisto-verde, na zona da biotita e clorita. Fácies 

metamórficas mais elevadas tem sido registrado nas auréolas metamórficas dos 

complexos metamórficos Bação e Belo Horizonte. 

3.3.3 – Supergrupo Minas 

O Supergrupo Minas é uma sequência metassedimentar de idade paleoproterozóica com 

pequena contribuição vulcânica. Sua estratigrafia é constituída essencialmente por 

xistos, quartzitos, filitos, formação ferrífera e rochas carbonáticas, assentados 
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discordantemente sobre gnaisses e mica-xistos. As rochas desta unidade recobrem as 

unidades do Supergrupo Rio das Velhas e o complexo granito-gnáissico, em uma nítida 

discordância erosiva e angular. Com base em ciclos deposicionais, o Supergrupo Minas 

pode ser subdividido em seis grupos: Tamanduá, Caraça, Itabira, Piracicaba, Sabará e 

Itacolomi (Figura 3.7). 

3.3.3.1 - Grupo Tamanduá  

O Grupo Tamanduá é dividido em duas formações: Formação Cambotas, na base, que 

inclui quartzitos, xistos e filitos, e, no topo, pela Formação Morro Grande, composta por 

filitos, formação ferrífera dolomítica e xistos quartzosos.  

3.3.3.2 - Grupo Caraça 

O Grupo Caraça é constituído essencialmente por metassedimentos de origem clástica e 

engloba as formações Moeda e Batatal.  Segundo (Dorr 1969), a Formação Moeda 

caracteriza-se por apresentar duas fácies intergradacionais de composição 

predominantemente quartzosa. A inferior é constituída por espesso pacote de quartzito 

grosso com estruturas sedimentares preservadas. A superior é silicosa de granulometria 

fina e em algumas regiões chega a ser confundida com os filitos da Formação Batatal. A 

Formação Batatal é subdividida em duas unidades litológicas. A unidade inferior é 

composta de muscovita-sericita-xisto, localmente com brechas, níveis quartzíticos, 

camadas lenticulares de turmalinito e localmente intercalados com delgadas lentes de 

dolomito. A unidade superior compreende uma sequência de "greenstone-belt", rochas 

máficas, talco-xisto, finas lentes de dolomito com xisto-verde e itabirito. 

3.3.3.3 - Grupo Itabira  

O Grupo Itabira é constituído por duas formações, a Formação Cauê e a Formação 

Gandarela. A Formação Cauê é a mais importante do ponto de vista econômico, por 

conter grandes depósitos de ferro e por apresentar ampla distribuição no QF. 

Caracteriza-se por três litotipos, ora intercalados com pequenas lentes de filito e rocha 

carbonática: Itabirito (quartzo, hematita, magnetita), itabirito dolomítico (quartzo, 

hematita, magnetita e dolomita) e itabirito anfibolítico. A Formação Gandarela 

constitui-se basicamente de dolomitos, calcários, filitos dolomíticos, formação ferrífera 

dolomítica, filito e lentes quartzíticas. Quando alterada, a Formação Gandarela pode se 

apresentar como um itabirito manganesífero. 
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3.3.3.4 - Grupo Piracicaba 

É constituído por quatro formações (Cercadinho, Fêcho do Funil, Taboões e Barreiro). 

Esse grupo consiste em metassedimentos clásticos, incluindo conglomerado fino, 

quartzito e filito carbonoso, contendo esporadicamente precipitados químicos ou 

bioquímicos. Na maioria das vezes, a individualização das formações que compõem 

este grupo torna-se muito difícil devido à natureza dos contatos entre as mesmas. A 

Formação Cercadinho constitui-se de intercalações de quartzitos e filitos ferruginosos e 

lentes de dolomito. O contato superior com a Formação Fêcho do Funil é de natureza 

gradacional. O contato inferior, com o Grupo Itabira, pode ser uma discordância angular 

ou uma desconformidade erosiva no oeste do QF. A Formação Fêcho do Funil é 

composta por uma sequência de filitos dolomíticos marrom e cinza escuro, dolomitos 

argilosos e silicosos, filitos cinza e marrom, metassiltitos e dolomitos impuros. Alguns 

filitos são levemente ferruginosos. A Formação Taboões é constituída por quartzitos 

finos e maciços e a Formação Barreiro por filitos e filitos grafitosos.  

3.3.3.5 - Grupo Sabará 

O Grupo Sabará é composto por um espesso pacote de rochas clásticas com 

intercalações localizadas de sedimentos químicos e rochas vulcânicas. Ocorrem 

principalmente metadiamictitos, filitos, clorita-xistos e xistos.  

3.3.3.6 - Grupo Itacolomi  

O Grupo Itacolomi definido por Dorr (1969) é constituído de duas fácies: uma fácies 

quartzítica, denominada de tipo Itacolomi, e a outra filítica, designada de Santo 

Antônio. A fácies quartzítica é constituída predominantemente de quartzitos, quartzitos 

conglomeráticos, quartzitos ferruginosos de aspecto semelhante ao itabirito e filito. Os 

seixos são de quartzo, hematita, itabirito, quartzito, filito e granito. Esta unidade é 

formada por vários maciços quartzíticos isolados e distribuídos ao longo das bordas sul 

e leste do QF, apresentando intensidades e estilos variados de deformação. Este fato tem 

dificultado os estudos de correlação com as unidades formalmente definidas. Nas 

localidades-tipo, o Grupo Itacolomi repousa em discordância angular sobre as unidades 

Sabará, Barreiro e Fecho do Funil. O valor angular máximo desta discordância é cerca 

de 12 graus. 

http://www.cprm.gov.br/estrada_real/glossario.html#q
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Embora o Supergrupo Minas esteja separado do Supergrupo Rio das Velhas por 

discordância estrutural e estratigráfica, o grau metamórfico que afetou o Supergrupo 

Minas não difere muito da unidade sotoposta sendo caracterizada por metamorfismo da 

fácies xisto-verde atingindo a fácies anfibolito nas porções leste, sudeste e nordeste do 

QF. 

 

Figura 3.7 – Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (modificado de Alkmim e 

Marshak, 1998). 

3.4 – GEOLOGIA LOCAL  

Inserida no Quadrilátero Ferrífero, a Mina do Andrade está localizada dentro da 

estrutura denominada de Sinclinal do Andrade, na porção NE do QF. Segundo Januzzi 

et al. (1995), o Sinclinal do Andrade é uma das grandes estruturas da região: apresenta 
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eixo orientado NE-SW, dado pelo acamamento e xistosidade, cujas direções variam 

entre E-W e NW-SE. 

A geologia local mostra que a mina encontra-se posicionada dentro da Formação Cauê, 

Grupo Itabira, constituída de minérios de alto teor e itabiritos, além de intercalações de 

xistos, anfibolitos, quartzitos e gnaisses. No topo da Formação Cauê estratigraficamente 

aparecem os mármores da Formação Gandarela. Entretanto na região da mina estes 

mármores da Formação Gandarela não aparecem. São encontrados xistos e filitos muito 

alterados. Segundo Peres (2005), isto pode ser explicado por cavalgamentos na região 

que impõem a repetição de unidades mais antigas sobre a sequência Minas. Estes xistos 

e filitos são relacionados ao Supergrupo Rio das Velhas, entretanto são facilmente 

confundidos com os xistos e filitos do Grupo Piracicaba e com os que ocupam a posição 

da Formação Gandarela. A similaridade composicional e a ausência de afloramentos 

praticamente impossibilitam a delimitação de contatos e falhamentos. 

3.4.1 – Arranjo e evolução estrutural  

Segundo Peres (2005), a região em questão apresenta uma complexa evolução 

estrutural. São observadas e identificadas três fases deformacionais ocorridas na região. 

A fase designada como D1 não é a primeira fase de deformação. Entretanto, esta fase 

D1 obliterou os registros de deformações anteriores. 

A fase D1 gerou o bandamento principal que é paralelo ou sub-paralelo ao bandamento 

original. Nesta fase ocorreu grandes falhamentos paralelos às unidades, o que coloca os 

gnaisses sobre as supracrustais nas porções N e E da mina.  

A fase D2 configurou a arquitetura atual da formação ferrífera e de suas encaixantes. As 

estruturas da fase D2 encontram-se dobradas pela fase seguinte, o que gera uma 

variação do trend geral, como o acamamento que se encontra paralelo a foliação da 

primeira fase.  

A fase designada D3 causou dobramentos e falhamentos de NW para SE e parece ser 

coaxial a fase D2, o que pode significar um pulso tardio desta fase. Esta fase é 

representada por falhamentos reversos, dominantemente rúpteis e de trend NNE-SSW.  
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A principal falha desta fase foi designada como falha do Cabral, a qual apresenta maior 

rejeito e sua maior expressão é promover o cavalgamento dos gnaisses posicionados a 

NW da área de estudo, omitindo a formação ferrífera e as supracrustais associadas no 

flanco oeste do sinclinal do Andrade.  

Segundo Januzzi et al. (1995) e Januzzi (1999), os registros da primeira fase de 

deformação dúctil que afetou o QF segundo Chemale et al. (1991) são encontrados na 

geração da foliação (S1), como a orientação de cristais de hematita lamelar e o 

desenvolvimento de escamas de cavalgamentos com vergência para W-SW. Esses 

cavalgamentos permitiram o espessamento das formações ferríferas e, além de colocá-

las em contato com os xistos, filitos, gnaisses e quartzitos, permitiram o aparecimento 

de xistos e anfibólios-xistos intercalados ao pacote da formação ferrífera. O segundo 

evento é marcado pelo desenvolvimento de uma zona transpressiva de direção NE/SW, 

que localmente individualizaram os corpos de hematita.  

Segundo Januzzi (1999), o contexto estrutural à qual foram submetidas às rochas da 

Mina do Andrade, colocando a formação ferrífera (rocha permeável) entre xistos (rocha 

impermeável), permitiu uma maior lixiviação da sílica e carbonatos na calha do 

Sinclinal Andrade do que nas bordas, favorecendo o enriquecimento desta zona.  

O minério de ferro da Mina do Andrade pode ser dividido em diversos tipos, devido às 

variações geradas pelas deformações sofridas pela formação ferrífera, associados ao 

grau metamórfico elevado (fácies anfibolito com retrometamorfismo para xisto-verde).  

Assim, Os tipos de minérios encontrados na mina são: hematita xistosa compacta, 

hematita xistosa semicompacta, hematita xistosa friável e hematita pulverulenta, além 

de itabiritos comuns, constituídos de quartzo e óxidos de ferro (hematita e magnetita 

martitizada), geralmente bastante alterados, com itabiritos dolomíticos encontrados em 

profundidade (furos de sondagens) e algum itabirito anfibolítico.  

3.4.2 – Litotipos e sucessão estratigráfica 

Observa-se na Mina do Andrade uma complexa relação entre as unidades formalmente 

distintas e entre os litotipos identificados na formação ferrífera. A continuidade de 

horizontes estratigráficos, seja nas unidades encaixantes ou na mineralização, parece 
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ocorrer em toda a área mapeada, porem a sobreposição de eventos deformacionais e 

metamórficos impõe variações laterais e rompimentos. 

 As variações laterais, assim como repetições de estratos ou horizontes, ocorrem seja 

por falhamento, dobramento ou uma combinação destes. O empilhamento das unidades 

presentes na Mina do Andrade é ilustrado na figura 3.8. Nesta ilustração, os xistos não 

apresentam diferenciação pois os mesmos serão descritos em seguida em função de sua 

posição estratigráfica e em função de sua unidade geológica.  

 

Figura 3.8 – Empilhamento simplificado das unidades na Mina do Andrade (Extraído de 

MDGEO, 2008). 

3.4.2.1 – Gnaisses e Granitoides 

As rochas gnáissicas que envolvem a região do Andrade ocorrem sob e sobre as rochas 

supracrustais, devido à falhamentos reversos. Possuem foliação milonítica que gera uma 

recristalização dinâmica dos minerais, que desenvolve feições como porfiroclastos de 

feldspato e sombras de pressão simétricas. Estas feições sugerem alto grau de 

magnitude para as deformações associadas a sua geração.  
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É observado um aumento da milonitização (também confirmado a partir de furos de 

sonda) na porção oeste da mina, onde os gnaisses parecem sobrepor-se por falhamento 

reverso as demais unidades. 

Em termos genéticos estas rochas granito–gnáissicas são frequentemente associadas ao 

embasamento arqueano do QF. Entretanto, novos mapeamentos conduzidos ou com a 

participação da CPRM-MG tem associado rochas composicionalmente e texturalmente 

semelhantes aos granitoides de idade meso-proterozóica da suíte borrachudos, o que 

torna a gênese destas rochas alvo de um estudo mais complexo. 

3.4.2.2 – Anfibolitos e anfibólio-gnaisses 

Os anfibolitos, anfibólio-gnaisses e anfibólio-xistos são observados em dois contextos 

segundo seu posicionamento estratigráfico. A primeira ocorrência de anfibolitos ocorre 

entre os gnaisses e os quartzitos ao sul da cava principal e a segunda ocorrência ocorre 

em meio aos xistos, a nordeste da cava. Em geral são ocorrências de pouca espessura e 

insignificante continuidade lateral, em comparação com as demais ocorrências. 

Entretanto furos de sonda próximos a cava da Mina do Andrade apresentam 

significativas ocorrências destas rochas e comprovam sua associação aos xistos-

biotíticos que ocorrem na região.  

Estas rochas são geralmente compostas por anfibólios, feldspato e biotita. Possuem uma 

foliação metamórfica bem definida que parece ser paralela a um bandamento 

composicional de protólito. Os anfibólios encontram-se alinhados sobre a foliação 

metamórfica definindo uma lineação de crescimento mineral muito clara em amostras 

frescas de furos de sonda. 

A correlação destas rochas com as unidades formais do Quadrilátero Ferrífero não é 

clara e nem precisa. Entretanto, para as ocorrências posicionadas entre os quartzitos e os 

gnaisses sotopostos, não se descarta uma possível associação às rochas do Supergrupo 

Rio das Velhas. 

3.4.2.3 – Supergrupo Rio das Velhas – Grupo Nova Lima 

A norte da cava da Mina do Andrade, acima da formação ferrífera ocorrem xistos e 

filitos bastante alterados, associados ao Grupo Nova Lima. Estas rochas apresentam um 
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bandamento fino, com bandas bem definidas de grafita (cinza) e um material branco, 

que se apresenta como uma massa de argilo-minerais.  

Na região nordeste da cava, também em contato com a formação ferrífera, ocorre um 

xisto com bandamento de material argiloso de coloração clara (produto de alteração) 

alternado com material argiloso de coloração escura, típico de alteração de rochas 

carbonáticas.  

Em termos gerais, estas rochas podem ser classificadas como clorita-xistos 

extremamente alterados, que apresentam uma coloração variegada com tons 

avermelhados (Figura 3.9).  

 

  

Figura 3.9 – Saprolito de clorita-xisto do Grupo Nova Lima. (A) Vista geral do talude; 

(B) Grau de alteração da rocha (Extraído de VOGBR - B, 2013). 

3.4.2.4 – Supergrupo Minas– Grupo Itabira – Formações Cauê e Gandarela 

A Formação Cauê é bem representada na Mina do Andrade por seus Itabiritos e 

Hematitítos. A formação ferrífera possui considerável continuidade lateral com 

espessura em torno de 100 metros na região central da mina e 50 metros ou menos em 

seu prolongamento para leste. 

Apresenta uma grande variação tipológica que pode ser condicionada por heranças 

sedimentares e sobreposição de estruturas e processos metamórficos. Grande parte dos 

afloramentos ocorre na porção central da cava principal e em toda a extensão do peito 

de aço (Figura 3.10). 

(A) (B) 
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Figura 3.10 – Ampla distribuição dos afloramentos da formação ferrífera na porção 

central da cava da Mina do Andrade (Extraído de VOGBR - B, 2013). 

Petrográficamente, a formação ferrífera é constituída de dois tipos principais de rochas, 

que são os itabiritos silicosos e os hematitítos (Figura 3.11).  Para a classificação destas 

variedades, é comumente utilizado critério o teor de hematita e quartzo estimado em 

função da avaliação volumétrica comparativa dos constituintes minerais. Assim, são 

classificados como hematitítos os corpos cujo volume de hematita e/ou magnetita seja 

superior a 95% e são classificados como Itabiritos os corpos cujo volume de quartzo 

seja superior a 5%. 

Os itabiritos apresentam-se bandados com laminas de quartzo alternadas com hematita 

especularítica. A hematita, assim como a laminação da rocha, define uma foliação 

principal que pode ser cortada por uma foliação secundária composta de quartzo.  

 

Figura 3.11 – Itabiritos silicosos e hematitítos (Extraído de VOGBR - B, 2013). 

Itabiritos Silicosos 

Hematitítos 
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Os itabiritos em geral apresentam-se friáveis e pouco resistentes a erosão superficial. 

Em alguns pontos da cava, ocorre uma cobertura laterítica que recobre os afloramentos 

e algumas encostas, fornecendo maior resistência e sustentando feições diferenciadas de 

relevo. Observando sua distribuição sobre a cava, podemos perceber que existe uma 

tendência dos itabiritos se posicionarem na base do pacote de formações ferríferas.  

Os hematitítos possuem composição dominada por hematita especular, algumas vezes 

granular. Em alguns pontos é possível encontrar ripas de talco alteradas, podendo 

atingir 10% do volume da rocha. Algumas ocorrências de magnetita também são 

frequentes, podendo atingir 95% do volume da rocha. Os hematitítos tendem a ocorrer 

no topo da formação ferrífera, sobre os itabiritos de sua base.  

Na região da Mina do Andrade não existem indícios da presença da Formação 

Gandarela. Alguns xistos carbonáticos foram encontrados na região sudeste da cava, os 

quais sugerem uma associação com a formação. Entretanto, devido à falta de 

exposições, não é possível sustentar esta afirmação.  

3.4.2.5 – Supergrupo Minas– Grupo Piracicaba  

O Grupo Piracicaba é representado na Mina do Andrade por quartzitos, quartzo-sericita-

xistos e botita-xistos compostos por granada, cianita, estaurolita e anfibólio. Ocorre ao 

longo de uma faixa aparentemente contínua ao longo de toda a porção sul da cava da 

Mina do Andrade, e se estende para a direção E – NE rumo ao Peito de Aço. Ocupa 

uma posição estratigráfica bem definida, situado entre os gnaisses e anfibolítos na base 

e a formação ferrífera no topo.  

Os quartzitos apresentam boa exposição na área, marcando significativas quebras de 

relevo, onde se destaca o Pico do Andrade, ponto culminante na área com 1149 metros 

de altitude. Apresenta composição bastante variável, que vai de quartzito a um xisto 

sericítico-quartzoso friável (Figuras 3.12 e 3.13).  

Os biotita-xistos com ocorrências e variações composicionais de granada, cianita, 

estaurolita e anfibólio ocorre também ao sul da cava da mina, e se entendem para ENE e 

para S até os limites da mina (Figura 3.14 e 3.15). A posição estratigráfica destes xistos 

sugere uma correlação direta com os mármores e metapelitos da Formação Gandarela 

do Quadrilátero Ferrífero, os quais na Mina do Andrade, metamorfisados na fácies 
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anfibolito, poderia atestar a paragênese acima descrita para os biotitas-xistos. 

Entretanto, devido falta de dados, estudos mais elaborados e devido ao caráter pouco 

carbonático dos mesmos, esta afirmação não pode ser suportada e por isto os xistos 

serão inseridos no Grupo Piracicaba.  

 

Figura 3.12 – Quartzito pouco alterado do Grupo Piracicaba (Extraído de VOGBR - B, 

2013). 

 

Figura 3.13 – Quartzo-sericita-xisto do Grupo Piracicaba (Extraído de VOGBR - B, 

2013). 

Devido ao elevado grau de alteração destas rochas e a falta de afloramentos-tipo de cada 

formação específica do Grupo Piracicaba (Cercadinho, Fêcho do Funil, Taboões e 
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Barreiro), optou-se por classificar e enquadrar esta sequência apenas em relação ao 

grupo pertencente ao Supergrupo Minas.  

 

Figura 3.14 – Biotita-xisto e suas variações na Mina do Andrade (Extraído de VOGBR - 

B, 2013). 

 

Figura 3.15 – Biotita-xisto, suas variações e distribuição na Mina do Andrade (Extraído 

de VOGBR - B, 2013). 

3.4.2.6 – Xistos básicos intrusivos 

Os xistos descritos neste tópico são diques intrudidos que cortam toda a sequência 

acima descrita, os quais foram posteriormente submetidos a deformações, 

W 

N 
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metamorfismo e metassomatismo. Estes processos geraram uma transformação 

mineralógica da rocha, resultando na geração de clorita, talco e anfibólio inseridos em 

clorita-xistos e talco-anfibólio-xistos. Na porção centro-oeste da cava é possível 

verificar o afloramento de um dique expressivo destas rochas (Figura 3.16). Junto a este 

corpo é possível observar diversas feições de movimento, que indicam uma intrusão de 

NW para SE, caracterizando um movimento reverso (Figura 3.17). 

 

Figura 3.16 – Intrusão de xisto ultramáfico no Itabirito (Extraído de VOGBR - B, 2013). 

3.4.2.7 – Gabros / Diabásios 

No interior da mina afloram dois diques de composição básica e metamorficamente 

pouco alterados. Os corpos aflorantes podem ser considerados diabásio, devido a sua 

granulação fina. O primeiro corpo pode ser observado na porção sul da cava, cortando a 

formação ferrífera e as rochas do Grupo Piracicaba. Trata-se de um corpo bastante 

alterado e textura típica de rocha intrusiva. Um belo afloramento pode ser visualizado 

na região do Quartzito (Figura 3.18). 

O segundo corpo aflora na porção norte da exportação. Apresenta foliação pouco 

evidente e espessura pouco expressiva até o momento. Considerando as análises 

mineralógicas e texturais, esta intrusão difere da anterior pelo caráter mineralógico 

diferenciado e pela foliação pouco evidente.  
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Figura 3.17 – Detalhe da intrusão de xisto ultramáfico com feições de movimento 

reverso (Extraído de VOGBR - B, 2013). 

 

Figura 3.18 – Dique de diabásio cortando as rochas do Grupo Piracicaba no Quartzito 

(Extraído de VOGBR - B, 2013). 

3.4.2.8 – Lateritas Ferruginosas 

As lateritas estão localizadas na porção centro-oeste da cava. A porção leste da mina 

não são apresenta afloramentos significativos de cobertura laterítica.  Possuem 

espessura média de 10 metros e podem ser classificadas como laterítas ferruginosas 

alóctones cimentadas por hidróxidos de ferro. Em certas regiões apresentam volume 

significativo de blocos de formação ferrífera. Dependendo da qualidade destes blocos, 

em certas ocasiões estas lateritas são consideradas minério (Figura 3.19). 
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Figura 3.19 – Horizonte laterítico no talude, acima da formação ferrífera (Extraído de 

VOGBR - B, 2013). 
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CAPÍTULO 4 - CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DOS 

MACIÇOS ROCHOSOS DA CAVA 

A caracterização geotécnica dos maciços rochosos da Mina do Andrade foi 

desenvolvida a partir de quatro estágios, que incluem a caracterização e classificação 

litoestrutural e geomecânica dos taludes, a obtenção dos parâmetros geotécnicos dos 

maciços rochosos, a avaliação dos dados estruturais e análises cinemáticas destes dados 

e por fim a caracterização hidrogeológica da cava.  

A Classificação litoestrutural e geomecânica dos maciços rochosos da Mina do Andrade 

foi obtida a partir da caracterização geológico-geotécnica dos taludes, que inclui a 

caracterização de suas litologias, estruturas geológicas presentes e grau de alteração. A 

partir da análise e interpretação destes dados foi possível determinar os parâmetros que 

seriam utilizados nos métodos clássicos de caracterização geomecânica de maciços 

rochosos e no detalhamento das descontinuidades estruturais presentes. A classificação 

geomecânica permitiu a determinação e o conhecimento das classes de maciços 

rochosos presentes na área de estudo, bem como determinar as suas ocorrências e 

espessuras.  

