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RESUMO 
 
 

 
A disposição dos resíduos da mineração pode ser realizada pela formação de pilhas 

(comumente para estéril) ou através da contenção em diques e barragens (para o caso 

dos rejeitos). Pilhas de estéril e barragens de rejeito devem ser construídas dentro dos 

critérios geotécnicos e constantemente monitoradas conforme definido pelas normas – 

NBR 13028 e 13029, respectivamente (ABNT 2006 a e b). No entanto, é comum a 

existência de tais estruturas construídas em desacordo com as normas vigentes 

atualmente, gerando impactos no meio ambiente. Este é o caso da empresa Emicon 

Mineração e Terraplanagem Ltda. que atuava na Serra Azul e dispunha seus rejeitos 

(finos de minério) em encostas sem nenhum tipo de contenção, formando pilhas de mais 

de 40m de altura e ocasionando o assoreamento dos córregos Quéias e Pica-Pau. Estas 

estruturas foram consideradas passivos ambientais durante muito tempo uma vez que a 

empresa não dispunha de processo capaz de aproveitar tais materiais. A utilização de 

um processo de beneficiamento mais complexo possibilitou o aproveitamento dos finos, 

antes considerados resíduos. No presente trabalho será abordada a recuperação do 

terreno remanescente à pilha de rejeitos (pilha de finos) 2 através da proposição de uma 

geometria final, da drenagem superficial e da revegetação, tornando-o estável 

fisicamente. Será abordada também a hipótese de que o passivo representado pelas 

pilhas de finos pode se tornar um ativo para a empresa. Para a confirmação da hipótese 

foi necessário quantificar as medidas de recuperação mencionadas anteriormente, pois 

assim, é possível conhecer o quanto será gasto pela empresa para recuperar a pilha 2. 

Desta forma, ao conhecer o quanto a empresa ganhará com o reprocessamento dos finos 

e o quanto ela irá gastar para reprocessá-los e recuperar a área remanescente às pilhas, 

comprovamos ou não a hipótese das pilhas se tornarem um ativo. A partir dos estudos 

realizados, pode-se concluir que as pilhas de finos são um ativo para a empresa e que as 

atividades de mineração quando planejadas adequadamente geram menor impacto 

ambiental. Com a tecnologia adequada e os investimentos necessários é possível 

maximizar o aproveitamento das reservas gerando menos resíduos e consequentemente 

menor degradação.  
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ABSTRACT 
 
 

 
Mining wastes can be disposed in piles, common for waste rock, or impoundments in 

the case of tailings. Waste piles and tailings dams must be constructed and monitored 

according to geotechnical criteria as provided by standards – NBR 13028 and 13029, 

respectively (ABNT 2006a e b). However it is not unusual to find such structures non 

compliant with currently accepted standards, causing impact in the environment. This is 

the case of Emicon Mineração e Terraplanagem Ltda. which operated in Serra Azul and 

used to disposed its tailings on uncontrolled dumps located on hill slopes. This practice 

resulted on piles over 40m height that caused the silting up of Quéias and Pica-Pau 

streams. Those structures were considered environmental liabilities for a long time, 

since the company was not able to process such materials. The implementation of a 

more complex process allowed reprocessing this material formerly considered waste. 

The current study encompass the reclamation of the terrain lying under tailings pile 2 

(fine pile) including earthworks, drainage system implementation and revegetation 

resulting on a physically stable structure. This work also assessed the hypothesis that 

the environmental liability resulting from the tailings pile might be actually a company 

asset, i.e. the material can be reprocessed and generate value to the company. To assess 

this hypothesis the reclamation measures were budgeted and reclamation costs plus 

processing costs were compared against the incomes resulting from tailings 

reprocessing and sale. The results showed that the tailings piles are indeed a company 

asset and not an environmental liability, and that when mining activities are properly 

planed they generate less environmental impact. With adequate technology and 

investments it is possible to maximize the economical use of mineral reserves 

generating less waste and consequently less environmental degradation. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

A Serra Azul, também denominada Serra das Farofas ou Serra do Itatiaiuçu, está 

inserida na porção oeste do quadrilátero ferrífero que é sustentado por rochas itabiríticas 

pertencentes à formação Itabirito Cauê, do Grupo Itabira (Muzzi, 2009). 

 

A Serra Azul estabelece divisa dos municípios de Itatiaiuçu, Brumadinho, Itaúna, 

Mateus Leme, Igarapé e São Joaquim de Bicas, como mostra a Figura 1.1.  

 

 

Figura 1.1: Municípios integrantes da Serra Azul (FEAM, 2006). 

 

A Serra Azul é também um importante divisor de águas, dividindo duas bacias que 

compõem importantes sistemas de abastecimento de água da Copasa – Manso e Serra 

Azul, responsáveis por aproximadamente 33% do abastecimento da região 

metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) (FEAM, 2006). 

 

No passado a explotação de minério de ferro na Serra Azul era realizada por pequenas 

mineradoras, com capacidade reduzida de investimento. A lavra a céu aberto ocorria de 

maneira irregular e desordenada, prática conhecida como lavra predatória. Os blocos de 

itabirito duro e de baixo de teor de minério não eram atingidos pelos trabalhos de lavra, 
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a geração de estéril era bastante reduzida, formada somente pelo material resultante do 

decapeamento (FEAM, 2006). 

 

Devido o descaso destas mineradoras com o meio ambiente a Fundação Estadual do 

Meio Ambiente (FEAM) realizou um diagnóstico ambiental da Serra do Azul, no qual 

propõe um programa de gestão de passivos ambientais1, incluindo o levantamento e 

monitoramento de áreas degradadas pela explotação de minério de ferro. 

 

Uma das empresas atuantes na Serra Azul era a Emicon Mineração e Terraplanagem 

Ltda. (Emicon). Além da lavra predatória, o processo de beneficiamento da Emicon era 

bastante rudimentar composto apenas pela britagem e pelo peneiramento do minério, 

não havendo nenhuma etapa de concentração.  

 

Neste processo de beneficiamento era aproveitado economicamente somente o material 

acima de ¼”, resultando em uma geração de “rejeitos” (sinter feed) bastante 

significativa, estimada em 60 - 70% do material processado. Os rejeitos eram 

compostos por filitos e principalmente hematita fina, canga e minerais de ferro (FEAM, 

2006). 

 

 A disposição destes rejeitos era realizada em ponta de aterro, formando pilhas com 

dezenas de metros de altura (pilhas de finos de minério), sem obras de drenagem e sem 

controle adequados. Foram formadas três pilhas de finos denominadas 1, 2 e 3. Tal 

prática resultou em gradual degradação ambiental em decorrência do assoreamento de 

cursos d’água da região, devido ao carreamento destes rejeitos para os vales e rios, 

gerando grandes passivos ambientais.  

 

Mediante aos danos ambientais gerados, o Ministério Público de Minas Gerais 

(MPMG), com intervenção da FEAM, lavrou em 06 de março de 2007 um termo de 

ajustamento de conduta (TAC) no qual se estabelece a necessidade de elaboração e 

                                                 
1 O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil conceitua passivo ambiental como “toda agressão que 
se praticou/pratica contra o meio ambiente e consiste no valor dos investimentos necessários para 
recuperá-lo, bem como multas e indenizações em potencial” (IBRACON, 2009). 
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execução de projeto para: 1) Obras emergenciais de contenção dos finos, 2) Retirada 

dos finos e 3) Reparação dos danos causados. Estabeleceu-se, ainda, a necessidade de 

apresentação de um plano de recuperação de áreas degradadas (PRAD) do vale do 

córrego do Quéias prevendo o desassoreamento do leito do mesmo, bem como a 

recomposição da vegetação ciliar.  

 

O presente trabalho irá tratar da reparação dos danos causados pela pilha de finos 2. 

Estes finos são compostos por material granular, que não apresenta coesão, dificultando 

a realização de obras de estabilização geotécnica e recuperação ambiental destas pilhas.  

Devido à composição mineralógica dos finos (grande parte composta por hematita e 

minerais de ferro) o material das pilhas pode ser reaproveitado pelo reprocessamento 

destes em uma planta de concentração de minério. Desta forma, a solução mais 

adequada para a reparação dos danos causados por estas pilhas compreende a retirada 

por completo destes finos depositados nas encostas e reprocessamento dos mesmos, 

seguida da recuperação do terreno remanescente (terreno da encosta sob as pilhas de 

finos). Esta solução conjuga o aspecto econômico com o aspecto ambiental, tornando-se 

um caso atípico de recuperação de áreas degradadas, pois o passivo deixado pela 

Emicon poderá se tornar um ativo devido ao valor econômico dos finos. 

 

Serão abordados no seguinte trabalho as atividades necessárias para a recuperação do 

terreno remanescente à pilha de finos 2 para que este permaneça estável fisicamente. 

Além disso, será realizada uma avaliação econômica considerando o reprocessamento 

dos finos, a venda dos mesmos e os gastos com a recuperação da área. 

 

Este trabalho foi desenvolvido devido a duas motivações principais. Uma delas é a 

relevância da Serra Azul, em função da sua proximidade a importantes mananciais de 

água (Manso e Serra Azul), responsáveis pelo abastecimento da RMBH. A existência 

do trabalho realizado pela FEAM e o TAC elaborado pelo MPMG reforçam a 

importância da região em estudo. A segunda motivação é a peculiaridade da 

recuperação que envolve diversas áreas de conhecimento (engenharia geotécnica, 

engenharia ambiental e economia), tendo a geotecnia como aspecto principal, por se 

tratar de recuperação para obtenção da estabilidade física da área em estudo. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor obras de estabilização do terreno remanescente à pilha de finos 2 e realizar a 

análise econômica da recuperação da área, do reprocessamento e venda dos finos da 

pilha 2, passivo ambiental da Emicon. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Analisar a estabilidade geotécnica do terreno remanescente, ou seja, do terreno 

resultante da retirada dos finos da pilha 2; 

2. Propor geometria final, drenagem superficial e revegetação para o terreno 

remanescente à pilha de finos 2; 

3. Analisar a estabilidade geotécnica da geometria final sugerida, ou seja, após as obras 

de estabilização;  

4. Estimar os custos de recuperação do terreno remanescente à pilha de finos 2; 

5. Estimar as receitas geradas pelo processamento do material da pilha de finos 2. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

 

No capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica. São abordados aspectos de 

estabilidade física de taludes, os agentes deflagadores de instabilidade e as intervenções 

necessárias para estabilizar áreas degradadas, assim como análises de estabilidade e os 

parâmetros geotécnicos do solo. Além disso, são apresentadas considerações sobre 

estimativas de custos de reabilitação. 

 

O estudo de caso é tratado no capítulo 3 que inclui a localização da mina, seu histórico e 

características ambientais das áreas em questão. Descrevem-se no referido capítulo o 

envolvimento das empresas no estudo de caso, o termo de ajustamento de conduta 

(TAC), o plano de recuperação de áreas degradadas (PRAD) e as pilhas de finos. 
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A metodologia adotada para elaboração desta dissertação é apresentada no capítulo 4. 

Descreve-se ainda, neste capítulo, o volume de finos dispostos nas encostas, as obras de 

recuperação sugeridas e como foram realizados os cálculos da análise econômica. 

 

No capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos das diversas análises e as 

considerações efetuadas.  

 

O capítulo 6 apresenta as conclusões e recomendações acerca do estudo desenvolvido. 

 

 

CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Restauração, Reabilitação e Recuperação de Áreas Degradadas 

 

Segundo Bitar (1997), degradação pode ser definida como efeitos ambientais negativos 

ou adversos e que decorrem principalmente de atividades humanas. Raramente o termo 

se aplica às alterações decorrentes de fenômenos ou processos naturais.  

 

De acordo com a norma de Elaboração e Apresentação de Projeto de Reabilitação de 

Áreas Degradadas Pela Mineração - NBR 13030, o termo áreas degradadas pode ser 

definido como áreas com diversos graus de alteração dos fatores bióticos e abióticos, 

causados pelas atividades de mineração (ABNT, 1999). 

 

Para que estas áreas retornem a uma condição estável do ponto vista físico, químico e 

biológico é necessário que passem por um processo de recuperação, reabilitação ou 

restauração, termos os quais serão esclarecidos a seguir. 

 

No Decreto Federal 97.632/89 que regulamenta o artigo segundo da lei nº6938 de 1981 

(Política Nacional do Meio Ambiente), o termo recuperação é definido como o “retorno 

do sítio degradado a uma forma de utilização, de acordo com um plano preestabelecido 

para uso do solo, visando à obtenção de uma estabilidade do meio ambiente” (Brasil, 

1989). Segundo Bitar (1997), este conceito incorpora os significados de reabilitação e 
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recuperação, pois associa a instalação de um novo uso na área com a obtenção de sua 

estabilidade. 

 

Segundo Bitar & Braga (1995): 

• Restauração é a reprodução das condições exatas do local, tais como eram antes 

de serem alteradas pela intervenção; 

• Recuperação é quando o local alterado é trabalhado de modo que as condições 

ambientais acabem se situando próximas às condições anteriores à intervenção; 

ou seja, trata-se de devolver ao local o equilíbrio e a estabilidade dos processos 

atuantes. 

• Reabilitação é quando o local alterado é destinado a uma dada forma de uso de 

solo, de acordo com projeto prévio e em condições compatíveis com a ocupação 

circunvizinha, ou seja, trata-se de reaproveitar a área para outra finalidade. 

