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RESUMO 

 
 

 

 

A atividade de extração mineral traz consigo a produção de uma quantidade variável de 

materiais de pouco ou nenhum valor econômico, respectivamente minério pobre ou 

estéril. Enquanto o manejo do minério pobre responde a uma estratégia de negócio e 

tem um caráter de provisoriedade, a remoção do estéril da área de lavra e sua disposição 

final são atividades que podem ter um impacto desfavorável no desenvolvimento de 

uma mina com implicações de ordem econômica, de segurança e ambiental. Esses 

aspectos relativos ao manejo de estéreis são tão mais significativos nos dias de hoje face 

aos grandes volumes movimentados nas operações mineiras, maior escassez de áreas 

adequadas à disposição, especialmente em empreendimentos mais antigos, e maior 

exigência dos órgãos reguladores. Essa situação faz com que seja necessário um maior 

esforço de planejamento das atividades de projeto, construção, operação e reabilitação 

das estruturas finais geradas pela movimentação dos estéreis.  

 

O presente trabalho baseia-se numa proposta de classificação de pilhas de estéril do 

ponto de vista da sua estabilidade física. O Sistema de Classificação foi apresentado 

pelo governo canadense na obra intitulada “Mined Rock and Overburden Piles” (BC 

Mine Waste Rock Pile Research Committee, 1991). O sistema baseia-se na avaliação 

ponderada de fatores que podem afetar a estabilidade física de uma pilha. A avaliação 

das pilhas é feita de uma forma semi-quantitativa e o resultado permite atribuir uma 

determinada categoria de pilha (classe) de acordo com seu potencial de instabilidade. 

Estas classes definem um nível de esforço recomendado para investigação, projeto, 

construção e monitoramento da pilha. 

 

Para a execução deste trabalho foi realizada uma pesquisa documental e um posterior 

trabalho de campo a fim de aplicar as informações coletadas sobre as pilhas no sistema 
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de classificação, e deste modo avaliar o desempenho dessas estruturas diante da 

realidade da mineração de ferro.  

 

Foram escolhidas e classificadas três pilhas de estéril da Vale dentro do Quadrilátero 

Ferrífero. Os resultados foram interpretados e discutidos de modo a se chegar a uma 

classe de estabilidade para as pilhas em estudo. Além disso, foi possível examinar se o 

nível de esforço recomendado de cada classe estava de acordo com o executado. Como 

foram coletados muitos dados, foi possível também apresentar uma análise das 

características gerais das pilhas e o seu manejo por uma grande empresa de mineração 

de ferro. 

 

O sistema de classificação proposto mostrou que se trata de uma ferramenta muito útil 

tanto no planejamento, como também na avaliação de todas as fases da vida de uma 

pilha, atingindo um nível razoável entre a aplicabilidade e a facilidade do método. 
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ABSTRACT 

 
 

 

 

Mineral extraction generates a variable amount of materials of little or non economic 

value, poor ore or waste respectively. While management of poor ore responds to a 

business strategy and has a provisional character, the removal of mining waste and its 

final disposal are activities that may have an unfavorable impact on the development of 

a mine with economic, safety and environmental implications. These aspects of waste 

management are much more significant nowadays due to larger volumes displaced in 

the mining operations, greater shortage of suitable areas available, especially in older 

mines, and more strict regulations. This situation requires a lot of more effort in 

planning activities such as design, construction, operation and rehabilitation of 

structures generated by piling the mining waste. 

 

This work is based on a proposed classification of waste dumps according to their 

physical stability. The Classification System was first presented in a publication issued 

by the Canadian Government called “Mined Rock and Overburden Piles” (BC Mine 

Waste Rock Pile Research Committee, 1991). The classification system is based on the 

evaluation of key factors affecting the stability of a waste dump. The evaluation of 

waste dumps is made in a semi-quantitative way and the result allows to assign a certain 

category of dump (class) according to their instability potential. These classes define a 

recommended level of effort for investigation, design, construction and monitoring of 

the dumps. 

 

For implementation of this project, an extensive document search was carried out, 

followed by a field work in order to apply the collected information into the mine dump 

classification and therefore evaluate their performance in face of the iron ore mining 

reality. 
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Three Vale’s waste dumps located in Minas Gerais state within the Quadrilátero 

Ferrífero district were selected and classified. The results were interpreted and discussed 

in order to reach a class of stability for each dump. Furthermore, it was possible to 

examine whether the recommended level of effort of each classified dump (expected) 

was in accordance with the actual situation. As a great amount of data was collected, it 

was also possible to present general characteristics of the iron ore waste dumps and their 

management by a major mining company.  

 
The proposed classification system showed that it is a very useful tool for both planning 

and evaluation of all stages of a waste dump life, reaching a reasonable balance between 

applicability and easiness. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O estéril é um agregado natural composto de um ou mais minerais, retirado da mina 

para liberar o minério e desprovido de valor econômico. É o produto minerado, mas que 

não é processado antes do destino em pilhas de estéril (Robertson et al., 1985). 

 

Os estéreis são descartados em pilha na condição natural. A disposição deste material se 

dá de forma contínua durante toda a etapa de extração do minério e dependerá das áreas 

disponíveis nas proximidades do empreendimento. 

 

Segundo McCarter (1985) e McCarter (1990), no passado, pouca consideração era dada 

em projetos e construções de pilhas de estéril. O estéril removido nos trabalhos de lavra 

era simplesmente basculado em ponta de aterro, nas encostas ou terrenos no entorno das 

minas, formando pilhas de maneira desordenada, em condições precárias de 

estabilidade. Esses locais eram chamados de bota-fora. As aplicações dessa prática 

resultaram em dispendiosos remanejamentos, questionável estabilidade, desastres 

ecológicos, perda de equipamentos, instalações, e até fatalidades. 

 

Robertson et al. (1985), Vandre (1985), Wahler (1979) e McCarter (1990) discutem que 

em meados da década de 1970 ou início de 1980 iniciou-se a disposição controlada, os 

novos depósitos de estéril passaram a ser planejados e os depósitos mal formados, 

recompostos, buscando-se a recuperação ambiental das áreas degradadas pela 
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mineração. Hoje, além das exigências de ordem ambiental, questões sociais e de 

segurança também são questionadas, tornando-se o trabalho mais rigoroso. 

 

No Brasil, o planejamento e o projeto de uma pilha estão sujeitos a aprovações de 

órgãos ambientais e reguladores, apesar de se exigir muito pouco no processo de 

investigação e projeto. A norma ABNT NBR 13029 (2006), recentemente revisada, 

especifica os requisitos mínimos para a elaboração e apresentação de projeto para 

disposição de estéril. 

 

É necessário que um projeto de pilha de estéril seja executado de maneira adequada, 

atendendo à empresa de mineração e aos requisitos básicos definidos pelas normas de 

segurança e proteção ambiental.   

 

O aumento na incidência de acidentes com essas estruturas, e também a preocupação 

crescente com a questão ambiental, faz com que haja certo desconforto com relação à 

segurança e às conseqüências ambientais dessas pilhas. 

 

Há certa carência por ferramentas que auxiliem os profissionais a avaliarem o nível 

adequado de detalhamento, tanto na etapa de investigação, quanto de projeto de uma 

pilha. O desenvolvimento de tecnologias de projeto e construção de pilhas tem sido 

também limitado pela falta de registros acurados, análises e subseqüente avaliação do 

comportamento da pilha e de suas rupturas. 

 

Neste trabalho será apresentado uma proposta de um sistema de classificação de pilha 

de estéril, envolvendo os fatores que afetam a estabilidade física de uma pilha. Este 

sistema de classificação foi desenvolvido no Canadá por uma empresa de consultoria 

(Piteau Associates Engineering Ltd.) a pedido do governo canadense. 

 

O sistema de classificação foi construído a partir da consulta por meio de questionários 

a diversos profissionais da área indagando sobre os fatores que influenciavam a 

estabilidade das pilhas e sua importância. Ao retornarem as informações, elas foram 
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trabalhadas de modo a se chegar a um consenso e daí surgiu o sistema de classificação 

baseado numa pontuação ponderada daqueles fatores. 

 

Este sistema de classificação foi apresentado pelo governo canadense na obra intitulada 

“Mined Rock and Overburden Piles” (BC Mine Waste Rock Pile Research Committee, 

1991). Na publicação, os autores deixam claro que não se trata de uma obra acabada, 

onde contribuições podem ajudar a aprimorar o método. 

 

Nenhuma classificação detalhada ou contribuição expressiva nesta linha foi 

desenvolvida anteriormente para pilhas de estéril. Isto pode ser explicado talvez pelo 

fato de ser uma preocupação recente na mineração. Assim, o trabalho em apreço 

procura contribuir para preenchimento desta lacuna. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A presente dissertação de mestrado tem como objetivo principal avaliar o sistema de 

classificação de pilhas de estéril diante da realidade do Brasil e da mineração de ferro 

com vista à sua utilização em projeto, construção e monitoramento dessas estruturas.  

 

Este trabalho realizou um extenso levantamento e análise do funcionamento das pilhas 

de estéril da Vale, anteriormente pertencentes à extinta MBR - Minerações Brasileiras 

Reunidas S.A., em Nova Lima, Minas Gerais. Em função da riqueza das informações 

coletadas sobre o manejo de estéreis da mineração de ferro, foi também objetivo desse 

trabalho realizar uma análise das características gerais das pilhas, tentando mostrar a 

prática da disposição de estéreis em uma grande empresa de mineração de ferro dentro 

do Quadrilátero Ferrífero.  
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1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, incluindo o presente capítulo 

introdutório, onde são apresentadas as considerações iniciais, os objetivos e a 

organização da dissertação. 

 

O capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica, em que é abordado o planejamento e a 

construção de pilhas de estéril. São descritos os fatores que afetam a estabilidade de 

pilha e o sistema de classificação.  

 

O capítulo 3 descreve as atividades realizadas para as pilhas estudadas, destacando o 

trabalho de campo. O capítulo foi dividido em duas partes distintas, pesquisa 

documental e trabalho de campo. 

 

O capítulo 4 apresenta os resultados das pilhas de estéreis que foram estudadas. Além 

disso, os resultados são interpretados e discutidos de modo a se chegar a uma classe de 

estabilidade para as pilhas estudadas. Examina-se também se o nível de esforço 

recomendado está de acordo com o executado para as pilhas em estudo. É também 

apresentado uma análise das características gerais das pilhas e o seu manejo por uma 

grande empresa de mineração de ferro, dentro do Quadrilátero Ferrífero. 

 

O capítulo 5 apresenta as conclusões, com base nas avaliações dos capítulos anteriores e 

sugestões para a continuidade desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Neste capítulo, apresentam-se os principais tópicos sobre planejamento e métodos 

construtivos de uma pilha de estéril, além do sistema de classificação de pilha de estéril 

objeto dessa pesquisa. O estudo aborda os fatores que influenciam a estabilidade física 

de uma pilha, baseando-se numa avaliação semi-quantitativa.  

 

 

2.1 ASPECTOS GERAIS DE PILHAS DE ESTÉRIL 

 

Planejar, construir e operar pilhas de estéril são algumas das atividades normais de uma 

empresa de mineração. As pilhas de estéril constituem uma das maiores estruturas 

geotécnicas feita pelos homens, sendo de fundamental importância seu planejamento. 

Os custos associados a essas estruturas normalmente representam parcela significativa 

nos gastos de uma mina (Couzens, 1985). 

 

2.1.1 Planejamento 

 

O planejamento de uma pilha de estéril não é tão detalhado como um projeto de lavra, 

mas o desenvolvimento de uma mina depende em geral da remoção de estéril. Deste 

modo, realizar estudos e acompanhar a construção de pilha de estéril pode significar 

uma medida importante, evitando problemas técnicos e econômicos no empreendimento 

mineiro como um todo (Couzens, 1985). 
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Cada local e projeto de disposição de estéreis são únicos, e condições específicas podem 

ditar um número significativo de investigações geotécnicas e condicionantes de projeto. 

Geralmente, investigações específicas para disposição de estéril não são realizadas 

durante a fase inicial de exploração da mina, mas informações básicas coletadas na fase 

de exploração, como topografia, geologia, hidrologia, clima, etc. podem ser avaliadas e 

utilizadas na fase de planejamento (Eaton et al., 2005).  

 

A fase de planejamento compõe-se de algumas etapas como a fase de exploração, fase 

de pré-viabilidade, fase de viabilidade e projeto preliminar. 

 

A fase de exploração de uma mina é a etapa em que a maioria das informações são 

coletadas, e, geralmente para o planejamento de uma pilha, são utilizados os dados 

obtidos nesta fase (Eaton et al., 2005). 

 

Segundo Welsh (1985), a fase de pré-viabilidade compreende a etapa de aquisição de 

informações específicas sobre os locais prováveis para disposição do estéril procurando 

obter um reconhecimento preliminar das áreas pré-selecionadas, buscando dados 

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

informações arqueológicas, como também projetos relevantes ou publicações (fotos 

aéreas, mapas geológicos, relatórios de estações climáticas). Além disso, são também 

determinados os dados básicos sobre a disposição do estéril, como a quantidade, o tipo 

do material, a origem e os métodos propostos para manejo e disposição.  

 

Do ponto de vista ambiental, duas questões devem ser consideradas. A primeira trata-se 

de um estudo prévio das áreas disponíveis para disposição do estéril. É necessário 

conhecer os locais pré-selecionados e verificar se esses são destinados a parques 

(nacional, estadual ou municipal), à reserva ecológica, se é um sítio arqueológico ou 

histórico, se é nascente de alguma bacia hidrográfica. Esses locais devem ser 

identificados, pois necessitam da liberação de órgãos competentes. A segunda refere-se 

à descrição e classificação dos possíveis impactos ambientais, causados pela pilha de 

estéril. O local escolhido deverá ser aquele onde os impactos ambientais sejam 

preferencialmente mínimos. 
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Preparar classificações preliminares das estruturas de disposição de estéreis, utilizando, 

por exemplo, o sistema de classificação objeto dessa pesquisa, é uma outra opção na 

fase de pré-viabilidade. O sistema de classificação é uma ferramenta de planejamento, 

pois propicia realizar classificações preliminares dos possíveis locais para disposição do 

estéril, tornando-se possível comparações entre estes locais quanto ao potencial de 

instabilidade, e estabelecendo o nível de esforço de investigação, projeto, construção e 

monitoramento necessários para cada local de acordo com a cada classe encontrada. 

 

A seleção de um local para construção de uma pilha de estéril envolve algumas 

considerações de ordem econômica, técnica e ambiental. Esses fatores devem ser 

primeiramente analisados em separado, para em seguida serem avaliados em conjunto, a 

fim de se determinar um local, onde os objetivos econômicos e técnicos (por exemplo, a 

estabilidade) sejam maximizados e os impactos ambientais minimizados. Por outro 

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

fundamentalmente do nível de estudo adotado na avaliação dos demais (Bohnet, 1985).  

 

 As últimas etapas do planejamento são a fase de viabilidade e o projeto preliminar. Na 

primeira são conduzidos estudos para o projeto preliminar, além de tratar de questões 

específicas esboçadas no estágio anterior, submetidas ao órgão ambiental. Nesta fase 

realizam-se investigações de campo para obter uma melhor avaliação das condições do 

local e sua adequabilidade, além de se determinar as características do material de 

fundação (resistência ao cisalhamento, durabilidade, composição química) e de 

materiais que vão compor a pilha (Eaton et al., 2005). 

 

O projeto preliminar deve conter informações detalhadas como planos preliminares para 

a disposição de estéril, avaliações das condicionantes ambientais, impactos potenciais, 

estratégias de mitigação destes impactos e parâmetros de projeto para que possa ser 

submetido a avaliação dos órgãos competentes. Finalizado, o projeto deve ser 

encaminhado ao órgão ambiental para concessão da licença e caso algum problema seja 

identificado, a licença não é concedida até que sejam realizados os estudos necessários 

para a complementação do mesmo e passar a etapa subseqüente. 
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Depois de passar por todas as etapas descritas acima, entra-se na fase de 

desenvolvimento do projeto executivo, em que são delineadas todas as características da 

pilha, desde suas características geométricas, passando pelo dimensionamento da 

drenagem interna e superficial até a proteção final das bermas e o acabamento 

paisagístico (ABNT, 2006). Uma questão importante a ser considerada refere-se à 

análise da estabilidade da pilha. Essa análise baseia-se em dados obtidos durante os 

estudos preliminares. São avaliadas várias hipóteses de ruptura para as diversas 

situações das pilhas, sob diferentes condições hidrogeológicas. A estabilidade é um 

aspecto que deve ser assegurado durante todas as fases de uma pilha. 

 

2.1.2 Construção de Pilha de Estéril 

 

Finalizada a etapa de elaboração do projeto, passa-se à fase de construção. De um modo 

geral, a formação ordenada de uma pilha de estéril deve compreender os seguintes 

pontos básicos:  

 

• Preparação da Fundação 

 

A limpeza da cobertura vegetal, caso a pilha seja construída em área de mata densa ou 

floresta, deve ser executado (ABNT, 2006). 

 

De acordo com Eaton et al. (2005), os depósitos espessos de solos orgânicos ou turfosos 

devem ser removidos favorecendo assim a estabilidade, pois estas camadas podem 

funcionar como uma superfície desvaforável entre o terreno de fundação mais resistente 

e o material da pilha. Quando os depósitos de solos moles são pouco espessos e a 

remoção seria a opção óbvia, análises devem ser realizadas a fim de se verificar se o 

processo de disposição de estéril deslocará ou adensará, suficientemente, o terreno de 

fundação fraco. Caso positivo, a remoção ou outras medidas de remediação podem ser 

evitadas.  