Os parâmetros geotécnicos dos maciços rochosos da Mina do Andrade foram obtidos a 

partir de ensaios de resistência a compressão triaxial realizados anteriormente pela 

empresa CVRD e pela ArcelorMittal em áreas consideradas estratégicas e 

representativas dos maciços rochosos analisados. A partir destes ensaios foi possível 

obter parâmetros como a coesão C e o ângulo de atrito Ф. 

A avaliação dos dados estruturais e a análise cinemática dos maciços foram baseadas 

nos dados levantados a partir do mapeamento geológico-geotécnico realizado na área da 

cava. A avaliação dos dados estruturais inclui a análise de cada descontinuidade e sua 

orientação, segundo os setores da cava do Andrade. A análise cinemática foi realizada 

por meio de analises estereográficas de cada descontinuidade descrita e sua correlação 

com os principais mecanismos de ruptura e os taludes da Mina do Andrade.  

A caracterização hidrogeológica foi elaborada a partir da relação entre as litologias 

presentes na mina do Andrade, suas principais estruturas geológicas e os dados 

hidrológicos históricos. Esta caracterização permitiu a divisão da cava em setores 
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hidrogeológicos e a correlação das informações obtidas nestes setores aos poucos dados 

de monitoramento hidrogeológico presentes, permitiu a elaboração de um modelo 

hidrogeológico conceitual.  

4.1- CLASSIFICAÇÃO LITOESTRUTURAL E GEOMECÂNICA 

A Classificação litoestrutural e geomecânica dos maciços rochosos da Mina do Andrade 

foi obtida a partir da caracterização geológico-geotécnica dos taludes, que inclui a 

caracterização de suas litologias, estruturas geológicas presentes e grau de alteração. A 

partir desta classificação foi possível determinar e reconhecer as classes de maciços 

rochosos presentes na área de estudo, bem como determinar as suas ocorrências e 

espessuras.  

A metodologia de trabalho utilizada para a classificação geomecânica foi baseada nas 

recomendações sugeridas pela ISRM cujos critérios, parâmetros e faixas de valores são 

correlacionados com critérios considerados por Bieniawski dentro de sistema de 

classificação do maciço rochoso RMR (1989). Ambos os critérios foram adaptados, 

segundo sugestões e métodos propostos pela empresa consultora VOGBR, para permitir 

seu uso em regiões de climas tropicais. Ressalta-se que as metodologias propostas e 

utilizadas consideram tanto a etapa de coleta como a de processamento dos dados como 

sendo metodologias que integram os dois critérios mencionados e que são aceitos 

internacionalmente.  

4.1.1 – Classificação dos maciços rochosos 

As atividades de campo, procedimentos, critérios, parâmetros e a metodologia de 

trabalho utilizada para a classificação dos maciços rochosos serão descritas a seguir. 

O mapeamento geológico-geotécnico foi realizado na escala 1:2.000. Os pontos 

descritos foram sistematicamente espaçados a cada 40m, devido à homogeneidade dos 

litotipos da cava. Para cada ponto foi utilizado uma ficha de descrição com informações 

sobre a localização (coordenadas UTM, datum SAD 69 – fuso 23S), observações 

importantes, registro fotográfico do local, além do levantamento de parâmetros 

geomecânicos para as descontinuidades, rocha sã e para o maciço rochoso. 
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Para o levantamento dos dados coletados em campo foram utilizados guias e 

nomenclaturas propostas na literatura, como por exemplo a de Barton (1974) e a 

classificação proposta pela ISRM (1981), além de tabelas elaboradas e adaptadas pela 

empresa consultora VOGBR. O levantamento destes parâmetros coletados em campo 

foi realizado segundo as metodologias sugeridas pela ISRM que compreendem os 

seguintes aspectos, segundo os parâmetros analisados:  

 Rocha intacta: 

o Identificação dos litotipos, fundamentado na apreciação das suas 

características macroscópicas; 

o Grau de resistência (R0-R5) e grau de intemperismo (W1-W6); segundo 

os parâmetros de caracterização geotécnica recomendados pela ISRM e 

adaptados pela empresa consultora VOGBR para seu uso em regiões de 

climas tropicais.  

 Descontinuidades: 

o Tipo de estrutura ( bandamento, foliação, fraturas, lineações e etc); 

o  Atitude, ou orientação espacial dos planos estruturais, utilizando a 

nomenclatura direção de mergulho e mergulho (dip direction/dip). 

o Persistência, ou comprimento do traço das estruturas planas, estimado 

por comparação visual da altura do talude, com a extensão do traço de 

cada descontinuidade; 

o Espaçamento, que é a distância entre planos estruturais de uma mesma 

família. É obtido pela relação inversa da frequência de descontinuidades 

(e.g. f = 4/m resulta em 0,25m de espaçamento); 

o Abertura, definida como a distância que separa as paredes da rocha de 

uma descontinuidade aberta onde o espaço é preenchido por ar ou água. 

o Rugosidade, ou grau de irregularidade e aspereza da superfície de 

descontinuidade que é comparada com perfis padrão (Barton, 1974) e 

quantificada pelos índices Jr; 

o Grau de intemperismo, ou grau alteração da descontinuidade é descrito 

pelo índice Ja (Barton et. al., 1974).  

Para a estimativa do grau de decomposição da rocha, da resistência à compressão não 

confinada e do grau de percolação da água, tanto para o caso das paredes quanto para o 
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preenchimento das descontinuidades, foram utilizadas as tabelas-padrão da ISRM 

(ISRM, 1981). A Figura 4.1 ilustra os parâmetros geomecânicos observados nas 

descontinuidades.  

 

 

Figura 4.1 - Ilustração de um maciço rochoso, indicando as características 

geomecânicas observadas nas descontinuidades (Modificado de Willye & Mah (2004)). 

Para a determinação dos valores de RQD do maciço rochoso foi seguida a metodologia 

recomendada por Palmstrom (1982), que sugere a utilização da seguinte formulação, 

segundo as Equações 4.1 e 4.2: 

 RQD = 0 para Jv>35      (Equação 4.1)  

 RQD = 100 para Jv<4,5.    (Equação 4.2) 
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O levantamento dos dados do contador volumétrico de juntas (Jv) foi executado 

seguindo as recomendações da ISRM, onde S1, S2 e S3 são os espaçamentos médios 

para cada família de descontinuidades.  

O critério de RQD sugerido por Palmstrom foi aplicado somente para o caso das rochas 

cujos parâmetros das descontinuidades puderam ser identificados na sua totalidade. No 

caso das rochas que apresentavam estágios avançados de alteração (intempérica e 

hidrotermal), os valores do RQD foram levantados visualmente, com base na 

experiência da empresa consultora VOGBR em maciços rochosos semelhantes.  

Após a execução da primeira etapa, que consistiu na caracterização geológico-

geotécnica dos maciços rochosos, a segunda etapa do processo de caracterização 

geomecânica foi o processamento e avaliação dos dados coletados em campo. Os 

parâmetros geotécnicos levantados para rocha intacta, maciço rochoso e 

descontinuidades foram utilizados para classificação do maciço rochoso de acordo com 

sistema RMR (Rock Mass Rating) desenvolvido por Bieniawski (1989). 

4.1.2 – Ajuste do sistema de classificação RMR 

O sistema de classificação RMR (Bienawski, 1989) é um sistema onde se permite 

relacionar índices de qualidade com parâmetros geotécnicos do maciço. Este sistema 

leva em conta os parâmetros de resistência uniaxial da matriz rochosa, RQD, 

espaçamento das descontinuidades, condição das descontinuidades e condições de 

saturação. Cada parâmetro tem uma pontuação determinada e a soma das pontuações 

obtidas para os cinco parâmetros resulta em um valor numérico com o qual se classifica 

o maciço rochoso. Esse valor é chamado de RMR-básico e não considera o ajuste por 

orientação das descontinuidades. Quando esse valor é submetido à correção por efeito 

da orientação das descontinuidades com relação à escavação é chamado de RMR-final. 

Os valores de RMR obtidos neste trabalho foram apenas os valores de RMR-básico e 

foi dado o valor de 0 ao ajuste por orientação das descontinuidades. Para fins práticos 

de avaliação foram assumidas condições secas de saturação. 

Para a classificação geomecânica dos maciços rochosos da Mina do Andrade utilizou-se 

os critérios de Bieniawski (1989), adaptado para seu uso em regiões de climas tropicais. 

Estas adaptações foram necessárias para viabilizar sua utilização na região da Mina do 
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Andrade, onde os solos residuais/saprolitos apresentam grandes espessuras e estruturas 

remanescentes das rochas de origem. Tais estruturas podem condicionar o 

comportamento geomecânico dos maciços em questão. 

Segundo o relatório apresentado pela VOGBR (VOGBR – B, 2013), o grau de 

intemperismo é um parâmetro importante sobre tudo em regiões de climas tropicais 

onde ocorrem chuvas intensas que originam horizontes de intemperismo bastantes 

desenvolvidos e de grandes espessuras. Segundo a sua intensidade e constância, chega a 

modificar as propriedades mecânicas do maciço rochoso, sendo por tanto um fator 

condicionante na qualidade do maciço em regiões com horizontes intempéricos bastante 

desenvolvidos. O sistema RMR que serviu de base para a elaboração do sistema de 

classificação apresentado neste relatório não considera este parâmetro (grau de 

intemperismo) dentro de seu sistema de classificação. 

Por outro lado e conforme já foi comentado por diversos autores (Hoek & Karzulovic, 

2000) para maciços rochosos de qualidade geomecânica muito pobre (RMR<21) é 

difícil estimar o valor do RMR, pois o somatório das pontuações não permite a obtenção 

de um valor confiável de classe de maciço.  

Devido a estas condicionantes é um imperativo encontrar uma maneira de avaliar a 

qualidade do maciço tentando levar em consideração este parâmetro. Para isto a 

empresa consultora VOGBR desenvolveu uma metodologia para ajustar a classe de 

maciço segundo a intensidade do intemperismo.  

Bieniawski (1989) dentro do seu sistema de classificação sugere aplicar correções aos 

valores de RMR através de índices de ajuste para perturbações que poderiam influenciar 

na qualidade do maciço rochoso e que não é considerada dentro da metodologia de 

avaliação por ele proposta. Dentro destas correções encontram-se a influência dos 

desmontes por detonação, os falhamentos principais e o ajuste de tensões.  

Adotando essa metodologia, a empresa consultora VOGBR inseriu um índice adicional 

aos três considerados por Bieniawski para a classificação dos maciços rochosos da Mina 

do Andrade. Este novo índice está baseado na intensidade do grau de intemperismo (W) 

que afeta o maciço rochoso. O grau de intemperismo (W) foi escolhido por ser um 

parâmetro externo aos utilizados por Bieniawski no cálculo do RMR, além de ser um 

fator determinante na qualidade do maciço. 
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De acordo com os diferentes graus de intemperismo (W1, W2, W3, W4, W5 e W6) 

propostos pela ISRM para avaliar o grau de intemperismo das rochas, analisou-se quais 

seriam as máximas pontuações que poderiam ser obtidas nos parâmetros considerados 

por Bieniawski para a obtenção do RMR considerando o grau de intemperismo a que 

está sendo submetida a rocha.  

A Tabela 4.1 mostra para cada grau de alteração (W) o valor máximo que pode ser 

obtido na somatória dos parâmetros propostos por Bieniawski. Ressalta-se que estas 

pontuações máximas usadas nesta análise foram determinadas levando-se em 

consideração as rochas presentes no contexto geológico do Quadrilátero Ferrífero (QF), 

a coerência entre os parâmetros e a experiência da empresa consultora VOGBR na 

caracterização geomecânica de maciços rochosos intemperizados no Quadrilátero 

Ferrífero. 

Estabelecidos os valores de máxima pontuação para cada grau de intemperismo, foi 

feita uma razão entre este valor e a pontuação da classe máxima esperada para o mesmo 

grau de intemperismo. A determinação de classe máxima de maciço segundo o grau de 

intemperismo foi realizada tomando como base a experiência da equipe técnica da 

empresa consultora VOGBR em classificação de maciços rochosos intemperizados no 

Quadrilátero Ferrífero. Esta razão forneceu como resultado valores de índices de ajuste 

dos valores do RMR por efeito do intemperismo. A Tabela 4.2 apresenta os valores dos 

índices de ajuste obtidos para cada grau de intemperismo, segundo a proposta da ISRM 

e adaptado por VOGBR (VOGBR – B, 2013). 

Com esta metodologia os valores de RMR básicos obtidos foram ajustados obtendo-se 

classes de maciço condizentes com a qualidade dos maciços rochosos observados na 

Mina do Andrade.  A determinação de classe de maciço foi realizada para cada ponto 

levantado. Logo as pontuações obtidas foram agrupadas em grupos de maciços com 

comportamento geomecânico similar.  

Neste trabalho os solos transportado e residual maduro, encontrados durante o 

levantamento, foram inseridos dentro da Classe VI, que corresponde a uma classe 

inexistente dentro do critério original de Bieniawski, mas foi inserida como parte dos 

critérios de adaptação propostos pela empresa consultora  VOGBR (VOGBR – B, 

2013). 
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Tabela 4.1 – Máximos Valores de RMR obtidos segundo o grau de intemperismo 

(Extraído de VOGBR - B (2013)). 

Grau de 

Intemperismo 

do Maciço 

 

Parâmetros 

Resistência 

(MPa) 

RQD 

(%) 

Espaçamento das 

descontinuidades 

(cm) 

Condições das 

descontinuidades 

Condições 

de 

saturação 

Total 

RMR 

W1 

Faixas de 

valores 
> 250 

90 – 

100 
> 200 - Seco  

Pesos 15 20 20 30 15 100 

W2 

Faixas de 

valores 
100 - 250 

90 – 

100 
> 200 - Seco  

Pesos 12 20 20 29 15 96 

W3 

Faixas de 

valores 
50 - 100 

90 – 

100 
> 200 - Seco  

Pesos 7 20 20 27 15 89 

W4 

Faixas de 

valores 
25 - 50 75 – 90 60 - 200 - Seco  

Pesos 4 17 15 25 15 76 

W5 

Faixas de 

valores 
5 – 25 25 – 50 6 – 20 - Seco  

Pesos 2 8 8 0 15 33 

W6 

Faixas de 

valores 
1 – 5 < 25 6 - Seco  

Pesos 1 3 5 0 15 24 

 

4.1.3 – Caracterização geomecânica e elaboração do modelo geomecânico 

A caracterização geomecânica teve como objetivo reconhecer as classes de maciços 

presentes na área de estudo, bem como determinar suas ocorrências e espessuras. Para 

os diferentes materiais ocorrentes na área foram avaliadas as propriedades de 

resistência, intemperismo, assim como as características das descontinuidades: 
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espaçamento, abertura, rugosidade, condições das paredes, preenchimento, resistência e 

alteração. 

Tabela 4.2 – Índice de ajuste obtido para cada grau de intemperismo (Extraído de 

VOGBR - B (2013)). 

Grau de 

Intemperismo 

Pesos 

máximos 

obtidos 

Classe de maciço máxima 

esperada (Bieniawski) 

Valores do RMR 

máximo esperado 

(Bieniawski) 

Razão 
Índice de 

ajuste 

W1 100 I 100 100/100 1 

W2 96 II 80 80/96 0,83 

W3 89 III 60 60/89 0,67 

W4 76 IV 40 40/76 0,53 

W5 33 V 20 20/33 0,61 

W6 24 V 20 20/24 0,83 

 

Esta caracterização foi baseada no mapeamento geomecânico da cava atual da Mina do 

Andrade e na interpretação das seções geotécnicas que englobam cava atual e cava final 

de projeto, seções estas elaboradas com base nas descrições geotécnicas de furos de 

sondagem realizados anteriormente. 

As seções geotécnicas foram desenvolvidas de acordo com a descrição e interpretação 

geomecânica dos furos de sondagem, elaboradas a partir de um acervo de 27 furos com 

descrição geotécnica, considerando os parâmetros grau de resistência, grau de alteração, 

RQD (Rock Quality Designation), grau de faturamento, rugosidade e preenchimento.  

A partir desses parâmetros, o maciço rochoso foi classificado com base no sistema de 

Bieniawski (1989). Essa classificação foi realizada para cada intervalo geotécnico. A 

Tabela 4.3 apresenta as coordenadas e as cotas topográficas dos furos analisados. 

Juntamente com as seções geotécnicas, foram interpretados e analisados os dados 

obtidos a partir da etapa de classificação dos maciços rochosos, que incluem 

sistematicamente os dados das descontinuidades obtidos, tais como: atitude, 
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persistência, espaçamento, rugosidade (índice Jr), grau de alteração da descontinuidade 

(índice Ja). Também foram levantados parâmetros do maciço rochoso como resistência, 

alteração (intemperismo) e grau de fraturamento, descritos no Capítulo 4.1.1.   

Assim, resumidamente os dados obtidos apresentam os seguintes resultados: 

A foliação (Sn) apresenta mergulho principalmente para norte, com variações nordeste e 

noroeste. Possui espaçamento médio menor que 0,06m. A persistência é maior que 20m 

qualificada como persistência muito grande (ISRM, 1981). O grau de abertura foi 

caracterizado como fechada (<0,25mm). 

Os valores de Jr (índice de influencia da rugosidade das paredes das descontinuidades) 

(Barton et al, (1974)) apresentam na sua maioria descontinuidades onduladas lisas 

(Jr=5), mas também ocorrem como planas lisas (Jr=8) e onduladas ásperas (Jr=4). Os 

índices Já (índice de influencia da alteração das paredes das descontinuidades) (Barton 

et al, (1974)) apresentam valores predominantemente igual a 1, indicando que os 

contatos entre os planos de foliação estão selados.   

No caso das fraturas, foram identificadas quatro famílias: F1: 164º/70º, F2: 174º/44º, 

F3: 232º/75º e F4: 298º/72º. 

Com relação a persistência, em linhas gerais, todas as famílias identificadas apresentam 

o predomínio de persistências baixas entre 3 e 10m, e  entre 1 e 3m (ISRM, 1981). O 

grau de abertura para as famílias de fraturas variam entre fechadas (<0,25mm) e 

parcialmente abertas (0,25-2,5mm). 

O espaçamento médio entre os planos das fraturas foi caracterizado com moderado 

entre (20cm – 60cm). Entretanto também ocorre em alguns pontos da cava, um 

espaçamento médio caracterizado como grande (60cm – 200cm).    

Nas famílias de fraturas F2, F3 e F4 predominam  valores de Jr para descontinuidades 

planas e ásperas (Jr=7), enquanto que na família de descontinuidades F1 predominam  

valores de Jr para descontinuidades planas e lisas (Jr=8). Para todas as famílias de 

fraturas o valor de Ja predominante é igual a 1, o que indica que as mesmas estão 

seladas. 
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É importante ressaltar que grande parte dos taludes da cava encontram-se 

completamente alterados (W5) e apresentam resistência muito branda (R1) a branda 

(R2). Para estas classes de materiais foram somente levantados parâmetros do maciço 

rochoso. 

Tabela 4.3 – Quadro Resumo dos furos utilizados nas seções geotécnicas. 

Identificação 
Coordenadas 

Cota 
Leste Norte 

FDDE0040 690.515,10 7.811.212,03 739,10 

FDDE0119 689.403,90 7.810.989,73 982,99 

FDDE0121 689.540,67 7.811.068,25 950,47 

FDDE0122 689.483,04 7.811.183,42 916,51 

FDDE0123 689.595,03 7.811.177,41 882,94 

FDDE0125 689.732,31 7.811.323,64 853,92 

FDDE0128 689.958,71 7.811.279,36 822,55 

FDDE0129 690.157,44 7.811.300,64 806,12 

FDDE0130 690.022,49 7.811.463,29 806,40 

FDDE0131 690.369,94 7.811.204,92 745,21 

FDDE0132 690.218,18 7.811.010,11 824,98 

FDDE0133 690.259,48 7.811.033,91 819,23 

FDDE0136 689.915,80 7.810.963,84 844,34 

FDDE0137 690.759,27 7.811.274,07 727,83 

FDDE0140 690.230,72 7.810.976,20 833,33 

FDDE0142 690.832,83 7.811.294,23 728,35 

FDDE0147 689.836,92 7.810.863,93 887,48 

FDDE0148 689.627,76 7.810.681,10 1.044,56 

FDDE0150 689.548,03 7.810.586,03 1.099,04 

FDDE0333 689.424,11 7.811.033,42 970,96 

FDDE0351 690.205,28 7.811.217,03 806,80 

FDDE0353 690.381,13 7.811.105,50 811,20 

FDDE0357 690.662,56 7.811.418,01 701,57 

FDDE0358 690.688,19 7.811.472,25 685,03 

FDDE0366 689.807,82 7.811.654,79 806,81 

FDDE0367 689.802,90 7.811.623,70 818,59 

FDDE0368 690.610,76 7.810.770,38 880,54 
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4.1.4 – Apresentação dos resultados de classificação geomecânica  

A classificação geomecânica dos maciços rochosos da Mina do Andrade foi elaborada a 

partir dos dados levantados no mapeamento geomecânico para cava atual e com base 

nas descrições geotécnicas dos testemunhos de sondagem para a cava final de projeto.  

A definição de classes de maciço foi realizada tomando como base os parâmetros 

levantados em campo, os quais foram agrupados em grupos de maciços com 

comportamento geomecânico similar.  

 Para a identificação destes grupos, utilizaram-se os critérios RMR (Rock Mass Rating), 

variando de Classe I, correspondente a um maciço rochoso de qualidade geomecânica 

boa até a Classe V, correspondente a um maciço de qualidade geomecânica muito 

pobre. O mapa com as classes de maciço da cava da mina do Andrade (cava principal e 

cava Peito de Aço) pode ser visualizado na Figura 4.2.   

Neste trabalho, os solos transportados e solos residuais maduros foram inseridos na 

Classe VI. É importante ressaltar que essa classe é inexistente no critério original de 

Bieniawski, mas é considerada como parte dos critérios sugeridos pela empresa 

consultora VOGBR. 

Os maciços da cava da Mina do Andrade são constituídos, basicamente, por 4 classes 

descritas a seguir: 

Classe VI – A classe VI foi mapeada apenas na borda sul da cava principal e no entorno 

da cava do Peito de Aço. Esta classe está relacionada aos solos coluvionares e ao 

material de aterro, ambos delimitados durante o mapeamento geomecânico. 

Classe de maciço V (maciço muito pobre) – A classe V ocorre como um maciço pobre 

a muito pobre, constituído geralmente por saprolito ou maciços rochosos intensamente 

alterados e de baixa resistência. Esta classe é a que possui maior distribuição areal em 

toda a Mina do Andrade (principalmente na cava principal). Ocorre principalmente nos 

xistos do Grupo Piracicaba e Nova Lima, e nos itabiritos da Formação Cauê. Como 

estes litotipos possuem composições mineralógicas e estruturas diferentes, a classe V 

apresenta comportamentos geotécnicos distintos nestes diferentes litotipos.  
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Figura 4.2 - Mapa de classes de maciços, Mina do Andrade (Modificado de VOGBR - B, 2013).
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Foi possível verificar durante o mapeamento que uma grande quantidade de problemas 

geotécnicos ocorre na classe V. As principais feições geodinâmicas encontradas na 

Mina do Andrade ocorrem nessa classe, como escorregamentos e erosões (Figura 4.3), 

os quais podem ser desde o nível de bancada ou até mesmo rompendo vários bancos. 

 

Classe de maciço IV (maciço pobre) – A classe IV trata-se de um maciço pobre, 

constituído de rocha pouco resistente, muito alterada e fraturada. Entretanto, pode 

ocorrer associado a rochas mais resistentes que possuem alto grau de fraturamento. 