 

Para os efeitos da Norma NBR 13030 a ABNT (1999), aplicam-se algumas definições, 

dentre elas as seguintes: 

• Reabilitação: conjunto de procedimentos através dos quais se propicia o retorno 

da função produtiva da área ou dos processos naturais, visando adequação ao uso 

futuro. 

• Recuperação: conjunto de procedimentos através dos quais é feita a 

recomposição da área degradada para o estabelecimento da função original do 

ecossistema. 

 

Segundo Sánchez (2000), recuperação ou reabilitação inclui diferentes níveis de 

melhoria das condições ambientais pós-atividade degradadora, tais como capacitar a 

área para um uso produtivo (sustentável) qualquer, incluindo a criação de um 

ecossistema inteiramente diferente do original. O autor estabelece que: 

• Recuperação é o termo usado para designar o processo genérico de melhoria das 

condições ambientais de uma área;  

• Reabilitação indica o processo de planejamento para tornar a área degradada apta 

a um novo uso. 
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As definições dos termos restauração, recuperação e reabilitação são muito próximas, 

pois todas possuem um objetivo em comum, que é a melhoria das condições ambientais 

de uma área degrada. Bitar (1997) distingue os termos da seguinte forma: 

• Restauração é a reprodução das condições existentes na área antes da 

perturbação. Para ele, a possibilidade de restauração é bastante improvável, 

senão, impossível. Principalmente devido aos volumes de materiais escavados e 

transferidos para outros locais durante a vida útil da mina; 

• Recuperação é utilizada no sentido de estabilizar a área degradada; 

• Reabilitação é a recuperação em que a área degradada é adequada a um novo uso 

determinado, segundo um projeto prévio. 

 

Conforme o texto acima, exposto por Bitar (1997) e Sánchez (2000), será adotado neste 

trabalho, o termo recuperação de áreas degradadas para referir às atividades de 

estabilização física do terreno remanescente às pilhas de finos, pois a área não voltará às 

condições anteriores e não será utilizada para outros fins.  

 

2.1.1 Recuperação de Áreas Degradadas pela Mineração 

 

Nas atividades de mineração, as principais fontes de degradação são: a deposição do 

material estéril, não aproveitável, proveniente do decapeamento superficial e a 

deposição de rejeitos decorrente do processo de beneficiamento (IBRAM, 1987).  

 

No Brasil, a partir de 1989 todas as empresas de mineração são obrigadas a apresentar 

ao órgão ambiental um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), 

documento que preconiza a adoção de procedimentos para estabelecer ou restabelecer as 

áreas degradadas (Brasil, 1989).  

 

Programas de recuperação requerem o planejamento e a execução de trabalhos que 

envolvem geotecnia, processos biológicos (revegetação) e, em alguns casos, 

hidrogeologia. Este processo ainda inclui o monitoramento destas áreas, após a 

implantação dos projetos (Lott et al., 2005). 
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Bitar e Braga (1995) reconhecem três grandes conjuntos de alternativas aplicadas à 

recuperação de áreas degradadas: revegetação, geotecnologias e remediação, visando, 

sobretudo a estabilidade biológica, física e química do ambiente, respectivamente. Na 

prática, as medidas são empregadas de modo combinado. De acordo com Bitar (1997), 

em geral, é notável o domínio de medidas que expressam a conjugação de técnicas de 

revegetação com procedimentos de natureza geotécnica. As medidas de remediação são 

raras. 

 

Um exemplo de recuperação de áreas degradadas pela mineração de ferro é a mina de 

Piçarrão de propriedade da Vale. A recuperação realizada para a mina de Piçarrão é tida 

como modelo, sendo encontrada vasta literatura sobre o tema. 

 

A mina de ferro de Piçarrão localizada no município de Nova Era, MG, operou no 

período de abril de 1976 a setembro de 1985. Após a paralisação de suas atividades a 

mina foi afetada por contínuos processos erosivos (Ávila e Umbelino, 2006).  

 

Para a recuperação destas áreas, foi implementado um programa de recuperação de 

áreas degradadas que perdurou de 2000 a 2003 (Lott et al., 2005). 

 

Segundo Ávila e Umbelino (2006), a solução de recuperação proposta para a Mina de 

Piçarrão foi dividida em duas componentes principais: 

• Recuperação vegetal, recuperação das áreas degradadas e estabilidade de taludes; 

• Condução adequada da drenagem superficial e contenção de sedimentos. 

 

As soluções para a recuperação vegetal foram: plantio de árvores, semeio direto, telas e 

mantas vegetais e bioretentores. Os locais que apresentavam sulcamentos ou 

ravinamentos também foram revegetados, após as operações de reconformação manual 

das superfícies erodidas. Foram também, executados anteparos estruturais, do tipo 

paliçada de madeira, para a retenção de sedimentos. A condução adequada da drenagem 

superficial foi realizada através de um sistema integrado de canaletas periféricas, 

descidas d’água e caixas de passagem, em concreto (Ávila e Umbelino, 2006). 
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As Figuras 2.1, 2.2 e 2.3 a seguir mostram parte da área degradada da mina Piçarrão, 

antes e depois dos processos de recuperação ambiental. 

 

 

Figura 2.1: Área da mina Piçarrão “antes e depois” da recuperação ambiental (Lott et al.., 

2005). 

 

 

Figura 2.2: Área degradada da mina Piçarrão após reconformação topográfica e implantação 

de sistemas de drenagem (Jordy Filho, 2008). 
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Figura 2.3: Área degradada da mina Piçarrão dois anos após a recuperação ambiental (Jordy 

Filho, 2008). 

 

2.2 Estabilidade  

 

As atividades de mineração causam diversos impactos ambientais que interferem na 

qualidade do meio ambiente. Estes impactos são responsáveis pelo desequilíbrio 

químico, biológico e físico. 

 

Na mineração um grande fator que contribui para a instabilidade química é a drenagem 

ácida. Para que ela ocorra é necessário que haja minérios, estéril ou rejeitos sulfetados, 

que em contato com oxigênio e água se oxidam gerando ácido sulfúrico e, 

consequentemente, lixiviação dos metais contidos na rocha.  

 

A estabilização do meio biológico refere-se ao processo de ocupação da fauna e da flora 

em áreas que foram degradadas pelas fases da mineração, retornando ao local uma 

condição auto-sutentável. 

 

A estabilidade física na mineração refere-se basicamente aos processos erosivos e aos 



 11 

movimentos de massa que são efeitos da alteração do meio ambiente pelas atividades 

humanas. Com a operação de uma mina o meio ambiente local sofre algumas alterações, 

tais como: mudanças na declividade, no comprimento dos taludes e nas drenagens 

naturais, tornando a nova superfície instável podendo ocasionar em movimentos de 

massa em taludes de corte e de aterro, subsidência de escavações subterrâneas e 

processos erosivos (Golder, 2003).  

 

Neste trabalho serão apresentados apenas os fatores relativos à estabilidade física. 

 

2.2.1 Estabilidade Física  

 

Critérios de estabilidade física devem ser estabelecidos para cada mina, em função da 

natureza e extensão das intervenções e da dinâmica local do próprio meio físico 

(Golder, 2003). Sendo assim cada situação é particular, devendo ser estudada para a 

tomada de decisão adequada. Porém, segundo Oliveira Júnior (2001), há alguns fatores 

básicos que devem ser considerados na forma futura do terreno com o objetivo de 

conferir maior estabilidade física, os quais incluem a inclinação máxima dos taludes; 

drenagens e a revegetação. 

 

A) Processos Erosivos 

 

Define-se erosão como o processo de desagregação e remoção de partículas do solo ou 

de fragmentos e partículas de rochas, pela ação combinada da gravidade com a água, 

vento, gelo e organismos (plantas e animais) (Salomão & Iwasa, 1995). 

 

Nesta dissertação a ênfase será dada apenas à erosão hídrica – caracterizada por um 

processo de remoção e transporte de partículas de solo pelas águas superficiais, podendo 

ser laminar ou linear em função da menor ou maior concentração do fluxo de água e das 

características dos solos afetados (Alheiros et al., 2003). 

 

De acordo com Environment Australia (1998), a erosão do solo ocorre quando a energia 

de movimento da água excede a força que mantêm as partículas de solo unidas, 
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removendo solos e sedimentos. 

 

Segundo Infanti Jr. & Fornasari Filho (1998), o processo erosivo do solo é deflagrado 

pelas chuvas e compreende basicamente os seguintes mecanismos: impacto das gotas de 

chuva, que provocam desagregação das partículas; remoção e transporte pelo 

escoamento superficial, e deposição dos sedimentos produzidos, formando depósitos de 

assoreamento.  

 

Dependendo da forma como se processa o escoamento superficial ao longo de uma 

encosta, podem-se desenvolver dois tipos de erosão: erosão laminar, causada pelo 

escoamento difuso das águas da chuva, resultando na remoção progressiva e uniforme 

dos horizontes superficiais do solo; e a erosão linear, causada pela concentração das 

linhas de fluxo das águas de escoamento superficial, resultando em sulcos que podem 

evoluir, por aprofundamento para ravinas (Infanti Jr. & Fornasari Filho, 1998). 

 

A cobertura vegetal e o relevo são fatores que podem contribuir para a maior ou menor 

velocidade de desencadeamento de processos erosivos. A falta de cobertura vegetal 

implica em maior velocidade de escoamento superficial, logo maior potencial erosivo. 

Segundo Einloft et al. (2009) a vegetação atua no controle da erosão, amortecendo o 

impacto das chuvas, elevando a porosidade superficial e como barreira física ao 

transporte de material. 

 

O relevo influencia na intensidade do processo erosivo principalmente, pela declividade 

e o comprimento do talude, da encosta ou da vertente, que interferem diretamente na 

velocidade do escoamento superficial das águas pluviais. Terrenos com maiores 

declividade e maiores comprimentos de talude apresentam maiores velocidades do 

escoamento superficial, e consequentemente, maior capacidade erosiva. 

 

A combinação destes fatores acarreta a remoção de grandes quantidades de sedimentos 

das áreas altas para as planícies, onde os mesmos se depositam assoreando córregos e 

canais (Alheiros et al., 2003). Tais autores defendem a importância da execução dos 

sistemas de drenagem superficial direcionando e conduzindo a água da chuva de 
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maneira controlada, a fim de se evitar a formação e evolução de focos erosivos nas áreas 

recuperadas. Mais precisamente, estes autores enfatizam que a minimização do efeito 

erosivo está diretamente ligada à realização de obras de intervenção física, que tem por 

objetivo o direcionamento e a condução da drenagem superficial e a implantação de 

vegetação, para proteção das áreas expostas aos processos erosivos e a consequente 

diminuição da velocidade do escoamento. 

 

B) Movimentos de Massa 

 

De acordo com Alheiros et al. (2003) os movimentos de massa são processos 

gravitacionais, envolvendo sedimentos, solos e blocos de rocha a partir da 

desestabilização de terrenos inclinados ou encostas e podem assumir diferentes 

magnitudes, desde movimentos lentos de solos – rastejos, a outros rápidos e 

catastróficos – corridas de lama ou areia, rolamento e quedas de matacos ou blocos de 

rochas e deslizamento de sedimentos e solo. Infanti Jr. & Fornasari Filho (1998), 

classificam os movimentos de massa em: 

 

Rastejo: consistem no movimento descendente, lento e contínuo da massa de solo de um 

talude (Figura 2.4). A geometria não é bem definida e não apresenta o desenvolvimento 

de uma superfície definida de ruptura. 

 

 

Figura 2.4: Rastejo e seus indícios (Bloom, 1998 apud Infanti Jr. & Fornasari Filho, 1998). 
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Escorregamentos: consistem no movimento rápido de massas de solo ou rocha, 

geralmente bem definidas quanto ao seu volume, cujo centro de gravidade se desloca 

para baixo e para fora de um talude. Os escorregamentos podem ser circulares, planares 

ou em cunha (Figura 2.5).  

 

Nos taludes de corte de aterro podem ocorrer escorregamentos devido à inclinação do 

talude, quando esta excede aquela imposta pela resistência ao cisalhamento do maciço e 

nas condições de presença de água. A prática tem indicado, para taludes de corte até 8m 

de altura, constituídos por solos, a inclinação de 1H:1V como a mais generalizável. 

 

 

Figura 2.5: Principais tipos de escorregamentos (Infanti Jr. & Fornasari Filho, 1998). 

 

Corridas: são movimentos gravitacionais de massa de grandes dimensões, que se 

deslocam na forma de escoamento rápido (Figura 2.6). Para Tonus (2009), corridas são 

formas rápidas de escoamento ocasionadas pela perda de atrito interno na presença de 

excesso de água, possuindo grande poder de destruição. As corridas dividem-se em 

função do material e do grau de fluidez. A forma mais catastrófica dos movimentos de 

massa é a avalancha de lama e detritos, que possui extrema fluidez. 
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Figura 2.6: Movimento de massa na forma de corridas (Cunha, 1991). 

 

Movimentos de blocos rochosos: consistem no deslocamento por gravidade, de blocos 

de rocha, podendo ser classificados como queda de blocos, tombamento e rolamento 

(Figura 2.7). 

 

 

Figura 2.7: Queda, tombamento e rolamento de matacões (Infanti Jr. & Fornasari Filho, 1998). 