 

No local deverão ser executados os serviços de drenagem e desvio dos cursos d’água 

existentes. Os drenos de areia/pedregulhos podem ser uma alternativa nos casos de áreas 
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com surgências ou solos úmidos, direcionando a água para uma vala coletora. Os drenos 

de fundo podem consistir em colchões ou valas preenchidas de pedregulhos. Onde se 

espera grandes vazões, tubos perfurados podem ser instalados de modo a garantir maior 

vazão (Eaton et al., 2005). Um dreno de pedras de mão pode ser necessário no pé de 

empilhamentos de estéreis em vale fechado, como se pode observar na Figura 2.1. 

 

 
 

Figura 2.1 - Dreno de fundo (Freitas, 2004)  
 

 

Em qualquer caso, os benefícios e o desempenho dos drenos devem ser avaliados 

sempre que possível e acompanhados no tempo por meio de monitoramento. 

 

A formação de um aterro para adensar o solo de fundação é uma alternativa à remoção e 

à drenagem de solos fracos e saturados. Esses pré-carregamentos consistem, 

tipicamente, de aterros de 10 a 15 m (Eaton et al., 2005).  

 

• Controle de Água Superficial 

 

Segundo McCarter (1990), as pilhas de estéreis frequentemente cobrem grandes áreas e 

certos cuidados precisam ser estabelecidos no sentido de controlar a água superficial. A 

água superficial deve ser manejada de modo a impedir a saturação dos taludes expostos, 

prevenindo o desenvolvimento de superfície freática dentro da pilha, protegendo a 
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estrutura contra a perda de finos por “piping”, além de minimizar erosões superficiais 

ou o desenvolvimento de rupturas por fluxo de água nas superfícies dos taludes. 

 

A água superficial proveniente da precipitação ou de outras fontes deve ser coletada e 

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

drenagem interna. 

 

Desvios da água superficial são frequentemente viáveis em pilhas construídas em 

encostas ou em áreas planas, mas são difíceis de serem incorporados no caso de pilhas 

em vales fechados e curtos e aterros que cruzam vales extensos. 

 

A plataforma de disposição da pilha deve ter um caimento de 1-2% a partir da crista 

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

(Eaton et al., 2005). 

 

Dreno de fundo de enrocamento é uma alternativa viável e econômica frente a canais de 

desvios de superfície, que são uma construções caras e de difícil manutenção. Os drenos 

de fundo de enrocamento são geralmente aceitáveis, no caso de fluxo de até 20 m3/s 

(Eaton et al., 2005). 

 

• Método Construtivo 

 

A disposição de estéril é feita normalmente por meio de camadas espessas, formando 

uma sucessão de plataformas de lançamento espaçadas a intervalos de 10 m ou mais. A 

estabilidade do aterro pode aumentar, controlando a largura e o comprimento das 

plataformas, e o espaçamento vertical entre elas. Entre as plataformas deixam-se 

bermas, tendo como finalidades o acesso, auxiliar na drenagem superficial e controle de 

erosão, além de suavizar o talude geral da pilha (Eaton et al., 2005). 

 

A pilha pode ser construída de forma descendente ou ascendente. A construção 

ascendente, como mostra a Figura 2.2, é preferida porque cada alteamento sucessivo é 

suportado pelo anterior, cujo comportamento pode ser documentado e compreendido.  
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Qualquer ruptura terá de passar pelo banco anterior, que também atua como apoio para 

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

ponto positivo é que o pé de cada banco é suportado em uma superfície plana, ou seja, 

na berma superior (Eaton et al., 2005). 

 

A construção de pilha pelo método ascendente pode dar-se de duas formas por camadas 

(Figura 2.2) ou por bancadas.  Na construção por camada a pilha vai sendo desenvolvida 

em horizontes com espessura de até 1,5 m (camada), já na construção por bancada a 

pilha vai desenvolvendo na altura de um banco (10, 15, 20 m, por exemplo) 

 

Figura 2.2 - Construção de uma pilha pelo método ascendente por camada (Freitas, 2004) 
 

A construção descendente, como mostra a Figura 2.3, não é recomendada porque a 

camada posterior é suportada no pé do talude anterior. Neste caso, as condições de 

fundação e os taludes do terreno natural na região do pé da pilha frequentemente são 

quem controlam a estabilidade. 

 

Figura 2.3 - Construção de uma pilha pelo método descendente (Freitas, 2004) 
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A construção ascendente permite que sejam deixados terraços ou bermas. Resultam 

quando em alteamentos sucessivos a disposição não se estende até a crista da plataforma 

anterior, deixando assim uma berma. Essas podem ser deixadas em todas as plataformas 

ou em algumas selecionadas, como mostra a Figura 2.4 (a).  

 

A construção descendente pode ser melhorada com o uso de “wrap-arounds”. Essa 

alternativa de projeto consiste em executar a expansão do aterro inicial com outro aterro 

descendente em elevação mais baixa (equivalente a um banco) servindo como 

contraforte do aterro anterior. A Figura 2.4 (b) mostra a evolução desse tipo de 

construção. Evidentemente que esse tipo de alternativa melhora e muito a estabilidade 

da pilha construída com o método descendente. As plataformas ou bermas ficam 

localizadas a intervalos de 20 a 40 m e podem ter caimento para baixo (Eaton et al., 

2005). 
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Figura 2.4 - Construção de pilha por terraceamento e wrap-arounds (modificado de BC 

Mine Waste Rock Pile Research Committee, 1991) 
 

 

• Operação  

 

A disposição do estéril deve ser feita preferencialmente ao longo do comprimento da 

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

elevação do aterro, o que favorece a estabilidade. A disposição deve ser planejada de 

modo a tirar o máximo proveito das condições geomorfológicas do terreno, 
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particularmente onde o avanço da disposição ocorre sobre terrenos muito íngremes (BC 

Mine Waste Rock Pile Research Committee, 1991). 

 

No desenvolvimento de uma pilha, a disposição deve ser feita em vários setores, não 

utilizando um único local. O uso de várias frentes permite a suspensão temporária em 

setores com excessiva subsidência, até que condições favoráveis se estabeleçam. O 

monitoramento do comportamento do aterro durante a disposição é um fator crítico no 

sentido de se estabelecer uma taxa adequada de alteamento da pilha (BC Mine Waste 

Rock Pile Research Committee, 1991). 

 

Algumas restrições de operação devem ser obedecidas no desenvolvimento da pilha. O 

desempenho da estrutura deve ser monitorado visualmente em todo o tempo e por meio 

de instrumentos. Quando ocorrer alguma subsidência anormal e esta atingir um limite 

especificado por hora ou por dia, medidas deve ser impostas, tais como suspensão de 

disposição, redução na taxa de disposição ou o uso de material grosso selecionado 

(Eaton et al., 2005). 

 

Materiais rochosos grossos e duráveis deve ser colocados em ravinas e gargantas, no 

leito de cursos d’água bem definidos e diretamente sobre terrenos íngremes. Isto 

aumentará a resistência ao cisalhamento do contato e permitirá uma drenagem de fundo. 

Os materiais de baixa qualidade, friáveis e finos devem ser colocados nas porções mais 

elevadas da pilha, mas fora de zonas de escoamento superficial. Uma outra maneira de 

trabalhar com os materiais de qualidade ruim é dispô-los em células de uma maneira 

organizada, de modo a não formar uma zona favorável de ruptura (BC Mine Waste 

Rock Pile Research Committee, 1991). 

 

Nos locais onde a estabilidade da pilha é difícil de ser prevista, a disposição inicial deve 

ser realizada como um teste, de forma a permitir verificações das hipóteses de projeto. 

A geração de poropressão e taxas de dissipação são muito difíceis de serem previstas de 

forma acurada, com base apenas em ensaios de laboratório. Portanto, medidores de 

poropressões devem ser instalados em fundações problemáticas de modo a permitir a 
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preparação de um modelo de desenvolvimento de poropressões que reflita as medidas 

de campo.  

 

A pilha deve ser projetada, considerando também os objetivos de longo prazo a serem 

exigidos pela reabilitação. Isso pode reduzir os custos, aumentar a estabilidade de curto 

prazo na construção e proporcionar menos problemas operacionais. Os objetivos da 

reabilitação devem incluir garantia de estabilidade de longo prazo, controle de erosões 

no longo prazo, garantir que a água liberada pela pilha no meio ambiente seja de uma 

qualidade aceitável e que o uso da terra futuro e as metas de produtividade sejam 

alcançadas (Bohnet & Kunze, 1990). 

 

• Interação entre Projeto e Construção 

 

O projeto de uma pilha é algo interativo. Assim que a construção de uma pilha é 

iniciada, ela deve ser monitorada e seu projeto revisado, baseando-se na performance 

documentada da estrutura. É de boa prática que pilhas de grandes dimensões e mais 

complexas recebam inspeções periódicas de auditores externos. 

 

Informações detalhadas e suficientes para o projeto completo de uma pilha, 

principalmente as de grande porte, são de difícil obtenção anteriormente à construção; 

por isso a interação entre projeto e construção é muito importante. Informações sobre as 

taxas de movimentação da pilha, taxa de subida da crista, qualidade do material, 

condições meteorológicas e piezométricas, vibrações causadas pelo desmonte de rochas 

e topografia original devem ser registradas e convenientemente guardadas. 

 

2.1.3 Classificação de Pilhas de Estéril 

 

• Geral 

 

Um sistema de classificação proporciona, em geral, descrições básicas das pilhas de 

estéreis como, por exemplo, o seu tipo e a sua configuração. Essas informações 

facilitam a comunicação e o entendimento entre profissionais interessados em seus 
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projetos e construção. Além disso, aquelas descrições freqüentemente fornecem, 

também, uma previsão sobre o comportamento interno da pilha (poro pressões, nível de 

água, etc) e previnem sobre áreas de problemas potenciais, com o intuito de serem 

investigados e corrigidos o mais cedo possível.  

 

Existem vários esquemas de classificação propostos na literatura que classificam as 

pilhas quanto aos seus tipos, baseando-se nos aspectos referentes às características 

gerais da fundação e da configuração das mesmas (OSM, 1989; MESA, 1975; USBM, 

1982; Taylor & Greenwood, 1981; Wahler, 1979 e BC Mine Waste Rock Pile Research 

Committee, 1991). Tipos de pilhas baseados nestas classificações são mostrados na 

Figuras 2.5. 

 

Figura 2.5 - Os tipos de pilhas de estéril (modificado de BC Mine Waste Rock Pile 
Research Committee, 1991) 
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• Estabilidade física de pilhas de estéril 

 

O sistema de classificação adotado nesta pesquisa a ser apresentado no item seguinte 

(2.2) avalia as pilhas de estéreis segundo o seu potencial de estabilidade. Os fatores 

considerados são os seguintes: 

 

• Configuração da pilha; 

• Inclinação do talude de fundação e grau de confinamento; 

• Tipo de fundação; 

• Qualidade do material da pilha; 

• Método de construção; 

• Condições piezométricas e climáticas; 

• Taxa de Disposição; 

• Sismicidade. 

 

A configuração e as dimensões da pilha têm uma relação direta com a estabilidade. A 

altura da pilha, por exemplo, está ligada à carga que será exercida sobre um 

determinado terreno de fundação. As variáveis geométricas primárias são a altura, o 

volume e a inclinação geral do talude. 

 

Em relação à inclinação do terreno de fundação e o grau de confinamento, a situação 

mais favorável é a formação côncava dos taludes em vale fechado (confinamento 3D); 

já a menos favorável seria uma formação convexa dos taludes de fundação como no 

caso de aterros de crista (Figura 2.5). 

 

As condições de fundação são fatores-chave na estabilidade geral da pilha, e a causa 

mais comum de ruptura. Nesse sentido, classificam-se as fundações em competente 

(fundação igual ou mais resistente que o aterro), intermediária (resistência entre 

competente e fraca) e fraca (capacidade de suporte limitada). 
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Características do material do aterro, como textura, resistência ao cisalhamento e 

durabilidade são também muito importantes em relação à estabilidade da pilha. Os 

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

dura e durável, com pouco ou nenhum fino. Os menos favoráveis são materiais de 

capeamento ou rocha muito intemperizada com grande percentagem de finos. 

 

O método construtivo contribui também para a estabilidade, sendo o mais favorável o 

método ascendente (empilhamento ascendente) em formas de bermas, e o pior, o 

método descendente em talude único (bota-fora). A construção em que se dá preferência 

para a expansão da pilha na direção das curvas de nível (para o lado, na direção do vale) 

favorece mais a estabilidade do que perpendicular a elas (para baixo).  

 

As condições piezométricas e climáticas são outros fatores importantes para 

estabilidade, sabendo-se que a água pode entrar no aterro, seja por infiltração direta, 

água superficial, ou como percolação subterrânea. Uma situação de desenvolvimento de 

freática dentro do aterro, por exemplo, será sempre uma condição adversa.  

 

Altas taxas de subida do aterro podem resultar em geração de excesso de poro pressões, 

contribuindo para a instabilidade, além de dificultar o adensamento do material.  

 

A sismicidade natural, causada por abalo sísmico no Brasil geralmente é baixa, mas as 

vibrações causadas por desmonte de rocha pode ser um fator a ser considerado. 

 

 

2.2 SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

 

O método adotado nesta pesquisa para classificação das pilhas de estéril é apresentado a 

seguir. Ele foi apresentado na publicação do governo canadense intitulada “Mined Rock 

and Overburden Piles” (BC Mine Waste Rock Pile Research Committee, 1991), e será 

referenciado neste documento simplesmente como sistema de classificação. O sistema 

de classificação de pilha de estéril é divido em três partes principais, a saber: 
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- Avaliação de Estabilidade da Pilha; 

- Classes de Estabilidade da Pilha; 

- Verificação de Enquadramento da Classe 

 

2.2.1 Avaliação de Estabilidade da Pilha 

 

A Avaliação de Estabilidade da Pilha trata-se de uma metodologia para avaliar o 

potencial relativo em termos de estabilidade da pilha proposto segundo a Tabela 2.1. A 

avaliação das pilhas é feita de uma forma semi-quantitativa ponderando vários 

parâmetros chave, como aqueles descritos no item 2.1.3. Assim, para cada fator é dada 

uma pontuação e uma avaliação global da estabilidade da pilha é calculada com a soma 

das avaliações individuais para cada um dos vários fatores analisados. A pontuação 

máxima a ser obtida é de 1800, esclarecendo-se que quanto maior o total de pontos 

maior o potencial de instabilidade da pilha. 

 

 O conjunto de fatores que aparece na Tabela 2.1 não são todos de fácil avaliação 

quantitativa. Conseqüentemente, o esquema de avaliação é parcialmente subjetivo. 

Adicionalmente, de nenhum esquema espera-se que possa englobar todas as possíveis 

situações. No entanto, estudos preliminares mostram que o sistema proposto atinge um 

nível razoável entre a aplicabilidade e a facilidade do método. 
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Tabela 2.1 - Tabela de pontuação de Estabilidade de Pilhas de Estéril (modificado BC 
Mine Waste Rock Pile Research Committee, 1991) 

 
 

Fatores-Chave 
que Afetam a 
Estabilidade 

Faixa de Condições ou Descrições Pontuação 

< 50m 0  
Altura da 

Pilha 
50m - 100m 50 

100m - 200m 100  

> 200m 200 

Pequeno < 1 x 106 m3/banco 0 

Médio 1 -50 x 106 m3/banco 50 

Volume da 
Pilha 

Grande > 50 x 106 m3/banco 100 

Suave < 26o 0 

Moderada 26o - 35o 50 

C
O

N
F

IG
U

R
A

Ç
Ã

O
 D

A
 P

IL
H

A
 

 

Inclinação 
do Talude 

Íngreme > 35o 100 

Suave 10o 0 

Moderada 10o - 25o 50 

Íngreme 25o - 32o 100 

 
 

Inclinação de 
Fundação 

Extrema > 32o 200 

Confinado - Talude côncavo em planta ou seção;  
- Aterros em vale ou transversais a um vale, pé de  
talude em contato com a parede oposta do vale; 
- Ravinas em forma de dente de serra que podem 
ser usadas para limitar a inclinação de fundação. 

 
0 

Moderadamente 
Confinado 

- Bancos ou terraços naturais nos taludes; 
-Taludes com inclinação uniforme, limitados por 
topografia natural diversificada;  
- Empilhamento de estéreis em encostas, em vales 
abertos, ou transversais a vales.  

 
50 

   

 

Grau de 
Confinamento 

Sem 
Confinamento 

- Talude convexo em planta ou seção;  
- Aterros de encosta ou aterros de crista sem 
confinamento na base; 
- Sem ravinas ou bancos para auxiliar a 
construção. 

 
100 
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Fatores-Chave 
que Afetam a 
Estabilidade 

Faixa de Condições ou Descrições Pontuação 

 
Competente 

- Materiais de fundação tão ou mais resistentes 
que os da pilha;  
- Não sujeita a efeitos adversos da poropressão; 
- Sem estruturas geológicas desfavoráveis.  

 
0 

 
Intermediária 

- Intermediária entre competente e fraca;  
- Ganho de resistência do solo com adensamento; 
- Dissipação do excesso de poropressões com o 
controle da taxa de carregamento. 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Fundação 

 
 
 

Fraca 

- Capacidade de suporte limitada, solos moles;  
- Sujeita a excesso de  poropressão devido ao 
carregamento; 
- Condições adversas de água subterrânea, 
surgências ou infiltrações; 
- Baixa resistência ao cisalhamento, com alto 
potencial de liquefação.  

 
 
 

200 

Alta - Resistente, durável; 
- Menos que 10% de finos. 

0 

Moderada - Moderadamente resistente, durabilidade 
variável;  
- 10 a 25% de finos. 