Percebe-se que na Mina do Andrade a classe IV ocorre na porção sudeste da cava 

principal e em quase toda extensão da cava do Peito de Aço.  Esta classe está 

relacionada principalmente aos itabiritos da Formação Cauê, mas também ocorre nos 

xistos e quartzo-mica xistos do Grupo Piracicaba.  

 

Figura 4.3 – Talude de clorita-xisto do Grupo Piracicaba rompido no alto da cava 

principal (Classe V) (Extraído de VOGBR - C (2013)). 
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Classe de maciço III (maciço regular) – A classe III está relacionada a materiais que 

apresentam valores de resistência variando de moderada a alta e baixo grau de alteração. 

O seu comportamento geotécnico está fundamentalmente condicionado pelas condições 

estruturais do maciço rochoso. Geralmente apresentam mudança na coloração em 

relação à rocha sã. 

Na Mina do Andrade esta classe ocorre apenas em formatos de lentes. Está relacionada 

principalmente aos itabiritos da Formação Cauê (Figura 4.4) e aos quartzitos do Grupo 

Piracicaba. 

A classificação geomecânica da cava final de projeto foi elaborada com base em sete 

seções geológico-geotécnicas verticais. Estas seções foram elaboradas a partir 

descrições geotécnicas dos furos de sondagem apresentados anteriormente. A planta 

com a locação das seções e das sondagens pode ser visualizada na Figura 4.5. As sete 

seções geológico-geotécnicas verticais serão apresentadas no Anexo 1. 

As Figuras 4.6 e 4.7 apresentam uma seção esquemática das classes predominantes na 

mina do Andrade, juntamente com um detalhe desta seção.  

 

Figura 4.4 – Talude com itabirito da Formação Cauê (Classe III) (Extraído de VOGBR - 

B (2013)). 
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Figura 4.5 – Planta com a locação das seções geológico-geotécnicas verticais utilizadas 

na classificação geomecânica da cava final de projeto (Extraído de VOGBR - A, 2013). 

 

 

 

Figura 4.6 – Seção esquemática das classes de maciço encontradas na Mina do Andrade 

(Extraído de VOGBR - A (2013)). 
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Figura 4.7 – Detalhe da seção esquemática da Figura 4.6 (Extraído de VOGBR - A 

(2013)). 

A partir desta seção esquemática, é possível concluir que o maciço da cava final da 

Mina do Andrade é constituído, basicamente pelas seguintes classes descritas a seguir: 

Classe VI – Ocorre de forma bem restrita e superficial. Esta classe não aparece em 

todas as seções e sempre está relacionada nos furos de sondagem a horizontes de solo e 

material descrito como colúvio. 

Classe de maciço V (maciço muito pobre) – Trata-se de um maciço pobre a muito 

pobre, localizado principalmente na região mais superficial, em decorrência da alteração 

natural das rochas. Em geral é constituído por saprolitos e maciços intensamente 

alterados. A classe apresenta espessuras variando de 5 a 164m, onde nota-se que a 

maior espessura ocorre na região central da cava final (seção E-E’, Figura 4.5).  
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Classe de maciço IV (maciço pobre) – Trata-se de um maciço pobre, constituído de 

rocha muito alterada e fraturada. A classe IV aflora na superfície das seções que 

contemplam a cava atual da mina do Andrade. Nestas seções sua espessura varia 17 a 

50m. Entretanto, na porção central e norte da cava, sua presença é restrita a pequenas 

lentes chegando a ser inexistente seção F-F’(Veja Figura 4.5).   

Classe de maciço III (maciço regular) – Constituído de maciço rochoso fraturado, seus 

materiais apresentam resistência que varia de moderada a alta e baixo grau de 

fraturamento. De maneira geral o maciço Classe III apresenta espessuras variando de 45 

a 180m e em quase todas seções ele se localiza abaixo da Classe V, se estendendo por 

toda extensão da cava. Nota-se que grande parte a cava final está inserida na Classe III  

Classe de maciço I-II (maciço muito bom/bom) – Constituído por maciço rochoso de 

boa qualidade geomecânica, muito resistente, sem alteração e pouco fraturado. O 

maciço Classe I-II encontra-se localizado imediatamente abaixo ao maciço Classe III, 

ocorrendo também em formato de lentes em classes de maciços menos resistentes. Na 

cava final o maciço Classe I-II ocorre em grande profundidade e de forma restrita. 

4.2 – PARÂMETROS GEOTÉCNICOS    

Após a etapa de caracterização e classificação geomecânica dos maciços rochosos da 

Mina do Andrade, foi realizado o levantamento dos parâmetros geotécnicos de 

resistência das rochas analisadas. Desta forma, foram analisados os registros históricos 

de ensaios realizados anteriormente pela empresa CSBM e pela CVRD. Juntamente a 

este levantamento, foram selecionadas novas áreas representativas para a realização de 

novos ensaios, a fim de complementar os dados disponíveis e garantir a caracterização 

de todas as rochas envolvidas no trabalho. 

Para os ensaios realizados pelas empresas CSBM e CVRD, os métodos e procedimentos 

utilizados para a coleta de amostras, preparação das mesmas e realização dos ensaios 

não foram encontrados. Por este motivo, serão apresentados neste trabalho apenas os 

dados finais disponíveis em relação aos parâmetros geotécnicos de resistência. Vale 

ressaltar que estes dados foram inúmeras vezes utilizados em analises anteriores e foram 

validados pela empresa consultora VOGBR segundo a vasta experiência da mesma em 
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relação aos valores obtidos e aos valores comumente encontrados no Quadrilátero 

Ferrífero.  

Para os ensaios realizados pela ArcelorMittal, segundo o relatório da PATTROL (2012) 

os ensaios foram realizados seguindo as orientações da ASTM (American Society for 

Testing Materials) e quando aplicável, seguiram-se as orientações da ISRM 

(International Society for Rock Mechanics), e contou-se com a vasta experiência do 

laboratório, em ensaios de amostras de rocha e solos. 

As áreas nas quais foram feitas a coleta de amostras e realização de ensaios foram 

selecionadas segundo os dados apresentados na etapa de caracterização e classificação 

geomecânica dos maciços rochosos e sua respectiva classe de maciço rochoso.  

Neste trabalho serão utilizados apenas os resultados obtidos pelos ensaios de resistência 

a compressão triaxial realizados, uma vez que estes permitem a obtenção de todos os 

parâmetros de resistência das rochas necessários para a realização das análises 

cinemáticas e das análises de estabilidade de taludes desenvolvidas.  

4.2.1 – Parâmetros geotécnicos obtidos pela CSBM e CVRD 

Segundo os dados disponíveis, foram coletadas no total 16 amostras para ensaios de 

resistência a compressão triaxial, segundo o ensaio CIU (Adensado isotropicamente e 

não adensado).  A Tabela 4.4 apresenta os resultados obtidos pelos ensaios realizados. 

Como já citado anteriormente, os métodos e procedimentos utilizados para a coleta de 

amostras, preparação das mesmas e realização dos ensaios não foram encontrados. 

Tabela 4.4 – Resultados obtidos pelos ensaios de resistência a compressão triaxial das 

amostras coletadas pelas empresas CSBM e CVRD. 

MATERIAL 
CARACTERIZAÇÃO 

RESISTÊNCIA 

PARALELA OBLIQUA 

nat (kN/m³)
c' ' c' ' 

(kN/m²) (º) (kN/m²) (º) 

SOLO 19,00     20,00 26,00 

ROCHA METAMÁFICA 23,00 40,00 27,50 212,50 37,25 

GNAISSE 21,50     207,50 37,75 

HEMATITA 44,00     600,00 46,33 

ITABIRITO 31,50 70,00 33,00 440,00 41,25 

QUARTZITO 21,50 50,00 32,33 242,50 38,00 

XISTO 22,00 46,67 25,33 197,50 36,25 
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4.2.2 – Parâmetros geotécnicos obtidos pela ArcelorMittal 

Após a etapa de caracterização e classificação geomecânica dos maciços rochosos e 

após a análise dos dados históricos disponíveis em relação aos parâmetros geotécnicos 

de resistência, foram selecionadas novas áreas estratégicas e representativas para a 

realização de novos ensaios. A Figura 4.8 representa os locais de coleta de amostras 

para a realização de ensaios realizados pela ArcelorMittal.  

Os parâmetros geotécnicos obtidos pelos ensaios realizados pela CSBM e CVRD são 

bastante representativos para as rochas inseridas em maciços rochosos pouco ou 

medianamente alterados dos taludes analisados, segundo as classes I a III da 

classificação de Bieniawski (1989).  

Isto se deve ao fato de que as amostras utilizadas nos ensaios foram coletadas a uma 

profundidade considerável e, portanto, apresentavam um grau de alteração diferente das 

mesmas litologias expostas. Esta diferença se torna bastante evidente quando 

comparamos os resultados obtidos nos ensaios anteriormente realizados e as rochas 

expostas nos maciços inseridos na área de estudo. Observando novamente a Figura 4.2, 

observamos que a mesma está totalmente inserida em afloramentos de maciços rochosos 

classes IV e V, segundo a classificação de Bieniawski (1989). 

Para uma melhor caracterização dos parâmetros geotécnicos dos maciços rochosos 

atualmente expostos, segundo sua classe de maciço rochoso correspondente, foram 

selecionadas novas áreas para a realização de ensaios.  

O critério adotado para a seleção destas novas áreas estratégicas considerou a litologia 

exposta, sua representatividade no estudo, sua classe de maciço rochoso correspondente, 

sua distribuição espacial segundo as seções geológico-geotécnicas e segundo o modelo 

geomecânico elaborado e por fim, uma análise prévia e comparação dos parâmetros 

geomecânicos anteriormente obtidos e o maciço rochoso da área em questão.  

Assim, foram selecionadas 22 áreas para a coleta de amostras para a realização de 

ensaios a fim de caracterizar os maciços rochosos de classe IV e V expostos, de acordo 

com a área de estudo. Foram analisadas amostras estratégicas e específicas de Gnaisses, 

Quartzitos e Xistos, uma vez que estes apresentam um grau de alteração bastante 

elevado quando comparado aos Itabiritos e Hematitítos e a distribuição espacial destas 
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três litologias é bastante representativa e no geral, os problemas de instabilidade 

geotécnica estão associados a estas unidades.  

 

Figura 4.8 – Pontos de coleta de amostra para a realização de ensaios para a 

ArcelorMittal. 

No total, foram coletadas 20 amostras, que incluem amostras deformadas e 

indeformadas de rochas em avançado estado de alteração de xistos, quartzitos e gnaisses 

para a realização dos ensaios de limite de liquidez (NBR 6459/84), limite de 

plasticidade (NBR7180/84), ensaio de granulometria por sedimentação 

(NBR7181/1984), sondagem à percussão e mista, ensaios de permeabilidade “In Situ” e 

ensaio triaxial CIU (adensado isotropicamente e não drenado -  ASTM D4767). 

Os corpos de prova submetidos ao ensaio de resistência triaxial foram analisados 

segundo o ensaio triaxial tipo CIU com medidas de poropressões, em corpos de prova 

dos saprolitos moldados na umidade natural ou com corpos de prova saturados, em 

função das condições de cada material. Nos ensaios, foram adotadas tensões confinantes 

de 75, 150, 300 e 600 kPa.  
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A Tabela 4.5 ilustra as amostras obtidas a partir de poços de investigação e os ensaios 

realizados. Conforme citado anteriormente, neste trabalho serão utilizados apenas os 

resultados obtidos pelos ensaios de resistência a compressão triaxial realizados. A 

Tabela 4.6 ilustra os resultados obtidos a partir do ensaio triaxial CIU. 

Tabela 4.5 – Planilha quantitativa dos ensaios realizados em laboratório. (Extraído de 

PATTROL, 2012). 

 

Tabela 4.6 – Resultados obtidos pelos ensaios de resistência a compressão triaxial tipo 

CIU das amostras da ArcelorMittal (Extraído de PATTROL, 2012). 

MATERIAL LEGENDA 
CARACTERIZAÇÃO 

RESISTÊNCIA 

PARALELA OBLIQUA 

nat (kN/m³)
c' ' c' ' 

(kN/m²) (º) (kN/m²) (º) 

Gnaisse classe IV-V PI EX 01 28,1 22,5 9,7 5,6 32,9 

Gnaisse classe IV-V PI EX 02 25,8 17,2 15,5 0,0 36,6 

Gnaisse classe IV-V PI EX 03 26,6 66,1 12,1 25,9 29,9 

Gnaisse classe IV-V PI EX 04 25,8 0 14,9 6,5 35,3 

Quartzito classe IV-V PI EA 01 27,8 22,8 16,1 51,0 25,1 

Xisto classe IV-V PI EA 02 26,9 40,5 12,1 51,7 29,5 

Gnaisse classe IV-V PI P08 01 27,1 15 10,5 27 19,7 

 

Uma vez obtidos os parâmetros geotécnicos das rochas inseridas nos maciços de classe 

IV e V da área de estudo, foram selecionados os valores mais representativos para 

serem utilizados nas análises cinemáticas e nas análises de estabilidade de taludes.  

Tipo da amostra Furo Local Registro
Granulometria por 

sedimentação

Limites de 

Atterberg

Densidade 

real

Densidade 

natural

Umidade 

natural

Triaxial CIU 

ASTM D 4767

Adensamento 

edométrico

Deformada PI EX 1 Mina do Andrade 4759 1 1 1 - - - -

Indeformada PI EX 1 Mina do Andrade 4760 - - - 1 1 4 12

Deformada PI EX 2 Mina do Andrade 4761 1 1 1 - - - -

Indeformada PI EX 2 Mina do Andrade 4762 - - - 1 1 4 12

Deformada PI EX 3 Mina do Andrade 4763 1 1 1 - - - -

Indeformada PI EX 3 Mina do Andrade 4764 - - - 1 1 4 12

Deformada PI EX 4 Mina do Andrade 4765 1 1 1 - - - -

Indeformada PI EX 4 Mina do Andrade 4766 - - - 1 1 4 12

Deformada PI EA 1 Mina do Andrade 4767 1 1 1 - - - -

Indeformada PI EA 1 Mina do Andrade 4768 - - - 1 1 4 12

Deformada PI EA 2 Mina do Andrade 4769 1 1 1 - - - -

Indeformada PI EA 2 Mina do Andrade 4770 - - - 1 1 4 12

Deformada PI P08-01 Mina do Andrade 4775 1 1 1 - - - -

Deformada PI P08-02 Mina do Andrade 4776 1 1 1 - - - -

Indeformada PI P08-01 Mina do Andrade 4777 - - - 1 1 4 12

EnsaiosInformação das amostras
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As Figuras 4.9, 4.10 e 4.11 ilustram os resultados obtidos em termos da determinação 

da curva granulométrica, resultados dos limites de consistência e das envoltórias de 

Mohr obtidas para o caso da amostra PI EA 01. 

A Figura 4.12 ilustra os resultados obtidos para os ensaios triaxiais CIU realizados para 

a amostra do poço de investigação PI EA 01. 

 

Figura 4.9 – Limites de consistência da amostra indeformada do poço de investigação 

PI EA 01 (Extraído de PATTROL, 2012). 
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Figura 4.10 – Curva granulométrica da amostra indeformada do poço de investigação PI 

EA 01 (Extraído de PATTROL, 2012). 

 

 

Figuras 4.11 – Envoltórias do círculo de Mohr para os ensaios triaxiais realizados para 

as amostras do poço de investigação PI EA 01 (Extraído de PATTROL, 2012). 
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Figura 4.12 - Resultados de Ensaios CIU para a amostra oriunda do poço PI EA 01 

(Extraído de PATTROL, 2012). 

Os registros fotográficos dos corpos de prova ensaiados (antes e após o ensaio), as 

curvas obtidas nos ensaios de resistência à compressão triaxial e os resultados dos 

demais ensaios, serão apresentados detalhadamente no Anexo 2.   
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4.3 – ANÁLISES CINEMÁTICAS  

Segundo VOGBR (VOGBR – A, 2013), o padrão estrutural das feições existentes em 

um maciço rochoso é o principal condicionante na estabilidade de taludes escavados em 

rocha. Esse fato ocorre principalmente em maciços de rocha medianamente alterada a sã 

devido à alta resistência da matriz rochosa em relação às estruturas geológicas 

existentes tais como falhas, fraturas, bandamentos, foliação etc. Além disso, a 

combinação entre as principais famílias de descontinuidades e a direção/inclinação dos 

taludes permite determinar a potencialidade geométrica da ocorrência de rupturas dos 

diferentes tipos. 

Com o intuito de verificar os possíveis modos de ruptura, foram realizadas análises 

cinemáticas nos setores geométricos da cava definidos durante a etapa de mapeamento e 

detalhamento de campo, avaliando a ocorrência de cada tipo de ruptura (planar, em 

cunha e tombamento) para cada setor da mina. É importante ressaltar que nas análises 

cinemáticas, as forças para geração dos movimentos de instabilidade são 

desconsideradas, sendo apenas avaliada a viabilidade geométrica da ocorrência desses 

movimentos. 

4.3.1 – Setores geométricos da cava 

A setorização geométrica da cava é uma etapa importante no que se refere à definição 

dos possíveis modos de ruptura. Além disso, como citado anteriormente, o padrão 

estrutural das feições existentes no maciço rochoso de uma cava a céu aberto é o 

principal condicionante na estabilidade dos taludes rochosos. A combinação entre as 

principais famílias de descontinuidades com a direção/inclinação dos taludes permite 

determinar a potencialidade geométrica e/ou cinemática da ocorrência de rupturas dos 

diferentes tipos.  

Com base no arranjo atual da cava da mina do Andrade, foi proposta a divisão da mina 

em 4 regiões que possuem taludes com direções aproximadas ou similares, 

configurando assim os setores geométricos da cava.  A partir das direções dos taludes 

inseridos nos setores juntamente com os dados estruturais disponibilizados, foram 

definidos os modelos de ruptura susceptíveis de ocorrência em cada setor geométrico da 

cava. A Figura 4.13 apresenta os setores definidos para a cava atual. 
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Figura 4.13 – Setores Geométricos da cava atual (Extraído de VOGBR - A (2012)). 

4.3.2 – Domínios estruturais da Mina do Andrade 

A definição dos domínios estruturais tem como objetivo identificar as estruturas que 

apresentam um mesmo padrão estrutural. Essas estruturas podem se comportar como 

um condicionante geomecânico do maciço rochoso por meio de planos de fraqueza 

favorecendo eventuais problemas de estabilidade. 

As feições estruturais de maior destaque na Mina do Andrade e presentes nos vários 

litotipos são o bandamento composicional, dado por bandas de constituição e texturas 

diferentes, de espessuras milimétricas a centimétricas; A xistosidade, dada pela 

disposição planar de componentes minerais de forma placóide ou achatada; A foliação 

milonítica, desenvolvida por fluxo plástico concentrado em zonas de cisalhamento 

dúctil. No geral, essas feições foram paralelizadas pelos processos tectônicos e no 

presente relatório são referidas conjuntamente como foliação (Sn).  

Após a análise dos dados estruturais coletados durante o mapeamento geológico-

geotécnico para a elaboração do modelo geomecânico, a mina do Andrade foi divida em 

quatro domínios estruturais os quais são apresentados na Figura 4.14. 
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Figura 4.14 – Mapa dos domínios estruturais da Mina do Andrade (Extraído de VOGBR 

- A (2013)). 

No domínio Sudeste a orientação geral da foliação (Sn) possui atitude 357°/48°. Nesse 

domínio observam-se duas famílias de fraturas 164º/70º e 298º/72º (Figura 4.15).  

 

Figura 4.15 – Feições estruturais pertencentes ao domínio Sudeste (Extraído de 

VOGBR - A (2013)). 
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No domínio Peito de Aço a orientação geral da foliação (Sn) possui atitude 351°/49°. 

Nesse domínio observam-se duas famílias de fraturas 164º/70º e 174º/44º (Figura 4.16). 

Observa-se que a atitude da foliação desse domínio é próxima da atitude da foliação do 

domínio Sudeste, e que a família de fratura com atitude 164º/70º ocorre nos dois 

domínios. 

 

Figura 4.16 - Feições estruturais pertencentes ao domínio Peito de Aço (Extraído de 

VOGBR - A (2013)). 

No domínio Central a orientação geral da foliação (Sn) possui atitude 42°/42°. Nesse 

domínio observam-se duas famílias de fraturas 164º/70º e 232º/75º (Figura 4.17). É 

importante ressaltar que como nos outros dois domínios (Sudeste e Peito de Aço) 

também ocorre a presença da família de fratura 164º/70º.  

Por fim, no domínio Norte observa-se que ocorre uma pequena variação nas medidas da 

foliação (Sn), sendo observadas as atitudes 350º/47º e 328º/71º (Figura 4.18). Essa 

diferença nas atitudes ocorre com relação ao ângulo de mergulho da foliação, que varia 

de moderado a íngreme. Nesse domínio não foi observado nenhuma família de fratura, 

apenas medidas aleatórias. Isto se deve ao fato que maciço rochoso se encontra bastante 

alterado e friável. É importante ressaltar também que esse domínio está localizado na 

região da zona de cisalhamento transcorrente.  
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Figura 4.17- Feições estruturais pertencentes ao domínio Central (Extraído de VOGBR 

- A (2013)). 

 

Figura 4.18- Feições estruturais pertencentes ao domínio Norte (Extraído de VOGBR - 

A (2013)). 
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4.3.3 – Critérios e premissas adotados 

Nas análises cinemáticas realizadas foram determinadas as ocorrências de rupturas 

estruturalmente controladas nos setores geométricos 1, 2 e 4, considerando os domínios 

estruturais Central, Sudeste e Peito de Aço, avaliando a probabilidade de ocorrência de 

cada tipo de ruptura. No setor 3 não foram realizadas análises cinemáticas, pois este 

setor é composto apenas por material friável e rochas altamente alteradas, de forma que 

a ocorrência de ruptura não está condicionada a estruturas geológicas. 

Foram adotados os seguintes critérios e premissas para cálculo das análises cinemáticas: 

 O ângulo de atrito médio das descontinuidades foi determinado com base nas 

descrições geotécnicas de campo, revisão bibliográfica e ensaios laboratoriais; 

 

 Para a ocorrência de ruptura planar, em cunha e tombamento a variação da 

direção do talude, em relação à direção das descontinuidades e da linha de 

interseção das descontinuidades, respectivamente, não foi superior a ± 20º; 

 

 Nas análises para ruptura planar, cunha e tombamento foram considerados o 

total de descontinuidades para cada tipo litológico analisado; 

 

 Os valores dos ângulos de bancada foram considerados segundo a base 

topográfica atualizada março de 2014. Eles variam de 41 a 51 graus, de forma 

aleatória pela cava. Sendo assim adotou-se um ângulo de 45 graus para a 

realização das avaliações cinemáticas; 

 

 Como critério de segurança, devido ao alto grau de alteração das rochas (a maior 

parte da cava atual é composta por maciços de classe IV e V), foi admitido 

ângulo de atrito máximo de 35° para as rochas; 

 

 Devido a similaridade do valor do ângulo de atrito encontrado para os xistos, 

quartzitos e gnaisses, estas rochas foram analisadas como uma única unidade 

litológica e foi adotado o valor de 30 ° para estas litologias em função do 

elevado grau de alteração.  
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Os valores dos ângulos de atrito e dos ângulos de face dos taludes utilizados para as 

análises estão apresentados na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7 – Valores de ângulos de face de taludes e ângulos de atrito utilizados nas 

análises cinemáticas (Extraído de VOGBR - A (2013)). 