 

Para evitar que tais movimentos de massa ocorram é necessário que sejam adotados 

parâmetros geotécnicos, como ângulo de taludes, inclinação de bermas e altura de 

bancos, adequados para cada situação. 
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2.2.2 Análise de Estabilidade em Taludes  

 

Talude ou encosta é toda superfície natural inclinada que une duas ou mais superfícies 

caracterizadas por diferentes energias potenciais. Sob o aspecto genético, os taludes 

podem ser naturais ou artificiais. Os naturais são maciços terrosos, rochosos ou mistos 

de solos e rochas, originados por agentes naturais, mesmo que tenham sofrido alguma 

alteração antrópica, tais como desmatamentos, cortes e a introdução de cargas. Já os 

taludes artificiais, são declives de aterros a partir de vários materiais em estrutura 

conhecida e exibem uma homogeneidade mais acentuada que os naturais (Guidicini e 

Nieble, 1984). 

 

A análise de estabilidade em taludes envolve um conjunto de procedimentos visando a 

determinação de um índice ou de uma grandeza que permita quantificar o quão próximo 

da ruptura um determinado talude ou encosta se encontra. 

 

Segundo Augusto Filho & Virgili (1998), os métodos de análise de estabilidade podem 

ser divididos em três grupos principais: 

• Métodos analíticos: baseados na teoria do equilíbrio limite e nos modelos 

matemáticos de tensão-deformação; 

• Métodos experimentais: empregando modelos físicos de diferentes escalas; 

• Métodos observacionais: calculados na experiência acumulada com análise de 

rupturas anteriores. 

 

De acordo com Calle (2000), o método analítico tem a vantagem de quantificar o grau 

de segurança, não sendo possível tal quantificação com os outros dois métodos. Os 

métodos analíticos, empregando o equilíbrio limite, expressam a estabilidade de um 

talude ou uma encosta por um Coeficiente ou Fator de Segurança (FS). Este fator de 

segurança é a resultante da força resistente ao deslizamento (s) sobre a força solicitante 

que tende a provocar o deslizamento (τ) (Equação 2.1) (USACE, 2003):  

 

 
(Equação 2.1)
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s pode ser dado em termos de tensão total (Equação 2.2): 

 

s = c + σ tanφ                                       (Equação 2.2) 

 

Onde: 

c e φ = coesão e ângulo de atrito de Mohr-Coulomb, respectivamente, em termos de 

tensão total. 

σ = tensão total normal ao plano de ruptura. 

 

Ou em termos de tensão efetiva (Equação 2.3): 

 

s = c’ + (σ - u) tanφ’                        (Equação 2.3) 

 

Onde: 

c’ e φ’ = coesão e ângulo de atrito de Mohr-Coulomb, respectivamente, em termos de 

tensão efetiva; 

u = poro pressão; σ - u = tensão efetiva. 

 

Se o FS < 1, significa que é um talude instável (caso venha ser implantado, o talude 

deverá sofrer rupturas), não devendo ser implementado, se FS = 1, significa que o talude 

esta iminente à uma ruptura, é a condição limite de estabilidade, FS >1, significa o quão 

maior são as forças resistentes em relação às forças solicitantes (Augusto Filho & Virgili, 

1998). 

 

A Norma ABNT, NBR 13029/2006 – Elaboração e apresentação de projeto de 

disposição de estéril em pilha – estabelece que o fator de segurança mínimo para ruptura 

de taludes deve ser igual a 1,50 (ABNT, 2006). O mesmo é estabelecido pela Norma 

ABNT, NBR 9061/1985 – Segurança de escavação a céu aberto – esta norma define que 

para os casos gerais, os coeficientes de segurança devem atingir no mínimo o valor de 

1,5 (ABNT, 1985). 
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De acordo com USACE (2003) a maioria dos métodos de equilíbrio limite divide a 

região de solo delimitada pela superfície de ruptura em diversas fatias verticais e aplica 

as equações de equilíbrio para cada fatia isoladamente. As forças atuantes em cada fatia 

são apresentadas na Figura 2.8, onde: 

 

W = Peso da fatia 

E = Forças horizontais normais às laterais da fatia 

X = Forças verticais entre as fatias 

N = Força normal à base da fatia 

S = Força de cisalhamento na base da fatia 

 

 

Figura 2.8: Forças aplicadas a uma fatia típica através do método das fatias (USACE, 2003).  

 

Com exceção do peso da fatia, todas as forças são desconhecidas e calculadas através 

dos métodos de equilíbrio limite. 

 

Foram vários os métodos de equilíbrio limite desenvolvidos. Dentre eles pode-se citar, 

Fellenius (1927), Morgenstern e Price (1965), Spencer (1967), Janbu Simplificado 

(1968) e Bishop Simplificado (1995).  De acordo com GEO-SOLPE (2008), estes 

métodos são bastante similares. As diferenças entre os eles dependem de: quais 
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equações estáticas são consideradas e satisfeitas; quais forças entre fatias são incluídas e 

qual é a relação considerada entre as forças cisalhante e normal entre as fatias. Dentre 

estes métodos os mais rigorosos são Spencer e Morgenstern e Price, os quais incluem 

todas as forças entre fatias e satisfazem todas as equações de equilíbrio estático (GEO-

SOLPE, 2008). 

 

O Método de Spencer é um método rigoroso de análise de estabilidade de taludes, que 

foi desenvolvido para superfície de ruptura circular e, posteriormente, adaptado para 

superfície de ruptura qualquer. Este método satisfaz todas as condições de equilíbrio 

estático e assume que as forças entre as fatias são paralelas entre si, ou seja, todas são 

inclinadas de um mesmo ângulo. O valor desse ângulo não é adotado, mas sim 

calculado como parte da solução do problema. O processo de cálculo é iterativo, onde 

são adotados valores para o fator de segurança e para a inclinação do talude. Os cálculos 

são repetidos por diversas vezes até que o equilíbrio de forças e momentos seja 

satisfeito para cada fatia. Esse procedimento requer o uso de ferramenta computacional 

(USACE, 2003).  

 
Segundo Tonus (2009), o método de Spencer admite: 

1. Estado de deformação plana; 

2. Forças entre fatias (Zn e Zn+1) representadas por sua resultante Q, com inclinação θ 

(ver Figura 2.9). Assumindo X e E como as componentes vertical e horizontal da força 

entre as fatias, tem-se a Equação 2.4: 

 

 

(Equação 2.4) 

 

 

3. Para que haja equilíbrio, a resultante Q passa pelo ponto de interseção das demais 

forças W, N (N´+u) e S; 
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4. A resultante Q é definida em termos totais, isto é, possui uma parcela efetiva e outra 

total; 

 

 

5. Uma vez que l = c’b secα , a força mobilizada na base da fatia é (Equação 2.5): 

 

 

(Equação 2.5) 

 

 

Figura 2.9: Forças atuantes na base da fatia pelo Método de Spencer (FEUERJ, 2008). 

 

A partir do equilíbrio de forças nas direções paralela e normal à base da fatia chega-se a 

equação da resultante Q (Equação 2.6). Observa-se que Q e a inclinação (θ) variam para 

cada fatia:  
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            (Equação 2.6) 

 

Supondo que não existam forças externas atuando no talude, as componentes horizontal 

e vertical da força Q devem ser nulas (Equações 2.7 e 2.8). Portanto:  

 

 
(Equação 2.7) 

 

 

 

(Equação 2.8)

 

Como o somatório de momentos das forças externas em relação ao centro do círculo é 

nulo, então o somatório de momentos das forças entre as fatias em relação ao centro 

também será nulo (Equação 2.9 e 2.10). Assim: 

 

 
(Equação 2.9)

 

Tem-se: 

 

 
(Equação 2.10)

 

Para resolver a questão do desequilíbrio entre o número de equações e o número de 
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incógnitas, Spencer sugere adotar um valor de inclinação θ constante para todas as 

fatias. Esta hipótese significa assumir uma determinada função para as forças entre as 

fatias (Equação 2.11). Com isso:  

 

 
(Equação 2.11) 

 

Feitas todas as considerações, o procedimento para o cálculo da estabilidade é realizado 

da seguinte forma: 

1. Define-se uma superfície circular; 

2. Assume-se um valor para θ = constante; 

3. Calcula-se Q para cada fatia (Equação 2.12): 

 

         ( Equação 2.12) 

 

4. Calcula-se FS a partir da equação de equilíbrio de momentos (Equação 2.13): 

 

 
(Equação 2.13)

 

5. Calcula-se FS a partir da hipótese de valor de θ constante (Equação 2.14): 

 

 
(Equação 2.14)

 

6. Para os diferentes valores θ comparam-se os valores de FS até que estes sejam 

idênticos (Figura 2.10). 
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Figura 2.10: Determinação do FS pelo Método de Spencer (modificado de GEO-SLOPE, 2008). 

 

Conforme exposto por USACE (2003), o procedimento para o cálculo do FS pelo 

método de Spencer requer o uso de ferramenta computacional. Para realizar análises de 

estabilidades pelo método analítico, foram desenvolvidos softwares capazes de 

realizarem tais cálculos com rapidez e bons resultados, é o caso do programa SLOPE/W 

que é parte integrante do pacote de programas do GEO-SLOPE, software desenvolvido 

pela empresa GEO-SLOPE International Ltd. 

 

O SLOPE/W é um programa destinado à análise de estabilidade de taludes e utiliza uma 

variedade de métodos (Fellenius, Bishop, Janbu, Spencer, Morgenstern-Price, etc) para 

a determinação dos fatores de segurança. As superfícies de deslizamento são definidas 

por um centro de rotação e raio ou através de pontos, e podem ter forma circular, serem 

constituídas de partes circulares e lineares ou especificadas através de segmentos de 

retas. 

 

Para realizar análises de estabilidade no SLOPE/W utilizando o método de Spencer são 

necessários os seguintes parâmetros: 

• Ângulo de Atrito (φ): ângulo máximo que a força transmitida pelo corpo à 

superfície pode fazer com a normal ao plano de contato sem que ocorra 
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deslizamento. O atrito entre as partículas é responsável por conferir ao solo a 

resistência ao cisalhamento (Pinto, 2006). 

• Coesão (c): é a atração química entre as partículas que pode provocar uma 

resistência ao solo independente da tensão normal atuante no plano. Em solos 

sedimentares a parcela de coesão é muito pequena perante a resistência devida ao 

atrito entre os grãos. Entretanto existem solos cimentados por agentes 

pedológicos que apresentam parcelas de coesão de significativo valor (Pinto, 

2006). 

• Peso Específico do solo (γn): o peso natural do solo, também conhecido como 

peso específico do solo, é a relação entre o peso total do solo e seu volume total. 

Sua determinação é realizada em laboratório, para tal, molda-se um cilindro do 

solo cujas dimensões conhecidas permitem calcular o volume. O peso total 

dividido pelo volume é o peso específico do solo. (Pinto, 2006). 

 

Para a obtenção dos parâmetros coesão e ângulo de atrito, faz-se necessária a realização 

de ensaios geotécnicos nas amostras do solo que se quer estudar. Segundo Pinto (2006), 

estes ensaios podem ser de cisalhamento direto ou triaxial. A seguir, será descrito o 

ensaio triaxial. 

 

O Ensaio de Compressão Triaxial consiste na aplicação de um estado hidrostático de 

tensões de um carregamento axial sobre um corpo de prova cilíndrico do solo em uma 

célula triaxial (Figura 2.11), que é composta por uma câmara de acrílico transparente 

assentada sobre uma base de alumínio, uma bucha e um pistão. O corpo-de-prova 

envolvido por uma membrana de borracha é colocado sobre um pedestal, através do 

qual há uma ligação com a base da célula. A carga axial é aplicada pelo pistão e a 

tensão confinante, através da água da célula. Durante o carregamento medem-se, a 

diversos intervalos de tempo, o acréscimo de tensão axial que está atuando e a 

deformação vertical do corpo de prova (Pinto, 2006 e Ortigão, 2007). 
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Figura 2.11: Detalhes da célula triaxial (Ortigão, 2007). 

 

Segundo Pinto (2006), os ensaios triaxiais convencionais são classificados de acordo 

com a drenagem. São eles: 

• Ensaio adensado drenado (CD) – há permanente drenagem do corpo de prova. 

Aplica-se a pressão confinante e espera-se que o corpo de prova adense, ou seja, 

que a poro-pressão se dissipe. A seguir a tensão axial é aumentada lentamente, 

para que a água sob pressão possa sair. Desta forma, a poro-pressão durante o 

carregamento é praticamente nula, e as tensões totais aplicadas indicam as 

efetivas que estavam ocorrendo (Pinto, 2006). 

• Ensaio adensado não drenado (CU) – aplica-se a pressão confinante e deixa 

dissipar a poro-pressão correspondente. Portanto, o corpo de prova adensa sob a 

pressão confinante. A seguir, carrega-se axialmente sem drenagem. Se as poro-

pressões forem medidas, a resistência em termos de tensões efetivas também é 

determinada, razão pela qual ele é muito empregado, pois permite determinar a 

envoltória de resistência em termos de tensão efetiva num prazo muito menor do 

que o ensaio CD (Pinto, 2006). 

• Ensaio não adensado não drenado (UU) – o corpo de prova é submetido à 

pressão confinante e, a seguir, ao carregamento axial, sem que se permita 
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qualquer drenagem. O teor de umidade permanece constante, e, se o corpo de 

prova estiver saturado, não haverá variação de volume. (Pinto, 2006). 

 

A obtenção de parâmetros necessários para alimentar análises de estabilidade via 

SLOPE/W, pode ser realizada através de duas metodologias: envoltória de resistência de 

Mohr-Coulomb ou trajetória de tensões. Os parâmetros encontrados por estas duas 

metodologias são iguais ou muito próximos. Desta forma, ambas atendem à obtenção 

dos parâmetros geotécnicos para a realização de análises de estabilidade.  