100 

   
 
 

Qualidade do 
material da pilha 

Pobre - Predominância de rochas fracas de baixa 
durabilidade; 
- Mais que  25% de finos, material de cobertura 
(capeamento). 

200 

 
Favorável 

- Bancos ou camadas não muito espessos  (< 25 m 
de espessura), plataformas largas;  
- Disposição ao longo das curvas de nível; 
- Construção ascendente; 
- “Wrap-arounds” ou terraços. 

 
0 

Misto - Bancos ou bancadas moderadamente espessas 
(25 m – 50 m);  
- Métodos mistos de construção. 

100 

   
 
 
 
 

Método de 
Construção 

 
 

Desfavorável 

- Bancos ou camadas muito espessas (> 50 m), 
plataforma estreita  (aterro na forma de pontões); 
- Disposição abaixo da linha de queda do talude; 
- Construção descendente. 

 
 

200 
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Fatores-Chave 
que Afetam a 
Estabilidade 

Faixa de Condições ou Descrições Pontuação 

 
 
 

Favorável 

 
 
 
- Baixas pressões piezométricas, nenhuma 
surgência na fundação;  
- Improvável desenvolvimento de superfície 
freática no interior da pilha; 
- Precipitação limitada; 
- Infiltração mínima na pilha. 

 
 
 

0 

Intermediária - Pressões piezométricas moderadas, algumas 
infiltrações na fundação;  
- Desenvolvimento limitado da superfície freática 
na pilha; 
- Precipitação moderada; 
- Alta infiltração no interior da pilha. 

 
100 

   

  

  

  

Condições 
piezométricas e 

climáticas 

Desfavorável - Altas pressões piezométricas, surgências na 
fundação;  
- Alta precipitação; 
- Moderada precipitação; 
- Significativo potencial de desenvolvimento de 
superfície freática ou lençol suspenso no interior 
da pilha. 

 
 
 

200 

Baixa - < 25 m3/banco por metro linear de crista por dia;  
- Taxa de avanço da crista  < 0.1 m por dia. 

0 

Moderada - 25 - 200 m3/banco por metro linear de crista por 
dia; 
- Taxa de avanço da crista de  0.1 m - 1.0 m por 
dia. 

100 

Taxa de 
Disposição 

Alta - > 200 m3/banco por metro linear de crista por 
dia; 
- Taxa de avanço da crista  > 1.0 m por dia. 

200 

Baixa Zona de risco sísmico  0 e 1 (Escala Richter); 0 

Moderada Zona de risco sísmico  2 e 3; 100 

Sismicidade 

Alta Zona de risco sísmico 4 ou maior. 200 

Pontuação máxima possível de Estabilidade da Pilha: 1800 
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2.2.2 Classes de Estabilidade da Pilha 

 

 O Mined Rock and Overburden Piles (BC Mine Waste Rock Pile Research Committee, 

1991) relata que o sistema de classificação com base nos fatores acima quando aplicado 

a uma determinada pilha a coloca em uma das quatro categorias previstas no método 

(classes). Essas classes definem um nível de esforço recomendado para investigação, 

projeto e construção da pilha, como pode ser observado na Tabela 2.2. 

 
 

Tabela 2.2 - Classificação da Estabilidade da Pilha e Nível de Esforço Recomendado 
(modificado de BC Mine Waste Rock Pile Research Committee, 1991) 

 
 

Classificação da 
Estabilidade da 

Pilha 

Potencial de 
Ruptura 

Nível de Esforço recomendado para 
Investigação, Projeto e Construção 

Faixa de 
Pontuação 
da Pilha 

 
 
I 

 
 
Desprezível 

- Reconhecimento básico do local, 
documentação de referência;  
- Programa mínimo de ensaios de 
laboratório; 
- Rotina de checagem de estabilidade, 
possivelmente usando ábacos; 
- Restrições mínimas na construção; 
- Monitoramento apenas visual. 

 
 

< 300 

 
 
 
 
 
 
 

II 

 
 
 
 
 
 
 

Baixo 

- Investigação completa do local;  
- Poços de inspeção, amostragem pode ser 
obrigatória; 
- Programa limitado de ensaios de 
laboratório; 
- Estabilidade pode ou não influenciar o 
projeto; 
- Análise básicas de estabilidade 
obrigatórias; 
- Certas restrições na construção; 
- Monitoramento visual e de instrumentos 
de rotina. 

 
 
 
 
 
 
 

300 - 600 
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Classificação da 
Estabilidade da 

Pilha 

Potencial de 
Ruptura 

Nível de Esforço recomendado para 
Investigação, Projeto e Construção 

Faixa de 
Pontuação 
da Pilha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderado 

- Investigação detalhada do local, em 
etapas;  
- Poços de inspeção obrigatórios, ou outras 
investigações de subsuperfície podem ser 
obrigatórias; 
- Amostragem indeformada pode ser 
obrigatória; 
- Programa detalhado de ensaios de 
laboratório, incluindo propriedades-índice, 
resistência ao cisalhamento e durabilidade 
provavelmente obrigatórios;  
- Estabilidade influencia e pode controlar o 
projeto;  
- Análises de estabilidade detalhadas, 
possivelmente estudos paramétricos, 
obrigatórios; 
- Projeto básico pode ser obrigatório para 
aprovação/permissão; 
- Restrições moderadas na construção (ex. 
taxa de carregamento limitada, espessuras 
das camadas, qualidade do material, 
drenagem superficial adequada, etc.); 
- Monitoramento detalhado de 
instrumentação para confirmar projeto, 
documentar performance e estabelecer 
limites de carregamentos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 - 1200 
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Classificação da 
Estabilidade da 

Pilha 

Potencial de 
Ruptura 

Nível de Esforço recomendado para 
Investigação, Projeto e Construção 

Faixa de 
Pontuação 
da Pilha 

IV Alto - Investigação detalhada do local em 
etapas;  
- Poços de inspeção e possíveis trincheiras, 
obrigatórios; 
- Sondagens e outras possíveis 
investigações subsuperficiais 
provavelmente obrigatória; 
- Amostragem indeformada provavelmente 
obrigatórias; 
- Programa detalhado de ensaios, incluindo 
propriedades-indice, resistência ao 
cisalhamento e durabilidade 
provavelmente obrigatórios; 
- Considerações sobre estabilidade 
essenciais; 
- Análises de estabilidade detalhadas, 
possivelmente incluindo estudos 
paramétricos e avaliações completas de 
alternativas provavelmente obrigatórias;  
- Projeto básico possivelmente obrigatório 
para aprovação/permissão; 
- Restrições severas na construção (ex. 
taxas limite de carregamento, espessuras 
das camadas, qualidade do material, 
drenagem superficial, etc.); 
- Monitoramento detalhado de 
instrumentação para confirmar projeto, 
documentar performance e estabelecer 
limites de carregamento. 

> 1200 

 
 
 
A Tabela 2.2 indica o nível de esforço necessário de acordo com a classe encontrada, 

mas não informa o nível de detalhamento, como por exemplo, sobre o monitoramento a 

ser realizado. A Tabela 2.3 informa sobre o monitoramento necessário a cada classe. As 

informações sobre os monitoramentos devem fazer parte dos relatórios a serem 

produzidos pelas empresas. 
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Os relatórios de monitoramento devem conter uma análise de todos os aspectos do 

programa de monitoramento e devem ser feito por um profissional com a devida 

experiência em geotecnia. 

 

Para ativar uma pilha, deve-se seguir também as orientações descritas na Tabela 2.3, 

para evitar possíveis transtornos. 
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Tabela 2.3 - Monitoramento, Inspeção e Exigências para Reabertura (modificado Eaton et al., 2005) 
 

Classes 
da Pilha 

Pontuação da 
Pilha 

Monitoramento Instrumental Descrição Freqüência Relatórios 

Encarregado de turno faz a inspeção 4 horas Relatórios diário  
I 

 
< 300 

Inspeção visual , a menos que sejam 
observadas movimentações não esperadas 
 
Piezômetros onde aplicável  

Inspeção periódica detalhada realizada pelo 
engenheiro 

Anual Relatório interno anual 

Encarregado de turno faz a inspeção 4 horas 

Inspeção e interpretação dos resultados da 
instrumentação feita pelo engenheiro 

Diário 

 
Relatório diário 

 
 
 

II 

 
 
 

300-600 

Instrumentação necessária se 
movimentações outras que as devidos ao 
adensamento são observadas 
 
 
 
Piezômetros onde aplicável  

Inspeção periódica detalhada realizada pelo 
engenheiro 

Quadrimestral 
 

Anual 

Relatório de inspeção quadrimestral 
 

Relatório interno anual 

Encarregado de turno faz a inspeção 4 horas 

Inspeção e interpretação dos resultados da 
instrumentação feita pelo engenheiro 

Diário 

Relatório Diário 

Inspeção periódica detalhada realizada pelo 
engenheiro 

 

Mensal Relatório interno de inspeção quadrimestral 

 
 
 
 

III 

 
 
 
 

600-1200 

Instrumentação para monitoramento de 
movimentações necessárias como 
especificado pelo projetista 
 
Piezômetros onde aplicável 

Inspeção por um auditor independente Anual Relatório anual feito por auditor 
independente 
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Classes 
da Pilha 

Pontuação da 
Pilha 

Monitoramento Instrumental Descrição Freqüência Relatórios 

 
Encarregado de turno faz a inspeção 

 
4 horas 

Inspeção e interpretação dos resultados da 
instrumentação feita pelo engenheiro 

 

Diário 

 
 

Relatórios Diário 

Inspeção periódica detalhada realizada pelo 
engenheiro 

 

Mensal Relatório interno de inspeção quadrimestral 

 
 
 
 
 

IV 

 
 
 
 
 

> 1200 

 
Programa de inspeção detalhada a ser 
especificado pelo projetista 
 
 
Piezômetros onde aplicável 
 
Piezômetros em fundações provavelmente 
necessários se solos finos estiverem 
presentes 

Inspeção por um auditor independente Anual (mínimo) Relatório anual feito por auditor 
independente, ou com maior freqüência se 

exigido pela fiscalização 
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2.2.3 Verificação de Enquadramento da Classe 

 
 
Nesta etapa é verificado se o nível de esforço utilizado (na fase atual da pilha: projeto, 

construção, operação ou desativação) está compatível com a classe enquadrada, ou seja, 

analisa-se se uma pilha, por exemplo, classe III está sendo tratada como tal, ou como 

uma classe inferior. 

 

A atividade de enquadramento de classe é realizada com auxílio da Tabela 2.2. No 

capítulo 4 será apresentada uma versão modificada da Tabela 2.2 (Tabela 4.7), para 

tornar mais fácil a verificação do enquadramento da classe. 

 

 

2.3 APLICAÇÃO EM PROJETOS 

 

De acordo com o Mined Rock and Overburden Piles (BC Mine Waste Rock Pile 

Research Committee, 1991), algumas questões chaves de pilhas de mina aparecem na 

fase da concepção do projeto: qual o nível de esforço, ou seja, cuidado a ser aplicado?  

Quais recursos devem ser dedicados na etapa de investigação e projeto? Essas questões 

devem ser respondidas por quem idealiza os projetos. Diante disso, o esquema de 

classificação de pilhas esboçado acima apresenta um método simples para avaliação dos 

níveis apropriados de esforços. Avaliações da estabilidade e classes também produzem 

um método simples e racional para comparação e valorização de alternativas dos 

terrenos e configurações das pilhas. Possíveis condicionantes, nível apropriado de 

restrições operacionais e monitoramentos requeridos podem também ser refletidos pela 

avaliação/classe da estabilidade da pilha. 

 

A Tabela 2.2, ao recomendar níveis de esforços para investigação, projeto, e condições 

apropriadas de construção para cada classe de estabilidade da pilha, também estabelece 

possíveis níveis de restrições operacionais e de monitoramento. Em geral, uma pilha 

classificada com um baixo potencial (isto é classe I) requer relativamente poucos 

esforços em termos de investigação e projeto, enquanto pilhas com um alto potencial 
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(classe IV) podem exigir investigações detalhadas e projeto mais cuidadoso, sugerindo 

pesquisa de outras alternativas de projeto. Assim, quanto maior for a classe, maior será 

o grau de esforços necessários. 

 

O sistema de classificação tem um potencial de aplicação em outras fases da vida da 

pilha, incluindo as que estão em operação e aquelas já desativadas. Esse aspecto será 

explorado nessa dissertação.  

 

 

2.4 AVALIAÇÃO DE RISCO 

 

Risco pode ser definido como o produto do perigo pela exposição, onde o perigo pode 

ser medido em termos de freqüência ou probabilidade de ocorrência e a magnitude de 

um evento adverso, e a exposição pode ser medida em termos de proximidade do 

perigo, período de exposição e impacto potencial. 

 

2.4.1 Riscos para Pilha de Estéril 

 

Para pilha de estéril, o perigo pode ser de duas origens: a estabilidade física do aterro 

(p.ex. perigo de uma ruptura) e a estabilidade química (p.ex. potencial para geração de 

drenagem ácida). O sistema de classificação, como exposto acima, trata dos aspectos da 

estabilidade física da pilha. Embora o sistema de classificação de pilha produza um 

significado relativo para avaliação da probabilidade (e possível magnitude) de 

instabilidade, ele não traz a medida de exposição plausível. Por isso, o sistema não pode 

ser considerado como um sistema de avaliação de risco. Para um tratamento mais 

completo de risco, alguns meios de quantificação de instabilidade são necessários. É 

esperado que pesquisas sobre características do espalhamento/corrida de massa rompida 

sejam interpretadas, analisando a exposição e permitindo ao final uma avaliação de 

risco (BC Mine Waste Rock Pile Research Committee, 1991). 

 

Um tipo de avaliação de risco muito utilizado para estruturas geotécnicas é o FMEA – 

Failure Modes and Effects Analysis. Este sistema de avaliação de risco pode ser 
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confundido com o sistema de classificação de pilha, apesar de serem distintos. Será 

apresentado em seguida o sistema FMEA, para que possa ser entendido e diferenciado 

do sistema de classificação que é objeto deste trabalho. 

 

2.4.2 Avaliação de Risco – FMEA 

 

FMEA é o acrônimo para “Failure Modes and Effects Analysis”, ou seja, análise dos 

modos de falha e seus efeitos. 

 

Uma discussão e apresentação do método tal como é conhecido e aplicado na geotecnia 

no Brasil pode ser visto em Robertson & Shaw (2003) e está descrito a seguir. 

 

O FMEA é um sistema técnico apropriado para identificar e quantificar riscos, além de 

identificar e priorizar medidas de mitigação. O objetivo é permitir uma análise 

estruturada e transparente para avaliar o potencial, ou a probabilidade de falha das 

estruturas, equipamentos e processos, além de permitir os efeitos ou conseqüências de 

tais falhas (Amaral, 2003).  

 

O FMEA fornece uma avaliação sistemática do potencial de ruptura ou falha, segundo 

vários modos e danos/conseqüências dessa falha. Os danos/conseqüências são avaliados 

com respeito a impactos biológicos e uso da terra, impactos na legislação ou 

instrumentos regulatórios, preocupação do público em geral e imagem, impacto na 

saúde e segurança. Um perfil de risco pode ser desenvolvido para cada uma dessas áreas 

de interesse.  

 

Uma vez que o modo de falha é identificado, medidas de mitigação e projetos 

alternativos para redução dos riscos são criadas. FMEA’s são, portanto, uma ferramenta 

para programas de redução de riscos. 

 

Para entender e justificar a análise de risco tal como realizado dentro de um FMEA é 

preciso que se entenda que a mineração é complexa, com um número de estruturas e 

sistemas de engenharia envolvendo diversas disciplinas como geologia, geotecnia, 



   32 

hidrogeologia, hidrologia, geoquímica, biologia, ecologia e ciências sociais. Diante de 

tal complexidade, é fácil entender a dificuldade de uma análise quantitativa de risco. 

Daí a melhor estimativa da probabilidade pode ser buscada, a partir da opinião ou 

avaliação de profissionais experientes e qualificados, familiarizados com projeto, 

operação e condições do local. 

 

Assim há uma incerteza em qualquer avaliação de risco. Há também incertezas 

separadas para a freqüência e as conseqüências esperadas. A confiabilidade das 

avaliações é substancialmente dependente da informação disponível, conhecimento, 

habilidades, experiência e bom julgamento dos especialistas. 

 

Os resultados do FMEA são documentados numa planilha eletrônica que ilustra a 

abordagem metodológica estruturada, usada para identificar os modos de falha que 

conduzem a eventos indesejáveis. Uma amostra dessa planilha é apresentada na Tabela 

2.4. O FMEA apresentado na planilha abaixo refere-se a uma pilha de estéril genérica, 

podendo ser modificado dependendo do objetivo da avaliação.
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Tabela 2.4 - Amostra de uma Planilha de FMEA (Robertson & Shaw, 2003) 
 
 
 

PLANILHA DE ANÁLISE FMEA (FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS) 

Conseqüências 

L
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Ruptura Global  A           

 A1 Fundação Fraca Falha Geral O NL M H H   N H Mitigação: 
monitoramento 
da poropressão. 

 A2.1 Falha na drenagem de 
fundo devido 
deslocamento 

Aumento da 
poropressão; 
ruptura global 

O L M H H L H Mitigação: 
monitoramento 
da poropressão. 