Setores Geométricos Litologia 
Direção do 

talude (°) 

Ângulo de 

face (°) 
Ângulo de atrito (°) 

Setor Geométrico 01 
Xisto 

048 45 
30 

Itabirito 35 

Setor Geométrico 02 
Xisto 

 360 45 
30 

Itabirito 35 

Setor Geométrico 04 
Xisto 

 347 45 
30 

Itabirito 35 

 

4.3.4 – Resultados obtidos 

Para os setores geométricos 01, 02 e 04 foram realizadas as avaliações cinemáticas no 

itabiritos, quartzitos e nos xistos. Nesses setores obteve-se como resultado a 

possibilidade de ruptura planar associado somente aos planos de foliação. Isso ocorre 

devido ao fato da foliação possuir direção similar a da face dos taludes e menor ângulo 

de mergulho.  

Nos mesmos setores, também ocorre ruptura por tombamento associado aos planos de 

fratura com as seguintes atitudes: 230°/80°, 245°/85°, 225°/85°, 235°/80°, 245°/80°, 

235°/75°, 210°/80°, 215°/75°, 190°/85°, 175°/80°, 180°/85°, 195°/85°, 170°/75° e 

160°/75°. Isso ocorre devido aos planos de fraturas mergulharem em direção contrária à 

face dos taludes e com alto mergulho. 

Baseado no resultado dos estudos cinemáticos não há possibilidade de ruptura por 

cunha em nenhum dos setores avaliados.  
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Os estereogramas das avaliações cinemáticas realizadas na região da cava serão 

apresentados no Anexo 3 deste relatório, juntamente com o mapa dos resultados destas 

avaliações por setor.  

4.4 – CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA 

As unidades hidrogeológicas representam as formações aquíferas com características 

semelhantes em relação à capacidade de armazenamento e condução da água 

subterrânea. Diferentes unidades estratigráficas podem ser agrupadas em uma mesma 

unidade hidrogeológica quando, apesar de apresentarem litotipos distintos, as suas 

características físicas como grau de fraturamento, grau de alteração, porosidade efetiva 

e armazenamento, lhes conferem propriedades hidrodinâmicas semelhantes, resultando 

num mesmo padrão de escoamento da água subterrânea. 

Segundo Mourão (2007) no Quadrilátero Ferrífero atualmente são identificadas sete 

unidades hidrogeológicas: aquíferos inconsolidados, quartzíticos, carbonáticos, em 

formações ferríferas, em xistos, em rochas granito gnáissicas e unidades confinantes. 

Essas unidades são discriminadas pelos nomes das formações geológicas que as 

compõem e podem constituir grandes reservas de água subterrânea.  

Ainda segundo Mourão (2007), os aquíferos inconsolidados relacionam-se às formações 

superficiais continentais Cenozóicas que abrangem depósitos sedimentares aluviais e 

lacustrinos, coberturas detrito-lateríticas e elúvio-coluviais; aquíferos quartzíticos 

incluem as Formações Maquiné, Moeda, Cercadinho, Taboões e Itacolomi, enquanto o 

carbonático é representado pelo aquífero Gandarela que se encontra sobreposto ao 

aquífero Cauê. Esses últimos são aquíferos que se associam às formações ferríferas 

Proterozóicas, do tipo Lago Superior (Formação Cauê) ou Arqueanas, do tipo Algoma 

(intercalações no Grupo Nova Lima). As unidades em xistos abrangem os aquíferos 

Nova Lima e Sabará de baixo potencial hídrico. Por outro lado, os aquíferos em rochas 

granito-gnáissicas que correspondem a aquíferos fissurados e apresentam o espesso 

manto de intemperismo são responsáveis por grande parte das restituições dos cursos 

d’água. Finalmente, as unidades confinantes envolvem as Formações Batatal, Fecho do 

Funil e Barreiro, além dos diques e sills de rochas básicas e depósitos sedimentares 

argilosos Cenozóicos. 
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Dentre todas as unidades, o aquífero Cauê possui significativo potencial hidrogeológico 

e tem fundamental importância para a manutenção das condições ambientais da região 

do Quadrilátero Ferrífero. Trata-se de um aquífero regionalmente confinado com 

espessura média saturada em torno de 400 m e com grande área de ocorrência. Nas 

áreas de extração mineral é afetado pelas atividades de desaguamento necessárias ao 

avanço da lavra. 

De acordo com os estudos realizados, a área da mina do Andrade e seu entorno 

apresenta seis unidades hidrogeológicas representadas por depósitos de coberturas 

(aquíferos inconsolidados), itabiritos e hematitas da Formação Cauê (aquífero Cauê), 

xistos e quartzitos do Grupo Piracicaba, xistos e filitos do Grupo Nova Lima (aquíclude 

ou aquífugo), embasamento cristalino (aquífero fissurado) e diques de rochas básicas 

(aquíclude - barreiras hidráulicas). 

O Aquífero Cauê, o mais importante no contexto da área diretamente afetada pela cava 

da mina do Andrade, foi classificado como do tipo intersticial, nos corpos alterados e 

friáveis, e do tipo fissural, nos termos compactos, que passa a predominar à medida que 

a lavra avança em profundidade. Trata-se de um sistema semiconfinado a confinado 

lateralmente devido às rochas encaixantes na estrutura do sinclinal do Andrade, 

compostas por xistos indiferenciados no núcleo e granito gnaisses do embasamento 

cristalino. A dinâmica do fluxo da água subterrânea neste aquífero está diretamente 

ligada às compartimentações hidrogeológicas desenvolvidas devido à presença de 

diques de rochas básicas e secundariamente devido à intercalações do minério com 

lascas de xistos. Essa característica promove o confinamento do fluxo d’água 

subterrâneo da mina com o restante do Aquífero Cauê. 

O Aquífero Quartzítico Piracicaba, caracterizado por xistos, quartzitos e saprolitos 

arenosos associados, corresponde a um aquífero do tipo fraturado, com circulação e 

armazenamento restrito às descontinuidades da rocha, e fluxo intergranular, 

respectivamente. As nascentes desta unidade em geral são pouco expressivas, 

disseminadas ao longo das drenagens e em meio às coberturas. Por outro lado, a 

unidade hidrogeológica do embasamento cristalino compreende um sistema com dupla 

porosidade, em que a rocha sã apresenta porosidade por fraturas, e o manto de 

intemperismo, por interstícios (fluxo intergranular). De modo geral apresentam baixa 

vocação hidrogeológica, quando comparados à formação ferrífera. 
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4.4.1 – Caracterização geral do meio físico 

4.4.1.1 Clima 

A região Sudeste é a região brasileira que apresenta uma maior diversificação climática, 

sendo que, em termos de precipitação é a que, juntamente com a região Norte, apresenta 

os maiores índices pluviométricos anuais do Brasil. Especificamente, a bacia do Alto 

Rio Doce, onde se localiza a mina do Andrade, tem um regime climático muito 

influenciado pelas precipitações, sendo essas regidas pelas condições geográficas da 

mesma. Estando situada entre as latitudes 14º e 25º S, esta posição confere à região 

Sudeste uma forte radiação solar. Essa, por sua vez, cria condições melhores à 

evaporação uma vez que é a principal fonte de energia deste processo. Por outro lado, a 

posição da região Sudeste, aliada à sua grande urbanização, determina uma forte e 

constante concentração de núcleos de condensação (cristais de gelo das nuvens, íons e 

partículas em suspensão) nas camadas inferiores da estratosfera, contribuindo, assim, 

para o acréscimo de chuvas em seu território, sempre que essa região é atingida por 

frentes frias e outros fenômenos de ascendência dinâmica. 

Na região do Alto Rio Doce, as altas superfícies da serra do Espinhaço, onde são 

comuns altitudes entre 1.200 e 1.800 m contribuem para que na região onde se localiza 

a mina do Andrade haja o favorecimento de ocorrência das precipitações, uma vez que 

ela atua no sentido de aumentar a turbulência do ar pela ascendência orográfica, 

notadamente durante a passagem de correntes conturbadas. De acordo com a 

classificação de Köeppen, o clima da região pode ser enquadrado no do tipo Cwa, ou 

seja, clima mesotérmico de verões quentes com invernos secos.  

Para caracterização climática da região da mina do Andrade foram utilizados os dados 

da Estação Meteorológica de João Monlevade, operada pelo INMET (Instituto Nacional 

de Meteorologia - período de 1988 a 2002), além dos registros pluviométricos 

realizados no âmbito da mina entre 1979 e 2014. 

4.4.1.2 Pluviometria 

A precipitação anual varia de 1.050 a 2.370 mm, com o período chuvoso situado entre 

os meses de novembro a março e concentrado nos meses de novembro a janeiro, quando 
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as precipitações atingem mais de 500 mm/mês, para uma média de 300 mm/mês. A 

estiagem inicia-se em abril e estende-se até outubro, com os meses mais secos no 

trimestre de junho a agosto. Neste período as precipitações médias estão abaixo de 20 

mm/mês. 

4.4.1.3 Temperatura 

Verifica-se a existência de um trimestre mais frio entre junho e agosto, com as médias 

mínimas na faixa de 12 a 15 °C. O período mais quente ocorre no primeiro trimestre do 

ano, quando as temperaturas médias máximas situam-se entre 25 e 31,5 ºC. A 

temperatura média anual na região é estimada em 20,8 ºC, com médias máximas de 27,5 

ºC e a média do mês mais frio inferior a 16,7 ºC. 

4.4.1.4 Umidade Relativa 

Os valores extremos médios anuais da umidade relativa oscilam entre máximos da 

ordem de 80 % e mínimos superiores a 63 %. O período em que ocorrem os valores 

mínimos situa-se no bimestre agosto/setembro e os máximos nos meses de novembro, 

dezembro e janeiro. A umidade relativa média nesse local é de 74,5 %. 

4.4.1.5 Evaporação 

A evaporação total anual apresenta-se variável entre 366 mm (1993) e 900 mm (2001), 

apresentando sempre as máximas em agosto/setembro e mínimas em abril/maio. 

4.4.1.6 Geomorfologia 

A área da mina encontra-se inserida no Quadrilátero Ferrífero, que enquadra-se na 

unidade geomorfológica dos Relevos Esculpidos em rochas metamórficas e na 

subunidade Sistemas de Serras do Quadrilátero Ferrífero. Essas áreas caracterizam-se 

por apresentar forte controle geomorfológico estrutural, erosão diferencial e superfícies 

de erosão em contraste com a paisagem de colinas do embasamento. 

Os Sistemas de Serras do Quadrilátero Ferrífero apresentam altitudes médias em torno 

de 1.400 a 1.600m e ponto culminante na serra do Caraça (2.070 m). O controle 

estrutural na morfologia é marcante e são descritos relevos tipo sinclinais suspensos e 

anticlinais esvaziados além de cristas estruturais do tipo hogback. 
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Variações na declividade das vertentes e, sobretudo, variações altimétricas relacionam-

se, principalmente, a variações litológicas. Quartzitos e itabiritos, resistentes a erosão 

diferencial, registram os relevos mais altos marcando os grandes traços morfológicos, 

enquanto gnaisses migmatíticos, de menor resistência ao intemperismo e erosão, 

marcam as terras baixas.  

Xistos e filitos ocupam uma posição intermediária e ocorrem preenchendo sinclinais e 

anticlinais topograficamente invertidos. A erosão diferencial é responsável pela 

variação topográfica da região, resultando um relevo de cristas alinhadas e paralelas a 

vales, cuja altimetria varia de 1300 a 1600 m e apresentam continuidade e extensão da 

forma.  

Estão associadas aos processos estruturais de elaboração do relevo por meio de falhas 

normais ou de empurrão e litologia predominante. Estes relevos estão marcados por 

escarpas de falhas ou escarpas de linhas de falha, formando extensos paredões que 

condicionaram o desenvolvimento de uma morfologia diferencial. Os vales compõem a 

parte central do Quadrilátero Ferrífero, entre as cotas 1.000 e 1.100 m de altitude, cujas 

morfologias abrangem desde formas colinosas moderadamente alongadas, topos 

convexos a formas de topos aguçados e até tabulares.  

A região apresenta vertentes convexo-côncavas, algumas alongadas e outras com 

comprimento de rampa reduzido, caracterizada por elevada declividade e topos não 

coincidentes, com vários níveis altimétricos. Essas características confirmam a 

ocorrência de erosão diferencial e/ou atuação de processos tectônicos na elaboração 

geomorfológica da área (Varajão, 1991).  

A região da mina do Andrade está localizada no compartimento Alto Rio Doce, no qual 

a principal unidade geomorfológica é representada por relevo de serra fortemente 

ondulado. As demais unidades morfológicas se dividem em relevo ondulado e planícies 

aluviais.  

O relevo de serra apresenta-se como um conjunto de relevo dobrado e bastante 

dissecado, com formas de relevo elaboradas em estruturas dobradas e falhadas devido 

aos eventos tectônicos a que foram submetidos. Esta unidade é emoldurada pelos 

litotipos dos grupos Piracicaba e Itabira, que sustentam os compartimentos mais 

elevados do relevo e abrigam os depósitos de ferro ao longo do sinclinal do Andrade. 
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Por outro lado, as rochas argilosas dão origem aos compartimentos rebaixados e 

embutidos desta unidade. Todas essas rochas encontram-se assentadas sobre o 

embasamento granito-gnáissico, representado pelo Complexo Guanhães e que constitui 

o relevo ondulado a forte ondulado. Planícies aluviais são restritas as cotas altimétricas 

mais baixas, inferiores a 580 m, localizadas no leito do rio Santa Bárbara. 

Próximo à área da mina, especificamente, encontram-se as nappes da serra do Andrade, 

destacando-se o pico do Andrade com 1.115 m de altitude. Inseridas neste contexto 

geomorfológico está, também, a serra Três Antas, na continuação da serra do Andrade 

para leste. O relevo é predominantemente mais escarpado com altitudes próximas a 

1.100m, de elevada declividade, com vertentes íngremes e ravinadas e vales encaixados. 

Na região destaca-se a cidade de João Monlevade que ocupa praticamente todo o fundo 

do vale do córrego Carneirinho, situado na vertente oposta à mina do Andrade, na cota 

580 m, atravessando todo o centro da cidade. O vale é delimitado ao norte pela serra do 

Andrade e das Três Antas, a oeste pela serra dos Mendes e ao sul pela BR 381, 

possuindo relevo ondulado na porção central e planícies aluviais próximas à calha do 

córrego. 

4.4.1.7 Hidrografia 

A região em que se encontra a mina do Andrade situa-se à margem direita do rio Santa 

Bárbara, tributário da margem esquerda do rio Piracicaba, considerados os principais 

eixos de drenagem da região, cuja sub-bacia é parte integrante da bacia do rio Doce. O 

rio Santa Bárbara é formado pelos rios São João e Conceição, os quais possuem suas 

nascentes nas vertentes da porção oriental da serra do Espinhaço. O rio Santa Bárbara, 

segue em direção leste, passando pela cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, até atingir 

a foz no rio Piracicaba, a jusante das cidades de João Monlevade e Bela Vista de Minas. 

A área desse estudo é formada pelos cursos d’água afluentes da margem direita do rio 

Santa Bárbara que possuem suas nascentes na serra do Andrade, entre eles os córregos 

Derrubada e Biquinha e outros de menor porte sem denominação consagrada. Toda a 

drenagem da cava é atualmente direcionada para o córrego Biquinha, a montante da 

bacia da cava do Peito de Aço, onde são captadas para atender ao consumo de pipas na 

umectação das vias internas da mina. As águas da nascente deste córrego são captadas 

para atender ao consumo humano nas atividades da mineração. 



99 
 

 4.4.2 – Unidades hidrogeológicas 

A definição das unidades hidrogeológicas está baseada na geologia mapeada da área e 

nas características hidrodinâmicas de cada litologia. Segundo MDGEO (2008) na mina 

do Andrade foram definidas as seguintes unidades hidrogeológicas: 

4.4.2.1 – Unidade hidrogeológica da formação ferrífera (Sistema Aquífero Cauê) 

O Sistema Aquífero Cauê é composto pelos Itabiritos e Hematitas da formação ferrífera. 

É reconhecidamente o principal reservatório de água subterrânea da área estudada, bem 

como de todo o Quadrilátero Ferrífero. Este aquífero é caracterizado pela presença de 

dupla porosidade: intersticial e fissural. Em geral nesta unidade, distinguem-se 

horizontes mais friáveis com porosidade intersticial e horizontes mais compactos com 

porosidade fissural. A porosidade intersticial é devido a lixiviação dos minerais 

(principalmente carbonato e sílica) e a fissural ao fraturamento da rocha. Apresenta 

anisotropia de permeabilidade, na qual o maior tenso está associado à foliação. 

As relações de contato indicam que a formação ferrífera apresenta-se na região como 

um aquífero confinado a semi-confinado.  O Aquifero Cauê dispõe-se ao longo da serra 

local como uma camada inclinada com mergulho de cerca de 45 graus e espessura 

aparente em torno de 150 metros. Encontra-se encaixada em xistos indiferenciados tanto 

na capa quanto na lapa.  

Na região da Mina do Andrade a formação ferrífera foi dobrada, formando o Sinclinal 

do Andrade, com eixo SW-NE. O flanco NW deste sinclinal foi truncado pela chamada 

Falha do Cabral fazendo o embasamento cristalino cavalgar sobre a formação ferrífera, 

suprimindo sua continuidade para NW.  Nesta região do sinclinal, a formação ferrífera 

foi bastante deformada, aumentando sua espessura aparente e formando lascas 

intercaladas com xistos. Ocorre também a presença de diques de rochas básicas, que 

juntamente com as intercalações dos xistos, promovem a compartimentação do 

aquífero.  

Do ponto de vista hidroquímico, o aquífero apresenta águas bastante desmineralizadas 

com condutividade elétrica inferiores a 30 micro S/cm e pH neutro a ligeiramente ácido. 

Em função da baixa salinidade, são difíceis de serem classificadas, sendo comumente 

enquadradas como águas bicarbonatadas cálcio-magnesianas. 
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A presença de alguns horizontes carbonáticos na formação ferrífera, altera a 

hidroquímica das águas que percolam nestes horizontes. De modo geral ocorre um 

aumento da condutividade elétrica para valores superiores a 100 micro S/cm e o pH 

tende para valores básicos.  

4.4.2.2 – Unidade hidrogeológica dos quartzitos (Sistema Aquífero Piracicaba) 

O Sistema Aquífero Piracicaba corresponde a um aquífero do tipo fraturado, com 

circulação e armazenamento restrito as descontinuidades da rocha. Entretanto quando 

alterados, os quartzitos apresentam baixa coesão, originando um solo ou saprolito 

arenoso, o que representa um meio no qual predomina o fluxo intergranular, sobretudo 

mais próximo a superfície e em algumas regiões próximas ao contato com a formação 

ferrífera.  

Esta unidade apresenta-se localmente como uma camada inclinada com mergulho em 

torno de 45 graus e espessura bastante variada, da ordem de 20 metros até superior a 

200 metros. Encontra-se sobreposta ao embasamento cristalino e sotoposta aos xistos da 

mesma unidade.  

4.4.2.3 – Unidade hidrogeológica do Embasamento Cristalino 

O embasamento cristalino compreende um sistema aquífero com dupla porosidade. A 

rocha sã apresenta porosidade de fraturas, com circulação e armazenamento de águas 

restrito as descontinuidades. No manto de intemperismo predomina a porosidade de 

interstícios (intergranular).   

De modo geral, pode ser caracterizado como um aquífero de baixa vocação 

hidrogeológica. A permeabilidade e armazenamento no manto de intemperismo estão 

relacionados à fração argilosa presente. O potencial hidrogeológico na rocha sã está 

restrito as zonas aquíferas localizadas nas descontinuidades onde ocorre uma boa 

permeabilidade.  Mas o maciço rochoso como um todo apresenta uma permeabilidade 

muito baixa em função da baixa continuidade das fraturas ou da pequena conexão entre 

as zonas fraturadas.  

Por esta razão, a permeabilidade e armazenamento do manto podem ser considerados 

em geral superiores a do maciço rochoso. Na região da Mina do Andrade ocorrem 
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diversas nascentes no contato do manto de intemperismo com a rocha sã, atestando este 

contraste de permeabilidade.  

Quando o embasamento encontra-se em contato lateral com o Sistema Aquífero Cauê e 

Sistema Aquífero Piracicaba, passa a funcionar como um aquiclude ou um aquitardo. 

Isto porque se tratam de níveis d’água profundos alojados na rocha sã, onde a 

permeabilidade do embasamento é muito baixa.  

4.4.2.4 – Unidade hidrogeológica dos Xistos Indiferenciados 

Esta unidade é caracterizada como um aquiclude e /ou aquifugo. Trata-se de rochas 

compactas desprovidas de porosidade primária. Constituem meio de permeabilidade 

quase nula. Podem porventura apresentar algumas zonas aquíferas muito restritas as 

descontinuidades. De modo geral, não armazenam água.  

Na região da Mina do Andrade esta unidade apresenta-se como confinante do Sistema 

Aquífero Cauê e do Sistema Aquífero Piracicaba.  

4.4.2.5 – Unidade hidrogeológica das Coberturas 

Do ponto de vista hidrogeológico, o principal tipo de cobertura que se destaca na área 

são os depósitos de tálus. Esta unidade aparece cobrindo principalmente os gnaisses do 

embasamento cristalino.  

É formada por um pacote de 5 metros de espessura em média, constituído por blocos 

rolados de hematita e gnaisse. Por se tratar de um material inconsolidado, oferece 

condições de acumulação das água pluviais que são descarregadas quando o deposito 

encontra-se em contato com rocha sã ou materiais coluvionares de natureza argilosa. 

Devido a estas características, esta unidade na Mina do Andrade é responsável por 

grande quantidade de ocorrência de nascentes.  

4.4.2.6 – Barreira hidráulica das rochas máficas 

As rochas intrusivas máficas representam em geral barreiras hidráulicas em forma de 

diques e promovem a compartimentação hidrogeológica das unidades aquíferas. 

Quando alterados estes diques apresentam-se muito argilosos, funcionando como 

excelente barreira hidráulica.  
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4.4.3 – Circulação de água subterrânea 

Segundo C&D (2014) o principal sistema aquífero local é a formação ferrífera (Sistema 

Aquífero Cauê) que se apresenta como uma camada inclinada e dobrada, formando um 

sinclinal com eixo mergulhando para NE. Encontra-se confinada lateralmente pelos 

aquícludes dos xistos indiferenciados (Xistos e filitos Piracicaba e Nova Lima). Esse 

confinamento é confirmado pelo artesianismo que ocorre quando os furos perfurados na 

capa da formação ferrífera (xistos Nova Lima) interceptam o Sistema Aquífero Cauê. 

Já os xistos situados na lapa da formação ferrífera, definidos formalmente como 

metragrauvacas, apresentam alguns níveis d’água bem mais elevados que o Aquífero 

Cauê. Isto indica a existência de zonas aquíferas localizadas em descontinuidades nestes 

xistos que encontram-se desconectadas do Sistema Aquífero Cauê.  

Desta forma pode-se admitir que todo o Sistema Aquífero Cauê encontra-se confinado 

lateralmente. O aporte de água para este aquífero é proveniente somente da recarga 

pluviométrica. A complexidade geológica e estrutural da região da Mina do Andrade 

reflete na dinâmica do fluxo da água subterrânea no Aquífero Cauê. A intercalação do 

minério com lascas de xistos e a presença de diques de rochas básicas origina 

compartimentações e confinamentos neste sistema aquífero.  

Segundo C&D (2014), de acordo com a geologia e as informações piezométricas 

podemos definir pelo menos 3 compartimentações principais do Aquífero Cauê na Mina 

do Andrade (Figura 4.19). 

 O setor I situa-se na porção NW da mina. Este setor é limitado à SE por um dique de 

rocha básica que atravessa a camada da formação ferrífera ao longo de um cisalhamento 

dextral NE/SW, denominado falha do Cabral. Neste setor a camada da formação 

ferrífera apresenta uma grande dobra em planta, preenchida por xisto em seu centro. De 

acordo com o mapeamento geológico, as duas abas desta dobra estão conectadas, mas é 

possível que exista uma subcompartimentação hidrogeológica entre essas duas abas.  