 

A envoltória de resistência de Mohr-Coulomb é obtida realizando os ensaios triaxiais 

em corpos-de-prova. Em cada corpo de prova é exercida uma tensão confinante (σ’c) 

constante e diferente da do outro corpo-de-prova. Sobre eles é exercida uma tensão axial 

(σa = σ1 - σ3) que vai aumentando com o tempo até que se rompam. Com os valores das 

tensões axiais (σa) e das deformações (ε1) sofridas pelo corpo-de-prova é elaborada uma 

curva de tensão-deformação para cada tensão confinante exercida.  

 

A Figura 2.12 mostra as curvas de tensão-deformação resultantes de ensaios triaxiais, 

com tensões confinantes σ’c de 100, 200 e 300 kPa, realizados em três corpos-de-prova 

extraídos de uma amostra de areia. Para cada corpo-de-prova, o ponto correspondente à 

ruptura é indicado por uma pequena seta para baixo. 
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Figura 2.12: Resultados de ensaios triaxiais em areia com corpos-de-prova testados com tensões 

confinantes σc de 100, 200 e 300 kPa (Ortigão, 2007). 

 

A Tabela 2.1 mostra os valores da tensão axial de ruptura (σa)f, o valor da tensão efetiva 

principal menor σ’3 que é igual ao da tensão confinante (σ’c) (mantida constante durante 

o ensaio), e o valor da tensão efetiva principal maior de ruptura (σ’1f), que resulta da 

soma das colunas anteriores. Como se dispõe das tensões efetivas principais na ruptura 

σ’1f e σ’3f, podem ser traçados os círculos de Mohr correspondentes, como indicado na 

Figura 2.13. De onde são obtidos os parâmetros coesão e ângulo de atrito através da 

tangente traçada às envoltórias. 

 

Tabela 2.1: Resultados de ensaio triaxial (Ortigão, 2007). 

Corpo de Prova σ`c = σ`3 (kPa) (σa)f (kPa) σ`1f (kPa) 

1 100 269 369 

2 200 538 738 

3 300 707 1007 

 

 

 

Figura 2.13: Obtenção da envoltória de resistência de Mohr-Coulomb tangente aos círculos de 

Mohr na ruptura (Ortigão, 2007). 
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Outra forma de obtenção dos parâmetros do solo utilizando os ensaios triaxiais para a 

execução das análises de estabilidade é através da trajetória de tensões (Pinto, 2006).  

Segundo Pinto (2006), p e q são coordenadas dos pontos da trajetória (Equações 2.15 e 

2.16): 

 

                            
(Equação 2.15)

  

                                    
(Equação 2.16)

 

Nota-se que p e q são, respectivamente, a tensão normal e a tensão cisalhante no plano 

de máxima tensão cisalhante. 

 

Traçadas as trajetórias de tensões de uma série de ensaios, é possível determinar a 

envoltória a estas trajetórias. A Figura 2.14 apresenta a envoltória de Mohr - Coulomb e 

a envoltória às trajetórias de tensão representada pela reta AEC. 

 

 

Figura 2.14: Relação entre os parâmetros das envoltórias de Mohr-Coulomb e trajetória de 

tensão (modificado de Ortigão 2007). 

 

Os coeficientes desta reta, d e β, são correlacionados com os coeficientes da envoltória 

de resistência de Mohr - Coulomb, c e φ, como se demonstra geometricamente através 
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da Figura 2.14. As retas AEC e AFB se encontram no ponto A, sobre o eixo das 

abscissas. Então, do triângulo AOC, tem-se, OC = AO tanβ. Do triângulo AOB, tem-se, 

OB = AO senφ. Sendo OB = OC, tem-se, senφ = tanβ. 

Os triângulos ADF e ADE possuem o mesmo cateto AD e permitem escrever as 

Equações 2.17 e 2.18: 

 

    
 (Equação 2.17)

 

    
 (Equação 2.18)

 

Resolvendo as equações tem-se a Equação 2.19: 

 

    

 (Equação 2.19) 

 

 

Sendo tanβ = senφ, substituindo na Equação 2.19, tem-se a Equação 2.20: 

 

    

 (Equação 2.20)

 

Analogamente às definições de tensões totais, definem-se trajetórias de tensões efetivas 

(TTE), correspondentes ao diagrama p’:q’, e trajetórias de tensões efetivas (TTT), 

correspondentes ao diagrama p:q. Os valores de p’ e q’ são dados por: p’= p − u  e q’= q 

(Ortigão, 2007). 

 

2.2.3 Intervenções para Estabilização do Meio Físico 

 

Um terreno que tenha sofrido intervenções deve ser remodelado de forma que sua 

conformação final seja segura, estável e não erosiva, retornando ao estado de 

estabilidade (Bitar, 1997).  Para que se alcance a estabilidade física do meio pode-se 
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envolver desde a execução de medidas simples até obras de engenharia relativamente 

complexas, que são aplicadas no controle de processos do meio físico que atuam na 

degradação do solo. 

 

Para Oliveira Júnior (2001), as medidas geralmente empregadas para a recuperação de 

áreas lavradas baseiam-se em retaludamento, revegetação e instalação de sistemas de 

drenagens. 

 

A) Retaludamento 

 

Retaludamento são intervenções para a estabilização de taludes, através da mudança na 

sua geometria, particularmente através de cortes nas partes mais elevadas, visando 

regularizar a superfície e, sempre que possível, recompor artificialmente condições 

topográficas de maior estabilidade (Alheiros et al., 2003).  

 

De acordo com Bitar (1997), o retaludamento compreende basicamente a realização de 

terraplanagem simples de corte e aterro, gerando uma sucessão de bermas e taludes 

redesenhando superfícies topográficas irregulares existentes na área da mineração, com 

o auxílio de máquinas e equipamentos, tais como, tratores de esteira, retroescavadeiras e 

caminhões. O retaludamento tem como finalidade atenuar o impacto visual, aumentar a 

estabilidade geotécnica e reduzir a possibilidade de surgimento de processos erosivos e 

movimentos de massa, que são acelerados se combinados com a inclinação, o ângulo, o 

comprimento e forma dos taludes (Environment Australia, 1998).  

 

De acordo com Environment Australia (1998), quanto maior comprimento do talude, 

maior serão a área e o volume de escoamento superficial e, consequentemente, maior 

será o potencial erosivo. Uma forma de diminuir este comprimento é a execução de 

bermas entre taludes, tornando possível o controle do volume e da velocidade do 

escoamento superficial.  

 

Para a melhor condução da água do escoamento superficial, as bermas devem possuir 

inclinação transversal e longitudinal. De acordo com Bitar (1997), a inclinação 
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transversal deve ser negativa, ou seja, o caimento no sentido do pé do banco superior, 

que tende a propiciar uma condução mais eficaz das águas pluviais por meio de 

canaletas instaladas no pé do banco superior e minimização do escoamento na face do 

talude. A inclinação longitudinal deve ser suave, para que a velocidade do fluxo não 

aumente consideravelmente, dada a distância percorrida ser maior. 

 

Segundo Environment Australia (1998), para a obtenção de melhores resultados devem 

ser construídas bermas a cada 7 - 10 metros de desnível entre taludes. Cada berma 

deverá possuir uma inclinação transversal máxima de 5% e longitudinal de 0,5%.  

 

B) Sistemas de Drenagem 

  

A água é o principal agente deflagrador dos movimentos gravitacionais de massa 

(rastejos, deslizamentos e corridas) e transporte de massa (erosão), fazendo com que a 

maioria das movimentações de encostas ocorra no período chuvoso (Alheiros et al., 

2003). Além da água, as áreas retaludadas ficam frágeis em virtude da exposição de 

novas áreas cortadas, razão pela qual, o projeto de retaludamento deve incluir, 

indispensavelmente, proteção do talude alterado, através de revestimentos naturais ou 

artificiais associados a um sistema de drenagem eficiente (Alheiros et al., 2003). 

 

Para atenuar o potencial erosivo das águas, é importante que sejam instalados sistemas 

de drenagem para a captação e desvio de águas pluviais na área do empreendimento 

(Bitar, 1997). A drenagem superficial se faz pelas linhas de água e pelo sistema formal 

construído (macro e microdrenagem), que deve estar harmonizado com as feições do 

relevo para permitir o efetivo escoamento das águas (Alheiros et al., 2003).  

 

A execução desta medida envolve a construção e interligação de canaletas longitudinais 

e transversais às bermas. Compreendem, ainda, caixas intermediárias de sedimentação e 

dissipação de energia cinética, confeccionadas em alvenaria e estruturas de concreto 

(Bitar, 1997). 

 

A liberação da água deve ser escolhida de acordo com locais adequados no perímetro da 
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área a ser recuperada onde o escoamento superficial pode ser lançado de maneira segura 

nos cursos de água existentes. É necessário que se tenha em mente a compatibilidade 

das áreas de contribuição para evitar sobrecarga de cursos de água (Environment 

Australia, 1998). 

 

C) Revegetação  

 

A cobertura vegetal é um grande fator que contribui para a proteção dos solos contra 

processos erosivos através da redução do impacto da água no solo e da redução da 

velocidade do escoamento superficial.  

 

No Brasil, técnicas de revegetação vêm sendo aplicadas há muitos anos, sobretudo a 

partir do final da década de 70 em minerações de grande porte (Bitar, 1997). Para 

Carcedo et al. (1989) apud Bitar (1997), a revegetação sempre desempenha papel 

importante, pois possibilita a restauração da produção biológica do solo, a redução e 

controle da erosão, a estabilização dos terrenos instáveis, a proteção dos recursos 

hídricos e a integração paisagística. 

Desta forma, para que se obtenham melhores condições de estabilidade em áreas 

degradadas, é necessário que seja realizada a revegetação do local após a execução das 

medidas de retaludamento e implantação de sistemas de drenagem. A união destas 

medidas resultará em uma área protegida de processos desestabilizadores. 

 

São muitas as técnicas empregadas para a revegetação de áreas degradadas, tais como: 

aplicação de telas vegetais, semeio manual, hidrossemeadura, plantio de grama em 

placas, entre outras. A escolha da técnica a ser empregada dependerá das características 

da área a ser recuperada. 

 

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2009), áreas 

com declividade superior a 30% são consideradas áreas íngremes ou de difícil acesso 

não permitindo, portanto, a sua mecanização. Para estas áreas, quando sujeitas aos 

processos erosivos, sejam elas de conformação natural ou induzidas, indica-se a 

aplicação da hidrossemeadura para promover a cobertura vegetal e minimizar as perdas 
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de solo por erosão.  

 

A técnica de hidrossemeadura consiste no lançamento de um coquetel de sementes e 

fertilizantes na área a ser revegetada por meio de jateamento destes sobre o solo. Este 

jateamento consiste na aplicação hidromecânica de uma massa aquosa ou pastosa 

composta por adubos ou fertilizantes e nutrientes, consorciação de sementes de 

leguminosas e gramíneas, matéria orgânica (esterco), camada protetora e adesivos que 

têm como função a germinação de sementes (DNIT, 2009).  

 

As vantagens do processo de hidrossemeadura são a capacidade de cobrir áreas  de 

difícil acesso a outros meios de semeadura (declives íngremes) e a rapidez na formação 

da cobertura vegetal, para fins de controle da erosão.  

 

A Tabela 2.2 a seguir mostra um exemplo de composição utilizado no processo de 

hidrossemeadura para a recuperação de áreas degradadas na mineração. Do ponto de 

vista ecológico o ideal seria a utilização de espécies nativas para a recuperação das áreas 

degradadas, porém, nem sempre estas se encontram disponíveis comercialmente ou em 

quantidade necessária.  

 

Tabela 2.2: Exemplo de composição utilizada no processo de hidrossemeadura para a 

revegetação de áreas degradadas pela mineração (Brandt, 2001). 

Quantidade 
Insumos 

*Por carga Por ha 

Capim meloso 24,0kg 160,0kg 

Capim braquiária 3,0kg 20,0kg Gramíneas 

Aveia preta 6,0kg 40,0kg 

Gandu 

Labe-labe 

Mucuna preta 
Leguminosas 

Unha-de-gato 

2,0kg 40,0kg 

Fertilizantes NPK 35,0kg 250,0kg 

  *Carga de 5.000 litros para aplicação numa área média de 1.500m² 
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A presença de leguminosas no coquetel é imprescindível, pois elas são capazes de fixar 

o nitrogênio promovendo a ciclagem de nutrientes do solo e, com o tempo, propicia sua 

melhoria, tornando-o apto a receber sementes nativas da região (Griffith et al., 1996). 

 

Associadas às leguminosas são utilizadas espécies de gramíneas, pois, devido ao rápido 

crescimento, estas promovem uma eficiente cobertura vegetal da área, além de 

possuírem alta resistência às intempéries e a condições adversas (Brandt, 2001).  

 

Após qualquer trabalho de revegetação é necessário realizar o monitoramento da área 

revegetada a fim de verificar a eficiência dos trabalhos executados. 

 

As medidas de recuperação executadas requerem vistorias e inspeções periódicas, 

visando manter as condições necessárias ao cumprimento dos objetivos preestabelecidos 

no plano de recuperação (Bitar, 1997).  