 A2.2 Falha na drenagem de 
fundo devido 
deslocamento 

Erosão 
interna; 
erosão 
intensiva 

O L M E E L H  

 A3 Redução da capacidade 
de fluxo do dreno 

Aumento da 
poropressão; 
ruptura global 

O L M H H L H  

 A4 Camadas fracas no 
interior da pilha 

Ruptura nas 
camadas 
fracas 

O NL N N N N H  

 A5 Falha por indução 
sísmica 

Falha global 
ou colapso 

O NL N H H N H  
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Run-off e 
Erosão 

B           

 B1 Erosão da face do talude Obstrução do 
sistema de 
drenagem, 
erosão entre 
bancos 

O E N L L N H Manter 
monitoramento 

 B2 Obstrução do sistema de 
drenagem 

Erosão entre 
bancos 

O H N L L N H Manter 
monitoramento 

 
 
 
Notas: 
 
Estágio do Projeto                         Probabilidade                     Conseqüências                 Nível de Certeza 
Pós Fechamento = PC                   Improvável = NL                Negligente = N               Alta = H 
Operação = O                                Baixa = L                            Baixa = L                        Moderada = M        
                                                      Moderada = M                    Moderada = M                Baixa = L    
                                                      Alta = H                              Alta = H 
                                                      Esperada = E                       Extrema = E 
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Para que se possa entender melhor a planilha de análise do FMEA, segue abaixo uma 

explicação de cada um dos itens apresentado na Tabela 2.4. 

 

Local/Área 

 

Esta coluna fornece uma descrição da área ou componente do local da mina a ser 

avaliado.  

 

ID 

 

Este é um código alfanumérico. Ele facilita a referência rápida a um modo de falha 

especifico para cada componente, permitindo a referência ser feita a itens da linha. Os 

códigos alfanuméricos para cada componente podem ser plotados na Matriz de Risco 

(Figura 2.6) como um resumo de todo o FMEA na forma gráfica. 

 

Modo de Ruptura 

 

Um modo de falha pode ser iniciado naturalmente (ex.terremoto) ou pode ser iniciado 

por uma falha de um dos subsistemas de engenharia (ex. instabilidade de uma pilha) ou 

resultado de uma falha operacional (ex. falha de não fechar uma válvula que libera 

fluidos contaminantes).  Um grande número de modos de falha pode ser incluído num 

FMEA, e, freqüentemente, é necessário restringir as avaliações àqueles que representam 

um risco significativo. Os modos de falha podem ser também combinações de eventos 

em que um menor dispara uma cadeia desses episódios, resultando em conseqüências 

substanciais ou muito grandes.  

 

Efeitos 

 

A avaliação da magnitude dos efeitos (ou conseqüências) de modos de falha específicos 

deve ser baseada em análises das respostas dos sistemas que seguem a falha. Efeitos 

adversos podem ter conseqüências físicas, biológicas ou de saúde e segurança. É 

freqüente a necessidade de fazer avaliações preliminares dos resultados, baseados no 
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julgamento profissional do impacto antecipado daquela falha. A classificação da 

severidade dos efeitos (i.e. das conseqüências) é discutida na coluna com cabeçalho 

conseqüências.  

 

Estágio do Projeto 

 

Alguns modos de falha têm uma probabilidade diferente de ocorrer ou uma 

conseqüência diferente se eles ocorrem durante construção (C), operação (O) ou pós-

fechamento (PC). A coluna Estágio do Projeto é incluída para indicar a(s) fase(s) em 

que o risco está sendo considerado. 

 

Probabilidade 

 

A probabilidade de uma falha ocorrer foi classificada em cinco categorias, variando de 

pouco provável a esperado (ver Tabela 2.5). A probabilidade aplica-se ao período sendo 

considerado (ex. dois anos para construção, vinte e cinco anos para operações, e cem 

anos para pós-fechamento). Duas distribuições de probabilidades separadas foram 

adotadas: uma para conseqüências na segurança, e outra para conseqüências ambientais 

e de preocupação do público. 

 

Em geral, a tolerância da população em relação às conseqüências na segurança é muito 

menor que para outras conseqüências, e, portanto, a aceitação pública de risco de um 

evento, envolvendo segurança, comparada com um evento ambiental, é menor.  
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Tabela 2.5 - Probabilidade de Ocorrência (Robertson & Shaw, 2003) 
 

 

Classe de Probabilidade 

Probabilidade de Ocorrência para 

Conseqüências de Segurança 

(eventos/ano) 

Probabilidade de Ocorrência ao 

Meio Ambiente e Preocupação 

Pública (eventos/ano) 

Improvável < 0.01% chance de ocorrer < 0.1% chance de ocorrer 

Baixa 0.01 – 0.1% chance de ocorrer 0.1 – 1% chance de ocorrer 

Moderada 0.1 – 1% chance de ocorrer 1 – 10% chance de ocorrer 

Alta 1 – 10% chance de ocorrer 10 – 50% chance de ocorrer 

Esperada > 10% chance de ocorrer > 50% chance de ocorrer 

 

Conseqüências  

 

Para cada ocorrência, a conseqüência pode ser avaliada separadamente com relação a 

cada uma das quatro diferentes áreas de preocupação. Para cada área de preocupação, há 

várias escalas e limites que se aplicam, baseadas na severidade de dano corporal, bem 

estar da comunidade, impacto ambiental, impacto operacional, etc. Impacto sobre o que 

está previsto na legislação tem causado uma influência forte no risco. Mudanças na 

legislação, ou o fazer cumprir a lei após rupturas, ou a percepção de rupturas potencias 

podem ter conseqüências severas. A preocupação do público e o ativismo que seguem 

às rupturas têm também impactos severos, incluindo o impacto no valor das ações 

públicas da companhia e nas possibilidades de permissão para novas minas. 

 

A escala que tem sido considerada mais aplicável para avaliações de mina são as 

apresentadas na Tabela 2.6. A escala de conseqüências, ou severidade, é tipicamente 

classificada em cinco categorias, de desprezíveis a extremas.  
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Tabela 2.6 - Severidade dos Efeitos (Robertson & Shaw, 2003) 
 

Conseqüência 
(Severidade) 

(Custos Diretos) 

Impacto 
Biológico e 
no uso da 

terra 

Impacto na 
Legislação/Normas 

Preocupação do 
Público e Imagem 

Saúde e 
Segurança 

 
 

Extrema 
(>$10 M) 

 
 

Catastrófico 

Não atende a 
legislação 

Depreciação da 
imagem 

internacional; 
queda no valor das 

ações 

Fatalidade 

 
Alta 

($1 - $10 M) 

Significante, 
irreversível 

Excede 
normas/padrões (+ 

1 vez por ano) 

Desperta atenção 
internacional/ 

nacional 

Ferimentos 
graves 

incapacidade 
 

Moderada 
($0.1 - $1 M) 

Significante, 
reversível 

Ocasionalmente 
excede padrões  

(- 1 vez por ano) 

Desperta pouca 
atenção 

Perda de tempo, 
ferimentos leves 

Baixa 
($0.01 - 0.1 M) 

Baixo Raramente excede 
padrões 

Baixa repercussão Requer primeiros 
socorros 

Desprezível 
(<$0.01 M) 

Não 
mensurável 

Atende padrões Sem referências Sem problemas 

 

Nível de Certeza 

 

Há uma incerteza relacionada com as avaliações de probabilidade de falha e de suas 

conseqüências, resultado de um número de fatores, incluindo: falta de dados; falta de 

um entendimento do sistema avaliado; incertezas quanto a condições operacionais 

futuras ou sobre a manutenção; e o desenvolvimento regional potencial pós-fechamento. 

Assim a confiança nas avaliações de risco pode variar de baixo a alto. É útil, aos que 

possam vir examinar o FMEA, saber como a equipe de avaliação se manifestou quanto 

ao nível de confiança em qualquer nota de risco que eles chegaram. O nível de 

confiança é expresso numa escala de três intervalos, baixo (<20%), médio (20-80%) e 

alto (>80%). Onde há uma confiança baixa em uma avaliação de risco alto, é necessário 

uma nova avaliação, de modo a se conseguir uma maior confiança na previsão de risco e 

identificação de medidas de mitigação para reduzir tal risco. 
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Mitigação/Comentários 

 

Para cada um dos riscos, medidas corretivas que já estejam em ação ou previstas no 

projeto podem ser implementadas para reduzi-lo e podem ser listadas (usualmente como 

coluna separada). Medidas corretivas atuam para prevenir, detectar, ou mitigar um risco, 

seja reduzindo a probabilidade, ou minimizando as conseqüências, caso a falha venha a 

acontecer. Se um modo particular de ruptura e efeito é classificado como probabilidade 

ou conseqüência altas ou esperadas, em qualquer das categorias avaliadas, medidas 

adicionais de mitigação podem ser buscadas para reduzir o risco.  

 

Representação dos Resultados 

 

Dada a probabilidade e a severidade, o grau de risco pode ser determinado e mostrado 

de modo gráfico numa matriz bidimensional de risco como mostrado na Figura 2.6. Um 

modo de falha “esperado” e que resultasse numa “extrema” conseqüência aparece no 

gráfico em vermelho. Os graus de riscos são mostrados apenas por cores, dando a 

entender que não se trata de uma representação matemática de risco. O nível de risco 

aumenta, movendo-se do canto inferior esquerdo da matriz ao canto superior direito. As 

cores quentes (amarelo a vermelho) indicam modos de falha com riscos significativos 

ou elevados. Estes são os modos de falha de maior urgência para medidas de mitigação. 

As cores frias (verde ao azul escuro) indicam modos de falha com risco de moderado a 

baixo. 

 

Para facilidade de comunicação, os códigos alfa-numéricos (ID) de maior risco para 

cada um dos modos de falha são plotados dentro da matriz de risco para cada 

componente da mina. Isto fornece um resumo visual dos códigos ID com os seus graus 

de riscos associados para cada componente.  Para cada tipo de conseqüências analisadas 

é estabelecida uma matriz de risco, dando um total de quatro quadros. 
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Figura 2.6 - Amostra de uma Matriz de Risco (Robertson & Shaw, 2003) 
 

 

2.5 RESUMO COMPARATIVO DAS FERRAMENTAS DE ESTUDO DO 

POTENCIAL DE ESTABILIDADE DA PILHA 

 

Pelo que se viu nos itens anteriores os propósitos e metodologias do sistema de 

classificação e da análise de risco (no caso o FMEA) são bem distintos e um não 

invalida a existência do outro. Cada um tem o seu papel e interesse no tocante a pilhas 

de estéril. O sistema de classificação é mais específico, semi-quantitativo e não 

considera a exposição (conseqüências). Aplica-se ao planejamento geral da lavra 

enquanto a análise de risco é qualitativa fazendo bem o papel de ferramenta de 

gerenciamento de risco na atividade de mineração.  
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Uma outra confusão que se pode fazer com relação à classificação é se ela é uma análise 

de estabilidade, ou se a substitui. Isto também não é correto, pois o sistema de 

classificação é uma ferramenta que se baseia em fatores-chave de estabilidade avaliados 

de forma semi-quantitativa, enquanto a análise de estabilidade clássica (equilíbrio limite 

e determinística) baseia-se em métodos de análise analíticos (quantitativos). Pode-se 

dizer que em relação ao potencial de estabilidade de uma pilha, o sistema de 

classificação é mais abrangente por considerar vários e diferentes aspectos 

intervenientes na estabilidade e mais empírico, sendo, portanto menos rigoroso e 

acurado, pois gera um Fator de Segurança.  

 

Enfim, as duas ferramentas de avaliação da estabilidade da pilha têm papéis 

complementares, sendo que na análise de estabilidade podem ser consideradas as 

informações coletadas e os resultados obtidos pelo sistema de classificação. Os 

condicionantes são bem fáceis de se detectar e o impacto de cada um, além da 

importância da escolha do método de análise dependendo da classe da pilha - nível de 

esforço de análise. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este capítulo descreve a pesquisa documental das pilhas de estéril da MBR - 

Minerações Brasileiras Reunidas S.A, empresa incorporada à Vale, detalhando a etapa 

de análise dos documentos físicos e eletrônicos. É apresentado também os métodos de 

campo. Foram mantidas algumas referências originais da extinta MBR. 

 

O trabalho de campo teve a finalidade de checar alguns dados adquiridos no escritório, 

além de propiciar maior conhecimento das estruturas que servirão de referência na 

dissertação. Estes trabalhos foram executados com o auxílio da equipe técnica da Vale. 

 

 

3.1 HISTÓRICO DAS PILHAS DA VALE 

 

As pilhas de estéril investigadas estão situadas em minas pertencentes à Vale, na região 

do Quadrilátero Ferrífero, em Itabirito e Nova Lima, Minas Gerais, conforme 

apresentado na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Mapa de localização das minas (MBR, 2006) 

        
 
O Quadrilátero Ferrífero (Figura 3.2) ocupa a parte meridional do Craton S. Francisco, e 

em função da ocorrência de importantes jazidas minerais, notadamente de ferro e ouro, 

é uma das regiões mais investigadas do país em termos geológicos. Ele ocupa uma 

superfície aproximada de 7000 km2 e apresenta uma longa evolução geológica, 

englobando unidades litoestratigráficas, cujas idades estendem-se desde o Arqueano ao 

Proterozóico Superior (Silva et al., 1994). 
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Figura 3.2 - Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero (modificado de Bertachini  
et al., 1999) 

 
 
Segundo Rosiéri (2003), os depósitos de minério de ferro das minas abordadas neste 

estudo estão localizados no Domínio de Baixa Deformação Oeste do Quadrilátero 

Ferrífero, estando muito deles na borda leste do Sinclinal Moeda (Mutuca, Capão 

Xavier, Tamanduá, Capitão do Mato, Abóboras, Galinheiro, Pico e Sapecado). Os 

depósitos de Jangada/Água Claras estão localizados no segmento oeste da Serra do 
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Curral, também chamado Serra da Jangada, Serra do Rola Moça entre outros nomes 

locais. O corpo de minério de Águas Claras, atualmente exaurido, está localizado no 

segmento leste da Serra do Curral. 

 

As informações hidrogeológicas sobre o Quadrilátero Ferrífero indicam a existência de 

grandes reservas de águas subterrâneas, em diversas formações geológicas. Destacam-se 

as hematitas e itabiritos da Formação Cauê, os quartzitos ferrugionosos da Formação 

Cercadinho, os dolomitos da Formação Gandarela e os quartzitos da formação Moeda 

(Silva et al., 1994). 

 

Uma Coluna Estratigráfica típica da região do Quadrilátero Ferrífero é apresentada a 

seguir adaptada por Lana (2004), como mostra a Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 - Coluna Estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (modificado de Lana, 2004) 
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De acordo com MBR (2005), as unidades geológicas da região, onde as minas de 

interesse para este estudo estão localizadas, apresentam as seguintes características 

hidrogeológicas: 

 

• Formação Moeda: desenvolve aqüíferos do tipo fraturado, com a circulação e 

o armazenamento da água subterrânea, associados à porosidade secundária. 

desenvolvida em planos da falha, fissuras e outras descontinuidades. Podem, 

eventualmente, apresentar a porosidade intergranular de origem primária ou 

devido ao intemperismo. Como os quartzitos ocorrem entre filitos, os 

aqüíferos são do tipo anisotrópico, confinado e localizado; 

• Formação Batatal: devido à predominância de material argiloso, essa 

formação comporta-se como um aqüiclude (formação geológica incapaz de 

fornecer água) ou o aqüitardo (formação geológica que pode armazenar a 

água) com pequenas áreas de aqüíferos situadas em falhas e níveis com 

metachert; 

• Formação Cauê: é o principal aqüífero do Quadrilátero Ferrífero. Comporta-

se como um aqüífero do tipo poroso ou intergranular, com a capacidade de 

armazenamento, que varia entre 0.02 e 0.15. A permeabilidade varia de 0.1 a 

3 m/dia. Entretanto, nas áreas com hematitas e itabiritos compactos 

fraturados, alcança até 10 m/dia. Geralmente, em zonas mineralizadas 

submeteu-se ao enriquecimento supergênico. Neste aqüífero são encontradas 

a melhor circulação e condição de armazenamento de água subterrânea; 

• Formação Gandarela: porque estão em rochas carbonática, os aqüíferos 

nesta formação são do tipo cárstico, com a circulação e o armazenamento de 

água subterrânea ocorrendo em dutos de dissolução. De maneira geral, as 

características cársticas da formação Gandarela são modestas. Cercando a 

Mina do Pico, as rochas carbonáticas desta formação não afloram, sendo 

evidenciados somente o material argiloso e produtos impermeáveis de 

alteração destas rochas; 
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• Formação Cercadinho: os quartzitos desta formação constituem o segundo 

aqüífero na importância do Quadrilátero Ferrífero. Com porosidade 

intergranular, apresentam os parâmetros similares à formação Cauê; 

• Rochas meta básicas e metavulcânicas comportam-se como aqüicludes ou 

barreiras hidráulicas. São rochas de baixa da permeabilidade; 

• Canga e Depósitos Rolados: são aqüíferos com elevada capacidade de 

permeabilidade e armazenamento, mas são superficiais e geralmente não 

armazenam a água. Entretanto, são muito importantes para recarregar os 

outros aqüíferos. 

 

A Figura 3.4 mostra uma típica seção geológica. Algumas unidades litológicas 

destacam-se como aqüíferos e outras não.  

 

Embasamento

Embasamento

granito
granito--gnaissico

gnaissico

Xisto
Xisto

Quartzito

Quartzito

FilitoFilito

Itabirito
Itabirito

Dolomito

Dolomito

 

Figura 3.4 - Seção Geológica Típica (MBR, 2006) 
 
 
Atualmente, a lavra nas minas abordadas neste estudo é de hematita, mineral com alto 

teor de ferro. Os materiais estéreis predominantes são filitos, quartzitos e xistos, 

formados próximos das formações ferríferas. As minas são a céu aberto e as proporções 

de minério/estéril vão de 1:1 até 1:3 dependendo das condições de lavra (MBR, 2006). 