A descarga da água subterrânea na aba NW do setor I ocorre na região que corresponde 

às nascentes sotopostas ao depósito de estéril da pilha 01. Na aba SE deste setor a 

descarga ocorre nas nascentes sotopostas ao antigo pátio de carregamento. A falta de 

maiores informações geológicas e hidrogeológicas dificulta uma análise deste setor em 
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profundidade. Admite-se que este setor encontra-se isolado do restante da formação 

ferrífera, sendo os pontos citados anteriormente os únicos pontos de descarga de água 

subterrânea deste setor.  

O setor II representa a porção central da mina. Atualmente os pontos de descarga de 

água subterrânea desse setor correspondem a água que surge no fundo da mina e nos 

taludes da cava. As descargas originais deste compartimento deveriam corresponder às 

nascentes sob o aterro da usina de beneficiamento e nos córregos à montante da bacia de 

sedimentação nº 7.  

De modo análogo ao setor I, a complexidade geológica local dificulta uma análise da 

continuidade em profundidade desses setores. Admite-se que estejam isolados do 

restante da formação ferrífera pelo dique de rocha básica que preenche uma falha 

sinistral de direção NW/SE.  

O setor III é o que apresenta a geometria mais simples dos demais setores. Corresponde 

a uma camada inclinada com mergulho geral para NW. O fluxo principal deste setor 

ocorre para NE. Dentre os córregos que cortam esta camada em apenas um deles foram 

identificados pontos de descarga de água subterrânea. 

Alguns furos de sonda e o poço tubular, situados na porção norte da área, interceptaram 

a camada de formação ferrífera em profundidade, apresentando artesianismo. A pressão 

medida nestes furos corresponde a piezometria medida neste setor hidrogeológico. 

 Admite-se que o rio Santa Bárbara seja outro ponto de descarga da água subterrânea do 

Aquífero Cauê. Este ponto ocorre a cerca de 3 Km da cava da Mina do Andrade, na cota 

550 metros, quando o rio intercepta a formação ferrífera. As informações geológicas e 

hidrogeológicas são insuficientes para determinar se o setor III apresenta continuidade 

até este ponto de descarga ou se existe outras barreiras hidráulicas neste setor.  

De maneira geral foram identificadas diversas nascentes da formação ferrífera próximo 

à Mina do Andrade. As diversas compartimentações existentes promovem certo 

isolamento do fluxo d’água subterrânea na área da mina. Para efeitos conservadores foi 

admitido que este isolamento não é completo e existe uma certa conexão entre os 

compartimentos hidrogeológicos.  
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Em relação ao Aquífero Quartzítico Piracicaba, os dados hidrogeológicos são ainda 

mais escassos. Trata-se de uma unidade hidrogeológica que encontra-se lateralmente 

confinada entre os xistos desta unidade e o embasamento cristalino (gnaisses para e 

ortoderivados) e compartimentada por dique de rochas básicas de direção NW/SE.  

Alguns drenos horizontais foram executados no talude da Mina do Andrade 

atravessando o xisto até atingir o quartzito, gerando surgências d’água, comprovando o 

confinamento deste sistema Aquífero.  
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Figura 4.19 – Mapa hidrogeológico da Mina do Andrade (extraído de C&D (2014)).
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DA ESTABILIDADE DOS 

TALUDES DA CAVA ATUAL 

5.1 – INTRODUÇÃO 

Após a realização dos trabalhos de caracterização geotécnica dos maciços rochosos da 

Mina do Andrade, foi possível estabelecer uma base de referência satisfatória que 

possui-se os requisitos mínimos para a formulação de um projeto de análise de 

estabilidade dos taludes com foco na definição dos níveis d’água subterrânea atuais, 

críticos e aceitáveis. Esta base de referencia foi elaborada e descrita no Capítulo 4, 

abrangendo os trabalhos de classificação litoestrutural e geomecânica dos maciços, a 

fim de definir fatores como o estado de alteração e a caracterização das 

descontinuidades; o levantamento dos parâmetros geotécnicos das rochas envolvidas 

através de ensaios laboratoriais e de campo, em pontos considerados representativos e 

estratégicos; análises cinemáticas dos maciços considerando os principais mecanismos 

de ruptura e os parâmetros geotécnicos envolvidos e por fim a caracterização 

hidrogeológica da Mina do Andrade e o levantamento dos instrumentos de 

monitoramento dos taludes. 

Os parâmetros de resistência ou parâmetros geotécnicos adotados nas análises de 

estabilidade foram os parâmetros de resistência de Morh-Coulomb obtidos a partir dos 

ensaios laboratoriais realizados.  

A partir da classificação geomecânica dos maciços rochosos foram interpretados os 

prováveis modos de ruptura utilizados nas análises de estabilidade segundo o grau de 

alteração e condição das descontinuidades dos mesmos. Também foram definidos os 

parâmetros geotécnicos a serem utilizados. Devido à incerteza quanto à confiabilidade 

dos dados geotécnicos e estruturais disponíveis em relação a cava como um todo, 

principalmente de acordo com as classes dos maciços rochosos em profundidades 

consideráveis, as avaliações de estabilidade considerando cenários estruturalmente 

controlados não foram executadas. Assim, para a cava atual, devido aos fatores acima 

apresentados e devido ao avançado estado de alteração dos taludes atualmente expostos, 

optou-se por realizar as avaliações considerando rupturas do tipo circular. 
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Baseado nos estudos de caracterização hidrogeológica e considerando a existência de 

um numero bastante limitado de instrumentos de monitoramento hidrogeológico na 

região de estudo, foram projetados diversos níveis teóricos para efeito de estimativa do 

nível da água subterrânea para as análises de estabilidade dos taludes da cava na 

situação atual. 

Para a melhor superfície freática desenvolvida, foram consideradas a geometria atual da 

cava com suas drenagens, a morfologia do terreno, os eixos naturais de drenagem, os 

níveis da água subterrânea conhecidos na região e os dados obtidos a partir das leituras 

dos piezômetros e medidores de nível d’água.  

Também foi considerado nesta estimativa que, de um modo geral, existem dois fatores 

com influência preponderante no desenvolvimento do perfil de carga hidráulica nos 

taludes. O primeiro fator é a geologia (litotipos presentes) e o segundo é o grau de 

fraturamento e alteração dos materiais (classe dos maciços). 

Neste caso, em termos hidrogeológicos, podem-se dividir os materiais presentes em dois 

grandes grupos, quais sejam: a formação ferrífera e as rochas encaixantes (gnaisses, 

xistos, filitos, quartzitos, etc.). Complementarmente a este agrupamento 

geológico/hidrogeológico, têm-se a condição física dos materiais presentes com relação 

ao grau de faturamento e ao grau de alteração. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que, quanto mais fraturado um tipo de rocha, mais 

propício à alteração ela ficará, resultando em uma maior condutividade hidráulica 

comparativamente à rocha sã que lhe deu origem. Também pode-se dizer que o grau de 

fraturamento e de alteração dos materiais diminui à medida que se tem um aumento da 

profundidade. 

Deste modo, pode-se dizer que os taludes presentes na formação ferrífera serão mais 

bem drenados enquanto que aqueles presentes nas rochas encaixantes terão uma 

drenagem mais pobre. Contudo, na medida em que a profundidade aumenta, a 

competência dos materiais também aumenta, contrabalançando esta contribuição 

desfavorável de um nível de água mais alto. 
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5.2 – PARÂMETROS E PREMISSAS PARA A ELABORAÇÃO E 

SELEÇÃO DAS SEÇÕES ANALISADAS 

Para a determinação das seções a serem analisadas para a cava atual foi utilizado a base 

topográfica digital de Janeiro de 2014, data na qual foram desenvolvidas e interpretadas 

as seções geológicas descritas no Capítulo 4. Em termos de cálculo e análise de 

estabilidade de taludes para a zona de estudo, o uso desta base topográfica não implicou 

nenhuma alteração significativa dos parâmetros adotados em relação a base topográfica 

atual, uma vez que os trabalhos na região do Grupo Piracicaba já estão em fase de pit 

final.   

Para a elaboração das seções geológicas, foram utilizados os estudos de base adotados 

como referência. A primeira parte do trabalho consistiu na divisão da mina em domínios 

estruturais definidos a partir da análise estrutural realizada com os dados obtidos pelo 

mapeamento geológico-estrutural e geotécnico na área da cava da Mina do Andrade.  

Após a avaliação estrutural com técnicas estereográficas e com o auxilio do mapa de 

linhas de forma, a Mina do Andrade foi divida em quatro domínios estruturais, 

conforme apresentados no Capítulo 4. A área de estudo está integralmente inserida no 

domínio sudeste.  

A segunda etapa para a elaboração das seções a serem analisadas foi a análise e 

interpretação da caracterização geomecânica dos taludes da Mina do Andrade e do 

modelo geomecânico elaborado, ambos desenvolvidos a partir do mapeamento 

geomecânico da cava atual e nas descrições geológico-geotécnicas dos 74 furos de 

sondagem, apresentados também no Capitulo 4.  Para isso, foram elaboradas 5 seções, 

longitudinais e transversais e estas foram correlacionadas entre si para permitir a 

geração de um modelo geomecânico tridimensional e, posteriormente, com base nesse 

modelo, foi possível definir as seções mais representativas inseridas no Grupo 

Piracicaba (Figura 5.1). 

 Vale resaltar que, segundo a classificação de maciços proposta e apresentada no 

Capítulo 4, a qual é baseada na classificação de Bieniawski (1989) e Barton et al (1974) 

e adaptada para seu uso em regiões de climas tropicais, neste trabalho as Classes I e II 

foram agrupadas em um mesmo grupo, já que, para fins de análise de estabilidade dos 

taludes em questão, ambas as classes de maciço têm um comportamento geomecânico 



109 
 

similar. Da mesma forma, os solos transportados e os horizontes de solo residual 

maduro (Classe VI) foram inseridos dentro da Classe V por apresentarem pouca 

espessura. 

A partir dos critérios de classificação apresentados, foi proposto uma análise do 

comportamento geomecânico da cava atual inserida no Grupo Piracicaba segundo 2 

seções geológico-geotécnicas verticais interpretadas. Conforme apresentado na Figura 

5.1, as seções selecionadas para analises foram as seções A-A’ e B-B’ por motivos 

evidentes, que são o fato de seccionarem as rochas dos maciços rochosos em estudo de 

forma bem representativa, por estarem inseridas no Grupo Piracicaba e por 

contemplarem todas as classes de maciços que aparentemente apresentam algum 

problema em relação ao nível d’água. 

 

Figura 5.1 – Planta com a locação das seções verticais interpretadas utilizadas na 

elaboração do modelo geomecânico. Detalhe nas seções A-A’ e B-B’ (Extraído de 

VOGBR - A (2013)). 

Em relação aos parâmetros geotécnicos adotados, conforme apresentado no Capítulo 4, 

foram utilizados dados de ensaios realizados anteriormente pela empresa CSBM e pela 

CVRD (Tabela 5.1). Posteriormente a estes ensaios, foram selecionadas novas áreas 
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representativas e estratégicas para a realização de novos ensaios, a fim de complementar 

os dados disponíveis e garantir a caracterização de todas as rochas envolvidas no 

trabalho segundo a relação existente entre os parâmetros geotécnicos das rochas 

analisadas e a classe de maciço rochosos correspondente. 

Tabela 5.1 – Resultados obtidos pelos ensaios de resistência a compressão triaxial das 

amostras coletadas pelas empresas CSBM e CVRD. 

MATERIAL 

CARACTERIZAÇÃO 
RESISTÊNCIA 

PARALELA OBLIQUA 

nat (kN/m³)
c' ' c' ' 

(kN/m²) (º) (kN/m²) (º) 

SOLO 19,00     20,00 26,00 

ROCHA METAMÁFICA 23,00 40,00 27,50 212,50 37,25 

GNAISSE 21,50     207,50 37,75 

HEMATITÍTO 44,00     600,00 46,33 

ITABIRITO 31,50 70,00 33,00 440,00 41,25 

QUARTZITO 21,50 50,00 32,33 242,50 38,00 

XISTO 22,00 46,67 25,33 197,50 36,25 

 

 Para os ensaios realizados pela ArcelorMittal, segundo o relatório da PATTROL 

(2012), os ensaios foram realizados seguindo as orientações da ASTM (American 

Society for Testing Materials) e quando aplicável, seguiram-se as orientações da ISRM 

(International Society for Rock Mechanics), e contou-se com a vasta experiência do 

laboratório, em ensaios de amostras de rocha. 

No total, foram coletadas 20 amostras, que incluem amostras deformadas e 

indeformadas de xistos, quartzitos e gnaisses em estágio avançado de alteração para a 

realização dos ensaios de limite de liquidez (NBR 6459/84), limite de plasticidade 

(NBR7180/84), ensaio de granulometria por sedimentação (NBR7181/1984), sondagem 
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à percussão e mista, ensaios de permeabilidade “In Situ” e ensaio triaxial CIU 

(adensado isotropicamente e não drenado ASTM D4767), conforme apresentado no 

capítulo 4. A Tabela 5.2 apresenta os resultados obtidos para os ensaios triaxiais CIU 

realizados pela ArcelorMittal. 

Vale ressaltar que, conforme apresentado no capítulo 4, as áreas selecionadas para a 

coleta de amostras e realização de ensaios visaram complementar os parâmetros 

geotécnicos anteriormente obtidos pelas empresas CSBM e CVRD, uma vez que estes 

eram bastante representativos para as rochas pouco ou medianamente alteradas (classes 

de maciços I a III), o que difere bastante da condição atual dos taludes expostos 

inseridos na área de estudo, que apresentam maciços rochosos de classe IV e V. Para 

isto, foram realizadas análises em amostras de Gnaisses, Xistos e Quartzitos 

correspondentes às classes anteriormente citadas e inseridas na área de estudo. 

Tabela 5.2 – Parâmetros de resistência e pesos específicos obtidos a partir dos ensaios 

realizados pela ArcelorMittal. (Extraído de PATTROL, 2012). 

MATERIAL LEGENDA 
CARACTERIZAÇÃO 

RESISTÊNCIA 

PARALELA OBLIQUA 

nat (kN/m³)
c' ' c' ' 

(kN/m²) (º) (kN/m²) (º) 

Gnaisse classe IV-V PI EX 01 28,1 22,5 9,7 5,6 32,9 

Gnaisse classe IV-V PI EX 02 25,8 17,2 15,5 0,0 36,6 

Gnaisse classe IV-V PI EX 03 26,6 66,1 12,1 25,9 29,9 

Gnaisse classe IV-V PI EX 04 25,8 - - - - 

Quartzito classe IV-V PI EA 01 27,8 22,8 16,1 51,0 25,1 

Xisto classe IV-V PI EA 02 26,9 40,5 12,1 51,7 29,5 

Gnaisse classe IV-V PI P08 01 27,1 15 10,5 27 19,7 

 

Os corpos de prova submetidos ao ensaio de resistência triaxial foram analisados 

segundo o ensaio triaxial tipo CIU com medidas de poropressões, em corpos de prova 

das rochas estudadas em estágio avançado de alteração, moldados na umidade natural 

ou com corpos de prova saturados, em função das condições de cada material. Nos 

ensaios, foram adotadas tensões confinantes de 75, 150, 300 e 600 kPa. 
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Segundo as amostras provenientes das sondagens geológico-geotécnicas realizadas e 

descritas, conforme apresentado no Capítulo 4, foram geradas seções interpretadas a fim 

de elaborar um modelo geomecânico da Mina do Andrade. Segundo a descrição dos 

testemunhos de sondagem para as seções A-A’ e B-B’, foi possível determinar uma 

divisão teórica dos maciços rochosos segundo as seções em classes, de acordo com a 

classificação proposta por Bieniawski (1989).  

Assim, para a realização das análises de estabilidade de taludes, foi possível caracterizar 

os maciços rochosos em relação aos parâmetros geotécnicos segundo sua classe de 

maciço correspondente de acordo com os dados dos ensaios realizados. Para isto, foram 

utilizados os parâmetros geotécnicos obtidos pela ArcelorMittal para os maciços 

rochosos de classes V e IV, e foram utilizados os parâmetros geotécnicos levantados 

pela CSBM e CVRD nos maciços rochosos de classes I, II e III. 

Por fim, para a realização das análises de estabilidade de taludes pelo método de 

Equilíbrio Limite, foi utilizado o software Slide 6.0 desenvolvido pela Rocsciense Inc® 

aplicando-se o método de Bishop Modificado, para a avaliação de potenciais rupturas 

do tipo circular em nível de bancada, entre rampas e taludes globais.  
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5.3 – DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS D’ÁGUA - CAVA ATUAL 

Conforme citado anteriormente, o foco deste trabalho é a elaboração de um projeto de 

análise de estabilidade de taludes com foco na definição dos níveis d’água subterrânea 

atuais, críticos e aceitáveis para a cava atual e final de projeto.  

Para isto, foram projetados diversos níveis teóricos para efeito de estimativa do nível da 

água subterrânea para as análises de estabilidade dos taludes, considerando a existência 

de um numero bastante limitado de ferramentas e instrumentos de monitoramento 

hidrogeológico na região de estudo.  

Devido à carência destes instrumentos de monitoramento que possibilitem uma 

aproximação precisa do nível d’água atual, foram utilizados algumas ferramentas 

intuitivas e interpretação de dados secundários que permitissem a determinação de um 

nível d’água atual de partida. Assim, foram consideradas a geometria atual da cava com 

suas drenagens, a morfologia do terreno, os eixos naturais de drenagem, os níveis da 

água subterrânea conhecidos na região e os dados obtidos a partir das leituras dos 

piezômetros e medidores de nível d’água para esta determinação. 

Alem disto, foi realizada uma interpretação dos modelos geológico e geotécnico com 

foco na definição das direções preferenciais de percolação da água subterrânea. Foram 

considerados fatores como a litologia, o grau de fraturamento e alteração dos maciços 

rochosos, bem como seu posicionamento estratigráfico e feições estruturais importantes 

como falhas e intrusões.  

No Capítulo 4 foi apresentada a caracterização Hidrogeológica realizada na Mina do 

Andrade, que contempla a descrição das unidades hidrogeológicas presentes e a 

descrição hipotética da circulação da água subterrânea (Figura 5.2). Esta caracterização, 

juntamente com os dados acima citados e dados de piezômetros e medidores de nível 

d’água localizados na área de estudo (Figura 5.3) foram a base de referencia para a 

determinação dos níveis d’água atuais, críticos e aceitáveis para a cava atual. 
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Figura 5.2 – Mapa do sentido hipotético das linhas de fluxo e equipotenciais.  
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Figura 5.3 – Mapa dos instrumentos de monitoramento hidrogeológico da Mina do Andrade, com detalhe na área de estudo.
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Analisando os pontos da cava nos quais se conhece o nível d’água, correlacionando os 

mesmos a partir de seções e comparando com o respectivo relevo da região, verificamos 

que a superfície freática acompanha de forma suavizada as formas e as tendências do 

relevo. De um modo geral, o escoamento subterrâneo subsuperficial tem uma 

configuração radial, partindo dos pontos de maior elevação em direção aos pontos de 

menor elevação. Na região da cava, a tendência geral do escoamento é de SW para NE, 

em direção ao rio Santa Bárbara.  

Para determinação do nível d’água atual dentro da área de estudo, foram utilizados os 

piezômetros SMCV-02, SMCV-03, SMCV-08, SMCV-09, SMCV 15 e SMCV-16, 

juntamente com os medidores de nível d’água MNA-03, MNA-10 e MNA-11. Estes 

instrumentos foram escolhidos por razões bem simples e diretas: são os únicos 

instrumentos disponíveis na área de estudo e estão situados entre as duas seções 

geológico-geotécnicas interpretadas (Figura 5.4).  

 

Figura 5.4 – Instrumentos utilizados na determinação do nível d’água atual. 
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Os valores encontrados para o nível d’água nestes instrumentos pode ser observado na 

Tabela 5.3. Vale ressaltar que, com exceção do SMCV-09, todos os outros instrumentos 

utilizados foram instalados no final do ano de 2014 e inicio de 2015 e portanto, não 

possuem um histórico considerável de leituras.  

Tabela 5.3 – Valor médio do nível d’água encontrado nos instrumentos utilizados. 

Instrumento Média do nível d'água (M) 

Piezômetro 

SMCV-02 38 

SMCV-03 51,38 

SMCV-08 18,15 

SMCV-09 49,3 

SMCV-15 38,1 

SMCV-16 13 

MNA 

MNA-03 1 

MNA-10 17,5 

MNA-11 14,2 

 

A partir destes valores locais, considerando os fatores hidrogeológicos anteriormente 

citados, o nível d´água atual foi elaborado, considerando os seguintes pressupostos 

(Figura 5.5 e Figura 5.6): 

 De um modo geral, a Formação Ferrífera é bem drenada quando exposta pela 

escavação enquanto que as rochas encaixantes não o são ou o são de um modo 

muito lento; 

 Mesmo na Formação Ferrífera pode-se encontrar certa dificuldade em se fazer a 

drenagem, tendo em vista que esta formação é interceptada por diques de rochas 

intrusivas (NW-SE), de baixa condutividade hidráulica, ocasionando o 

aparecimento de compartimentos que ficam semi-isolados hidraulicamente do 

restante do maciço causando também dificuldades para a sua drenagem; 

 O rebaixamento do nível freático na Formação Ferrífera que está sendo lavrada 

não afeta significativamente o nível da água subterrânea no maciço das rochas 
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encaixantes, especialmente no xisto e gnaisse. É sabido que o gnaisse 

intemperizado constitui-se em aquífero com característica de manter um nível 

freático elevado; 

 Zonas de contatos litológicos, falhas geológicas e grandes descontinuidades 

devem ser consideradas na determinação no nível d’água dentro da seção. 

A partir do nível d’água atual e considerando todos os parâmetros e pressupostos 

anteriormente apresentados, foram simulados diversos níveis d´água e estes foram 

adicionados aos cenários de análise de estabilidade de taludes para a determinação do 

nível aceitável e crítico. Vale ressaltar que foi considerado como nível d’água crítico o 

nível a partir do qual o fator de segurança F.S possui um valor inferior a 1,1, valor este 

próximo ao fator de segurança unitário e não recomendado para taludes que serão 

expostos por um curto período de tempo e foi considerado como nível d’água aceitável 

o nível a partir do qual o fator de segurança F.S possui um valor superior a 1,3, que 

corresponde ao valor recomendado para taludes temporários.  

 

 

 

Figura 5.5 – Nível d’água local elaborado para a seção A-A’ segundo as leituras 

piezométricas e dados anteriormente expostos. 
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Figura 5.6 - Nível d’água local elaborado para a seção B-B’ segundo as leituras 

piezométricas e dados anteriormente expostos. 

 

5.4 – ANALISE DE ESTABILIDADE DOS TALUDES ATUAIS E 

DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS CRÍTICOS E ACEITÁVEIS. 

As análises de estabilidade dos taludes da Mina do Andrade foram elaboradas 

aplicando-se a teoria do Equilíbrio Limite pelo Método de Bishop Modificado e critério 

de ruptura de Mohr-Coulomb, para a avaliação de potenciais rupturas do tipo circular 

em nível de bancada, entre rampas e taludes globais.  Para isto, foi utilizado o Programa 

Slide 6.0 da Rocscience.  

Para as análises realizadas, foi considerado como fator de segurança mínimo para os 

taludes o valor de F.S.> 1,3, que corresponde ao valor mínimo aceitável para taludes 

considerados temporários. A partir deste valor, foram desenvolvidas diversas análises, 

tomando-se como ponto de partida os níveis d’água apresentados no capítulo anterior. 