 

O monitoramento e a manutenção da revegetação têm como objetivo identificar as áreas 

onde o processo não foi bem sucedido e realizar o replantio. Também é realizada a 

manutenção do plantio como um todo podendo ser efetuadas adubações, controle de 

pragas e formigas. O período geralmente considerado necessário para se obter o 

restabelecimento da vegetação é de cinco anos. Almeida & Sánchez (2005) sugerem 

alguns indicadores para avaliar o desempenho do processo de revegetação em uma área 

degradada por mineração, quais sejam: (a) aspecto visual, (b) densidade de plantas, (c) 

altura média de plantas, (d) número de espécies arbóreas e (e) mortalidade de mudas. 

Nesse mesmo estudo os autores reportaram um índice de mortalidade de mudas médio 

de 38% em cinco anos, o que equivale à manutenção do plantio. Pode-se afirmar, 

portanto, que em cinco anos houve a necessidade de replantar de cerca de 40% das 

mudas ou ainda que 40% da área teve de ser replantada.   

 

2.3 Estimativa de Custos de Recuperação 

 

Para Bitar (1997), em projetos de mineração, despesas com os trabalhos de recuperação 

de áreas degradadas geralmente se encontram diluídas em meio aos gastos com as 
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demais atividades de planejamento e gerenciamento ambiental executadas no âmbito 

dos empreendimentos. Por sua vez, os gastos totais com a execução de medidas 

ambientais, inclusive as de recuperação, estão comumente incluídos nas demais 

despesas operacionais. São raros os casos de contabilização das medidas ambientais em 

minerações e, mais ainda, os que discriminam os custos de recuperação. 

 

Segundo Ribeiro (1998), os custos ambientais são o somatório dos gastos despendidos 

pela empresa, relacionados direta ou indiretamente com o controle, preservação e 

recuperação do meio ambiente. Para elaboração de uma planilha de orçamento de custos 

para recuperação ambiental de uma mina, é necessário montar um quadro de preços, 

onde apareçam todos os custos aos equipamentos utilizados, materiais de consumo e 

mão-de-obra envolvida nestes trabalhos. 

 

2.3.1 Orçamento  

 

De acordo com Mattos (2006), o grau de detalhe do orçamento, pode ser classificado 

como: 

• Estimativa de Custo: avaliação expedita com base em custos históricos e 

comparação com projetos similares. Dá uma idéia aproximada da ordem de 

grandeza do custo do empreendimento; 

• Orçamento Preliminar: Mais detalhado que a estimativa de custos pressupõe o 

levantamento de quantidades e requer a pesquisa de preços dos principais 

insumos e serviços. Seu grau de incerteza é menor. Seu grau de incerteza é mais 

baixo do que a estimativa de custos. 

• Orçamento Analítico ou detalhado: elaborado com composição de custos e 

extensa pesquisa de preços dos insumos. Procura chegar a um valor bem próximo 

do custo “real”. 

 

 

CAPÍTULO 3 – ESTUDO DE CASO 

 

3.1 Considerações Gerais 
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Segundo FEAM (2006), a exploração de minério de ferro na Serra Azul data da década 

de 40, com a prática de lavra predatória gerando grandes passivos ambientais relativos a 

gradual degradação ambiental e prejuízos para o sistema de abastecimento de água da 

região devido ao carreamento de finos das pilhas de rejeitos para os vales dos córregos 

Quéias e Pica-Pau. 

 

Das empresas que atuavam na serra, são partes integrantes deste estudo de caso: 

Empresa de Mineração e Terraplanagem (Emicon), AVG Mineração Ltda. (AVG) e 

Mineradora Minas Gerais Ltda. (Minerminas). A AVG e a Minerminas foram 

adquiridas pela Mineração Metálicos X (MMX), recebendo a denominação de mina 

Tico-Tico e mina Ipê respectivamente. No entanto, com o intuito de facilitar o 

entendimento do histórico do estudo de caso, serão mantidos os nomes AVG e 

Minerminas. A relação de cada empresa com o estudo de caso é descrita a seguir. 

 

A Emicon foi responsável pela geração do passivo ambiental devido à sua metodologia 

de disposição de rejeitos, por ponta de aterro e sem controles adequados, formando 

pilhas sem sistemas de drenagem e sem compactação. Estes fatores ocasionaram o 

carreamento destes rejeitos para os córregos à jusante (Quéias e Pica-Pau), gerando 

passivos ambientais. Para a recuperação destes passivos o MPMG elaborou o Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC).  

 

A AVG comprou os finos das pilhas de rejeitos da Emicon para reprocessá-los. Com 

isto a AVG ficou responsável pela recuperação das áreas degradadas por estes finos de 

acordo com o estabelecido no TAC. 

 

Com aquisição da AVG pela MMX, esta herdou os finos e a responsabilidade de 

recuperação das áreas degradadas pelos mesmos. Além da AVG a MMX adquiriu 

também, a empresa Minerminas que tem suas estruturas mais próximas às pilhas de 

finos do que a AVG (ver Figura 3.1 no próximo item). A MMX instalou uma planta de 

concentração na área da antiga Minerminas que possibilitará o reaproveitamento dos 

finos das pilhas pela MMX. 
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3.1.1 Localização 

 

A Figura 3.1 a seguir indica a localização das minas envolvidas no estudo de caso. Vale 

lembrar que a AVG e a Minerminas foram adquiridas pela MMX. Estas minas estão 

localizadas na BR 381 (Fernão Dias), km 468, estado de Minas Gerais e estão inseridas 

respectivamente nos municípios de Igarapé e de Brumadinho. A linha em amarelo na 

Figura 3.1 representa a BR 381. 

 

 

 

Figura 3.1: Mapa de localização (modificado de Google Earth, 2010). 

 

3.2 Histórico 
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3.2.1 AVG Mineração Ltda. – Mina Tico - Tico 

 

A AVG Mineração S.A. lavrava minério de ferro na Serra Azul desde 1987 (FEAM, 

2006). 

 

No final de 2006 a AVG adquiriu junto à Emicon, finos de minério de ferro estocados 

nas encostas, com recursos estimados de 10.000.000t (DAM, 2007). Estes finos de 

minério são os rejeitos que eram gerados pela Emicon que, devido aos seus métodos de 

processamento do minério e à tecnologia empregada, não foram aproveitados.  

Atualmente, após ter sido comprada pela MMX, a AVG passou a ser denominada de 

mina Tico-Tico. A lavra da mina Tico-Tico é realizada a céu aberto. Seu processo 

produtivo contempla extração, britagem, peneiramento e concentração do minério por 

meio de espirais e separadores magnéticos, obtendo-se, então, minério de ferro em 

várias granulometrias, de lump (>22,4mm) a pellet feed (0,15mm a 0,045mm). 

 

3.2.2 Emicon – Empresa de Mineração e Terraplenagem Ltda. 

 

A empresa mineradora Emicon lavrava e beneficiava minério de ferro (itabirito) na 

Serra Azul no local denominado Fazenda dos Quéias, próximo à BR-381. A mineração 

neste local foi iniciada em 1975 (FEAM, 2006). A lavra era desenvolvida a céu aberto, 

de maneira predatória, em busca do minério de alto teor, deixando para trás os bancos e 

blocos de baixos teores, gerando grandes picos irregulares e taludes elevados (FEAM, 

2006). O beneficiamento, à úmido, compreendia os processos de britagem, classificação 

granulométrica e peneiramento. 

 

Uma vez que os blocos de itabirito duro e de baixo de teor de minério não eram 

atingidos pelos trabalhos de lavra, a geração de estéril no empreendimento era bastante 

reduzida, formada somente pelo material resultante do decapeamento. Por outro lado, 

geração de rejeitos era bastante significativa, estimada em 60-70% do material 

processado (FEAM, 2006). 
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Os rejeitos resultantes do beneficiamento eram dispostos em bacias próximas à unidade 

de tratamento de minério, onde se procedia com o desaguamento. Após o desaguamento 

os rejeitos eram retirados por escavadeiras e levados por caminhões até as encostas onde 

eram dispostos em ponta de aterro, formando pilhas com altura média de 40 metros, 

sem sistema de drenagem e taludes finais muito íngremes. 

 

Estes fatores aliados à ausência de compactação da pilha geraram ao longo dos últimos 

anos impactos ambientais por deslizamento de material, contribuindo para a degradação 

ambiental da bacia hidrográfica e assoreamento dos cursos d’água situados a jusante. 

Além disso, em função da ausência de sistema drenagens, estas pilhas vêm sofrendo 

processos erosivos, contribuindo para o carreamento dos finos de minério para áreas de 

jusante, tais como diques e barragens ou para o terreno natural.  

 

A retomada destas pilhas iniciou-se após a aquisição da AVG pela MMX e foi possível 

devido à construção da nova planta de concentração da MMX, localizada na antiga 

Minerminas, atual Mina Ipê, onde ocorre o processo de concentração do minério através 

do separador magnético. 

 

Em relação aos sistemas de contenção de sedimentos a Emicon possuía seis diques 

situados à jusante das pilhas de rejeito e à frente destes diques existem ainda, duas 

barragens – B1A e Quéias. Esta última é em co-responsabilidade de outras empresas 

(Minerminas, Mineradora Rio Bravo Ltda., Emicon e CBM – Companhia Brasileira de 

Mineração Ltda.) de decretos minerários vizinhos. A Figura 3.2 a seguir mostra o 

arranjo geral das estruturas geotécnicas da Emicon. 
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Figura 3.2: Arranjo geral das estruturas geotécnicas da Emicon (modificado de MMX, 2009).  

 

Os diques B1 e B2 situam-se na bacia hidrográfica do córrego Pica-pau, sendo o 

segundo dividido em duas bacias, B2A e B2B. O dique B2B, devido seu maciço ser 

composto de minério, foi lavrado pela MMX em 2008. Os diques B3, B3 Auxiliar e B4 

situam-se na bacia hidrográfica do Córrego Quéias, a montante de suas nascentes.  

 

Os Córregos Pica-pau e Quéias foram sucessivamente assoreados devido ao 

carreamento dos finos depositados nas encostas (FEAM, 2006). Atualmente os vales 

destes córregos possuem uma camada de finos de aproximadamente 3m de altura que, 

deverão ser, posteriormente, removidos e os vales recuperados. 

 

3.2.3 Minerminas – Mina Ipê 

 

A Minerminas lavrava minério de ferro na Serra Azul desde 1999 (FEAM, 2006). Após 

a MMX adquirir a Minerminas, a mesma passou a ser denominada Mina Ipê. 

Atualmente a unidade realiza lavra a céu aberto, beneficia o minério lavrado e 

reprocessa os finos retirados das pilhas da Emicon – acordo do TAC. O beneficiamento 

é realizado a úmido.  
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3.3 TAC – Termo de Ajustamento de Conduta 

 

A geração de finos e a disposição inadequada destes por parte das empresas atuantes na 

serra ocasionaram o assoreamento dos córregos que se situam a jusante das pilhas. Para 

a contenção destes materiais carreados foram construídas estruturas geotécnicas (diques 

e barragens) de pequeno porte. Devido à falta de manutenção e monitoramento contínuo 

por parte da empresa responsável, o MPMG determinou a realização de obras de 

recuperação ambiental, incluindo as de intervenção para estabilização e 

desassoreamento das estruturas geotécnicas. 

 

No dia seis de março de 2007 foi assinado o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

envolvendo o MPEMG, a Emicon Mineração e Terraplanagem Ltda. e a antiga AVG 

Mineração S/A (atual MMX Sudeste), tendo como interveniente a FEAM, ficando de 

responsabilidade da MMX a realização das obras de intervenção/ recuperação, após a 

compra da AVG (PRAD, 2007). 

 

O TAC contempla a realização de um Projeto de Recuperação de Área Degradada 

(PRAD) dos Córregos dos Quéias e Pica-Pau; a recuperação de duas barragens (B1 A e 

Quéias) e de seis diques intermediários e a recuperação das áreas onde estão localizadas 

as pilhas de rejeitos, garantindo a qualidade das águas dos ribeirões à jusante, que 

deságuam no Sistema de Abastecimento Rio Manso. 

 

Das obrigações impostas às compromissárias (antiga AVG e Emicon), ficaram como 

responsabilidades da antiga AVG, atual MMX, os seguintes aspectos relevantes para a 

realização deste trabalho: 

• Apresentação de um projeto para a execução das obras emergenciais, contendo 

geometrização e revegetação das estruturas de contenção de finos; 

• Procedimento técnico para a retirada das pilhas de finos de minério; 

• Retirar as pilhas de finos de minério armazenadas no empreendimento; 

• Apresentar o plano de recuperação de área degradada (PRAD) do vale do Quéias, 

conforme NBR13030. 
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A Norma ABNT – NBR 13030 tem como objetivo fixar diretrizes para elaboração e 

apresentação de projeto de reabilitação2 de áreas degradadas pelas atividades de 

mineração, visando a obtenção de subsídios técnicos que possibilitem a manutenção 

e/ou melhoria da qualidade ambiental, independente da fase de instalação do projeto 

(ABNT, 1999).  

 

De acordo com exposto na NBR 13030, são itens para elaboração e apresentação de 

projeto de reabilitação de áreas degradadas pela mineração, dentre outros: 

• Conformação topográfica e paisagística 

• Estabilidade, controle de erosão e drenagem; 

• Adequação paisagística; 

• Revegetação; 

• Monitoramento; 

• Cronograma Físico; 

• Cronograma Financeiro. 

 

3.4 PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

 

De acordo com Lima et al. (2006), é obrigação dos titulares de concessões de lavra no 

Brasil a realização da recuperação das áreas impactadas pelas atividades da mineração, 

de acordo com um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), previamente 

elaborado e aprovado pelo órgão governamental competente. 