 

As atividades da extinta MBR começaram na década de 1940 na mina do Pico em 

Itabirito e se estendem até os dias atuais, com a incorporação pela Vale que amplia 
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constantemente suas unidades. As pilhas de estéril também acompanham este histórico, 

visto que uma operação de lavra envolve movimentação de materiais desprovidos de 

valor econômico, acarretando a formação de estruturas para armazená-los. No passado, 

o estéril removido nos trabalhos de lavra era simplesmente basculado em pontas de 

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

décadas mais tarde, iniciou-se a disposição controlada e planejada de pilhas de estéril. 

Hoje, a empresa utiliza uma boa prática, planejando suas pilhas de forma adequada. 

 

Atualmente todas as pilhas são planejadas com antecedência, sendo que os projetos são 

feitos por empresas de consultoria e acompanhados e revisados pela equipe técnica da 

Vale. Durante sua construção, a pilha é monitorada por instrumentação e pelos técnicos. 

Mesmo após seu fechamento, as pilhas continuam sendo vistoriadas. 

 

A Vale realiza análise de risco em suas principais estruturas geotécnicas, utilizando o 

sistema FMEA para desenvolver este trabalho. 

 

 

3.2 PESQUISA DOCUMENTAL 

 

3.2.1 Fase Inicial 

 

Inicialmente foi feita uma pesquisa no escritório da empresa em Águas Claras, 

verificando todas as pilhas existentes, de interesse para este trabalho, identificando-se 

um total de 34 pilhas, sendo que algumas destas estão desativadas, outras em atividades 

e outras ainda em projeto. A Tabela 3.1 apresenta os projetos mineiros da empresa com 

as respectivas pilhas. 
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Tabela 3.1 - Pilhas de estéreis levantadas 
 

 

 

Antes de passar à leitura e análise dos documentos, foi realizada uma revisão do sistema 

de classificação, a fim de identificar as variáveis necessárias de serem verificadas, 

fatores esses vistos no capítulo de revisão bibliográfica e especificamente na Tabela 3.2.  

 

Todas as variáveis foram levantadas e analisadas de forma cautelosa, evitando-se 

inferências, pois pode comprometer a classificação e mascarar os verdadeiros 

resultados. 

Projeto Mineiro Pilhas de Estéril 

1 Pilha da Grota (-1) 
2 Pilha da Grota 0 
3 Pilha da Grota 1 
4 Pilha da Grota 2 

 
 

Águas Claras 

5 Pilha da Grota 3 
6 Pilha da Grota 0 
7 Pilha da Grota 1 

 
Mutuca 

8 Pilha da Grota 2 
9 Jacó I 

10 Jacó II 
11 Jacó III 
12 Mangaba I e Mangaba II 

 
 

Jangada 

13 Itabirito 
14 Pilha da Grota Fria Tamanduá 
15 Pilha Capão da Serra 
16 Pilha da extrativa 
17 Cortina Arbórea 
18 Virilha 

 
Capitão do Mato 

19 Gama 
20 Pilha da Cata Branca 
21 Piquinho 
22 Mina Velha 
23 Pilha do Pico 
24 Lagoinha 

 
 

Pico 

25 Cianita 
Sapecado 26 Pilha do Sapecado 
Galinheiro 27 Pilha do Galineiro 

28 Pilha II 
29 Pilha Quartzito 

Abóboras 

30 Pilha Andaime 
Capão Xavier 31 Pilha da Cortina Arbórea 

32 Pilha Leste Mar Azul 
33 Pilha Oeste 

Vargem Grande 34 Borda da Cava de Andaime 
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Tabela 3.2 - Variáveis analisadas nas pilhas da MBR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Análise dos Documentos 

 

Todos os documentos encontrados no arquivo físico e no arquivo eletrônico foram 

analisados. Nem todas as pilhas possuíam documentos, principalmente as mais antigas. 

Foram verificados projetos executivos, básico, relatórios, relatório FMEA, etc. 

 

 

 

Mina 

Situação Atual da Mina 

Pilha 

Projeto 

Localização 

Altura da Pilha 

Altura do Banco 

Volume total 

Volume por Banco 

Inclinação Geral da Pilha 

Inclinação entre Bancos 

Ângulo de Inclinação da Fundação 

Método Construtivo 

Geometria 

Taxa de Subida 

Condições Climáticas 

Condições Piezométricas 

Material e Tipo de Fundação 

Grau de Confinamento 

Material da Pilha 

Fonte de Estéril 

Situação Atual da Pilha 



   51 

3.2.2.1 Arquivo Físico 

 

O arquivo físico consultado está localizado na mina de Águas Claras, no escritório 

central. Os documentos estão alocados dentro de caixas de arquivo e na parte externa 

destas caixas há uma etiqueta com a identificação referente às diversas áreas da 

mineração. Neste caso, foram verificadas as caixas com informações referentes às pilhas 

de estéril. Foi montada uma tabela com o conteúdo/código/registro, título/registro e um 

resumo de cada documento encontrado. Essa tabela encontra-se no Apêndice A do 

trabalho. 

 

O objetivo de analisar estes documentos era conseguir encontrar informações sobre as 

variáveis-chave utilizadas no sistema de classificação, como também compreender o 

funcionamento das pilhas da empresa.  

 

O resultado da pesquisa dos documentos do arquivo físico pôde ser considerado bom, 

com dados que permitiriam levar a cabo os propósitos da pesquisa. Neste arquivo não 

foram encontradas informações de todas as pilhas.  

 

O trabalho foi realizado de forma cautelosa e detalhada, exigindo a leitura e a releitura 

de alguns documentos por várias vezes. Muitas informações não estavam claras ou 

explícitas, necessitando de conversas com técnicos de diversas formações, como 

geotécnicos, hidrogeólogos e geólogos. 

 

3.2.2.2 Arquivo Eletrônico 

 

Concluída a análise dos dados físicos, passou-se à analise dos documentos disponíveis 

em mídia digital, referido aqui como arquivo eletrônico. No arquivo eletrônico, não 

foram encontradas muitas informações adicionais. O arquivo eletrônico está identificado 

por ano, como mostram as Tabelas 3.3, 3.4 e 3.5. 
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Tabela 3.3 - Arquivo eletrônico de projetos 2004 da MBR 
 

Projeto Mineiro Assunto 
ABO Cava ABO (mapa) 
CMT Pilha Extrativa e Dique B 
CPX Projeto de Disposição de Estéril e Rejeito 

na Cava Mutuca 
JGD Pilha Jacó III  
PIC Pilha Lagoinha  

TAM Pilha Grota Fria e Capão da Serra  
VGR Sem dados de pilha 

 

Tabela 3.4 - Arquivo eletrônico de projetos 2005 da MBR 
 

Projeto Mineiro Assunto 
CMT Pilha da Virilha – licitação (não tem 

relatório) 
CPX Não tem nada sobre pilha 

EPO’S 2005 Não tem nada sobre pilha 
GAN Não tem nada sobre Pilha 
JGD Pilha Jacó III 
MAC Não tem dados de pilha 
MUT Não tem dados de pilha 
PIC Pilha Lagoinha – Projeto Executivo 

Rio Verde Sem dados de pilha 
SAP Sem dados de pilha 
TAM Sem dados de pilha 

Tejuco Sem pilha 
VGR Sem pilha 

 
 

Tabela 3.5 - Arquivo eletrônico de projetos 2006 da MBR 
 

Projeto Mineiro Assunto 
ABO Dados drenagem ombreira 
CMT Pilha Extrativa 
CMT Pilha Extrativa – Preliminar (só mapa) 
CMT Pilha Gama – Projeto Executivo 
MAZ Pilha Área Oeste 
MAZ Pilha Leste 
PIC Pilha da Cianita (sem projeto, apenas 

drenagem) 
SAP Pilha SAP (relatório) 
VGR Pilha de Estéril Cava Andaime (sem 

relatório, somente mapas). 
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Todas as pastas encontradas dentro do arquivo eletrônico e que tinham como títulos – 

“pilha de estéril” foram analisadas. As pilhas mais recentes, que foram objeto de 

projetos, possuem dados em meio eletrônico. As pilhas que estão em projetos, possuem 

esboços e croquis, também em forma digital. A qualidade desses dados é boa, apesar de 

serem poucos.  

 

Neste arquivo foram encontrados, basicamente, documentos como projeto executivo, 

esboços de sistema de drenagem, mapas, dados de licitações e avaliações de projetos. 

As informações estavam expostas de forma clara e de fácil compreensão. 

 

 

3.3 METODOLOGIA DE CAMPO 

 

Finalizado o trabalho no escritório, realizaram-se visitas de campo, propiciando um 

conhecimento da situação real das estruturas, método construtivo empregado, seu 

sistema operacional, “as built”, relatórios, resultados de instrumentação, além de outras 

informações obtidas por meio de comunicação pessoal. Essa atividade foi muito útil 

para complementar e validar os dados coletados na fase de escritório (pesquisa 

documental). 

 

O trabalho de campo foi realizado nas minas do Tamanduá e da Mutuca porque foram 

nesses empreendimentos mineiros onde um maior número de dados relativos ao sistema  

de classificação puderam ser coletados. Assim foram escolhidas para serem 

classificadas as pilhas Grota Fria e Capão da Serra, situadas na mina do Tamanduá, e 

Grota 0, da mina da Mutuca. 

 

 

3.4 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

Ao concluir o trabalho de pesquisa documental e o trabalho de campo, os dados foram 

computados e organizados em planilhas do tipo Excel. Para cada mina foi feita uma 
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planilha e dentro destas planilhas foram colocadas as pilhas das respectivas minas, 

contendo as informações sobre as variáveis pesquisadas e anotações complementares. 

 

Foi montada também uma planilha global, Tabela 3.6, contendo um resumo das 

informações de todas as pilhas. Trata-se de uma maneira mais simples de, em um só 

lugar, conseguir obter as informações de todas as pilhas analisadas, podendo-se cruzar 

esses dados e realizar análises das características gerais das pilhas, tentando mostrar, por 

exemplo, a prática utilizada pela empresa ao construir suas estruturas. A análise das 

características gerais das pilhas será apresentada no capítulo 4. 

 

Foi realizada a análise das planilhas de todas as pilhas e, como comentado 

anteriormente, foram escolhidas três pilhas para serem utilizadas na classificação: 

Capão da Serra e Grota Fria da mina do Tamanduá e Grota 0 da Mutuca. 
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Tabela 3.6 - Planilha com todas as pilhas de estéreis estudadas com as respectivas variáveis (não preenchida) 

Mina Pilha Situação da 
Mina Atual 

Projeto Localização Altura da 
Pilha 

Altura do 
Banco 

Volume 
total 

Volume por 
Banco 

Inclinação 
Geral 

Inclinação 
Banco 

Inclinação 
Fundação 

Método 
Construtivo 

Etc 

Abóboras II             

Abóboras Vale do Quartzito             

Abóboras Andaime             

Águas Claras Grota -1             

Águas Claras Grota 0             

Águas Claras Grota 1             

Águas Claras Grota 2             

Águas Claras Grota 3             

Capitão do Mato Extrativa             

Capitão do Mato Cortina Arbórea             

Capitão do Mato Área Oeste             

Capitão do Mato/Gama Gama             

Capão Xavier Cortina Arbórea             

Jangada Jacó I             

Jangada Jacó II             

Jangada Jacó III             

Jangada Mangaba I e II             

Mar Azul Área Leste             

Mar Azul Área Oeste             

Mutuca Grota 0             

Mutuca Grota 1             

Mutuca Grota 2             

Pico Cata Branca             

Pico Piquinho             

Pico Mina Velha             

Pico Lagoinha             

Sapecado Sapecado             

Tamanduá Grota Fria             

Tamanduá Capão da Serra             
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo será apresentado, analisado e discutido a aplicação do sistema de 

classificação de pilhas de estéril para as estruturas de Grota Fria e Capão da Serra, da 

mina do Tamanduá, e Grota 0, da mina da Mutuca, todas pertencentes à Vale. Este 

trabalho utiliza a pesquisa documental e o trabalho de campo, descritos no capítulo 3. 

 

Para cada pilha foi realizada uma investigação bem detalhada, tomando-se o cuidado de 

utilizar dados o mais acurados possíveis sobre as variáveis-chave da classificação.  

 

As pilhas foram classificadas, num primeiro momento, dentro de uma categoria (classe), 

que define o nível de esforço recomendado para cada uma no que diz respeito a 

investigação, projeto, construção e operação. Num segundo momento, foi possível 

verificar se o nível de esforço utilizado para cada estrutura é compatível com o 

esperado. 

 

 

4.1 RESULTADO DO TRABALHO DE CAMPO 

 

Para cada uma das pilhas estudadas foi realizado o trabalho de campo com o objetivo de 

conhecer melhor cada uma das estruturas. Será apresentado abaixo os resultados 

encontrados para as pilhas em questão. 
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4.1.1 Pilha Grota Fria 

 

A pilha de estéril Grota Fria já está concluída e é de pequeno porte. Essa pilha foi 

construída sobre quartzitos, rocha que funciona como um aqüífero (MBR, 2005). Antes 

da sua construção, foi executado um sistema de drenos de fundo. Esta pilha é estável e 

suas condições piezométricas não sugerem preocupação, devido ao rebaixamento do 

nível de água realizado no quartzito. No futuro, a recuperação do nível de água não 

deverá afetar a estabilidade da pilha, pois esta foi construída antes do rebaixamento, não 

se esperando nenhum problema. 

 

As Figuras 4.1 e 4.2 mostram uma vista parcial da pilha Grota Fria localizada na mina 

do Tamanduá. Esta pilha está assente sobre um vale aberto, ficando somente o seu pé 

confinado.  

 

 

Figura 4.1 - Vista parcial da Pilha Grota Fria (parte plana) 
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Figura 4.2 - Vista do vale da Pilha Grota Fria (pé da pilha confinado) 
 

 

4.1.2 Pilha Capão da Serra 

 

A pilha de estéril Capão da Serra está atualmente em desenvolvimento e é uma pilha de 

grande porte. Está sendo construída sobre Xisto do Grupo Nova Lima, e em cotas mais 

elevadas alcançará o filito da Formação Batatal (Grupo Caraça). A pilha possui 3 diques 

de contenção de finos (Figura 4.5) sobre ela e à medida que vai subindo, os diques são 

mudados de lugar. 

 

As Figuras 4.3 e 4.4 mostram a pilha Capão da Serra, localizada na mina do Tamanduá. 

Esta pilha está assente sobre um vale aberto, ficando somente o seu pé confinado 

(Figura 4.4).  
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Figura 4.3 - Imagem de satélite da Pilha Capão da Serra (Google Earth, 2008) 
 
 

 
 

Figura 4.4 - Vista do pé da Pilha Capão da Serra  
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Figura 4.5 - Vista de um dos diques de contenção de finos  
em cima da pilha 

 

 

4.1.2 Pilha Grota 0 

 

A pilha Grota 0 está assentada sobre Xisto do Grupo Nova Lima e é uma pilha de 

grande porte (Figura 4.6), inserida num vale aberto, estando somente seu pé confinado. 

Antes de sua formação, foi realizada a construção de drenos de fundo. Está inserida 

sobre uma unidade hidrogeológica que funciona como um meio pouco permeável. 
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Figura 4.6 - Imagem de satélite da Pilha Grota 0 (Google Earth, 2008) 
 

 

A Figura 4.7 refere-se à Pilha Grota 0, localizada na mina da Mutuca. Esta foi uma das 

primeiras pilhas construídas pela empresa. Foi desativada quando a mina da Mutuca 

exauriu-se e atualmente foi reativada para receber parte do material estéril produzido na 

mina de Capão Xavier de propriedade da empresa.  
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Figura 4.7 - Vista de Jusante da Pilha Grota 0 
 

 

Todos os dados coletados foram organizados em tabelas. Para cada uma das pilhas 

foram levantados os dados necessários à classificação. Estes dados estão apresentados 

nas Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 exemplificando as planilhas das pilhas escolhidas para serem 

utilizadas no trabalho. Neste capítulo serão expostas somente duas dessas planilhas, 

com dados das três pilhas.  

 

Nem todas as variáveis analisadas foram de fácil obtenção devido à falta de projetos ou 

informações mais completas, como análise laboratorial de materiais da pilha, taxa de 

disposição e localização dos instrumentos. 
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Tabela 4.1 - Variáveis analisadas na Pilha Grota Fria, mina de Tamanduá 
 

Mina Tamanduá 
Situação Atual da Mina Atividade 
Pilha Grota Fria  
Projeto Executivo 
Localização Extremidade sudeste da futura cava 
Altura da Pilha 70 m 
Altura do Banco 10 m 
Volume Total 1.400.000 m³  
Volume por Banco 500.000 m³  
Inclinação Geral da Pilha 19º  
Inclinação entre Bancos 26º (FMEA/02) 
Ângulo de Inclinação da Fundação  6,5º 
Método Construtivo Ascendente (envelopando eventuais pilhas internas em ponta de aterro). Por bancada. 
Geometria Aterro em Vale (Valley Fill) 
Taxa de Subida  0 (concluída) 
Condições Climáticas 1800 mm de chuva 2006  
Condições Piezométricas Analisadas 

Material e tipo de Fundação 

Está assente parte sobre sedimentos moles depositados hidraulicamente na bacia de acumulação da barragem da Grota 
Fria, atingindo profundidade de até 15 m, e o restante sobre terreno natural constituido de capas de canga, saprólitos 
diversos, rocha quartzosa alterada e pilhas de estéreis antigas. 