Segundo a variação teórica do nível d’água atual, foram analisados os níveis que 

reduzem os fatores de segurança F.S. para um valor inferior a 1,1, e estes foram 

denominados níveis críticos. Os níveis que permitiram a obtenção de um fator de 
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segurança F.S. superior a 1,3 foram denominados níveis aceitáveis, uma vez que este 

valor corresponde ao valor mínimo aceitável para taludes considerados temporários. 

5.4.1 – Análise de estabilidade da seção A-A’ 

A compilação de todos os dados levantados permitiu a elaboração da seção A-A’, de 

acordo com a Figura 5.7. Conforme citado anteriormente neste capítulo, a seção A-A’ 

foi subdividida em classes de maciços rochosos segundo a classificação geomecânica 

realizada e os parâmetros geotécnicos de cada unidade litológica foram definidos a 

partir destas classes. A Tabela 5.4 apresenta os parâmetros geotécnicos utilizados nas 

análises realizadas. 

 

Figura 5.7 – Seção A-A’, suas unidades litológicas e sua subdivisão segundo as classes 

de maciços rochosos individualizadas no modelo geomecânico. 

Podemos observar na Figura 5.7 que, na região direta da cava da Mina do Andrade, os 

taludes atualmente expostos segundo a Seção A-A’ estão inseridos em maciços de 

classe IV e V, e estes estão em contato direto com materiais de classe III, ou seja, 

rochas pouco competentes em contato com rochas medianamente competentes. Devido 

à espessura considerável dos maciços classe IV e V e ao estágio avançado de alteração 

destes, foram realizadas apenas análises do tipo circular.  

Foram realizadas análises de estabilidade para os taludes individuais, segundo a 

geometria proposta e aplicada pela equipe de planejamento de lavra da ArcelorMittal 

para os taludes. Foram analisadas apenas as litologias expostas atualmente nos taludes 
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da área de estudo, e os parâmetros geotécnicos utilizados foram aqueles 

correspondentes as classes também expostas. Os resultados podem ser observados na 

Tabela 5.5.     

Tabela 5.4 – Parâmetros Geotécnicos utilizados nas análises de estabilidade de acordo 

com a classe do maciço rochoso. 

Classes Litologia Cor 
Peso 

específico 
(KN/M³) 

Critério de 
ruptura 

Coesão 
(KN/M²) 

Ângulo de 
atrito Ф 

I-II-III 

Gnaisse   21,5 
Mohr-

Coulomb 
207,5 37,75 

Quartzito   21,5 
Mohr-

Coulomb 
242,5 38 

Xisto 
Inferior 

  22 
Mohr-

Coulomb 
197,5 36,25 

Xisto 
Superior 

  22  
Mohr-

Coulomb 
197,5 36,25 

Itabirito   31,5 
Mohr-

Coulomb 
440 41,25 

Hematitíto   44 
Mohr-

Coulomb 
600 46,33 

Rocha 
máfica 

  23 
Mohr-

Coulomb 
212,5 37,26 

IV-V 

Quartzito   27,28 
Mohr-

Coulomb 
51 25,1 

Xisto 
Inferior 

  26,9 
Mohr-

Coulomb 
51,7 29,5 

Xisto 
Superior 

  26,9 
Mohr-

Coulomb 
51,7 29,5 

Solo   19 
Mohr-

Coulomb 
20 26 

 

Tabela 5.5  –  Resultado das análises de estabilidade realizadas para os taludes 

individuais. 

Material Altura(m) 
Largura da 
berma (m) 

Ângulo de face do 
talude (°) 

F.S. (Talude 
seco) 

F.S. (Talude 
saturado) 

Quartzito classe IV 10 6 41 2,06 1,51 

Xistos Classe IV 10 6 41 2,18 1,8 

Itabirito 10 6 45 10,18 8,75 

Hematita 10 6 45 10,34 9,2 
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Podemos verificar uma diferença expressiva nos valores encontrados para os fatores de 

segurança dos Itabiritos e dos Hematitítos em comparação com os fatores de segurança 

dos Xistos e Quartzitos. Isto se deve ao fato de que os Hematitítos e Itabiritos, mesmo 

quando alterados e/ou saturados apresentam um bom comportamento geomecânico, 

quando comparado às outras unidades litológicas alteradas. Outro detalhe importante, 

nao foram realizadas análises para o levantamento dos parâmetros geotécnicos dos 

Itabiritos e Hematitítos classes IV e V devido ao bom comportamento dos mesmos. Por 

este motivo, as analises foram realizadas com os mesmos parâmetros dos maciços de 

classe I-II e III, os quais possuem bons valores. 

 5.4.1.1 – Análise de estabilidade da seção A-A’ – Nível d’água atual 

A Figura 5.8 apresenta os resultados obtidos para a análise de estabilidade circular 

elaborada para a seção A-A’ considerando o nível d’água local obtido a partir das 

leituras piezométricas, medidores de nível d’água e ferramentas anteriormente citadas.  

O fator de segurança encontrado para a análise global indica que o talude como um todo 

apresenta um fator de segurança bem acima do recomendado para taludes temporários, 

que é de 1,3. Podemos atribuir este fato a boa qualidade dos Hematitítos e Itabiritos e a 

boa qualidade dos Xistos, Quartzitos e Gnaisses classes I, II e III. 

Conforme previsto, podemos dizer que de um modo geral, o fator de segurança 

encontrado para os taludes expostos inseridos no Grupo Piracicaba apresenta um fator 

de segurança inferior a 1,3. De forma análoga a citada anteriormente, isto se deve ao 

fato da má qualidade dos Xistos e Quartzitos de classe IV e V em parte saturados e em 

estágio avançado de alteração, os quais possuem uma baixa condutividade hidráulica, 

funcionam como barreira hidráulica e por este motivo geram taludes mal drenados. 

Outra característica importante, a pior superfície encontrada nas análises é relativamente 

coincidente com as zonas críticas encontradas na mina.  

De um modo geral, a superfície de contato entre os taludes de classe III e IV acompanha 

a superfície freática, o que teoricamente seria bem previsível, uma vez que o estado de 

alteração dos taludes está diretamente relacionado a sua exposição e a presença de água.  

Observando a Figura 5.8, verificamos que o nível freático aparentemente apresenta um 

nível satisfatório em comparação a espessura aparente do pacote de Xistos e Quartzitos 
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do Grupo Piracicaba. Podemos considerar que este nível poderá sofrer variações 

consideráveis, uma vez que, conforme citado anteriormente, a Mina do Andrade não 

possui um histórico de leituras representativo em função da recente instalação dos 

instrumentos de monitoramento. Assim, a análise do comportamento dos taludes 

segundo esta variação torna-se essencial.  

 

Figura 5.8 – Resultado das análises de estabilidade da seção A-A’ para o nível d’água 

local e pior superfície encontrada para os Xistos e Quartzitos. 
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5.4.1.2 – Análise de estabilidade da seção A-A’ – Nível d’água aceitável 

O nível d’água aceitável para os taludes analisados na seção A-A’ foi obtido a partir de 

simulações da linha freática, tomando-se como base o nível d’água local. Para isto, 

foram elaboradas diversas superfícies paralelas a superfície de base e foi considerado 

como o nível d’água aceitável aquele que, a partir dele, o fator de segurança dos taludes 

fosse superior a 1,3 e/ou não sofresse mais nenhuma influência da superfície freática.  

A Figura 5.9 apresenta os resultados obtidos para as análises realizadas. A superfície 

freática teórica encontrada situa-se 9 metros abaixo da superfície atual. A partir deste 

nível, todas as análises realizadas passam a respeitar os critérios acima apresentados, ou 

seja, os valores encontrados para o fator de segurança passam a serem totalmente 

independentes do valor nível d’água. 

Como previsto, o fator de segurança encontrado para a análise global também indica 

que o talude como um todo apresenta um fator de segurança bem acima do 

recomendado para taludes temporários, que é de 1,3. A razão para este valor é a mesma 

apresentada para as análises realizadas para o nível d’água local. 

Para os taludes inseridos nos Xistos e Quartzitos do Grupo Piracicaba, a redução do 

nível d’água em 9 metros implica em um incremento do fator de segurança suficiente 

para elevar seu valor a pouco acima do valor recomendado para taludes temporários. 

Podemos correlacionar este aumento do fator de segurança ao fato de que a partir deste 

nível teórico, os taludes de classe IV e V passam a estarem totalmente drenados e o 

nível freático passa a estar inserido nos maciços rochosos de classe III, abaixo da zona 

de contato teórico entre os maciços de classe IV, zona esta de qualidade geomecânica 

superior.   

 Abaixo deste nível, os fatores de segurança encontrados para os taludes expostos não 

apresentam nenhuma variação, ou seja, são totalmente dependentes da geometria e dos 

parâmetros geotécnicos dos taludes. Nesta situação, o valor encontrado ainda se situa 

próximo ao valor recomendado para taludes temporários, que é de 1,3. Novamente este 

valor se deve a má qualidade dos Xistos e Quartzitos de classe IV e V expostos.  
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Figura 5.9 - Resultado das análises de estabilidade da seção A-A’ para o nível d’água 

aceitável e pior superfície encontrada para os Xistos e Quartzitos. 

5.4.1.3 – Análise de estabilidade da seção A-A’ – Nível d’água crítico 

O nível d’água crítico para os taludes analisados na seção A-A’ foi obtido a partir de 

simulações da linha freática tomando como base o nível d’água local, porem 

considerando uma elevação do mesmo. Para isto, foram elaboradas diversas superfícies 

paralelas à superfície de base e foi considerado como o nível d’água crítico aquele que, 

a partir dele, o fator de segurança dos taludes fosse inferior a 1,1.  
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Segundo as análises realizadas, a superfície freática teórica crítica se situa a 

aproximadamente 17 metros acima da superfície freática atual. A partir deste nível, os 

fatores de segurança reduzem drasticamente, de forma a atingirem valores inferiores a 

um.  

O Fator de segurança encontrado para a análise global indica que o talude como um 

todo apresenta um fator de segurança bem acima do recomendado para taludes 

temporários, mesmo com um elevado nível d’água. Novamente podemos atribuir este 

fato a boa qualidade dos Hematitítos e Itabiritos e a boa qualidade dos Xistos, 

Quartzitos e Gnaisses classes I, II e III.  As unidades citadas anteriormente, mesmo 

quando expostos a uma condição de nível freático elevado, são maciços rochosos bem 

drenados e por este motivo são capazes de garantir sua boa qualidade geomecânica.  

Para os Xistos e Quartzitos de classe IV e V analisados, o fator de segurança é 

altamente influenciado pela elevação do nível d’água. A partir da superfície crítica, os 

valores do fator de segurança decrescem consideravelmente comprometendo a 

estabilidade dos taludes. Conforme citado anteriormente, isto se deve ao fato da má 

qualidade destas unidades litológicas, as quais quando saturadas, possuem uma baixa 

condutividade hidráulica, funcionam como barreira hidráulica e por motivo geram 

taludes mal drenados.    

Conforme apresentado anteriormente, podemos considerar que o nível d’água local 

poderá sofrer variações consideráveis, uma vez que a Mina do Andrade não possui um 

histórico de leituras representativo em função da recente instalação dos instrumentos de 

monitoramento. Por este motivo, uma elevação de 17 metros do nível d’água não pode 

ser descartada uma vez que a região na qual a mina está inserida apresenta um alto 

índice pluviométrico, principalmente no verão. Este fator associado à alta capacidade 

dos Xistos e Quartzitos de classe IV e V em reter água (devido a sua baixa 

condutividade hidráulica) podem gerar cenários semelhantes ao anteriormente exposto. 

O valor do fator de segurança F.S. encontrado para a pior superfície segundo a  análise 

realizada e considerando a superfície freática crítica foi de 1,031. A Figura 5.10 

apresenta os resultados das análises de estabilidade realizadas. 
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Figura 5.10 - Resultado das análises de estabilidade da seção A-A’ para o nível d’água 

crítico e pior superfície encontrada para os Xistos e Quartzitos.            

5.4.2 – Análise de estabilidade da seção B-B’ 

Semelhantemente ao realizado com a seção A-A’, a compilação de todos os dados 

levantados permitiu a elaboração da seção B-B’ de acordo com a Figura 5.11. De forma 

análoga a seção anterior, a seção B-B’ foi subdividida em classes de maciços rochosos 

segundo a classificação geomecânica realizada e os parâmetros geotécnicos de cada 

unidade litológica foram definidos a partir destas classes.  
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Os parâmetros geotécnicos utilizados nas análises são os mesmo utilizados no estudo da 

seção A-A’ e apresentados na Tabela 5.4. 

 

Figura 5.11 – Seção B-B’, suas unidades litológicas e sua subdivisão segundo as classes 

de maciços rochosos individualizadas nas descrições dos furos de sondagem. 

Podemos observar na Figura 5.11 que, assim como na seção A-A’, na região direta da 

cava da Mina do Andrade os taludes atualmente expostos segundo a Seção B-B’ estão 

inseridos em maciços de classe IV e V, e estes estão em contato direto com materiais de 

classe III, ou seja, rochas pouco competentes em contato com rochas medianamente 

competentes. Novamente, devido à espessura considerável dos maciços classe IV e V e 

ao estágio avançado de alteração destes, foram realizadas apenas análises do tipo 

circular. Vale ressaltar que grande parte dos taludes expostos estão inseridos na zona de 

contato entre os Xistos e Itabiritos. Esta superfície geológica pode representar e 

ocasionar diversos fenômenos. Dentre eles podemos citar uma superfície preferencial 

para a percolação da água subterrânea, zona de fraqueza para eventuais rupturas e zona 

de contato entre duas unidades com características hidrodinâmicas opostas.  

As análises de estabilidade para os taludes individuais também foram realizadas, 

considerando as geometrias propostas e executadas pela equipe de planejamento de 

lavra da ArcelorMittal e os parâmetros geotécnicos correspondentes as classes dos 

taludes atualmente expostos. Os resultados obtidos foram os mesmos para as analises 

realizadas para a seção A-A’ e podem ser observados na Tabela 5.5.  
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5.4.2.1 – Análise de estabilidade da seção B-B’ – Nível d’água atual 

A Figura 5.12 apresenta os resultados obtidos para a análise de estabilidade elaborada 

para a seção B-B’ considerando o nível d’água local obtido a partir das leituras 

piezométricas, medidores de nível d’água e ferramentas anteriormente citadas. 

Tomando como partida o nível d’água local, o fator de segurança encontrado para a 

análise global indica que o talude como um todo apresenta um fator de segurança acima 

do recomendado para taludes temporários, que é de 1,3. Porem, o valor encontrado (F.S. 

= 1,747) não apresenta grande diferença em relação ao valor recomendado e está muito 

abaixo do valor encontrado para a seção A-A’. Observando a Figura 5.12, podemos 

observar que os Xistos e Quartzitos de classe IV e V da seção B-B’ apresentam 

espessura considerável em comparação a seção A-A’. O nível freático aparentemente 

também está ligeiramente mais elevado quando comparado à seção anterior.  Por estes 

motivos, provavelmente o fator de segurança global foi alterado de forma negativa, 

apresentando uma redução considerável.  

Para os taludes inseridos na área de estudo, ou seja, os Xistos e Quartzitos de classe IV 

e V, o fator de segurança encontrado apresenta valor inferior ao recomendado para 

taludes temporários, conforme anteriormente previsto. Alem dos dados anteriormente 

citados em relação à espessura das litologias analisadas e em relação ao nível d’água 

local, podemos também atribuir este valor a má qualidade dos Xistos e Quartzitos de 

classe IV e V em parte saturados, os quais possuem uma baixa condutividade hidráulica, 

funcionam como barreira hidráulica e por este motivo geram taludes mal drenados. 

 Podemos observar na Figura 5.13 a presença de uma zona com superfície freática muito 

elevada em comparação à superfície como um todo. Este valor foi obtido a partir da 

leitura dos piezômetros SMCV 02, SMCV 08 e SMCV 09. Esta elevação do nível 

freático apresenta grande influencia na análise de estabilidade da área de estudo e pode 

ser comprovada em campo a partir de diversas nascentes d’água nos taludes. Desta 

forma, podemos considerar o nível freático atual como um nível crítico. Vale ressaltar 

que os principais problemas de instabilidade geotécnica encontrados na Mina do 

Andrade estão inseridos nas imediações da seção B-B’, exatamente dentro do setor 

anômalo em relação ao nível d’água.  
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De forma análoga a seção A-A’, podemos verificar que o a superfície de contato entre 

os taludes de classe III e IV também acompanha a superfície freática, o que 

teoricamente seria bem previsível, uma vez que o estado de alteração dos taludes está 

diretamente relacionado a sua exposição e a presença de água.  

Considerando o nível elevado da superfície freática, podemos supor que este nível 

poderá sofrer variações consideráveis, uma vez que, conforme citado anteriormente, a 

Mina do Andrade não possui um histórico de leituras representativo em função da 

recente instalação dos instrumentos de monitoramento. Assim, a análise da influencia 

deste em relação ao fator de segurança dos taludes na seção B-B’ torna-se essencial. 

 

 

Figura 5.12 – Resultado das análises de estabilidade da seção B-B’ para o nível d’água 

local e pior superfície encontrada para os Xistos e Quartzitos. 
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Figura 5.13 – Detalhe da região anômala em relação à superfície freática.   

5.4.2.2 – Análise de estabilidade da seção B-B’ – Nível d’água aceitável 

Tal como realizado para a seção A-A’, o nível d’água aceitável para os taludes 

analisados na seção B-B’ foi obtido a partir de simulações da linha freática, tomando-se 

como base o nível d’água local. Para isto, foram elaboradas diversas superfícies 

paralelas a superfície de base e foi considerado como o nível d’água aceitável aquele 

que, a partir dele, o fator de segurança dos taludes fosse superior a 1,3 e/ou não sofresse 

mais nenhuma influencia da superfície freática.  

A superfície freática teórica aceitável encontrada para os taludes analisados está situada 

25 metros abaixo da superfície local. A partir desta superfície teórica, todos os valores 

encontrados para o fator de segurança passam a serem totalmente independentes do 

valor nível d’água e estarem diretamente associados a geometria dos taludes e seus 

parâmetros geotécnicos. O valor do fator de segurança encontrado para os taludes 

analisados está abaixo do valor recomendado e será discutido adiante. 

A análise de estabilidade global indica que, a partir deste nível freático, o fator de 

segurança para o talude como um todo apresenta um valor consideravelmente superior 
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ao recomendado, que corresponde a 1,3. Comparando o valor encontrado com o valor 

da análise anterior para a mesma seção, verificamos uma ligeira melhoria. 

Podemos atribuir este aumento do fator de segurança a drenagem dos Xistos e 

Quartzitos de classe IV e V, os quais em condições não saturadas apresentam uma 

melhoria considerável em seu comportamento geomecânico.   Outro detalhe importante, 

a redução do nível d’água em 25 metros rebaixa a superfície freática para o interior dos 

maciços de classe III, os quais não apresentam variações expressivas em seus 

parâmetros quando submetidos a condições de saturação. 

Considerando os taludes inseridos nos Xistos e Quartzitos de classe IV e V analisados, o 

rebaixamento da superfície freática em 25 metros implica em um incremento pouco 

significativo do fator de segurança e insuficiente para a adequação dos mesmos segundo 

o fator de segurança recomendado para taludes temporários. A partir deste nível, o fator 

de segurança não sofre nenhuma variação e passa a ser totalmente dependente da 

geometria e dos parâmetros geotécnicos dos mesmos.  

Assim, podemos concluir que a geometria proposta para os taludes é insuficiente para a 

manutenção de um fator de segurança superior a 1,3, mesmo em condições não 

saturadas. Novamente, a baixa qualidade dos Xistos e Quartzitos de classe IV e V e a 

condição anômala teórica do nível d’água neste setor são os fatores que contribuem para 

este valor.  A Figura 5.14 apresenta os resultados obtidos. 

5.4.2.3 – Análise de estabilidade da seção B-B’ – Nível d’água crítico 

 De forma análoga à realizada para a seção A-A’, o nível d’água crítico para os taludes 

analisados na seção B-B’ foi obtido a partir de simulações da linha freática tomando 

como base o nível d’água local, porem considerando uma elevação do mesmo. Para isto, 

foram elaboradas diversas superfícies paralelas à superfície de base e foi considerado 

como o nível d’água crítico aquele que, a partir dele, o fator de segurança dos taludes 

fosse inferior a 1,1.  

As análises realizadas sugerem que a superfície freática crítica se situa a 

aproximadamente 4 metros acima do nível freático atual, valor este aproximadamente 

previsto nas análises de estabilidades para o nível d’água atual, uma vez que o fator de 
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segurança encontrado estava muito próximo a 1,1. A partir deste nível, os fatores de 

segurança reduzem drasticamente, atingindo valores inferiores a um. 

Considerando o talude como um todo, o fator de segurança encontrado para a análise 

global está acima do valor recomendado para taludes temporários. Entretanto, de forma 

semelhante ao apresentado para os taludes analisados considerando o nível d’água local, 

o valor encontrado para o fator de segurança F.S. = 1,726, não apresenta grande 

diferença em comparação ao valor recomendado.  

 

Figura 5.14 - Resultado das análises de estabilidade da seção B-B’ para o nível d’água 

aceitável e pior superfície encontrada para os Xistos e Quartzitos. 

Mais uma vez, este valor do fator de segurança global pode ser atribuído à espessura 

considerável dos Xistos e Quartzitos de classe IV e V que apresentam um mau 

comportamento geomecânico e, com o aumento do nível d’água, favoreceu-se a 
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exposição destes as condições saturadas. Por estes motivos, provavelmente o fator de 

segurança foi alterado de forma negativa, apresentando uma redução ainda mais 

considerável, em relação às análises realizadas para o nível local. 

Para os taludes inseridos na área de estudo, ou seja, os Xisto e Quartzitos de classe IV e 

V analisados, a elevação do nível d’água influência de forma significativa e negativa o 

fator de segurança. Assim como para a seção A-A’, a partir da superfície crítica, os 

valores do fator de segurança decrescem consideravelmente de forma negativa, 

atingindo valores inferiores a 1.  

Novamente, isto se deve ao fato da má qualidade destas unidades litológicas, as quais 

quando saturadas, possuem uma baixa condutividade hidráulica, funcionam como 

barreira hidráulica e por este motivo geram taludes mal drenados e com mau 

comportamento geomecânico.     

Para a seção B-B’ considerando o nível d’água crítico, uma elevação da superfície 

freática em 4 metros deve ser altamente considerada e analisada, uma vez que, como 

citado anteriormente, o nível d’água local poderá sofrer variações consideráveis, devido 

ao fato de a Mina do Andrade não possuir um histórico de leituras representativo em 

função da recente instalação dos instrumentos de monitoramento.  

Por este motivo, este fator associado à alta capacidade dos Xistos e Quartzitos de classe 

IV e V em reter água (devido a sua baixa condutividade hidráulica) podem gerar 

cenários semelhantes ao anteriormente exposto, colocando em risco todas as atividades 

na mina.  

O Valor do fator de segurança F.S. encontrado para a análise realizada considerando a 

superfície freática crítica foi de 1,090. A Figura 5.15 apresenta os resultados das 

análises de estabilidade realizadas. 

A Tabela 5.6 apresenta um resumo de todos os resultados obtidos para todas as análises 

globais realizadas para os taludes inseridos no Grupo Piracicaba e as variações de nível 

d’água propostas.          
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Figura 5.15 - Resultado das análises de estabilidade da seção B-B’ para o nível d’água 

crítico e pior superfície encontrada para os Xistos e Quartzitos.   

Tabela 5.6 – Resultado das análises globais e variações proposta de N.A. para os taludes 

inseridos no Grupo Piracicaba, segundo a cava atual. 