 

De acordo com o TAC, foi elaborado um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD). No escopo do PRAD elaborado pode-se destacar que o projeto de 

beneficiamento das pilhas de rejeito foi concebido, considerando a necessidade 

premente de recuperação do passivo ambiental existente na área minerada no passado. 

 

Tal recuperação foi dividida em três etapas distintas: 

                                                 
2 Apesar da Norma 13030 trazer no título o termo reabilitação ela é aplicável nos PRADs. Esta norma 
conceitua os termos reabilitação e recuperação, conforme exposto na revisão bibliográfica do presente 
trabalho.  Ambos os termos possuem um aspecto em comum: melhoria das condições ambientais de uma 
área degradada. 
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• Obras emergenciais de recuperação das barragens e diques; 

• Desassoreamento e recuperação do leito dos córregos Quéias e Pica-Pau; 

• Recuperação das áreas das pilhas de rejeitos, que são objeto de estudo deste 

trabalho. 

 

3.5 Caracterização Física da Área em Estudo 

 

3.5.1 Aspectos Físicos 

 

As pilhas de finos situam-se à montante dos diques B3, B3 Auxiliar, B4, B2A e B1B da 

Emicon, como mostra a Figura 3.3. Estas pilhas foram denominadas de Pilha 1, Pilha 2 

e Pilha 3. 

 

 

Figura 3.3: Pilhas de finos e diques da Emicon (modificado de MMX, 2009).  

 

As pilhas são constituídas pelos antigos rejeitos de mineração que eram compostos por 

filitos e principalmente hematita fina, canga, minerais de ferro que por sua composição 

química e granulometria, na época não eram aproveitados. 

 

Devido aos métodos de disposição destes finos (ponta de aterro), cada pilha é formada 
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por apenas um talude com elevada inclinação e altura média de aproximadamente 40m, 

que juntamente com a ausência de desenvolvimento de vida vegetal e mau 

direcionamento das águas pluviais, vem sofrendo processos erosivos acelerados, como 

mostram as Figuras 3.4 a 3.8. 

 

 

Figura 3.4: Vista frontal da pilha 1 tomada por processos erosivos. 

 

 

Figura 3.5: Vista lateral da pilha 2 tomada por processos erosivos. 

Pilha 1 
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Figura 3.6: Vista do topo da pilha 2. 

 

 

 

Figura 3.7: Vista do topo da pilha 2 – início da remoção dos finos. 
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Figura 3.8: Vista da crista da pilha 3 para o pé, mostrando processos erosivos acelerados. 

 

A localização, por coordenadas, das pilhas com suas respectivas características estão 

expostas na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1: Localização e características das pilhas. 

Coordenadas (UTM) 
Pilha 

E N 

Área de 
Abrangência 

(m²) 
Volume (m³) 

Altura 
Média do 

Talude (m) 

Inclinação 
Média do 
Talude (°) 

Pilha 1 571.483,70 7.775.667,95 22.000,00 207.029,00 30 38 

Pilha 2 571.689,60 7.775.364,30 41.000,00 959.100,00 60 39 

Pilha 3 571.993,50 7.775.354,50 24.000,00 367.100,00 80 38 

 

O volume de finos existentes nas pilhas foi obtido através de um projeto realizado pela 

empresa DAM Projetos de Engenharia para a Emicon, através de um plano de 

sondagens.  Este plano incluiu ao todo 105 sondagens a percussão, sendo 13 delas 

executadas na pilha em estudo (pilha 2). Os volumes dos finos dispostos nas pilhas e no 

vale dos córregos Quéias e Pica-pau foram estimados por meio de seções definidas a 

partir das sondagens. Para o levantamento do volume da pilha 2 foram elaboradas 13 

seções. 
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Os volumes encontrados pela empresa DAM foram os seguintes:  

• Pilha 1 = 207.029m³ = 538.275,40t; 

• Pilha 2 = 959.100m³ = 2.493.660,00t; 

• Pilha 3 = 367.100m³ = 954.460,00t. 

 

A DAM considerou a densidade dos finos como 2,6t/m³. 

 

As Figuras 3.9 e 3.10 a seguir apresentam a hidrografia da área em estudo. A Figura 3.9 

mostra que a córrego Quéias é um afluente do ribeirão Vermelho que por sua vez é 

afluente do rio Manso.  

 

Na Figura 3.10 é possível notar que as nascentes dos córregos Quéias e Pica-Pau se 

localizam imediatamente a jusante das pilhas de finos. 

 

 

Figura 3.9: Hidrografia da área a jusante das pilhas de finos (modificado de IBGE, 1976). 
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Figura 3.10: Hidrografia local da área em estudo (modificado de MMX, 2009).  

 

3.5.2 Aspectos Hidrológicos  

 

A região caracteriza-se por apresentar sua maior concentração de chuvas no período de 

novembro a março. Neste período é comum a ocorrência de altos valores de 

precipitação pluviométrica. No final de fevereiro e em março são comuns as ocorrências 

de chuvas de curto período de duração, mas de alta intensidade pluviométrica. 

 

De acordo com os dados de 2003 a 2008, fornecidos pela MMX, a pluviometria média 

total anual foi de 1.628,40mm. 

 

 A Figura 3.11 mostra a pluviometria média mensal da região no período de 2003 à 

2008. Os dados pluviométricos foram fornecidos pela MMX. 
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Pluviometria média mensal (2003 a 2008)
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Figura 3.11: Gráfico de pluviometria média mensal do período de 2003 a 2008. 

 

 

CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA 

 

4.1 Considerações Gerais 

 

O fluxograma com as etapas realizadas neste estudo é apresentado na Figura 4.1. 

 

Apesar de terem sido realizadas análises de estabilidade em duas etapas distintas (Ações 

de Estabilidade Física e Recuperação), este assunto será abordado em um único tópico 

(tópico 4.3.3 Análises de Estabilidade), pois os passos metodológicos seguidos são os 

mesmos. O que difere são as seções utilizadas. 

 

Notar que as etapas: reconformação topográfica, implantação de sistemas de drenagem, 

análises de estabilidade e revegetação são os requisitos para elaboração e apresentação 

de projeto de recuperação de áreas degradadas pela mineração segundo a norma NBR 

13030.  
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Figura 4.1: Fluxograma seguido para realização dos estudos. 

 

4.2 Escolha da Pilha 

 

Embora sejam três as pilhas de finos que serão retomadas e suas áreas reabilitadas, este 

trabalho apresenta apenas as ações relacionadas à recuperação da pilha 2, não serão 

abordadas aquelas referentes às pilhas 1 e 3, referente ao leito dos rios e referente às 

estruturas geotécnicas. Escolheu-se a pilha 2 por esta possuir maior área de abrangência, 

resultando em uma maior área impactada (conforme mostrado na Tabela 3.1) e devido a 

indisponibilidade de dados referentes às características do solo do terreno embaixo das 

pilhas 1 e 3. No entanto, a metodologia que será aplicada para a recuperação da pilha 2 

poderá ser empregada nas demais. 
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4.3 Ações de Estabilidade Física 

 

Esta etapa compreende as seguintes sub-etapas: levantamento dos dados, tratamento dos 

dados da topografia e confecção de mapas, ensaios geotécnicos e análises de 

estabilidade. 

 

4.3.1 Levantamento dos Dados e Confecção dos Mapas 

 

Foram levantados os dados necessários para a elaboração do trabalho:  

• Volume de finos; 

• Topografia original; 

• Topografia atual; 

• Parâmetros geotécnicos do solo sob as pilhas de finos; 

• Custos de recuperação; 

• Custo de reprocessamento dos finos; 

• Valor de venda de minério de ferro. 

 

Para a confecção dos mapas foi necessário o tratamento dos dados da topografia. Este 

tratamento teve como objetivo tornar a topografia trabalhável, possibilitando a 

confecção dos mapas de locação e caracterização das pilhas, além da definição dos 

limites do retaludamento, a elaboração das seções para análise de estabilidade e 

elaboração da reconformação topográfica. 

 

O tratamento dos dados topográficos foi realizado da seguinte maneira: primeiramente 

foi escaneada a parte de interesse da carta topográfica folha de Igarapé, escala 1:25.000 

(IBGE, 1976), anterior a disposição dos finos. Posteriormente foi realizada a 

digitalização através do AutoCad 2009 (Figura 4.2). Feito isto, foi realizada a 

interpolação das curvas de nível, para obtenção de uma topografia com curvas de 2m 

em 2m, etapa realizada através do software ArcGis.  
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A Figura 4.2 destaca a localização das pilhas 1, 2 e 3 na área de estudo. 

 

 

Figura 4.2: Localização das pilhas 1, 2 e 3 na área de estudo (modificado de IBGE, 1976). 

 

4.3.2 Ensaios Geotécnicos  

 

Os ensaios geotécnicos foram realizados para a obtenção dos parâmetros necessários 

para o desenvolvimento das análises de estabilidade do terreno remanescente, ou seja, 

do terreno após a retirada dos finos e do terreno retaludado, ou seja, após a 

reconformação topográfica.  

 

Estes ensaios foram do tipo Triaxial CU por se tratar de um solo fino com coesão. Tais 

ensaios foram realizados pela empresa Geolabor em amostras de solo do terreno 

remanescente, ou seja, sem a pilha de finos. As amostras foram coletadas pela Geolabor 

sob a pilha 2, onde os finos já haviam sido completamente retirados. Elas foram 

coletadas a aproximadamente dois metros da superfície do terreno natural e foram do 

tipo indeformada.  

 

Os parâmetros geotécnicos do solo obtidos através dos ensaios realizados pela Geolabor 
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foram: ângulo de atrito, coesão e peso específico. Os resultados dos ensaios encontram-

se no Anexo I.  

 

Os parâmetros ângulo de atrito e coesão foram determinados como exposto por Ortigão 

(2007) através de ensaios triaxiais. O peso específico do solo foi obtido conforme Pinto 

(2006), através da relação entre o peso e o volume do corpo de prova. A Tabela 4.1 

apresenta os parâmetros encontrados.  

 

Tabela 4.1: Parâmetros utilizados nas análises de estabilidade. 

Parâmetros Resultantes dos Ensaios 

Amostra   γγγγn(kN/m³ ) c (kPa) c’(kPa)  (φφφφ) (°)  φφφφ’ (°) 

01 18,5 71 24 19 27 

02 18,5 60 20 17 29 

 

Obtidos os dados de entrada do programa foi realizada a análise de estabilidade.  

 

4.3.3 Análises de Estabilidade 

 

Nesta etapa foram analisadas a estabilidade do talude em duas situações: uma 

considerando o terreno remanescente à retirada das pilhas de finos e outra considerando 

o retaludamento do terreno remanescente. 

 

As análises de estabilidade foram realizadas através do módulo SLOPE/W do programa 

GEO-SLOPE. Foi utilizado o método de Spencer em função da disponibilidade dos 

dados de entrada. Além disso, o método de Spencer é considerado rigoroso. 

 

Os dados de entrada do programa foram: parâmetros do solo, seção do terreno 

remanescente e seção retaludada. As seções que alimentaram o programa foram obtidas 

através da topografia do terreno remanescente e do terreno retaludado. Foram utilizadas 

as seções de maior altura por serem consideradas as mais críticas. 
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Foram realizadas quatro análises de estabilidade para cada seção: 

• Análise considerando os parâmetros totais da amostra 1; 

• Análise considerando os parâmetros efetivos da amostra 1; 

• Análise considerando os parâmetros totais da amostra 2; 

• Análise considerando os parâmetros efetivos da amostra 2.  

 

Ao todo foram realizadas oito análises de estabilidade, quatro para a seção do terreno 

remanescente e quatro para a seção retaludada. 

 

A entrada dos dados no programa foi realizada da seguinte maneira: 

1. Definiu-se o Grid referente à escala a que se deseja trabalhar. Este grid irá interferir 

na questão de visualização da análise de estabilidade; 

2. Inseriu-se a seção a qual se desejava realizar a análise de estabilidade. Esta seção é 

inserida através dos pontos (x e y) dos vértices da mesma. Foram realizadas análises 

para a seção do terreno remanescente e para a seção do terreno retaludado; 

3. Inseriu-se os parâmetros referentes ao solo da encosta: coesão, ângulo de atrito e peso 

específico. Foram realizadas análises de estabilidade com os parâmetros totais e efetivos 

obtidos para as duas amostras. 

4. Definiu-se a “Slip Surface Grid” (pontos que representam os centros das 

circunferências das superfícies de ruptura): a prática nos mostra que a Slip Surface Grid 

formada por um polígono de 10 pontos por 10 pontos apresenta resultados adequados e 

boa visualização. A Slip surface Grid deve ser posicionada de acordo com a análise a 

qual se deseja obter. Por exemplo, se a análise for do tipo global (envolvendo toda a 

seção) ela deve ser posicionada englobando toda a seção. O centro referente à superfície 

de ruptura encontrada não pode estar posicionado nos cantos do polígono, pois isto 

indica o mau posicionamento do polígono e a possibilidade da existência de uma 

superfície de ruptura com menor FS. Caso isto ocorra, o polígono deverá ser reajustado 

(GeoFast, 2009). 

5. Definiu-se o “Slip Surface Radius” (representa as tangentes às circunferências): 

delimita o tamanho dos raios das circunferências. O “Slip Surface Radius” foi colocado 

na parte inferior da seção para realização da análise global da estabilidade da seção em 

estudo. 
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6. Executou-se o programa e obteve-se os FS correspondentes para cada análise. 