Grau de Confinamento Aterro em Vale (Valley Fill) 
Material da Pilha (tipo) Itabiritos, filitos, quartzitos e rochas básicas em diversos estados de alteração (carbonato, serpentinito, etc) 
Fonte de Estéril Originados da mesma mina 
Situação Atual da Pilha Desativada 
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Tabela 4.2 - Variáveis analisadas na Pilha Capão da Serra, mina de Tamanduá 
 

Mina Tamanduá 
Situação Atual da Mina Atividade 
Pilha Capão da Serra 
Projeto Executivo 10.4.1 (RT004) (RT008) 
Localização Sudoeste da cava da mina 
Altura da Pilha 110 m atual 
Altura do Banco 20 m (variável de 0 - 20 atualmente) cota 1110 acabada - atualmente 
Volume Total 77.000.000 m³  
Volume por Banco 5.000.000 m³ 
Inclinação Geral da Pilha 22º    
Inclinação entre Bancos 29º   
Ângulo de Inclinação da Fundação 5º 
Método Construtivo Formação prevista pelo método ascendente 
Geometria Aterro em Vale (Valley Fill) 
Taxa de Subida 3,76 m3/banco por metro linear de crista por dia 
Condições Climáticas 1800 mm de chuva 2006  
Condições Piezométricas Analisadas 

Material e tipo de Fundação 
A pilha de modo geral, estará assente sobre fundação resistente, constituída de saprólitos jovens e maturos (xisto e 
filitos) e algum coluvião consolidado. 

Grau de Confinamento Aterro em vale (Valley Fill) 

Material da Pilha (tipo) 
Estéril de granulometria fina (filitos, xistos, itabiritos pobres, quartzitos e rochas básicas em diversos estados de 
alteração) 

Fonte de Estéril Originados da mesma mina 
Situação Atual da Pilha Atividade 
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Tabela 4.3 - Variáveis analisadas na Pilha Grota 0, mina da Mutuca 
 

Mina Mutuca 
Situação Atual da Mina Desativada 
Pilha Grota 0 
Projeto Executivo (10.2.1  RT001)  26/07/93  
Localização Porção Leste da Mutuca 
Altura da Pilha 240 m     
Altura do Banco 20 m 
Volume Total 30.000.000 m³          
Volume por Banco 3.600.000 m³ 
Inclinação Geral da Pilha 22,8º     
Inclinação entre Bancos 26,6º  
Ângulo de Inclinação da Fundação 6,5º 
Método Construtivo Método ascendente, até 1003 por camada, apartir deste ponto por bancada 
Geometria Aterro em Vale (Valley Fill) 
Taxa de Subida 0,78 m3/banco por metro linear de crista por dia 
Condições Climáticas 1650 mm (um ciclo hidrológico) 
Condições Piezométricas Analisadas 
Material e tipo de Fundação Material semelhante a pilha  
Grau de Confinamento Aterro em Vale (Valley Fill) 
Material da Pilha (tipo) Material fino (predominância filito e xisto) 
Fonte de Estéril Porção inferior Mina da Mutuca e da Mina Capão Xavier na porção superior 
Situação Atual da Pilha Atividade 
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4.2 APLICAÇÃO DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO  

 

A aplicação do sistema de classificação para cada uma das pilhas escolhidas será 

mostrado a seguir, analisando-se as onze variáveis-chave que afetam a estabilidade das 

estruturas e levam a uma das classes de potencial de risco. 

 

 

4.2.2 Classificação da Pilha Grota Fria 

 
A Tabela 4.4 apresenta a classificação da Pilha Grota Fria. Esta pilha encontra-se 

desativada e é considerada de pequeno porte, com aproximadamente 70 m de altura. 

Possui em torno de 500.000 m3 de material estéril por banco e apresenta um ângulo 

geral de talude de 19º. 

 

O grau de confinamento é considerado moderado, pois foi construída em vale aberto, 

tendo somente seu pé totalmente confinado. O tipo de fundação é intermediária, estando 

assente, parte sobre sedimentos moles, depositados hidraulicamente na bacia de 

acumulação da Barragem da Grota Fria, atingindo profundidade de até 15 m, e o 

restante, sobre terreno natural, constituído de capas de canga, saprólitos diversos, rocha 

quartzosa alterada e pilhas de estéril antigas, ao longo do vale. A qualidade do material 

da pilha é moderada, sendo formada por itabiritos, filitos, quartzitos e rochas básicas em 

diversos estados de alteração, não tendo informação da percentagem de finos presentes. 

Foi construída de forma ascendente, sendo um fator favorável à estabilidade.  

 

As condições piezométricas e climáticas foram enquadradas como intermediárias, 

optando-se por ter uma atitude conservadora, embora não haja nada explícito, em 

termos de surgências. Pelo que foi observado no campo, as vazões medidas no dreno de 

fundo são constantes ao longo do ano, o que significa que a contribuição (infiltração 

e/ou nível de água subterrânea) é permanente. Além disso, existe uma bacia de 

contenção de finos que foi envelopada pela pilha, podendo também ser uma fonte de 

drenagem interna. A taxa de disposição foi considerada baixa, devido à pilha já se 
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encontrar finalizada. A sismicidade natural é baixa, não tendo sido registrado nenhum 

evento anormal e também não se espera para o futuro. 

 

Tabela 4.4 - Tabela de pontuação de estabilidade da Pilha Grota Fria 
 

Pilha Grota Fria – Mina do Tamanduá 

Fatores-chave que 
Afetam a Estabilidade 

Faixa de Condições ou Descrições Pontuação 

Altura da 
pilha 

 70m  
 

50 
 

Volume 
da pilha 

Pequeno 
 

500.000 m³/banco  0 
 

 
Configuração 

da pilha 
 
 

Inclinação 
do talude 

Suave 
 

19º  0 

Inclinação da fundação Suave 
 

7º  
 

0 

Grau de confinamento 

 
Moderadamente 

Confinado 

-Bancos ou terraços 
naturais nos taludes 
-Taludes com 
inclinação uniforme, 
limitados por topografia 
natural diversificada;  
-Empilhamento de 
estéreis em encostas, 
em vales abertos, ou 
transversais a um vale.  

 
 

50 

Tipo de fundação 

 
Intermediária 

-Intermediária entre 
competente e fraca;  
-Ganho de resistência 
do solo com 
adensamento; 
- Dissipação do excesso 
de poropressões com o 
controle da taxa de 
carregamento. 

 
100 

Qualidade do material da 
pilha 

Moderada - Moderadamente 
resistente, durabilidade 
variável;  
-10 a 25% de finos. 

100 

 
 

Método de construção 

 
 

Favorável 

-Bancos ou camadas 
não muito espessos  (< 
25m de espessura), 
plataformas largas; 
-Disposição ao longo 

 
 
0 
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das curvas de nível 
-Construção ascendente 
-Wrap-arounds ou 
terraços 

Condições piezométricas 
e climáticas 

 
 

Intermediária 

- Pressões 
piezométricas 
moderadas, algumas 
infiltrações na 
fundação; 
- Desenvolvimento 
limitado da superfície 
freática na pilha; 
- Precipitação 
moderada; 
- Alta infiltração no 
interior da pilha. 

 
100 

Taxa de disposição Baixa - < 25 m3/banco por 
metro linear de crista 
por dia; 
- Taxa de avanço da 
crista  < 0.1m por dia. 

0 

Sismicidade Baixa 
 

Zona de risco sísmico  
0 e 1 
 

0 

 

Pontuação obtida: 350 → classe II - potencial de ruptura baixo 

 

4.2.1 Classificação da Pilha Capão da Serra 

 

A Tabela 4.5 apresenta a classificação da Pilha Capão da Serra. Esta pilha pode ser 

considerada de grande porte, pois além de alcançar 300 m de altura ao ser finalizada, 

apresenta algo em torno de 5.000.000 m3 de material estéril por banco. 

 

A pilha terá um ângulo geral de talude de 22º e possui grau de confinamento moderado, 

pois está sendo construída em vale aberto, tendo somente seu pé, totalmente confinado. 

O tipo de fundação é intermediária em termos de competência, sendo constituída de 

saprolitos jovens e maduros (xistos e filitos), e, algum coluvião consolidado, esperando-

se que venham a adensar e ganhar resistência com o tempo. A qualidade do material da 

pilha é moderada, sendo formada por filitos, xistos, itabiritos pobres, quartzitos e rochas 
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básicas em diversos estados de alteração, não havendo informação sobre a porcentagem 

de finos presentes. 

 

A pilha está sendo construída de forma ascendente em camadas com bancadas variáveis 

(5, 10 e 20 m, dependendo do setor, embora seja predominante a de 10 m.), 

desenvolvendo-se ao longo das curvas de nível, e dispondo-se o material em vários 

locais. As condições piezométricas e climáticas são intermediárias, optando-se aqui por 

uma avaliação conservadora devido à presença de três bacias de contenção de fino em 

cima da pilha, não havendo informação sobre a drenagem de fundo dessas bacias. 

 

A taxa de disposição é baixa, não havendo preocupação com o adensamento do material 

e com a geração de excesso de poropressões. A sismicidade é baixa, não sendo esperado 

nenhum evento anormal. 

 

Tabela 4.5 - Tabela de pontuação de estabilidade da Pilha Capão da Serra 
 

Pilha Capão da Serra – Mina do Tamanduá 

Fatores-chave que 
Afetam a Estabilidade 

Faixa de Condições ou Descrições Pontuação 

Altura da 
Pilha 

 300 m  200 
 

Volume 
da Pilha 

Médio 
 

5.000.000m³/ banco) 
 

50 
 

 
 

Configuração 
da Pilha 

 

Inclinação 
do Talude 

Suave 22º  
 

0 
 

Inclinação de Fundação Suave 5º 
 

0 
 

Grau de Confinamento 

 
Moderadamente 

Confinado 

- Bancos ou terraços 
naturais nos taludes 
- Taludes com 
inclinação uniforme, 
limitados por topografia 
natural diversificada; 
- Empilhamento de 
estéreis em encostas, 
em vales abertos, ou 
transversais a vales.  

50 
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Tipo de Fundação 

 
Intermediária 

- Intermediária entre 
competente e fraca; 
- Ganho de resistência 
do solo com 
adensamento; 
- Dissipação do excesso 
de poropressões com o 
controle da taxa de 
carregamento. 

 
100 

Qualidade do material da 
pilha 

 
Moderada 

- Moderadamente 
resistente, durabilidade 
variável; 
- 10 a 25% de finos 

100 

 
Método de Construção 

 
 

Favorável 

- Bancos ou camadas 
não muito espessos  (< 
25m de espessura), 
plataformas largas; 
- Disposição ao longo 
das curvas de nível 
- Construção 
ascendente 
- Wrap-arounds ou 
terraços 

 
0 

Condições piezométricas 
e climáticas 

 
 

Intermediária 

- Pressões 
piezométricas 
moderadas, algumas 
infiltrações na 
fundação; 
- Desenvolvimento 
limitado da superfície 
freática na pilha; 
- Precipitação 
moderada; 
- Alta infiltração no 
interior da pilha. 

 
100 

Taxa de Disposição Baixa - < 25 m3/banco por 
metro linear de crista 
por dia; 
- Taxa de avanço da 
crista  < 0.1m por dia. 

0 

Sismicidade Baixa 
 

Zona de risco sísmico  
0 e 1 
 

0 
 

 
Pontuação obtida: 600 → classe III – Potencial de ruptura moderado 

 
A Pilha Capão da Serra obteve 600 pontos, estando no limite entre classe II e III, mas 

devido ao seu porte foi adotada como classe III. 
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4.2.3 Classificação da Pilha Grota 0 

 
A Tabela 4.6 apresenta a classificação da Pilha Grota 0. Esta foi utilizada durante as 

atividades de lavra na mina da Mutuca, sendo em seguida desativada, mas foi 

novamente reativada para receber o estéril da mina do Capão Xavier. É considerada de 

grande porte, pois deverá atingir uma altura de mais de 240 m. Tem em torno de 

3.600.000 m3 de material estéril por banco e obterá ângulo final de talude de 22,8º. 

Possui grau de confinamento moderado, pois está sendo desenvolvida em vale aberto, 

tendo somente seu pé totalmente confinado. O tipo de fundação é intermediária, sendo 

constituída de material fraco, semelhante ao da pilha, apresentando na encosta um 

material um pouco melhor, mas estima-se que os materiais venham ganhando 

resistência ao longo do tempo devido ao adensamento. A qualidade do material da pilha 

é, em geral, fraco, sendo formado por solo residual de filitos e xistos, quartzitos, 

itabiritos e rochas intrusivas, com quase 70% de finos nos estéreis mais antigos (parte 

antiga). Já os estéreis mais recentes (parte retomada) são constituídos de material 

argiloso e itabiritos. A construção esta sendo executada de forma ascendente por 

bancada, desenvolvendo a pilha ao longo das curvas de nível.  

 

As condições piezométricas e climáticas foram consideradas desfavoráveis, devido à 

presença de água nos bancos do terço médio da pilha para cima, possivelmente 

ocasionada por algumas surgências no aterro ou deficiência na drenagem superficial (a 

visita foi realizada no mês de fevereiro, período chuvoso). O desenvolvimento de 

superfície freática deve ser levado em conta, não podendo considerar a pilha como auto-

drenante. A taxa de disposição é baixa, não parecendo haver problemas com a geração 

de excesso de poropressões. A sismicidade é baixa, não sendo esperado nenhum evento 

anormal. 
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Tabela 4.6 - Tabela de pontuação de estabilidade da Pilha Grota 0 
 

Pilha Grota 0 – Mina da Mutuca 

Fatores-chave que afetam 
a estabilidade 

Faixa de condições ou descrições Pontuação 

Altura da 
pilha 

   
240m 

 

 
200 

Volume 
da pilha 

Médio 
 

3.600.000 m³/banco 50 
 

 
 

Configuração 
da Pilha 

Inclinação 
do talude 

Suave 
 

22,8º 0 
 

Inclinação de fundação Suave 6,5º 0 

 
Grau de confinamento 

 
Moderadamente 

confinado 

-Bancos ou terraços 
naturais nos taludes 
-Taludes com inclinação 
uniforme, limitados por 
topografia natural 
diversificada;  
-Empilhamento de estéreis 
em encostas, em vales 
abertos, ou transversais a 
vales.  

 
 

50 

Tipo de fundação 

 
Intermediária 

-Intermediária entre 
competente e fraca;  
-Ganho de resistência do 
solo com adensamento;  
-Dissipação do excesso de 
poropressões com o 
controle da taxa de 
carregamento. 

 
100 

Qualidade do material da 
pilha 

 
Pobre 

-Predominância de rochas 
fracas de baixa 
durabilidade 
-Mais que  25% de finos, 
material de cobertura 
(capeamento). 

 
200 

Método de construção 

 
 

Favorável 

-Bancos ou camadas não 
muito espessos  (< 25m de 
espessura), plataformas 
largas;  
-Disposição ao longo das 
curvas de nível 
-Construção ascendente 
-Wrap-arounds ou 
terraços. 

 
0 
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Condições piezométricas 

e climáticas 

 
 

Desfavorável 

- Altas pressões 
piezométricas, surgências 
na fundação; 
- Alta precipitação; 
- Moderada precipitação; 
- Significativo potencial 
de desenvolvimento de 
superfície freática ou 
lençol suspenso no interior 
da pilha. 

 
 
 

200 

Taxa de disposição Baixa - < 25 m3/banco por metro 
linear de crista por dia; 
-Taxa de avanço da crista  
< 0.1m por dia. 

0 

Sismicidade Baixa Zona de risco Sísmico 0 e 
1 

0 

 

Pontuação obtida: 800 → classe III – Potencial de ruptura moderado 

 

 

4.3 ANÁLISE DE ENQUADRAMENTO DAS PILHAS ESTUDADAS 

 

O sistema de classificação pode ser aplicado a uma pilha em todas as fases de sua vida, 

seja em projeto, operação ou desativação. Após a sua classificação, é possível verificar 

se o nível de esforço utilizado na investigação, projeto e construção da pilha está 

compatível com classe encontrada. O desenvolvimento desta parte do sistema de 

classificação, ou seja, a verificação do enquadramento da classe, não aparece no 

trabalho original e, portanto o que segue é uma contribuição desta pesquisa. 

 

Para tornar mais fácil a verificação do nível de esforço esperado, a Tabela 2.2 - 

Classificação da Estabilidade da Pilha e Nível de Esforço Recomendado foi modificada  

e adaptada neste trabalho resultando na Tabela 4.7 - Enquadramento das Classes, que é 

apresentada a seguir. Elas possuem o mesmo conteúdo, apenas a Tabela 4.4 tem uma 

forma visual mais simples, tornando mais direta a verificação do enquadramento de uma 

pilha dentro da classe encontrada. Para cada uma das pilhas estudadas, será empregada a 

Tabela 4.7. 
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Inicia-se a verificação do enquadramento pela classe que a pilha foi classificada e 

dependendo da conformidade ou não do item de enquadramento passa-se para uma 

classe inferior ou superior. 

 

Na Tabela 4.7, as classes que possuem duas opções em determinado item devem ser 

analisadas, eliminando a opção que não se aplica. Esta decisão vai depender do 

entendimento do profissional que está realizando o estudo. Na análise de cada item, 

deve ser marcado aquele que corresponde à informação disponível. Se não existir 

informação daquele item para a pilha este deverá ser deixado sem marcação; no caso de 

itens com opção, uma delas deve ser estimada previamente (riscar), a alternativa 

resultante deve seguir o critério geral. A forma de marcação poderá ser circulando a 

palavra(s) de uma das classes ou sombreando-a(s). Assim a alternativa sombreada 

indica a opção escolhida e que existem informações. 