Seção Nível d'água F.S. Global para o Grupo Piracicaba F.S Global Variação do N.A. (m) 

A-A' 

Atual 1,218 2,148 - 

Aceitável 1,327 2,295 -9 

Crítico 1,031 2,056 17 

B-B' 

Atual 1,12 1,747 - 

Aceitável 1,263 2,074 -25 

Crítico 1,09 1,726 4 
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISE DA ESTABILIDADE DOS 

TALUDES DA CAVA FINAL  

6.1 – INTRODUÇÃO 

Após a análise e interpretação das seções elaboradas para a cava atual, foram realizadas 

novas análises considerando novos cenários, de acordo com a geometria proposta para a 

cava final. De forma semelhante à realizada para a análise da cava atual, a partir do 

modelo geomecânico preliminar, elaborado a partir do mapeamento geomecânico da 

cava atual e das descrições geológico-geotécnicas dos 74 furos de sondagem, foram 

elaboradas 7 seções, longitudinais e transversais e estas foram correlacionadas entre si 

para permitir a geração de um modelo geomecânico tridimensional que abrangesse a 

cava final e, posteriormente, com base nesse modelo, foi possível definir as seções mais 

representativas inseridas no Grupo Piracicaba (Figura 6.1). 

Para a análise de estabilidade dos taludes da cava final inseridos no Grupo Piracicaba 

também foram utilizadas as seções A-A’ e B-B’ por motivos evidentes e semelhantes 

aos das seções da cava atual, que são o fato de seccionarem as rochas dos maciços 

rochosos em estudo de forma bem representativa, por estarem inseridas no Grupo de 

estudo e por contemplarem todas as regiões da Mina do Andrade que presentemente 

aparentam apresentar algum problema em relação ao nível d’água atual. Vale ressaltar 

que as rochas inseridas no Grupo Piracicaba estão inseridas em cerca de 40% dos 

taludes expostos na cava final. 

6.2 – PARÂMETROS E PREMISSAS PARA A ELABORAÇÃO DAS 

SEÇÕES ANALISADAS 

Para a elaboração das seções foi utilizado a base topográfica digital proposta para a cava 

final de projeto da Mina do Andrade. 

A elaboração e seleção das seções também seguiram os mesmo procedimentos e etapas 

anteriormente citados para as seções elaboradas para a cava atual. O mesmo pode ser 

dito para o modelo geomecânico utilizado.  
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Figura 6.1 – Planta com a locação das seções verticais interpretadas utilizadas na 

elaboração do modelo geomecânico utilizado para a cava final. Detalhe nas seções A-A’ 

e B-B’ (Extraído de VOGBR - A (2013)). 

Os parâmetros geotécnicos utilizados nas análises foram os mesmos adotados para as 

análises das seções da cava atual. De forma análoga à realizada para as primeiras 

análises, a caracterização dos maciços rochosos em relação aos parâmetros geotécnicos 

utilizados foi realizada segundo sua classe de maciço correspondente de acordo com os 

dados dos ensaios realizados. Assim, foram utilizados os parâmetros geotécnicos 

obtidos pela ArcelorMittal para os maciços rochosos de classes V e IV, e foram 

utilizados os parâmetros geotécnicos levantados pela CSBM e CVRD nos maciços 

rochosos de classes I, II e III. 

Por fim, para a realização das análises de estabilidade de taludes pelo método de 

Equilíbrio Limite, foi utilizado o software Slide 6.0 desenvolvido pela Rocsciense Inc® 

aplicando-se o método de Bishop Modificado, para a avaliação de potenciais rupturas 

do tipo circular em nível de bancada, entre rampas e taludes globais.  
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6.3 – DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS D’ÁGUA - CAVA FINAL 

A determinação dos níveis d’água para a cava final foi obtida a partir de algumas 

ferramentas intuitivas e interpretação de dados secundários que permitissem a 

determinação de um nível d’água de partida. 

A complexidade do problema envolve diversos fatores tais como a falta de instrumentos 

de monitoramento que permitam uma previsão deste nível, a falta de um modelo 

hidrogeológico que permita inferir o comportamento do nível d’água atual frente ao 

rebaixamento da cava e a imprecisão e/ou falta de conhecimento dos dados geológico-

geotécnicos dos taludes futuros frente aos fatores hidrogeológicos. 

De forma análoga a realizada para as seções da cava atual, a determinação do nível 

d’água de partida para a cava final considerou alguns fatores de base como geometria 

final da cava com suas drenagens, a morfologia teórica do terreno, os eixos teóricos de 

drenagem, os níveis da água subterrânea atuais bem como os dados obtidos a partir das 

leituras dos piezômetros e medidores de nível d’água. 

Paralelamente a esta análise, foi realizada uma interpretação dos modelos geológico e 

geotécnico com foco na definição das direções preferenciais de percolação da água 

subterrânea. Foram considerados fatores como a litologia, o grau de fraturamento e 

alteração dos maciços rochosos, bem como seu posicionamento estratigráfico e feições 

estruturais importantes como falhas e intrusões. Alem disto, foram adotados os mesmos 

pressupostos assumidos para as análises da cava atual.  

Entretanto, devido a falta de pontos referenciais, a tarefa de modelar um nível d’água de 

partida foi uma tarefa meramente intuitiva, baseada no nível d’água local para cada 

seção, seu comportamento quanto a geometria da cava atual e seu comportamento 

quanto as litologias atualmente expostas.  Assim, o nível d’água local teórico utilizado 

como nível d’água de partida para as análises foi desenvolvido considerando a 

geometria da superfície freática local e sua relação com a profundidade relativa 

referente a cava, ou seja, a geometria do nível d’água atual e a relação entre sua 

elevação e a elevação do talude exposto. Para isto, foi considerado um rebaixamento da 

superfície freática regular e segundo o rebaixamento da cava.  
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Em linhas gerais, a superfície freática local dos taludes da cava final apresenta o mesmo 

contorno da superfície para a cava atual, com alguns ajustes em relação às litologias que 

são mais ou que são menos drenadas e alguns ajustes em relação a geometria da cava. 

As Figuras 6.2 e 6.3 apresentam os resultados obtidos para as Seções A-A’ e B-B’ 

respectivamente: 

 

 

Figura 6.2 – Nível d’água local teórico para a cava final segundo a seção A-A’. 

 

 

Figura 6.3 – Nível d’água local teórico para a cava final segundo a seção B-B’. 
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6.4 – ANÁLISE DE ESTABILIDADE DOS TALUDES DA CAVA 

FINAL E DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS CRÍTICOS E 

ACEITÁVEIS. 

Semelhantemente ao realizado para as seções da cava atual, as análises de estabilidade 

dos taludes da cava final da Mina do Andrade foram elaboradas aplicando-se a teoria do 

Equilíbrio Limite pelo Método de Bishop Modificado e critério de ruptura de Mohr-

Coulomb, para a avaliação de potenciais rupturas do tipo circular em nível de bancada, 

entre rampas e taludes globais.  Também foi utilizado o Programa Slide 6.0 da 

Rocscience.  

Para as análises realizadas, foi considerado como fator de segurança mínimo para os 

taludes o valor de F.S.> 1,5, que corresponde ao valor mínimo aceitável para taludes 

considerados permanentes. A partir deste valor, foram desenvolvidas diversas análises, 

tomando-se como ponto de partida os níveis d’água apresentados no capítulo anterior. 

Segundo a variação teórica dos níveis d’água de partida, foram analisados os níveis que 

reduzem os fatores de segurança F.S. para um valor inferior a 1,3, e estes foram 

denominados níveis críticos, uma vez que este valor corresponde ao mínimo 

recomendado para taludes temporários. Os níveis que permitiram a obtenção de um 

fator de segurança F.S. superior a 1,5 foram denominados níveis aceitáveis, uma vez 

que este valor corresponde ao valor mínimo aceitável para taludes considerados 

permanentes. 

6.4.1 – Análise de estabilidade da seção A-A’ – cava final 

A partir da seção geológica A-A’, do modelo geomecânico e do design final proposto 

para a Mina do Andrade foi possível elaborar a mesma seção A-A’ porem segundo a 

geometria da cava final elaborada e proposta pela equipe de planejamento de lavra a 

longo prazo da ArcelorMittal (Figura 6.4). 

Assim como adotado para as primeiras seções, a seção A-A’ também foi subdividida em 

classes de maciços rochosos e os parâmetros geotécnicos de cada unidade litológica 

foram definidos a partir destas classes. A Tabela 6.1 apresenta os parâmetros 

geotécnicos utilizados nas análises realizadas. 
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Figura 6.4 – Seção A-A’ para a cava final, suas unidades litológicas e sua subdivisão 

segundo as classes de maciços rochosos individualizadas no modelo geomecânico. 

Tabela 6.1 – Parâmetros Geotécnicos utilizados nas análises de estabilidade de acordo 

com a classe do maciço rochoso. 

Classes Litologia Cor 
Peso específico 

(KN/M³) 
Critério de 

ruptura 
Coesão 

(KN/M²) 
Ângulo de 

atrito Ф 

I-II-III 

Gnaisse   21,5 
Mohr-

Coulomb 
207,5 37,75 

Quartzito   21,5 
Mohr-

Coulomb 
242,5 38 

Xisto 
Inferior 

  22 
Mohr-

Coulomb 
197,5 36,25 

Xisto 
Superior 

  22 
Mohr-

Coulomb 
197,5 36,25 

Itabirito   31,5 
Mohr-

Coulomb 
440 41,25 

Hematita   44 
Mohr-

Coulomb 
600 46,33 

Rocha 
máfica 

  23 
Mohr-

Coulomb 
212,5 37,26 

  Solo   19 
Mohr-

Coulomb 
20 26 
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Podemos observar na Figura 6.4 que todos os taludes futuramente expostos na cava 

final da Mina do Andrade estarão inseridos em maciços de classe III, em contato com 

maciços rochosos de classe I e /ou II. Nesta etapa, todos os maciços de classe IV e V 

anteriormente expostos foram lavrados e, por este motivo, os parâmetros geotécnicos 

utilizados nas análises serão aqueles correspondentes aos maciços de classe I a III.  

Foram realizadas análises de estabilidade para os taludes individuais, segundo a 

geometria proposta pela equipe de planejamento de lavra da ArcelorMittal para os 

taludes da cava final. De forma análoga a realizada para as seções da cava atual, foram 

considerados cenários secos e cenários nos quais os taludes estão saturados em água. 

Até o presente momento, o design proposto para os taludes individuais da cava final 

considera a mesma geometria para os taludes individuais da cava atual. Foram 

analisadas apenas as litologias expostas nos taludes finais da área de estudo, e os 

parâmetros geotécnicos utilizados foram àqueles correspondentes as classes também 

expostas. A Tabela 6.2 apresenta os resultados obtidos. 

Tabela 6.2 – Resultado das análises de estabilidade realizadas para os taludes 

individuais. 

Material Altura(m) 
Largura da 
berma (m) 

Ângulo de face do 
talude (°) 

F.S. (Talude 
seco) 

F.S. (Talude 
saturado) 

Quartzitos 10 6 41 8,38 6,6 

Xistos 10 6 41 6,9 5,44 

Itabiritos 10 6 45 10,18 8,75 

Hematitítos 10 6 45 10,34 9,2 

 

Diferentemente das análises realizadas para a cava atual, os valores dos fatores de 

segurança encontrados para os taludes individuais apresentam um valor elevado, muito 

acima do recomendado para taludes permanentes. Mesmo quando saturados apresentam 

um valor muito satisfatório para o fator de segurança. Podemos atribuir esta melhoria as 

classes de maciços rochosos nos quais os taludes da cava final estarão inseridos 

(maciços de classe III). Os Xistos, Quartzitos, Itabiritos e Hematitítos de classe III são 

maciços rochosos bem drenados e com um excelente comportamento geomecânico 

quando comparado aos Xistos e Quartzitos de classe IV e V. Os xistos, que perfazem 
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cerca de 60% dos taludes expostos, apresentam um Fator de Segurança muito superior 

ao recomendado para taludes finais, mesmo quando saturados.  

Por fim, foram realizadas análises apenas nos taludes localizados no Footwall da cava 

por motivos bastante evidentes, que são o fato destes apresentarem exposições do Grupo 

Piracicaba e possuírem geometria bastante considerável em comparação aos taludes 

inseridos no Hangingwall da cava. 

6.4.1.1–Análise de estabilidade da seção A-A’ para a cava final–Nível d’água de partida 

Conforme citado anteriormente, o nível d’água de partida utilizado para as análises de 

estabilidade da cava final da Mina do Andrade foi elaborado considerando a geometria 

do nível d’água atual e a relação entre sua elevação e a elevação do talude exposto. Para 

isto, foi considerado um rebaixamento da superfície freática regular e segundo o 

rebaixamento da cava. A Figura 6.5 apresenta os resultados obtidos a partir das análises 

realisadas considerando o nível d’água de partida. 

 

Figura 6.5 – Resultado das análises de estabilidade da seção A-A’ para a cava final, 

considerando o nível d’água de partida. 
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Podemos observar que os taludes da cava final proposta para a Mina do Andrade estão 

inseridos em maciços rochosos de classe III. Diferentemente da seção analisada para a 

cava atual, verificamos que a maior parte dos taludes da seção A-A’ para a cava final 

são compostos por Xistos dos Grupos Piracicaba e Nova Lima.  

Ainda segundo a Figura 6.5, observamos que o fator de segurança global encontrado 

para as análises apresenta o valor de 1,392, o qual é pouco inferior ao valor 

recomendado para taludes permanentes. Os Xistos, Quartzitos e Itabiritos de classe III 

expostos apresentam bom comportamento geomecânico e teoricamente, são taludes bem 

drenados. O ângulo geral de cava está em torno de 27 °.  

Assim, podemos atribuir este Fator de segurança global a superfície freática 

teoricamente em uma posição um pouco elevada. A saturação dos Xistos e Quartzitos 

age de forma negativa nos taludes, os quais mesmo sendo considerados bem drenados 

(em função das fraturas e descontinuidades), apresentam baixa permeabilidade e 

funcionam como barreira hidráulica para os Itabiritos e Hematitítos, favorecendo o 

aumento da pressão d’água nos taludes.  

6.4.1.2–Análise de estabilidade da seção A-A’ para a cava final–Nível d’água aceitável 

Semelhantemente ao realizado para as análises dos taludes da cava atual, o nível d’água 

aceitável para os taludes analisados na seção A-A’ para a cava final foi obtido a partir 

de simulações da linha freática, tomando-se como base o nível d’água de partida. Para 

isto, foram elaboradas diversas superfícies paralelas a superfície de base e foi 

considerado como o nível d’água aceitável aquele que, a partir dele, o fator de 

segurança dos taludes fosse superior a 1,5 e/ou não sofresse mais nenhuma influência da 

superfície freática.  

Assim, a superfície freática teórica aceitável está localizada 21 metros abaixo da 

superfície teórica de partida. A partir deste nível, observamos um aumento do fator de 

segurança para valores superiores a 1,5 até atingirem o valor de 1,939 e, após este 

ultimo valor, o rebaixamento do nível d’água não exerce nenhuma influencia no fator de 

segurança e os taludes passam a ser totalmente dependentes de sua geometria e 

parâmetros geotécnicos. 
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A Figura 6.6 apresenta o resultado final para as análises realisadas. Podemos observar 

que o nível d’água teórico aceitável proposto, localizado a 21 metros abaixo do nível 

teórico de partida permite um incremento do fator de segurança suficiente para elevar 

seu valor a 1,503, o qual é igual ao valor recomendado para taludes permanentes.  

Podemos atribuir esta melhoria do fator de segurança à drenagem dos maciços 

compostos pelos Xistos e Quartzitos de classe III, os quais mesmo sendo considerados 

bem drenados, apresentam baixa permeabilidade e funcionam como barreira hidráulica 

para os Itabiritos e Hematitítos (bem drenados), favorecendo o aumento da pressão 

d’água nos taludes compostos por estas litologias quando saturadas. No caso particular 

da seção A-A’, o rebaixamento do nível d’água nos Xistos corresponde a redução da 

pressão d’água na unidade litológica que perfaz cerca de 70 % dos taludes expostos.  

 

Figura 6.6 – Resultado das análises de estabilidade da seção A-A’ para a cava final, 

considerando o nível d’água aceitável. 

6.4.1.3–Análise de estabilidade da seção A-A’ para a cava final–Nível d’água crítico 

O nível d’água crítico para os taludes analisados na seção A-A’ para a cava final foi 

obtido a partir de simulações da linha freática tomando como base o nível d’água 

teórico de partida, porem considerando uma elevação do mesmo. Para isto, foram 
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elaboradas diversas superfícies paralelas à superfície de base e foi considerado como o 

nível d’água crítico aquele que, a partir dele, o fator de segurança dos taludes fosse 

inferior a 1,3, que corresponde ao valor recomendado para taludes temporários.  

Podemos observar pela Figura 6.7 que a superfície teórica crítica encontrada para as 

análises realisadas se situa a 18 metros acima da superfície teórica de partida. A partir 

deste nível, os fatores de segurança reduzem drasticamente, de forma a atingirem 

valores inferiores a um. 

A análise global realizada indica que o nível d´água crítico reduz o fator de segurança 

do nível de partida para um valor igual a 1,296, que corresponde a um valor inferior ao 

recomendado para taludes permanentes. Mais uma vez, podemos atribuir esta redução à 

saturação dos Xistos e Quartzitos que age de forma negativa nos taludes, os quais 

mesmo sendo considerados bem drenados (em função das fraturas e descontinuidades), 

apresentam baixa permeabilidade e funcionam como barreira hidráulica para os 

Itabiritos e Hematitítos, favorecendo o aumento da pressão d’água nos taludes.  

Vale ressaltar que, a hipótese de uma elevação de 18 metros do nível d’água não pode 

ser descartada uma vez que a região na qual a mina está inserida apresenta um alto 

índice pluviométrico, principalmente no verão. Este fator associado à alta capacidade 

dos Xistos e Quartzitos em reter água (devido a sua baixa condutividade hidráulica) 

podem gerar cenários semelhantes ao anteriormente exposto. 

6.4.2 – Análise de estabilidade da seção B-B’ - cava final 

Conforme realizado para a seção anterior, a partir da seção geológica B-B’, do modelo 

geomecânico e do design final proposto para a Mina do Andrade foi possível realizar a 

análise da seção B-B’, porem segundo a geometria da cava final elaborada e proposta 

pela equipe de planejamento de lavra a longo prazo da ArcelorMittal. 

Assim como para a seção A-A’, a seção B-B’ foi subdividida em classes de maciços 

rochosos segundo a classificação geomecânica realizada e os parâmetros geotécnicos de 

cada unidade litológica foram definidos a partir destas classes. Os parâmetros 

geotécnicos utilizados nas análises são os mesmo utilizados no estudo da seção A-A’ e 

apresentados na Tabela 6.1. 
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Figura 6.7 – Resultado das análises de estabilidade da seção A-A’ para a cava final, 

considerando o nível d’água crítico. 

Segundo a Figura 6.8, observamos que, de forma análoga a seção A-A’,  todos os 

taludes futuramente expostos na cava final da Mina do Andrade segundo a seção B-B’ 

estarão inseridos em maciços de classe III, em contato com maciços rochosos de classe I 

e /ou II. Nesta etapa, todos os maciços de classe IV e V anteriormente expostos foram 

lavrados e, por este motivo, os parâmetros geotécnicos utilizados nas análises serão 

aqueles correspondentes aos maciços de classe I a III.  

As análises de estabilidade para os taludes individuais também foram realizadas, 

considerando as geometrias propostas e executadas pela equipe de planejamento de 

lavra da ArcelorMittal e os parâmetros geotécnicos correspondentes as classes dos 

taludes atualmente expostos. Vale ressaltar que o design proposto para os taludes 

individuais da cava final considera a mesma geometria para os taludes individuais da 

cava atual. Os resultados obtidos, bem como análise e interpretação destes foram os 

mesmos para as analises realizadas para a seção A-A’ e podem ser observados na 

Tabela 6.2.  

Diferentemente da seção A-A’, observamos na Figura 6.8 que grande parte dos taludes 

expostos estão inseridos em maciços rochosos compostos por Itabiritos. Estes perfazem 
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cerca de 50% das litologias expostas segundo a seção B-B’. Os Xistos pertencentes ao 

Grupo Piracicaba correspondem a cerca de 30% desta exposição. Por este motivo, para 

a seção em questão, foram realizadas análises globais para os taludes como um todo e 

análises globais para os taludes inseridos nos Xistos do Grupo Piracicaba. 

 

Figura 6.8 – Seção B-B’ para a cava final, suas unidades litológicas e sua subdivisão 

segundo as classes de maciços rochosos individualizadas no modelo geomecânico. 

Outro detalhe importante, foram realizadas análises apenas nos taludes localizados no 

Footwall da cava por motivos bastante evidentes, que são o fato destes serem os únicos 

a apresentarem exposições do Grupo Piracicaba e possuírem geometria bastante 

considerável em comparação aos taludes inseridos no Hangingwall da cava. 

6.4.2.1–Análise de estabilidade da seção B-B’ para a cava final–Nível d’água de partida 

O nível d’água de partida utilizado para as análises de estabilidade da cava final da 

Mina do Andrade segundo a seção B-B’ foi obtido de forma análoga a realizada para a 

ultima seção, considerando a geometria do nível d’água atual e a relação entre sua 

elevação e a elevação do talude exposto. Para isto, foi considerado um rebaixamento da 

superfície freática regular e segundo o rebaixamento da cava.  

Observando a Figura 6.9, podemos verificar que os taludes analisados para a seção B-B’ 

estão inseridos em maciços rochosos classe III de Xistos e Itabiritos. Podemos verificar 

pela Tabela 6.1 que os parâmetros geotécnicos destas litologias correspondentes a classe 
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anteriormente citada, permitem a obtenção de taludes com um bom comportamento 

geomecânico.  

Conforme citado anteriormente, os Itabiritos, Hematitítos, Quartzitos e Xistos classe III 

inseridos na Mina do Andrade são considerados aquíferos bem drenados. Entretanto, os 

Quartzitos e Xistos, mesmo sendo considerados bem drenados (em função das fraturas e 

descontinuidades), apresentam baixa permeabilidade e funcionam como barreira 

hidráulica para os Itabiritos e Hematitítos, favorecendo o aumento da pressão d’água 

nos taludes.  

No caso particular da seção B-B’, verificamos uma exposição de cerca de 50 % de 

taludes compostos por Itabiritos e cerca de 30 % de taludes expostos por Xistos. Por 

este motivo, acredita-se que o talude global apresentará melhor drenagem que os taludes 

inseridos na seção A-A’.  

O fator de segurança encontrado para a análise global dos taludes apresenta um valor de 

1,428, o qual está bem próximo do valor recomendado para taludes permanentes. 

Comparando o resultado a seção A-A’, podemos atribuir esta melhoria a qualidade dos 

maciços compostos por Itabiritos e Hematitítos que perfazem a maior parte das 

litologias expostas e a melhoria teórica da drenagem dos taludes. 

Para a análise realizada especificamente para os taludes do Grupo Piracicaba, foi obtido 

um fator de segurança igual a 1,424. Verificamos que este valor está bem próximo do 

valor encontrado para a análise global realizada e para o valor recomendado para 

taludes permanentes. Obviamente, podemos atribuir este valor de fator de segurança aos 

dados acima citados. Vale ressaltar que as análises específicas realisadas consideraram 

em parte os Itabiritos que estão em contato direto com os Xistos do Grupo Piracicaba a 

fim de identificar a pior superfície global de ruptura que possa englobar os taludes 

compostos pelos Xistos e Quartzitos do grupo em questão. 
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Figura 6.9 – Resultado das análises de estabilidade da seção B-B’ para a cava final, 

considerando o nível d’água de partida. 