 

4.4 Recuperação – Intervenções para Recuperar/Estabilizar o Terreno 

 

Após a retirada dos finos, o terreno remanescente poderá se encontrar instável, 

suscetível a movimentos de massa e a erosão visto que, tampouco, há vegetação. Além 

disso, as regiões onde os finos estão depositados são encostas muito íngremes. De 

acordo com Bitar (1997), um terreno que tenha sofrido intervenções deve ser 

remodelado de forma que sua conformação final seja segura, estável e não erosiva. 

 

A nova conformação topográfica do terreno será diferente da encosta original anterior à 

deposição dos finos, pois durante a retirada dos finos deverão ser abertos acessos, 

praças para movimentação de máquinas que implicarão na alteração do perfil 

topográfico, tornando a encosta ainda mais instável e necessitando de intervenções para 

estabilizá-la. Além disso, após a remoção dos finos, a encosta se encontrará totalmente 

desprovida de vegetação e, portanto mais suscetível à erosão.  

 

4.4.1 Conformação Final do Terreno – Retaludamento  

 

Com a intenção de conferir maior estabilidade para o terreno remanescente à pilha de 

finos, foram propostas as obras de retaludamento.  

 

Para a obtenção de uma geometria final do terreno foram utilizados os seguintes itens: 

• Considerações expostas pela literatura na revisão bibliográfica do presente 

trabalho: os taludes devem ter altura entre 7 a 10 m e as bermas uma inclinação 

longitudinal máxima de 0,5% e transversal máxima de 5% (Bitar, 1997 e 

Environment Austrália, 1998). Os taludes de escavação devem possuir no 

máximo 8 m de altura (Augusto Filho & Virgili, 1998). 

• Topografia primitiva: topografia anterior à disposição dos finos obtida pela folha 

de Igarapé de escala 1:25.000. O retaludamento foi realizando utilizando como 

base a topografia primitiva. 
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• Softwares AutoCad e SLOPE/W. O AutoCad foi utilizado para a execução da 

conformação do retaludamento com base na topografia primitiva (topografia 

remanescente à retirada dos finos) e para a elaboração das seções. O SLOPE/W 

foi utilizado para condução das análises de estabilidade. 

 

A Figura 4.3 mostra o fluxograma com as atividades desenvolvidas para a proposição 

de uma nova conformação topográfica. 

 

 

Figura 4.3: Fluxograma de atividades desenvolvidas para proposição da nova conformação 

topográfica. 

 

A etapa de proposição de conformação final do terreno foi conduzida da seguinte 

maneira: com a topografia primitiva e com os dados da revisão bibliográfica foi 

proposto o retaludamento. Foi elaborada a seção típica do retaludamento para a 
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realização das análises de estabilidade conforme item 4.3.3 (Análises de Estabilidade). 

Quando o FS encontrado foi menor que 1,5 para uma das quatro análises, repetiu-se 

todo o procedimento elaborando um novo retaludamento. Assim, quando o FS foi igual 

a 1,5 ou maior que 1,5 obteve-se a proposição da nova conformação topográfica. A 

partir desta nova conformação topográfica foi calculado o volume de escavação 

resultante do retaludamento. 

 

4.4.2 Sistemas de Drenagem 

 

De acordo com Alheiros et al. (2003) áreas retaludadas ficam frágeis em virtude da 

exposição de novas áreas cortadas, razão pela qual a necessidade de um sistema de 

drenagem. E de acordo com Bitar (1997) e Environment Australia (1998), para a melhor 

condução das águas as bermas devem possuir inclinação transversal negativa máxima 

de 0,5%, e a inclinação longitudinal suave de no máximo 5%. Desta forma, na nova 

geometria foram projetadas as drenagens superficiais indicando os locais onde deverão 

existir os dispositivos de drenagem que direcionarão as águas pluviais, evitando, então, 

a ocorrência de processos erosivos.  

 

Conforme exposto, foi proposto de maneira conceitual o sistema de drenagem, 

recolhendo a água da chuva que cai sobre o terreno retaludado, fazendo com essa 

percorra seu caminho sem deflagrar processos erosivos, chegando até o terreno natural 

com baixa velocidade. Devido à existência de diques à jusante das pilhas, toda a água 

destas deverá ser direcionada aos mesmos. 

 

O dimensionamento do sistema de drenagem superficial teve como base as exposições 

realizadas por Bitar (1997) e o relatório elaborado por Muzzi (2009), onde o autor 

propõe um sistema de drenagem para a área das pilhas objeto deste estudo.  Os 

dispositivos de drenagem propostos são descritos a seguir:  

• Canaletas de bermas com seção triangular de concreto. Estas canaletas são 

responsáveis pela coleta e transporte da água da chuva incidente sobre os taludes 

e as bermas; 
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• Canaletas de ombreiras com seção trapezoidal de concreto. Estas canaletas são 

responsáveis pela coleta e transporte da água da chuva das ombreiras e das 

canaletas das bermas; 

• Caixas coletoras/passagem em concreto. Estas caixas são existentes nos locais de 

mudança de direção de fluxo entre as canaletas das bermas e as de ombreira. 

 

4.4.3 Revegetação 

 

De forma a garantir a estabilidade da área recuperada, minimizar os processos erosivos 

e o consequente carreamento de materiais, além da melhoria da estética da área, um 

programa de revegetação deve ser elaborado e implementado. O DNIT (2009) 

recomenda a técnica da hidrossemeadura em áreas íngremes para promover a cobertura 

vegetal e minimizar as perdas de solo por erosão. Foi considerado também, o 

monitoramento e a manutenção das áreas revegetadas. 

 

A composição sugerida para a hidrossemeadura é aquela apresentada no capítulo 2 

(Tabela 2.2), utilizada para a revegetação de áreas degradadas pela mineração. Embora 

as espécies presentes nesta tabela não sejam nativas da área em estudo, algumas, como 

por exemplo, o capim meloso e o capim braquiária, segundo Muzzi (2009) foram 

encontradas durante os estudos realizados para elaboração do Laudo Técnico Pericial 

para Valoração do Impacto Ambiental na Mina do Quéias - Brumadinho (MG). Isto 

demonstra que estas espécies possuem capacidade de fixação na área em estudo, para 

confirmar esta capacidade faz-se necessário o monitoramento da área revegetada. 

 

No laudo também foram levantadas espécies nativas de gramíneas. Caso estas espécies 

de gramíneas se encontrem disponíveis comercialmente, podem substituir aquelas 

apontadas na Tabela 2.2. 

 

4.5 Análise Econômica 

 

Para realização da análise econômica foi necessário conhecer: 

• A quantidade de finos existentes; 
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• Os custos de reprocessamento dos finos;  

• Os gastos necessários para executar as obras de recuperação da área em estudo; 

• A possível receita gerada pela venda do minério reprocessado. 

 

4.5.1 Estimativa de Custo de Recuperação  

 

Os custos de recuperação serão obtidos através dos praticados no mercado atualmente e 

incluem: 

• Ensaios geotécnicos – o custo dos ensaios foi obtido através do custo dos ensaios 

realizados pela a Geolabor; 

• Escavação – o custo da escavação foi orçado com base nos dados da Secretaria 

Estadual de Transporte e Obras Públicas de Minas Gerais – Setop. O metro 

cúbico escavado foi obtido com base na geometria proposta. Foram 

contabilizados também, a carga e o transporte deste material. O volume total a 

ser movimentado, foi obtido com base na geometria proposta através da diferença 

das topografias (topografia antiga sem as pilhas – topografia antiga considerando 

o retaludamento); 

• Obras de drenagem superficial – as obras de drenagem superficial foram orçadas 

por metro linear de canaletas com base nos preços praticados no mercado e as 

caixas coletoras são orçadas por unidade com base nos custos do DNIT 2009. 

Nas obras de drenagem é necessário, também, que sejam realizadas escavações 

para a execução do sistema de drenagem. O custo da escavação foi orçado com 

base no metro cúbico escavado. O metro cúbico escavado para execução das 

canaletas foi obtido multiplicando-se a área da seção de cada canaleta pelo 

comprimento da mesma e o volume a ser escavado para a execução da caixa 

coletora será obtido com base no cálculo do volume da mesma. O volume de 

escavação foi orçado com base nos preços sugeridos pelo Setop (2009); 

• Revegetação – a revegetação foi orçada por metro quadrado plantado de 

hidrossemeadura. O custo usado foi o do DNIT (2009). O metro quadrado foi 

levantado com base no desenho da geometria proposta. Foram obtidas as áreas 

planas dos taludes através do AutoCad e em seguida estas forma transformadas 
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em áreas inclinadas, pois os taludes possuem inclinação de 2H:1V. A Figura 4.4 

apresenta como é realizada esta transformação; 

 

Figura 4.4: Transformação de área plana em área inclinada. 

 

• Monitoramento – foi considerado um percentual de 40% de replantio para o 

monitoramento e a manutenção das áreas revegetadas (Almeida e Sanchéz, 

2005).  

• Projeto executivo – é necessário considerar o preço de um projeto executivo de 

retaludamento, pois assim o valor total estimado da recuperação aproximará do 

valor real. O custo do projeto executivo, também foi obtido com base em valores 

praticados no mercado. 

 

4.5.2 Estimativa de Custo de Reprocessar os Finos 

 

A estimativa do custo para reprocessar os finos foi realizada através da multiplicação do 

custo unitário de produção pelo volume de finos estimado.  

 

O custo de produção de uma empresa é um dado sigiloso e estratégico, motivo pelo 

qual, é de difícil obtenção na literatura. O custo médio de produção foi baseado no 

levantamento realizado por Fonseca (2006), Figura 4.5. 

 

A Figura 4.5 apresenta um gráfico com a produção das grandes empresas do setor e seus 

respectivos custos médios de produção. Nesta figura pode-se observar que o custo de 

produção variou de US$ 5,00/t até US$ 15,00/t no ano de 2004. Desta forma será 

adotado o valor médio entre 5 e 15, ou seja, US$10,00/t. Um valor conservador quando 

comparado com o custo de produção realizado pela CVRD, a principal mineradora de 

1 

2 

α 
Área inclinada = (área plana/cosα) 



 61 

ferro no Brasil. 

 

 

Figura 4.5: Custos médios de produção FOB3 de minério de ferro no ano de 2004 (Fonseca, 

2006). 

 

4.5.3 Estimativa de Receitas Geradas 

 

Nem todo o volume de finos reprocessado se tornará produto, uma vez que parte do 

material se torna rejeito. Com base em testes realizados pela MMX com os finos das 

pilhas, apenas 65% destes finos tornarão produto após o reprocessamento, ou seja, 

apenas 65%  serão vendidos.  

 

Conhecendo o valor médio que custa uma tonelada, tem-se a o quanto a empresa irá 

receber com venda dos finos reprocessados. A Figura 4.6 apresenta o valor de venda de 

1 (uma) tonelada de minério praticado pela Vale. 

 

 

                                                 
3 FOB – Free On Board – custo sem frete incluso. 
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Figura 4.6: Preços de venda de minério praticados pela Vale (InfoMine, 2009). 

 

A receita gerada será o valor recebido pela empresa pela venda dos finos menos o valor 

gasto para reprocessá-los e menos o valor gasto nas obras de intervenção. Se este valor 

for positivo, a hipótese de que o passivo poderá se tornar um ativo para a empresa é 

confirmada. 

 

 

CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Recuperação – Intervenções para Recuperar/Estabilizar o Terreno 

 

5.1.1Conformação Final do Terreno e Análise de Estabilidade  

 

A seqüência da situação da encosta objeto deste estudo é mostrada através das seções 

apresentadas nas Figuras 5.1 a 5.3.  

 

As Figuras 5.2 e 5.3 representam as seções que alimentaram as análises de estabilidade 
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realizadas para encosta remanescente e para a nova conformação topográfica, 

respectivamente. 

 

 

Figura 5.1: Situação atual – anterior à retirada da pilha de finos. 

 

 

Figura 5.2: Seção da encosta remanescente à retirada dos finos. 
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Figura 5.3: Seção da conformação final do terreno proposta. 

 

A Tabela 5.1 apresenta os resultados das análises de estabilidade. Notar que, conforme o 

esperado,  houve aumento do FS para as seções retaludadas quando comparadas com as 

seções da encosta. Além disso, para todas as análises na encosta retaludada o FS foi 

igual ou maior do que 1,5, atendendo aos critérios de segurança da norma NBR 

9061/1985.  

 

Tabela 5.1: Resultados das análises de estabilidade. 

 

 

 

Amostra Seção Parâmetros FS 

01 Encosta Totais 1,25 

01 Encosta Efetivos 1,39 

01 Retaludada Totais 1,70 

01 Retaludada Efetivos 1,80 

02 Encosta Totais 1,08 

02 Encosta Efetivos 1,45 

02 Retaludada Totais 1,49 

02 Retaludada Efetivos 1,88 
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Outra observação é referente aos FS obtidos utilizando-se os parâmetros totais e efetivos 

de uma mesma amostra. O FS foi menor quando foram adotados os parâmetros totais. 

Fato esperado, pois, a análise de estabilidade em termos de tensões totais para solos 

finos simula uma situação de ruptura não drenada, o que ocasiona em um FS menor.   

 

Os FS foram menores para as análises que utilizaram os parâmetros da amostra 2. 

 

Serão apresentadas no corpo do texto as figuras relativas às análises de estabilidade que 

obtiveram o menor FS, pois representam a pior situação, tanto para a encosta original, 

quanto para a encosta retaludada. As outras análises estão apresentadas no Anexo II. A 

Figura 5.4 a seguir mostra o resultado da análise de estabilidade realizada na seção de 

maior altura da encosta.  