 

A etapa de enquadramento da classe neste trabalho não foi totalmente conclusiva, pois 

alguns dos itens analisados não possuíam informações ou não estavam disponíveis. 
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Tabela 4.7 - Enquadramento das Classes 

 
Itens 

 
Descrição 

 
Classe I 

 
Classe II 

 
Classe III 

 
Classe IV 

Reconhecimento do 
Local 

Básico Completo Detalhado 

Programa de Ensaio Mínimo Limitado Detalhado 
Opcional Poço de Inspeção Nenhum 

Obrigatório 
Obrigatório 

Opcional Amostragem 
Indeformada 

Nenhuma Nenhuma 
Obrigatório 

Opcional  

 
 

Investigação 

Sondagens Nenhuma Nenhuma  
Obrigatório 

Análise de Estabilidade Ábacos Básica Detalhada Projeto 
Projeto Básico   Obrigatório 
Restrições na 
Construção 

Mínima Certas Moderadas Construção 

Monitoramento Visual Visual/Instrumento 
Rotina 

Monitoramento Detalhado 
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4.3.2 Pilha Grota Fria 

 

A Pilha Grota Fria obteve um total de trezentos e cinqüenta pontos dentro do sistema de 

classificação, sendo enquadrada na classe II, com potencial de ruptura baixo. Esta pilha 

encontra-se desativada, totalmente estável e revegetada, conforme mostram as Figuras 

4.8 (a) e (b).  

 

 

Figura 4.8 - (a) Vista parcial da Pilha Grota Fria(parte plana) e (b) vista da Pilha no vale 
(parte confinada)                                                                       

 

 
Na fase de investigação do local onde a pilha foi construída, foram realizados 

levantamento de campo para reconhecimento do terreno, obtendo informações sobre a 

fundação. 

 

Análise de estabilidade foi realizada na fase do projeto executivo, utilizando o método 

de Bishop Simplificado, com ruptura circular global (pilha completa), para condições de 

solicitações reais e hipotéticas (tendo o objetivo de simular condições extremas). A 

análise de estabilidade foi realizada utilizando parâmetros geomecânicos de ensaios de 

laboratório, de análises de comportamento de pilhas existentes e da experiência dos 

profissionais envolvidos. 
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Na etapa de construção, alguns cuidados foram recomendados para o bom 

desenvolvimento da estrutura. A pilha foi construída de forma ascendente em camadas, 

com bermas deixadas a alturas de, no máximo, vinte metros. 

 

No manejo dos estéreis, os materiais reconhecidamente de baixas resistências, como os 

solos originários de rochas básicas, e/ou com altos graus de umidades, foram dispostos 

de forma confinada, no interior da pilha. 

 

À medida que a pilha foi sendo formada, a drenagem superficial também foi sendo 

construída. A drenagem interna foi executada e está funcionando sem maiores 

problemas. A Figura 4.9 mostra a saída do dreno de fundo. 

 

 

Figura 4.9 - Saída do dreno de enrocamento na base da Pilha Grota Fria 
 
 
O monitoramento foi realizado durante toda a vida útil da pilha e continua mesmo após 

sua desativação, sendo feito por meio de instrumentação, como mostram as Figuras 4.10 

e 4.11, não tendo sido detectado nenhum evento adverso. 

 

Há dois instrumentos de piezometria localizados no terço médio desta pilha 

(piezômetros Pz 03/01 e Pz 04/01) e no terço superior (INA 05/04), como mostra a 

Figura 4.10. Existem também três hastes de monitoramento (Figura 4.11) para verificar 
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a movimentação, e um vertedor medidor de vazão, no dreno abaixo do enrocamento de 

pé. É a única das três pilhas que possui medidor de vazão do dreno. 

 

 

Figura 4.10 - Foto aérea da Pilha Grota Fria, onde as linhas vermelhas identificam 
 seus limites; os pontos verdes correspondem aos piezômetros e o azul ao INA  

 
 

Pz 03/01 

Pz 04/01 



   79 

 

Figura 4.11 - Mapa topográfico onde os pontos em azul simbolizam as 
hastes de monitoramento de movimentação. As linhas vermelhas 

simbolizam o limite da Pilha Grota Fria 
 

 

Os dados de monitoramento fazem parte do sistema de gestão das informações já 

comentado anteriormente 

 

Nenhum problema de maior significância aconteceu até o momento com a pilha e esta 

encontra-se em ótimo estado, passando sobre ela uma linha de transmissão de energia 

(Figura 4.12). 
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Figura 4.12 - Linha de transmissão de energia em cima da Pilha  
Grota Fria 

 

De acordo com a Tabela 4.8 apresentada a seguir, foram analisados nove itens, sendo 

que havia informações sobre seis deles, destacando-se que na questão de investigação e 

projeto o realizado para esta pilha está acima do necessário (nível de classe III e IV).  

 

Sumarizando, pode-se dizer provisoriamente que o manejo da Pilha Grota Fria tem sido 

realizado de forma compatível com o nível de estabilidade enquadrado pelo sistema de 

classificação e em alguns aspectos são até superadas aquelas exigências. 
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Tabela 4.8 - Enquadramento da Classe da Pilha Grota Fria (Classe II) 
 

Itens Descrição Classe I Classe II Classe III Classe IV 

Reconhecimento do 
Local 

Básico Completo Detalhado 

Programa de Ensaio Mínimo Limitado Detalhado 
Opcional Poço de Inspeção Nenhum 

Obrigatório 
Obrigatório 

Opcional Amostragem 
Indeformada 

Nenhuma Nenhuma 
Obrigatório 

Opcional  

 
 

Investigação 

 
Sondagens 

 
Nenhuma 

 
Nenhuma 

 
Obrigatório 

Análise de Estabilidade Ábacos Básica Detalhada Projeto 
Projeto Básico   Obrigatório 
Restrições na 
Construção 

Mínima Certas Moderadas Construção 

Monitoramento Visual Visual/Instrumento 
Rotina 

Monitoramento Detalhado 
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4.3.1 Pilha Capão da Serra 
 

A pilha Capão da Serra, como foi visto, obteve um total de seiscentos pontos, sendo 

enquadrada na classe III, com potencial de ruptura moderado. No que segue far-se-á 

uma discussão sobre o enquadramento ou não da pilha dentro da classe, baseando-se no 

levantamento realizado sobre sua performance.  

 

Na fase de investigação do local onde a pilha foi construída, foram realizados 

levantamentos de campo e sondagens para reconhecimento do terreno, obtendo 

informações sobre os materiais constituintes da fundação. 

 

Na fase de projeto, foram feitas análises de estabilidade, utilizando o método de Bishop 

Simplificado, com ruptura circular global (pilha completa), para condições de 

solicitações reais e hipotéticas tendo o objetivo de simular condições extremas. A 

análise de estabilidade foi realizada utilizando parâmetros geomecânicos de ensaios de 

laboratório, de análises de comportamento de pilhas existentes e da experiência dos 

profissionais envolvidos.  

 

Na fase de construção, algumas recomendações foram feitas para o bom 

desenvolvimento da pilha. A pilha está sendo formada em camadas, com bermas de, no 

máximo, vinte metros de altura. Existem ainda vários locais para disposição do material, 

limitando-se, assim, a taxa de carregamento. Outra medida construtiva positiva é o 

cuidado com a drenagem superficial que é providenciada à medida que a pilha se forma 

como se pode observar na Figuras 4.13 e 4.14. 
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Figura 4.13 - Canal periférico de condução das  
águas pluviais da Pilha Capão da Serra 

 
 
 

 

Figura 4.14 - Canal periférico de condução das águas 
pluviais (trecho de enrocamento) - Pilha Capão da Serra 

 

O monitoramento está sendo realizado por meio da leitura de instrumentos e da 

inspeção de campo feita por técnicos da empresa. Pode-se observar na Figura 4.15 e 

4.16, os tipos de instrumentos utilizados para acompanhamento do comportamento da 

pilha na fase atual de sua operação. Outros mais estão previstos em fases mais 

avançadas do projeto. 
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Nesta pilha existem seis instrumentos de piezometria (INA – Medidor de Nível 

D’Água), como mostra a Figura 4.15. Pode-se considerar o INA 01/04 como de 

fundação, estando bem próximo ao enrocamento. O INA 05/06 e o INA 06/06 estão 

quase na ombreira esquerda. Existem também hastes de monitoramento (Figura 4.16) 

para verificar possíveis movimentações. 

 

 

Figura 4.15 - Posicionamento dos pontos de monitoramento. As linhas em vermelho fazem 
o contorno da Pilha Capão da Serra 

 

 

Figura 4.16 - Cada círculo azul representa o posicionamento de uma haste. 
 As linhas em vermelho fazem o contorno da Pilha Capão da Serra 

INA 01/04 

INA 02/04 

INA 03/06 

INA 04/04 

INA 05/06 

INA 06/06 
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A Vale possui um sistema de gestão eficiente de informações dos instrumentos 

instalados em suas estruturas, que permite um acesso fácil aos dados coletados pelos 

equipamentos e sua localização. As informações são armazenadas, ficando disponíveis 

para todas as pessoas que trabalham no setor de geotecnia e demais áreas afins. 

 

A prevenção de erosão superficial dos taludes obedece, entre outras medidas, a cuidados 

com a cobertura vegetal à medida que os bancos vão sendo finalizados, como indicado 

na Figura 4.17. 

 

 
 

Figura 4.17 - Um dos bancos da Pilha Capão da Serra já finalizado e  
revegetado  

 

 

De um modo geral não se tem notícia de nenhum evento anormal que pudesse ter 

afetado a estabilidade geral da pilha.  
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As considerações acima serviram para o preenchimento da Tabela 4.9 para a Pilha 

Capão da Serra, onde depois de analisados os nove itens, com informações em seis 

deles (reconhecimento do local, sondagens, análise de estabilidade, restrições na 

construção e monitoramento) chegou-se a respostas satisfatórias para atendimento aos 

requisitos de esforço de uma pilha classe III ou mesmo classe IV, no que tange a 

sondagens. 

 

Resumindo, pode-se dizer provisoriamente com base no sistema de classificação que o 

manejo dado a Pilha Capão da Serra é compatível com a classe de estabilidade, 

realizando em um dos itens (investigação/sondagem), um cuidado superior a sua classe. 
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Tabela 4.9 - Enquadramento da Classe da Pilha Capão da Serra (Classe III) 
 

Itens Descrição Classe I Classe II Classe III Classe IV 

Reconhecimento do 
Local 

Básico Completo Detalhado 

Programa de Ensaio Mínimo Limitado Detalhado 
Opcional Poço de Inspeção Nenhum 

Obrigatório 
Obrigatório 

Opcional Amostragem 
Indeformada 

Nenhuma Nenhuma 
Obrigatório 

Opcional  

 
 

Investigação 

 
Sondagens 

 
Nenhuma 

 
Nenhuma 

 
Obrigatório 

Análise de Estabilidade Ábacos Básica Detalhada Projeto 
Projeto Básico   Obrigatório 

Restrições na 
Construção 

Mínimas Certas Moderadas  
 

Construção Monitoramento Visual Visual/Instrumento 
Rotina 

Monitoramento Detalhado 
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4.3.3 Pilha Grota 0 

 

A Pilha Grota 0 obteve um total de oitocentos pontos, sendo enquadrada na classe III, 

com potencial de ruptura moderado. Esta pilha se encontrava desativada e foi retomada 

recentemente.  

 

Na fase de investigação do local onde a pilha foi construída, foram realizados 

levantamentos de campo, mapeamentos geológicos-geotécnicos de superfície, 

sondagens e ensaios "in-situ" e de laboratório, para o reconhecimento do terreno de 

fundação das áreas previstas para disposição, bem como definição dos parâmetros 

geotécnicos do material estéril. 

 

O monitoramento é realizado por meio de instrumentação e de inspeção de campo por 

técnicos da empresa ou tercerizados. Existem nesta estrutura cinco instrumentos de 

piezometria operantes: INA 10/99 (terço médio), INA 15/01, no terço inferior (próximo 

ao enrocamento), Pz 19/04, Pz 17/04 (no terço superior) e Pz 18/04, vistos na Figura 

4.18. 

 

 

Figura 4.18 - Imagem de localização dos instrumentos de  
monitoramento na Pilha Grota 0 

INA 10/99 

INA 15/01 
Pz 19/04 A e B 

Pz 18/04 A e B Pz 17/04 
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Os instrumentos de movimentação podem ser vistos na Figura 4.19. O instrumento 

localizado próximo ao pé da pilha encontra-se bem adjacente ao enrocamento de pé.  

 

 

Figura 4.19 - Imagem de satélite da pilha com a localização 
das hastes 

 

Os dados de monitoramento são tratados dentro do sistema de gestão das informações 

comentado anteriormente.  

 
A pilha antiga encontra-se já revegetada, como apresenta a Figura 4.20. A parte nova 

está sendo desenvolvida, estando ainda desprovida de cobertura vegetal. 
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Figura 4.20 - Parte da Pilha Grota 0 revegetada 
 

 

De acordo com a Tabela 4.10, foram analisadas nove itens sobre a Pilha Grota 0. Havia 

informações em seis deles, todos marcados na classe III/IV, com exceção de um, 

marcado em classe superior, ou seja acima do exigido.  

 
De acordo com a avaliação realizada, conclui-se provisoriamente que a Pilha Grota 0, 

de classe III, está recebendo cuidados apropriados à sua classificação, e em um dos itens 

esse cuidado vai um pouco além do esperado a sua classe. 
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Tabela 4.10 - Enquadramento da Classe da Pilha Grota 0 (Classe III) 
 

Itens Descrição Classe I Classe II Classe III Classe IV 

Reconhecimento do 
Local 

Básico Completo Detalhado 

Programa de Ensaio Mínimo Limitado Detalhado 
Opcional Poço de Inspeção Nenhum 

Obrigatório 
Obrigatório 

Opcional Amostragem 
Indeformada 

Nenhuma Nenhuma 
Obrigatório 

Opcional  

 
 

Investigação 

 
Sondagens 

 
Nenhum 

 
Nenhum 

 

Obrigatório 

Análise de Estabilidade Ábacos Básica Detalhada Projeto 
Projeto Básico   Obrigatório 
Restrições na 
Construção 

Mínima Certas Moderadas Construção 

Monitoramento Visual Visual/Instrumento 
Rotina 

Monitoramento Detalhado 
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Ao finalizar a avaliação do sistema de classificação para as três pilhas escolhidas pode-

se dizer provisoriamente que as mesmas foram e/ou estão sendo objeto de um esforço 

compatível com o potencial de ruptura de cada uma.  

 

Cabe salientar que quando uma pilha se enquadra em classe III ou IV não significa que 

romperá e, sim, qual o nível de esforço recomendado àquela fase ou etapa em que a 

pilha se encontra. Qualquer empresa de mineração pode ter uma pilha classe III ou IV e 

utilizar o nível de esforço necessário, não apresentando assim problemas adversos com 

a sua estrutura, como mostrou o trabalho em estudo. 

 

Atualmente, os locais ideais para disposição do estéril são cada vez mais raros e as áreas 

disponíveis cada vez de mais difícil acesso. Isso pode resultar, caso seja um local 

provável para disposição, em classe IV, não sendo impossível o planejamento, 

construção e monitoramento desta, só exigindo um nível de esforço maior. 

 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS PILHAS 

 

Todas as pilhas de estéril apresentadas foram analisadas, apesar de apenas três fazerem 

parte deste trabalho. Os dados coletados serviram para dar suporte a uma análise das 

características gerais das pilhas, tentando mostrar a prática de manejo de estéreis da 

mineração de ferro dentro do Quadrilátero Ferrífero. 

 

4.4.1 Aspectos Gerais 
 

Todas as pilhas analisadas possuíam características semelhantes, sendo planejadas, 

projetadas e construídas com acompanhamento técnico. De um modo geral são 

formadas pelo método ascendente, o que constitui uma boa prática para a estabilidade 

das estruturas. Para dispor o estéril, locais apropriados são estudados buscando áreas 

que comportem o volume necessário, causando menores impactos. O monitoramento 

acompanha todas as fases de vida de uma pilha, sendo mais completo de acordo com as 

necessidades da estrutura (classe). 
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4.4.2 Análise dos Dados Coletados 

 

Na fase da pesquisa deste trabalho trinta das trinta e quatro pilhas de estéril avaliadas, 

possuíam dados disponíveis e as quatro restantes estavam em projeto, não sendo 

possível a coleta, das informações. Das informações coletadas, 40% foram adquiridas de 

projetos executivos, 10% da análise de risco - FMEA e os 50% restantes de documentos 

diversos (parecer de consultor, avaliações de projetos, projeto de ampliação, estudos 

geotécnicos, etc), de anotações da visita ao campo e de comunicações pessoais com 

técnicos da empresa. 

 

A pesquisa foi realizada com aproximadamente 88% das estruturas existentes, sendo 

que 36% estavam em atividade, 16% em fase de projeto e 36% desativadas. 

 

Entre as trinta pilhas investigadas, muitas não possuíam as informações necessárias ao 

sistema de classificação, principalmente as primeiras pilhas construídas pela empresa, 

mas de um modo geral, os dados encontrados apresentam uma idéia da prática realizada 

pela empresa. Começando pelo método construtivo, das pilhas que possuíam 

informações documentadas, 100% são desenvolvidas pelo método ascendente, sendo 

que deste total, 70% são de aterro em vale “Valley Fill”, 16% são de aterro em encosta 

“Sidehill Fill”, 7% são de aterro em crista “Ridge Crest Fill” e 7% são em forma de 

pilha “Heaped Fill”. 

 

As pilhas variam de médio a grande porte. As alturas das estruturas encontram-se na 

faixa de 70 m a 300 m, sendo 40% das pilhas maiores que 200 m, 47% entre 100 m e 

200 m e 13% menores que 100 m. As alturas dos bancos das pilhas variam de 10 m a 20 

m, sendo 80% de 20 m e 20% variando de 10 m a 20 m. Os ângulos de inclinação geral 

das pilhas variam de 17º a 23º, deste valor, 47% possuem ângulo de 21º, 27% variando 

de 21º a 23º e 26% menores que 21º. Os ângulos entre os bancos variam entre 26º e 29º, 

desta variação, 85% na casa dos 26º- 26,6º e os 15% restante 29º. 