6.4.2.2–Análise de estabilidade da seção B-B’ para a cava final–Nível d’água aceitável 

Semelhantemente ao realizado para a seção anterior A-A’, o nível d’água aceitável para 

os taludes analisados na seção B-B’ da cava final foi obtido a partir de simulações da 

linha freática, tomando-se como base o nível d’água de partida. Para isto, foram 

elaboradas diversas superfícies paralelas a superfície de base e foi considerado como o 

nível d’água aceitável aquele que, a partir dele, o fator de segurança dos taludes fosse 

superior a 1,5 e/ou não sofresse mais nenhuma influência da superfície freática.  

A Figura 6.10 apresenta os resultados obtidos para as análises realisadas. A superfície 

freática teórica aceitável está localizada 36 metros abaixo da superfície freática teórica 

de partida. A partir deste nível, considerando a relação entre o rebaixamento do nível 

d’água e o aumento do fator de segurança, não foram observados benefícios quanto ao 

rebaixamento da superfície freática.  

Podemos atestar a confiabilidade da informação acima apresentada observando o fator 

de segurança global encontrado para os taludes. Observamos que um rebaixamento da 

superfície freática em 36 metros permite um incremento do fator de segurança global 
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em apenas 0,6. Entretanto, o valor total encontrado para o mesmo, que é de 1,488 está 

muito próximo do valor recomendado para taludes permanentes e por isto foi aceito 

neste trabalho. 

Quanto as análises realizadas para os Xistos do Grupo piracicaba, observamos que o 

rebaixamento da superfície freática teórica de partida em 36 metros permite a obtenção 

de um valor de fator de segurança igual a 1,523, que representa um valor acima do 

recomendado para taludes permanentes. Podemos atribuir esta melhoria do fator de 

segurança à drenagem dos maciços compostos pelos Xistos e Quartzitos de classe III, os 

quais mesmo sendo considerados bem drenados, apresentam baixa permeabilidade e 

funcionam como barreira hidráulica para os Itabiritos e Hematitítos (bem drenados), 

favorecendo o aumento da pressão d’água nos taludes compostos por estas litologias 

quando saturadas. Assim, a ação de despressurizar os Xistos e Quartzitos deve ser 

considerada como ferramenta fundamental na manutenção da segurança dos taludes.  

6.4.2.3–Análise de estabilidade da seção B-B’ para a cava final–Nível d’água crítico 

Semelhantemente ao realizado para a seção A-A’, o nível d’água crítico para os taludes 

inseridos na seção B-B’ para a cava final foi obtido a partir de simulações da linha 

freática tomando como base o nível d’água teórico de partida, porem considerando uma 

elevação do mesmo. Para isto, foram elaboradas diversas superfícies paralelas à 

superfície de base e foi considerado como o nível d’água crítico aquele que, a partir 

dele, o fator de segurança dos taludes fosse inferior a 1,3, que corresponde ao valor 

recomendado para taludes temporários.  

As análises realisadas demonstram que o nível d’água teórico crítico para os taludes 

inseridos na seção B-B’ está localizado 15 metros acima da superfície freática teórica de 

partida.  A partir deste nível, os fatores de segurança globais para a cava como um todo 

e para os taludes do Grupo Piracicaba decrescem drasticamente.  
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Figura 6.10 – Resultado das análises de estabilidade da seção B-B’ para a cava final, 

considerando o nível d’água aceitável. 

O fator de segurança encontrado para a análise global apresenta um valor muito 

próximo ao valor recomendado para taludes temporários. Entretanto, considerando esta 

superfície freática, devido a saturação parcial dos Xistos e Quartzitos, não será possível 

adequar o fator de segurança ao valor recomendado para taludes permanentes.  

Por fim, para a análise realizada para os taludes inseridos no Grupo Piracicaba, o valor 

encontrado para o nível d’água crítico foi de 1,282, o qual está abaixo do valor 

recomendado para taludes temporários. Mais uma vez, podemos atribuir este valor a 

saturação parcial dos Xistos e Quartzitos. Estas litologias, juntamente com os Itabiritos 

e Hematitítos de classe III, permitem a obtenção de maciços rochosos com um bom 

comportamento geomecânico. Entretanto, conforme já citado anteriormente, apesar de 

serem maciços bem drenados, os Xistos e Quartzitos possuem baixa permeabilidade e 

possuem alta capacidade de retenção de água, favorecendo a pressurização dos taludes e 

gerando barreiras hidráulicas para os Itabiritos e Hematitítos.  

Importante ressaltar mais uma vez que, a hipótese de uma elevação de 15 metros do 

nível d’água não pode ser descartada uma vez que a região na qual a mina está inserida 

apresenta um alto índice pluviométrico, principalmente no verão. Este fator associado à 
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alta capacidade dos Xistos e Quartzitos em reter água (devido a sua baixa condutividade 

hidráulica) podem gerar cenários semelhantes ao anteriormente exposto. A Figura 6.11 

apresenta os resultados obtidos para as análises realizadas. 

 

Figura 6.11 – Resultado das análises de estabilidade da seção B-B’ para a cava final, 

considerando o nível d’água crítico. 

A Tabela 6.3 apresenta um resumo de todos os resultados obtidos para todas as análises 

globais realizadas para os taludes inseridos no Grupo Piracicaba e as variações de nível 

d’água propostas para a cava final de projeto.       

Tabela 6.3 – Resultado das análises globais e variações proposta de N.A. para os taludes 

inseridos no Grupo Piracicaba, segundo a cava final proposta. 

Seção Nível d'água F.S. Global para o Grupo Piracicaba F.S Global Variação do N.A. (m) 

A-A' 

Partida 1,392 1,392 - 

Aceitável 1,503 1,503 -21 

Crítico 1,296 1,296 18 

B-B' 

Partida 1,424 1,428 - 

Aceitável 1,523 1,488 -36 

Crítico 1,282 1,306 15 
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA 

PESQUISAS COMPLEMENTARES 

7.1 – CONCLUSÕES  

Nos capítulos anteriores foi apresentada a importância crescente da Engenharia 

Geotécnica nos empreendimentos mineiros, em relação à resolução do binômio entre a 

máxima exploração mineral, que inclui os trabalhos de pesquisa, exploração, 

planejamento e lavra e a segurança em todas estas atividades.  

O estudo da estabilidade dos taludes em minas a céu aberto pode ser considerado como 

uma boa analise quanto à segurança da cava. Nestes estudos, a cava é subdividida em 

vários setores e são definidas seções de referência para as análises e a partir destas é 

elaborado um plano de exploração condicionado pelas premissas de segurança e riscos 

associados. O fator de segurança destas seções é considerado como uma maneira eficaz 

de quantificar e qualificar esta relação entre a exploração e a segurança.  

O estudo realizado para a Mina do Andrade a partir das seções elaboradas para a cava 

atual e final de projeto adotou como parâmetro de qualificação para a resolução do 

binômio acima apresentado o fator de segurança. Dentre os inúmeros parâmetros a 

serem considerados nas analises, foi tomado como foco deste trabalho a relação entre os 

parâmetros geotécnicos e a classe do maciço correspondente. A partir daí foram 

simulados os níveis d’água desejados. 

Os resultados obtidos para as análises realisadas para a cava atual podem ser 

visualizados novamente na Tabela 7.1. Podemos verificar que o nível d’água atual, 

obtido a partir das leituras piezométricas recentes, possui valor inferior ao recomendado 

para ambas as seções analisadas.  

Para a seção A-A’, o nível aceitável está 9 metros abaixo da superfície freática atual e o 

nível crítico está 17 metros acima do nível atual. Vale ressaltar mais uma vez que, em 

função da recente instalação dos novos instrumentos de monitoramento e da ausência de 

um histórico de leitura dos mesmos, as variações acima apresentadas não devem ser 

descartadas.  
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Tabela 7.1 – Resultado das análises globais e variações proposta de N.A. para os taludes 

inseridos no Grupo Piracicaba, segundo a cava atual. 

Seção Nível d'água F.S. Global para o Grupo Piracicaba F.S Global Variação do N.A. (m) 

A-A' 

Atual 1,218 2,148 - 

Aceitável 1,327 2,295 -9 

Crítico 1,031 2,056 17 

B-B' 

Atual 1,12 1,747 - 

Aceitável 1,263 2,074 -25 

Crítico 1,09 1,726 4 

 

Para a seção B-B’, o nível aceitável e crítico sofrem influência considerável da zona 

anômala em relação ao nível d’água apresentada no Capitulo 5. A superfície freática 

atual permite a obtenção de um fator de segurança muito abaixo do recomendado para 

taludes temporários e bem próximo do valor considerado critico. Por este motivo, o 

nível aceitável está situado a 25 metros abaixo do nível atual e o nível considerado 

crítico a apenas 4 metros acima da superfície atual.  Assim, o rebaixamento da 

superfície freática dentro desta zona anômala e em toda a região onde está inserida a 

seção B-B’ é imprescindível para a segurança operacional e continuidade dos trabalhos 

na Mina do Andrade. 

Conforme citado anteriormente, o maior problema de instabilidade geotécnica da Mina 

do Andrade está situado exatamente sobre a seção B-B’ e sobre a zona anômala. Por 

este motivo, concluímos que prováveis variações do nível d’água atual ocasionaram os 

problemas geotécnicos presentes.  

De forma geral, acredita-se que a partir do rebaixamento do nível d’água dentro da zona 

anômala, inserida na seção B-B’, teremos certa similaridade entre a superfície freática 

encontrada para a seção A-A’ e a superfície encontrada para a seção B-B’. De fato, 

foram simuladas novas análises para a seção B-B’ considerando uma superfície freática 

mais regular. O nível d’água encontrado para a superfície considerada aceitável é 

bastante similar ao encontrado para a seção A-A’ e o rebaixamento teórico também 

estava dentro dos mesmos valores. 
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Assim, para a cava atual recomenda-se uma atuação imediata sobre o nível d’água 

dentro da zona anômala. A partir deste trabalho, a superfície freática local deve ser 

rebaixada em aproximadamente 10 metros.   

A Tabela 7.2 apresenta novamente os resultados obtidos para as analises realizadas para 

a cava final de projeto. As superfícies freáticas teóricas de partida, elaboradas de acordo 

com a relação entre a superfície freática atual e sua elevação em relação a superfície 

topográfica, apresentam valores de fatores de segurança aceitáveis para taludes 

considerados permanentes.  

De acordo com as analises realisadas para a seção A-A’, a superfície freática aceitável 

está localizada a 21 metros abaixo da superfície teórica de partida e o nível d’água 

considerado crítico está localizado a 18 metros acima da superfície freática de partida.  

Apesar de a tarefa de determinar um nível d’água de partida ser uma tarefa meramente 

intuitiva e teórica, através destas analises podemos concluir que, independente da 

posição do nível freático no futuro, a superfície que permitirá a obtenção de um fator de 

segurança aceitável para a cava segundo a seção A-A’ estará aproximadamente segundo 

a superfície proposta.  

Para as analises realizadas para a seção B-B’, não foram consideradas a presença de 

zonas anômalas como a encontrada para a cava atual, devido a variação dos litotípos e 

classe de maciços analisados em relação a cava atual.  

Assim, o nível d’água que permite a obtenção de um fator de segurança aceitável para 

taludes permanentes, segundo a seção B-B’ para a cava final está localizado 36 metros 

abaixo da superfície teórica de partida. O nível considerado crítico está localizado 15 

metros acima da superfície teórica de partida.  

De forma análoga a seção A-A’, independente da superfície freática futura segundo a 

Seção B-B’, podemos concluir que a superfície que permitirá a obtenção de um fator de 

segurança aceitável para a cava segundo a seção B-B’ estará aproximadamente segundo 

a superfície proposta.  

 



157 
 

Tabela 7.2 – Resultado das análises globais e variações proposta de N.A. para os taludes 

inseridos no Grupo Piracicaba, segundo a cava final proposta. 

Seção Nível d'água F.S. Global para o Grupo Piracicaba F.S Global Variação do N.A. (m) 

A-A' 

Partida 1,392 1,392 - 

Aceitável 1,503 1,503 -21 

Crítico 1,296 1,296 18 

B-B' 

Partida 1,424 1,428 - 

Aceitável 1,523 1,488 -36 

Crítico 1,282 1,306 15 

 

7.2 – SUGESTÕES PARA PESQUISAS COMPLEMENTARES 

A partir dos estudos realizados para os taludes inseridos nos xistos e quartzitos do 

Grupo Piracicaba, foi possível definir as superfícies freáticas aceitáveis para estes 

setores.  Entretanto, não podemos considerar um provável rebaixamento do nível d’água 

como um trabalho pontual e localizado, que não sofre nenhuma influencia ou que não 

influencia o meio ao seu redor. Evidentemente, qualquer trabalho realizado neste setor 

sofrerá influencia das demais litologias e maciços presentes situados a proximidade da 

área de estudo. 

Assim, recomenda-se o estudo da análise de estabilidade de taludes para toda a mina ao 

completo, considerando a cava atual e a cava final de projeto. A partir daí, podemos 

elaborar um plano de drenagem e rebaixamento do nível d’água de toda a cava.  

Recomenda-se também a elaboração de um plano de monitoramento hidrogeológico dos 

taludes e a continuidade das leituras elaboradas para os poucos instrumentos de 

monitoramento presentes na área de estudo, a fim de permitir um maior conhecimento 

quanto ao modelo hidrogeológico da região e sua variação sazonal segundo o histórico 

de dados.  
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ANEXO I – SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS 
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Figura I.1 - Seção A-A’. 
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Figura I.2 - Seção B-B’. 
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Figura I.3 - Seção C-C’. 
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Figura I.4 – Seção D-D’. 
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Figura I.5 – Seção E-E’. 
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Figura I.6 – Seção F-F’. 
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Figura I.7 – Seção G-G’.
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ANEXO II – RESULTADO DOS ENSAIOS REALIZADOS 

PELA ARCELORMITTAL MINERAÇÃO 
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AMOSTRA PI-EX-01 

 

Tabela II.1 – Limites de Atteberg da amostra PI EX 01. 
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Figura II.1 – Envoltórias de Mohr-Coulomb para os ensaios de resistência paralela da 

amostra PI EX 01. 
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Figura II.2 – Envoltórias de Mohr-Coulomb para os ensaios de resistência oblíqua da 

amostra PI EX 01. 
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Figura II.3 – Relatório fotográfico das amostras submetidas ao ensaio trixial referente a 

amostra PI EX 01.  

 

 



XIV 
 

AMOSTRA PI-EX-02 

 

Tabela II.2 – Limites de Atteberg da amostra PI EX 02. 
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Figura II.4 – Envoltórias de Mohr-Coulomb para os ensaios de resistência paralela da 

amostra PI EX 02. 
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Figura II.5 – Envoltórias de Mohr-Coulomb para os ensaios de resistência oblíqua da 

amostra PI EX 02. 
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Figura II.6 – Relatório fotográfico das amostras submetidas ao ensaio trixial referente a 

amostra PI EX 02.  
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AMOSTRA PI-EX-03 

 

Tabela II.3 – Limites de Atteberg da amostra PI EX 03. 
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Figura II.7 – Envoltórias de Mohr-Coulomb para os ensaios de resistência paralela da 

amostra PI EX 03. 
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Figura II.8 – Envoltórias de Mohr-Coulomb para os ensaios de resistência oblíqua da 

amostra PI EX 03. 
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Figura II.9 – Relatório fotográfico das amostras submetidas ao ensaio trixial referente a 

amostra PI EX 03.  
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AMOSTRA PI-EX04 

 

Tabela II.4 – Limites de Atteberg da amostra PI EX 04. 
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Figura II.10 – Envoltórias de Mohr-Coulomb para os ensaios de resistência paralela da 

amostra PI EX 04. 
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Figura II.11 – Envoltórias de Mohr-Coulomb para os ensaios de resistência oblíqua da 

amostra PI EX 04. 
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Figura II.12 – Relatório fotográfico das amostras submetidas ao ensaio trixial referente 

a amostra PI EX 04.  
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AMOSTRA PI-EA-01 

 

Tabela II.5 – Limites de Atteberg da amostra PI EA 01. 
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Figura II.13 – Envoltórias de Mohr-Coulomb para os ensaios de resistência paralela da 

amostra PI EA 01. 
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Figura II.14 – Envoltórias de Mohr-Coulomb para os ensaios de resistência oblíqua da 

amostra PI EA 01. 
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Figura II.15 – Relatório fotográfico das amostras submetidas ao ensaio trixial referente 

a amostra PI EA 01.  
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AMOSTRA PI-EA-02 

 

Tabela II.6 – Limites de Atteberg da amostra PI EA 02. 
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Figura II.16 – Envoltórias de Mohr-Coulomb para os ensaios de resistência paralela da 

amostra PI EA 02. 
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Figura II.17 – Envoltórias de Mohr-Coulomb para os ensaios de resistência oblíqua da 

amostra PI EA 02. 
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Figura II.18 – Relatório fotográfico das amostras submetidas ao ensaio trixial referente 

a amostra PI EA 02.  
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AMOSTRA PI-P08-01 

 

Tabela II.7 – Limites de Atteberg da amostra PI P08 01. 
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Figura II.19 – Envoltórias de Mohr-Coulomb para os ensaios de resistência paralela da 

amostra PI P01 08. 
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Figura II.20 – Envoltórias de Mohr-Coulomb para os ensaios de resistência oblíqua da 

amostra PI P08 01. 
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Figura II.21 – Relatório fotográfico das amostras submetidas ao ensaio trixial referente 

a amostra PI P08 01.  
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ANEXO III – RESULTADO DAS ANÁLISES 

CINEMÁTICAS REALIZADAS 

  



XXXIX 
 

DOMÍNIO ESTRUTURAL CENTRAL 

TIPO DE RUPTURA: PLANAR 

LITOLOGIA: ITABIRITO 

TIPO DE ESTRUTURA: FRATURA 

 

Figura III.1 - Setor geométrico 1. 

TIPO DE ESTRUTURA: FOLIAÇÃO 

 

Figura III.2 - Setor geométrico 1 - probabilidade de ruptura planar. 

 



XL 
 

LITOLOGIA: XISTO 

TIPO DE ESTRUTURA: FRATURA 

 

 

Figura III.3 - Setor geométrico 1. 

TIPO DE ESTRUTURA: FOLIAÇÃO 

 

 

Figura III.4 - Setor geométrico 1 – probabilidade de ruptura planar. 

 



XLI 
 

TIPO DE RUPTURA: CUNHA 

LITOLOGIA: ITABIRITO 

TIPO DE ESTRUTURA: FRATURA E FOLIAÇÃO 

 

Figura III.5 - Setor geométrico 1. 

LITOLOGIA: ITABIRITO 

TIPO DE ESTRUTURA: FRATURA E FOLIAÇÃO 

 

Figura III.6 - Setor geométrico 1. 

 



XLII 
 

TIPO DE RUPTURA: TOMBAMENTO 

LITOLOGIA: ITABIRITO 

TIPO DE ESTRUTURA: FRATURA  

 

Figura III.7 - Setor geométrico 1 – probabilidade de ruptura por tombamento. 

LITOLOGIA: ITABIRITO 

TIPO DE ESTRUTURA: FOLIAÇÃO 

 

Figura III.8 - Setor geométrico 1. 
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LITOLOGIA: XISTO 

TIPO DE ESTRUTURA: FRATURA 

 

Figura III.9 - Setor geométrico 1 – probabilidade de ruptura por tombamento. 

 

LITOLOGIA: XISTO 

TIPO DE ESTRUTURA: FOLIAÇÃO 

 

Figura III.10 - Setor geométrico 1. 
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DOMÍNIO ESTRUTURAL SUDESTE 

TIPO DE RUPTURA: PLANAR 

LITOLOGIA: ITABIRITO 

TIPO DE ESTRUTURA: FRATURA 

 

Figura III.11 - Setor geométrico 1. 

 

 
 

Figura III.12 - Setor geométrico 2. 
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TIPO DE ESTRUTURA: FOLIAÇÃO 

 

 
 

Figura III.13 - Setor geométrico 1 – probabilidade de ruptura planar. 

 

 
 

Figura III.14 - Setor geométrico 2 – probabilidade de ruptura planar. 
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LITOLOGIA: XISTO 

TIPO DE ESTRUTURA: FRATURA 

 

Figura III.15 - Setor geométrico 1. 

 

 

Figura III.16 - Setor geométrico 2. 
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TIPO DE ESTRUTURA: FOLIAÇÃO 

 

 
 

Figura III.17 - Setor geométrico 1 – probabilidade de ruptura planar. 

 

 
 

Figura III.18 - Setor geométrico 2 – probabilidade de ruptura planar. 
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TIPO DE RUPTURA: CUNHA 

LITOLOGIA: ITABIRITO 

TIPO DE ESTRUTURA: FRATURA E FOLIAÇÃO 

 

 

Figura III.19 - Setor geométrico 1. 

 

 
 

Figura III.20 - Setor geométrico 2. 

 



XLIX 
 

LITOLOGIA: XISTO 

TIPO DE ESTRUTURA: FRATURA E FOLIAÇÃO 

 

 

Figura III.21 - Setor geométrico 1. 

 

 

 

Figura III.22 - Setor geométrico 2. 
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TIPO DE RUPTURA: TOMBAMENTO 

LITOLOGIA: ITABIRITO 

TIPO DE ESTRUTURA: FRATURA  

 
 

Figura III.23 - Setor geométrico 1 – probabilidade de ruptura por tombamento. 

 

Figura III.24 - Setor geométrico 2 – probabilidade de ruptura por tombamento. 

 



LI 
 

LITOLOGIA: ITABIRITO 

TIPO DE ESTRUTURA: FOLIAÇÃO 

 

Figura III.25 - Setor geométrico 1. 

 

 

Figura III.26 - Setor geométrico 2. 
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LITOLOGIA: XISTO 

TIPO DE ESTRUTURA: FRATURA  

  

 
 

Figura III.27 - Setor geométrico 1 – probabilidade de ruptura por tombamento. 

 

Figura III.28 - Setor geométrico 2 - probabilidade de ruptura por tombamento. 
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TIPO DE ESTRUTURA: FOLIAÇÃO  

 
 

Figura III.29 - Setor geométrico 1. 

 

 
 

 

Figura III.30 - Setor geométrico 2. 
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DOMÍNIO ESTRUTURAL PEITO DE AÇO 

TIPO DE RUPTURA: PLANAR 

LITOLOGIA: ITABIRITO 

TIPO DE ESTRUTURA: FRATURA 

 

Figura III.31- Setor geométrico 4. 

TIPO DE ESTRUTURA: FOLIAÇÃO 

 

Figura III.32 - Setor geométrico 4 – probabilidade de ruptura planar. 
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LITOLOGIA: XISTO 

TIPO DE ESTRUTURA: FRATURA 

 
 

Figura III.33 - geométrico Setor 4. 

 TIPO DE ESTRUTURA: FOLIAÇÃO 

 

Figura III.34 - Setor geométrico 4 - probabilidade de ruptura planar. 
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TIPO DE RUPTURA: CUNHA 

LITOLOGIA: ITABIRITO 

TIPO DE ESTRUTURA: FRATURA E FOLIAÇÃO 

 

Figura III.35 - Setor geométrico 4. 

LITOLOGIA: XISTO 

TIPO DE ESTRUTURA: FRATURA E FOLIAÇÃO 

 

 

Figura III.36 - Setor geométrico 4. 
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TIPO DE RUPTURA: TOMBAMENTO 

LITOLOGIA: ITABIRITO 

TIPO DE ESTRUTURA: FRATURA  

 

Figura III.37 - Setor geométrico 4. 

 

TIPO DE ESTRUTURA: FOLIAÇÃO 

 

Figura III.38 - Setor geométrico 4. 
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 LITOLOGIA: XISTO 

TIPO DE ESTRUTURA: FRATURA   

 

Figura III.39 - Setor geométrico 4 – probabilidade de ruptura por tombamento. 

TIPO DE ESTRUTURA: FOLIAÇÃO  

 

Figura III.40 - Setor geométrico 4. 