 

 

Figura 5.4: Resultado da análise de estabilidade na seção de maior altura da encosta utilizando 

os parâmetros totais – amostra 2. 
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Como pode ser observado na Figura 5.4, o fator de segurança obtido foi FS = 1,08 e a 

norma NBR 9061/1985 especifica que o fator de segurança mínimo para ruptura de 

taludes deve ser no mínimo igual a 1,50 (ABNT, 1985). Com isso os resultados 

mostram a necessidade da realização de obras de intervenção para o aumento da 

estabilidade física e recuperação da pilha em estudo. 

 

Com base na literatura, na norma NBR 9061/1985 e nas análises de estabilidade 

realizadas a nova conformação topográfica proposta é composta de bermas de 6 m de 

largura a cada 8 m de desnível e taludes entre bancos com inclinação de 2H:1V. Foi 

proposta uma inclinação longitudinal nas bermas de 3%. A planta da geometria proposta 

encontra-se no Anexo III.  

 

A Figura 5.5 mostra uma seção típica da geometria proposta e a Figura 5.6 mostra a 

análise de estabilidade realizada para a seção retaludada. 

 

 

Figura 5.5: Seção típica da geometria proposta. 

 

O resultado da análise de estabilidade que apresentou o menor FS para a geometria 

proposta é mostrado na Figura 5.6. O fator de segurança encontrado foi FS=1,49 (muito 

próximo de 1,5) fator que atende a NBR 9061/1985. Desta forma a geometria proposta 

está dentro dos parâmetros colocados pela bibliografia consultada.  
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Figura 5.6: Resultado da análise de estabilidade realizada na seção típica da nova geometria 

utilizando os parâmetros totais – amostra 2. 

 

O volume de escavação encontrado para a geometria proposta foi de 1.470.250 m³. Este 

volume escavado deverá ser transportado e disposto de forma controlada em uma área 

próxima ao local de onde serão realizadas as intervenções físicas. 

 

Na proposição da nova conformação topográfica não foi possível considerar obras de 

corte e aterro na mesma encosta devido a presença do reservatório do dique no pé da 

encosta. Foi considerado apenas o corte, isto é, a retirada do material e disposição em 

outro local.  

 

5.1.2 Sistemas de Drenagem 

 

Os dispositivos de drenagem propostos:  
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• Canaletas de bermas com seção triangular de 20 x 50 x 30 cm em concreto 

(Muzzi, 2009) (Figura 5.7). Estas canaletas são responsáveis pela coleta e 

transporte da água da chuva incidente sobre os taludes e as bermas; 

 

• Canaletas de ombreiras com seção trapezoidal de 20 x 60 x 20 cm em concreto 

(Muzzi, 2009) (Figura 5.7). Estas canaletas são responsáveis pela coleta e 

transporte da água da chuva das ombreiras e das canaletas das bermas; 

 

 

Figura 5.7: Seções típicas das canaletas triangular e trapezoidal. 

 

• Caixas coletoras/passagem em concreto. Estas caixas são existentes nos locais de 

mudança de direção de fluxo entre as canaletas das bermas e as de ombreira. 

 

As saídas da água contribuirão diretamente para os vertedouros dos diques à jusante das 

estruturas. O Anexo III mostra o sistema de drenagem na planta proposta e seus 

detalhes. Conforme colocado na literatura a inclinação longitudinal e transversal das 

bermas foram respectivamente 0,3% e 3%, que estão dentro dos limites de 0,5% e 5%.  

 

 A Tabela 5.2 mostra os quantitativos do sistema de drenagem sugerido. 
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Tabela 5.2: Quantitativos do sistema de drenagem. 

Sistema de drenagem 

Tipo de estrutura Quantidade (m) Área da seção (m²) 
Volume total 

escavação (m³) 

Canaleta trapezoidal 688 0,043 29,58 

Canaleta triangular 4.505 0,053 238,77 

Subtotal de volume a ser escavado 268,35 

Tipo de estrutura Quantidade (un.) Volume unitário (m³) 
Volume total 

escavação (m³) 

Caixas de passagem 20 0,43 8,60 

Total de volume a ser escavado (m³) 276,95 

 

5.2 Análise Econômica 

 

5.2.1 Estimativa de Custo de Recuperação 

 

Na Tabela 5.3 são apresentados os custos obtidos para a execução das obras de 

intervenção para estabilidade física do terreno remanescente à pilha de finos 2. 
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Tabela 5.3: Planilha utilizada para o cálculo do preço das obras de intervenção para estabilização física da área em estudo. 

Planilha de Preços - Recuperação 

Item Descrição Unidade Quantidade Preço 
Unitário 

Preço Total Referência 

       
1. Projeto Executivo un  1,00 50.000,00 50.000,00 Preços de mercado 

 
2. Ensaios un  1,00 10.000,00 10.000,00 Preços de mercado 

 
3. Mobilização e desmobilização      

3.1 Barracão depósito e ferramentaria un  1,00 2.974,45 2.974,45 Setop 2009 
 

4. Retaludamento      
4.1 Escavação e carga mecanizada em material de 1ª categoria m³ 1.470.250,00 2,68 3.940.270,00 Setop 2009 
4.2 Transporte de material de qualquer natureza em caminhão DMT <= 1km m³ 1.470.250,00 2,14 3.146.335,00 Setop 2009 
4.3 Aterro compactado com rolo vibratório sem grau de compactação-bota fora4 m³ 1.470.250,00 1,01 1.484.952,50 Setop 2009 
4.4 Subtotal R$ 8.571.557,5  

 
5. Sistema de Drenagem      

5.1 Canaleta em concreto, seção trapezoidal (20x60x20cm). m 688,00 139,21 95.776,48 Preços de mercado 
5.2 Canaleta em concreto, seção triangular (20x50x30cm). m 4.505,00 141,42 637.097,10 Preços de mercado 
5.3 Caixa coletora un  20,00 1.141,94 22.838,80 Dnit 2009 
5.4 Escavação manual m³ 276,95 18,00 4.985,08 Setop 2009 
5.5 Subtotal R$ 760.697,46  

 
6. Proteção vegetal      

6.1 Hidrossemeadura  m² 82.009,00 1,06 86.929,54 Dnit 2009 
6.2 Monitoramento e manutenção m² 32.803,60 1,06 34.772,82 Almeida e Sanchéz 

 
7. Total R$ 9.516.930,77  

                                                 
4 O item 4.3 é referente ao material resultante escavação para retaludamento. Este material deverá ser transportado (item 4.2 da tabela) e disposto de forma controlada (item 4.3 da tabela). 



 71 

5.2.2 Estimativa de Custo de Reprocessar os Finos 

 

Considerando: 

• A quantidade de finos disposto na pilha 2 igual a 2.493.660 t; 

• US$10,00 o custo médio para processar 1 t de (Fonseca, 2006); 

• O câmbio do dólar no dia 18/09/2009 = R$1,80 (BACEN, 2009). 

 

Tem-se:  

 

2.493.660,0 t x 10 dólares por tonelada = US$ 24.936.600,00 

Desta forma serão gastos para reprocessar os finos R$ 44.885.880,00. 

 

5.2.3 Estimativa de Receitas Geradas 

 

A quantidade de finos dispostos na pilha 2 foi estimada em 2.493.660 t. Porém, como 

exposto anteriormente este valor será corrigido, sendo, então, considerado apenas 65%. 

Assim a quantidade de produto gerada pelo reprocessamento dos finos será 1.620.879 t. 

 

O valor de venda de 1t de minério, no ano de 2009, segundo a Figura 4.6 é US$ 90,00. 

Multiplicando o valor de uma tonelada de minério pela quantidade do mesmo e 

realizando a correção do câmbio (US$ 1,00 = R$ 1,80), tem-se: R$ 262.582.398,00 de 

receitas. 

 

O resultado final da análise econômica aponta: 

� Gastos:  

Recuperação da área de estudo: R$ 9.516.930,77 

Reprocessamento dos finos: R$ 44.885.880,00 

Total: R$ 54.402.810,77 

 

� Receitas: R$ 262.582.398,00 

� Saldo: R$ 208.179.587,23 
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Analisando estes resultados nota-se que o gasto com a recuperação da área de estudo 

corresponde a apenas 17,5% do total de gastos. O gasto referente ao reprocessamento 

dos finos corresponde a 82,5% do total de gastos. Ou seja, os custos de recuperação são 

muito pequenos quando comparados com o total e com os custos de reprocessamento 

dos finos.  

 

Uma outra análise que pode ser realizada é referente aos gastos e às receitas. As receitas 

são aproximadamente 5 vezes maior do que os gastos totais. 

 

 

CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Através das análises de estabilidade realizadas na seção do terreno remanescente após o 

aproveitamento dos finos da pilha 2 conclui-se que este se encontrará instável do ponto 

de vista geotécnico, demonstrando a necessidade da recuperação do local através das 

obras de intervenção – retaludamento, aplicação dos sistemas de drenagem e 

revegetação. 

 

Conforme a análise de estabilidade realizada para o terreno já retaludado, a área 

impactada estará estável fisicamente, evitando-se a ocorrência de movimentos de massa 

e diminuindo a possibilidade do surgimento de processos erosivos e carreamento de 

sedimentos para os córregos. Se as intervenções para a recuperação não forem 

realizadas durante a extração dos finos, os impactos continuarão o que acarretará em um 

maior custo de recuperação. 

 

De acordo com os dados apresentados a hipótese de que os passivos herdados pela 

MMX na realidade representam um ativo foi confirmada, pois descontando os gastos 

para reprocessar os finos e recuperar a área em estudo, ainda restou um saldo positivo 

de cerca de R$ 208.000.000,00. 

 

As atividades de mineração quando planejadas adequadamente geram menor impacto 

ambiental. Com a tecnologia adequada e os investimentos necessários é possível 
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maximizar o aproveitamento das reservas gerando menos resíduos e consequentemente 

menor degradação. A utilização de um processo de beneficiamento mais complexo 

possibilitou o aproveitamento dos finos, antes considerados resíduos. O não 

aproveitamento destes finos dificultaria ou até mesmo impossibilitaria a realização das 

obras de intervenção física, uma vez que se trata de um material granular e sem coesão. 

 

Quando esta recuperação é realizada durante a vida útil da mina, o custo é diluído. 

Assim a empresa não deverá ter gastos muito altos quando sua atividade naquela área 

for encerrada. Desta forma mostra-se a importância da realização das obras de 

recuperação concomitante as atividades da mina. 

 

É necessário ainda, a realização de estudos complementares para subsidiar a elaboração 

do projeto executivo de recuperação da pilha 2. O levantamento da topografia 

remanescente que só é possível após a retirada dos finos, permitirá a determinação do 

volume real de escavação e a adaptação da geometria proposta no trabalho. Estudos 

hidrológicos detalhados da área em estudo deverão ser realizados para a elaboração de 

um projeto de sistema de drenagem superficial, apresentado aqui de maneira conceitual. 

O material resultante da escavação poderá ser depositado na cava da Emicom. Uma 

sugestão para trabalhos futuros seria estudar a viabilidade da recuperação desta cava 

com o preenchimento do material removido durante a escavação da recuperação da 

pilha 2, ou até mesmo das pilhas 1 e 3. 

 

Recomenda-se que estudos similares sejam elaborados para as pilhas 1 e 3. 
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ANEXO I 

 

RESULTADOS DOS ENSAIOS – CURVA GRANULOMÉTRICA E 

PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA 
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Figura I.1: Curva granulométrica - Amostra 1 (Geolabor, 2009) 
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Figura I.2: Curva granulométrica - Amostra 2 (Geolabor, 2009). 
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Figura I.3: Envoltória de ruptura obtida em termos de tensões totais – Amostra 1 

(Geolabor, 2009). 

 

 

 

Figura I.4: Envoltória de ruptura obtida em termos de tensões efetivas – Amostra 1 

(Geolabor, 2009). 
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Figura I.5: Envoltória de ruptura obtida em termos de tensões totais – Amostra 2 

(Geolabor, 2009). 

 

 

 

Figura I.6: Envoltória de ruptura obtida em termos de tensões efetivas – Amostra 2 

(Geolabor, 2009). 
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ANEXO II 

 

RESULTADOS DAS ANÁLISES DE ESTABILIDADE 
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Figura II.1: Resultado da análise de estabilidade da encosta utilizando os parâmetros 

totais – amostra 1. 

 

 

 

 

 

 



 VIII 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2: Resultado da análise de estabilidade da encosta utilizando os parâmetros 

efetivos – amostra 1. 
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Figura II.3: Resultado da análise de estabilidade da encosta utilizando os parâmetros 

totais – amostra 2. 
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Figura II.4: Resultado da análise de estabilidade da encosta utilizando os parâmetros 

efetivos – amostra 2. 
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Figura II.5: Resultado da análise de estabilidade da seção retaludada utilizando os 

parâmetros totais – amostra 1. 
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Figura II.6: Resultado da análise de estabilidade da seção retaludada utilizando os 

parâmetros efetivos – amostra 1. 
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Figura II.7: Resultado da análise de estabilidade da seção retaludada utilizando os 

parâmetros totais – amostra 2. 
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Figura II.8: Resultado da análise de estabilidade da seção retaludada utilizando os 

parâmetros efetivos – amostra 2. 
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ANEXO III 

 

PLANTA E SEÇÕES – RETALUDAMENTO E SISTEMA DE DRENAGEM 
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Figura III.1: Planta e Seções – Retaludamento e Sistema de Drenagem. 