 

Os materiais que compõem as pilhas são provenientes das próprias minas onde as pilhas 

estão sendo construídas ou de minas próximas. Estes materiais possuem, geralmente, 
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características semelhantes, sendo a maioria constituído por filitos, xistos, itabiritos 

pobres, quartzitos, cangas e rochas básicas em diversos estados de alteração. De modo 

geral, 90% das estruturas foram ou serão formadas por estes materiais ou por parte 

deles. 

 

Não só os aspectos construtivos podem ser avaliados com os dados levantados, mas 

também o monitoramento dessas estruturas. O monitoramento é realizado em 100% das 

pilhas, começando na fase inicial da construção e se estendendo pelas fase de 

fechamento e pós-fechamento. Esta informação pôde ser verificada não somente pela 

análise dos de documentos, mas também nas visitas ao campo. 

 

As pilhas de estéril são desenvolvidas de acordo com o que é considerado favorável a 

estabilidade e ao desempenho da estrutura, obedecendo aos fatores econômicos, sociais 

e ambientais, tentando desenvolver inovações e buscando não cometer insucessos 

passados. Todas as informações sobre as características gerais das pilhas estão 

resumidas na Tabela 4.11. 

 

Tabela 4.11 - Análise dos dados coletados para desenvolvimento da dissertação 
 

Dados Verificados % 
Projeto Executivo 40 

Análise de risco - FMEA 10 
Fonte de 

Informações 
Coletadas Documentos diversos 50 

Desativada 36 
Atividade 36 

Situação das 
Pilhas 

Projeto 16 
Método 

Construtivo 
Construção Ascendente 100 

Aterro em vale (Valley Fill) 70 
Aterro em encosta (Sidehill Fill) 16 

Aterro em crista (Ridge Crest Fill) 7 

 
Tipo de Pilha 

Pilha (Heaped Fill) 7 
< 100m 13 

100m a 200m 47 
Altura Geral da 

Pilha 
> 200m 40 
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Dados Verificados % 
10m a 20m 20 Altura dos 

Bancos 20m 80 
21º 47 

21º a 23º 27 
Ângulo de 

Inclinação Geral 
dos Taludes < 21º 26 

26º- 26,6º 85 Ângulo entre 
Bancos 29º 15 

Qualidade do 
Material 

Filitos, xistos, itabiritos pobres, quartzitos, cangas e 
rochas básicas em diversos estados de alteração 

90 

Monitoramento Inspeção e instrumentos  100 
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CAPÍTULO 5 

 

 

 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho estudou o sistema de classificação de pilha de estéril, baseado em fatores-

chave que afetam a estabilidade física de uma pilha. O trabalho consistiu no estudo de 

caso de pilhas de estéril já formadas ou em formação, com vista à utilização desta 

ferramenta, tanto na fase de planejamento, quanto em todas as fases da vida de uma 

pilha 

 

Para o estudo do sistema de classificação e conseqüente avaliação, foram empregadas 

duas metodologias de trabalho: pesquisa documental e trabalho de campo. A partir 

dessas metodologias e sua aplicação no estudo de caso, chegou-se às conclusões 

apresentadas abaixo: 

 

• O estudo mostra que o sistema proposto apresenta um nível bastante satisfatório 

entre sua aplicabilidade e facilidade de utilização 

 

• O método apóia-se bastante no acompanhamento de variáveis, como taxa de 

movimentação, qualidade do material, condições piezométricas e taxa de subida 

da pilha. Por meio do sistema de classificação, é possível acompanhar cada uma 

dessas variáveis, podendo-se intervir em resultados não satisfatórios e mudar a 

situação indesejável em que a pilha se encontra em qualquer fase de sua vida 

útil; 
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• Exigências de monitoramento podem ser levantadas por meio do sistema de 

classificação. É possível identificar o monitoramento adequado para a fase em 

que a pilha se encontra. Por exemplo, das classes III e IV, exige-se 

monitoramento com instrumentos, além do visual. Já das pilhas de classe I e II, 

exige-se monitoramento visual e com instrumentos apenas se movimentos 

anormais forem detectados; 

 

• A etapa de enquadramento das classes não é totalmente conclusiva neste 

trabalho, pois alguns itens não possuíam as informações necessárias; 

 

• Todo esforço deve ser feito no sentido de adequar a taxa de subida da pilha 

(altas taxas de avanço do aterro podem resultar em geração de excesso de poro 

pressões, além de não permitir o adensamento do material), garantir a colocação 

adequada dos materiais (zoneamento), e em linhas gerais, seguir procedimentos 

para minimizar a instabilidade; 

 

• O sistema de classificação promove a idéia de que as pilhas não podem ser 

consideradas massas homogêneas e isotrópicas, nem serem tomadas como 

estruturas francamente drenantes; 

 

• O sistema de classificação não é uma ferramenta de análise de risco, 

entendendo-se risco como o produto do perigo pela exposição. O sistema de 

classificação avalia somente o potencial de instabilidade, mas não apresenta 

medidas de exposição plausível (conseqüências). Nesse aspecto, ele se 

diferencia de uma ferramenta de análise de risco do tipo FMEA; 

 

• O sistema de classificação também não substitui a análise de estabilidade 

clássica, sendo-lhe complementar por facilitar a identificação condicionantes e o 

nível de esforço na análise de estabilidade; 
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• A questão de avaliação de enquadramento da classe foi aprofundada neste 

trabalho com o desenvolvimento da Tabela 4.7. A verificação do enquadramento 

da classe, não aparece no trabalho original, conseqüentemente é uma 

contribuição desta pesquisa, facilitando a verificação da compatibilidade da 

classe com o nível de esforço empregado; 

 

• Como subproduto foi possível conhecer de maneira geral o manejo da 

disposição de estéril em uma grande empresa de mineração de ferro no 

Quadrilátero Ferrífero. 

 

A aplicação do sistema de classificação proposto às pilhas escolhidas permite afirmar 

que se trata de um instrumento que pode ser muito útil tanto no planejamento, como 

também na avaliação de todas as fases da vida de uma pilha. No primeiro caso, a 

classificação auxilia na escolha dos possíveis locais para disposição do material estéril 

na medida em que estima o nível de esforço necessário para cada uma das classes 

encontradas. No caso do sistema de classificação ser aplicado a pilhas em formação, a 

verificação das variáveis-chave permite se avaliar o nível do potencial de ruptura 

associado à classe da pilha e o que se está realizando para atender às exigências de 

estabilidade. O mesmo raciocínio pode ser estendido a pilhas já desativadas. 

 

 

5.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

O sistema de classificação é uma ferramenta para avaliar o potencial de ruptura de 

pilhas de estéril. Ele pode ser melhor explorado para agilizar estudos preliminares, 

principalmente nestes tempos de grandes preocupações ambientais, em que a 

dificuldade de licenciamento ambiental de novas áreas para disposição vem 

aumentando. Acrescente-se a isso, o uso do sistema para avaliar o comportamento das 

inúmeras estruturas já existentes (ativas ou desativadas), cujo desconhecimento do 

comportamento trazem grandes preocupações. Neste contexto, sugerem-se os seguintes 

tópicos a serem abordados futuramente: 
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• A drenagem superficial é um fator que afeta a estabilidade de pilhas, apesar de 

não ser considerada na ferramenta em estudo. Aconselham-se análises e 

subseqüentes avaliações do comportamento das pilhas e de rupturas, podendo 

assim, acrescentar esse item, ao sistema de classificação; 

 

• Acrescentar ao método, variáveis que afetam a estabilidade química de pilha; 

 

• Ampliar a utilização do sistema, não somente para estruturas constituídas de 

materiais ferrosos, mas também se estender às constituídas de materiais não 

ferrosos; 

 

• A ferramenta é um conceito novo que deve ser utilizado, permitindo, assim, 

mudanças e melhoramento do método; 

 

• O método de disposição de estéril pode ser melhorado com base no sistema de 

classificação, de modo a garantir um nível aceitável de estabilidade; 

 

• Devem ser preparadas recomendações operacionais para se lidar com as diversas 

condições dos locais a ser disposto o material estéril. 

 

Cada local e projeto de disposição de estéreis é único, e condições específicas podem 

ditar uma gama variada de investigações geotécnicas e condicionantes de projeto. As 

recomendações apresentadas neste trabalho cobrem uma variedade de condições, sendo 

impraticável considerar todas as situações. 
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APÊNDICE A 

 

 

 

TABELA DOS DADOS DO ARQUIVO FÍSICO DA MBR QUE FORAM 

ANALISADOS 

 
Conteúdo / Código/ 

Registro 
Título/Registro Resumo 

 Revisão do Projeto de 
Deposição de Estéril na 
MAC/RT001 

Proposta de algumas alterações da 
estrada definitiva de acesso às 
pilhas de estéril. 

 Estrada de Acesso às Pilhas de 
Estéril/ RT002 e 003 

Proposta de mudança da posição 
do atual acesso às pilhas de estéril, 
seja dentro ou fora da cava. 

 Estabelecimentos das Áreas de 
Deposição de Estéril na MAC/ 
RT 004 e 005 

Revisão do projeto de deposição 
de estéril da MAC e determina as 
áreas a serem utilizadas como bota 
fora. 

Estabelecimento das Áreas de 
Deposição na MAC/ RT006 

Estabelecimento das áreas para 
disposição - resumo dos planos 
anuais. 

Comentários sobre o Relatório 
do Dr. David Campbell/ 
RT007 

Parecer técnico sobre o projeto de 
recuperação da pilha da Grota 3 – 
MAC. 

Execução de Piezômetros em 
Pilhas de Estéreis MAC e 
MUT – Carta Convite/ RT008 

Apresentação de proposta para a 
execução dos serviços objeto da 
carta convite em referência. 

 
 
 
 

Estéril 
MAC/10.01/01 a 26 

Atualização da Estimativa de 
Volume de Estéril a Estocar na 
MAC/ RT009 

Plano de estocagem para a mina 
de Águas Claras. 

 Usos de Estéreis e Rejeitos da 
MBR/ RT011 

Possíveis usos dos estéreis e 
rejeitos da MBR. 

 Áreas para Disposição de 
Itabiritos Dolomíticos/ RT012 

Estudo sobre áreas para disposição 
de itabiritos dolomíticos. 

 Plano de Recuperação de 
Estéril – Reavaliação/RT013 

Estudo sobre o plano de 
recuperação de estéril e 
reavaliação. 

 Retaludamento nas Pilhas de 
Estéreis/ RT014 e 015  

Resumo das conclusões tiradas 
pelo autor e em anexo os 
resultados de cada componente do 
grupo. 
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Conteúdo / Código/ 

Registro 
Título/Registro Resumo 

 Minas de Águas Claras – 
Grota3/ RT016 

Avaliação da estabilidade geral da 
pilha de estéreis da Grota 3 em 
função da evolução dos serviços 
em andamento na área. 

 Revisão do Projeto de 
Disposição de Estéreis da Pilha 
da Grota 3/ RT017 

Visa adequar a situação atual da 
pilha de estéreis da Grota 3 às 
condições do projeto final. 

 Projeto Executivo Pilha de 
Estéril – Grota 0/ RT018 

Proposta comercial referente à 
“Elaboração de Versão em Inglês 
do Relatório Final do Projeto 
Executivo da Pilha de Estéril da 
Grota 0. 

Estéril 
MAC/10.01/01 a 26 

Medidas a Serem Tomadas 
para Solucionar o Problema 
Decorrente do Deslizamento 
da Grota0/ RT019 

Informações das medidas a serem 
tomadas para solucionar o 
problema do deslizamento da 
Grota 0. 

 Relatório sobre a Estabilidade 
da Pilha de Estéril da Grota 3 
da MAC/ RT020 

Revisão dos dados, estudos e 
projetos existentes sobre a pilha 
da Grota nº3 da mina de Águas 
Claras. 

 Sistema de Drenagem 
Superficial das Pilhas de 
Estéril – Considerações sobre 
o Desempenho dos Canais em 
Enrocamentos/ RT021 

Apresentação de considerações 
sobre o desempenho dos canais 
em enrocamento de drenagem 
superficial das disposição de 
estéril que foram rigorosamente 
testadas durante as intensas 
precipitações ocorridas durante o 
mês de dezembro/1983. 

 Estudos para Recuperação da 
Pilha de Estéreis da Grota 3 da 
MAC/ RT022 

Apresentação dos estudos 
realizados para a otimização da 
alternativa de retaludamento da 
pilha da Grota 3. 

 Relatório Fotográfico – Área 
de Deposição de Estéril/ 
RT023 

Relatório fotográfico, mostrando 
uma visão geral da área. 
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Conteúdo / Código/ 

Registro 
Título/Registro Resumo 

 Estimativa da Densidade dos 
Estéreis/ RT024 – junho/1989 

Determinação das densidades dos 
diversos tipos de estéreis da MAC. 

Estéril 
MAC/10.01/01 a 26 

Estudo de Alternativas de 
Tratamento da Grota 3 de 
deposição de Rejeitos/ RT025 

Síntese dos estudos de alternativas 
desenvolvidos a nível de 
viabilidade, de tratamento da pilha 
de deposição de estéril na Grota 3, 
Mina de Águas Claras. 

 Relatório Geral de Apreciação 
do Comportamento da 
Instrumentação Instalada nos 
Depósitos de Estéril/ RT026 

Síntese interpretativa do 
comportamento observado e 
medido na área de disposição de 
estéril, área do “loop” e área da 
correia BC-08. 

 Levantamento Fotográfico 
Grota 02/ RT027 

Fotografias da Grota 2. 

 Barragem 8, Grota 4 – 
Fotografias/ RT028 

Fotografias da barragem 8 e da 
Grota 4 

 Levantamento Fotográfico 
Grota 04/ RT029 

Fotografias da Grota 4 

 Levantamento Fotográfico 
Grota 02/ RT030 

Fotografias da Grota 2 

 Levantamento Fotográfico 
Grota 04/ 031 

Fotografias da Grota 4 

Estéril 
MAC/10.01/27 a 34 

Aterro Estrutural Grota (-1) 
Fotografias/ RT032 

Fotografias do aterro estrutural 
Grota -1 

 Fotografias Grota 0/ RT033 Fotografias da Grota 0 
 Projeto do Aterro da Grota (-1) 

e Ampliação da Plataforma de 
Estocagem Junto à Correia 
BC-09/ RT034 

Projeto detalhado do aterro a ser 
construído na grota (-1) com o 
objetivo de ampliar a capacidade 
de estocagem junto à correia BC-
09. 

 
Estéril 
MAC/10.01/44 a 49 

Avaliação Geotécnica entre 
Junho e Dezembro de 1993 e 
Perspectivas – Grota 3/ RT044 

Relata sobre a Grota 3 da mina de 
Águas Claras e da continuidade 
aos estudos geotécnicos 
apresentados no R250-01. 
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Conteúdo / Código/ 

Registro 
Título/Registro Resumo 

 Minimum Volume Design For 
the Stabilization of Gully 3 
Waste Pile/ RT045 

Relata sobre a estabilidade da 
pilha de estéril da Grota 3 da mina 
de Águas Claras. 

 
Estéril 

MAC/10.01/44 a 49 

Projeto de Maior Volume para 
Ampliação da Pilha da Grota 
3/ RT046 

Projeto de ampliação da pilha de 
estéreis existentes na Grota 3 da 
mina de Águas Claras. 

 Maximum Volume Design to 
Increase the Capacity of the 
Gully 3 Pile/ RT047 

Relata sobre o aumento da 
capacidade de estocagem da pilha 
da Grota 3 da mina de Águas 
Claras. 

 Geotechnical Evaluation and 
Studies for Future Scenarios/ 
RT048 

Relata sobre a Grota 3 da Mina de 
Águas Claras onde existe uma 
pilha de estocagem de estéril. 

 Avaliação Geotécnica e Estudo 
de Cenários Futuros Grota 3/ 
RT049 

Relata sobre a Grota 3 da mina de 
Águas Claras no interior da qual 
se encontra uma pilha de estéreis. 

 Projeto 3 – Ampliação e 
Estabilização da Pilha da Grota 
3/ RT050 

Projeto de ampliação e 
estabilização das pilhas de estéreis 
na Grota 3 da mina de Águas 
Claras, denominado “Projeto 3”. 

 Geração de Rejeito/ RT051, 
052, 053 

Medição da espessura da adutora 
de Under-Flow para a Grota 3. 

 Dique da Grota 3/ RT054 Evolução de rejeito. 
Estéril 

MAC/10.01/50 a 60 
Geração de Rejeito/ RT055 e 
056 

Evolução de rejeito, vazões dos 
drenos, níveis piezométricos e 
vazões das surgências. 

 Estudo de Alternativas de 
Tratamento da Grota 3 de 
Deposição de Rejeitos/ RT057 

Síntese dos estudos das 
alternativas desenvolvidas a nível 
de viabilidade, do tratamento da 
pilha de disposição de estéril na 
Grota 3, da mina de Águas Claras. 
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Conteúdo / Código/ 

Registro 
Título/Registro Resumo 

 Estudos de Alternativas de 
Tratamento da Grota 3 de 
Deposição de Rejeitos/ 058 

Síntese dos estudos das 
alternativas desenvolvidas a nível 
de viabilidade, do tratamento da 
pilha de disposição de estéril na 
Grota 3, da mina de Águas Claras. 

Estéril 
MAC/10.01/50 a 60 

Monitoramento da Grota 3/ 
RT059 

Medição da espessura da adutora 
de Under-Flow para a Grota 3. 

 Levantamento Fotográfico/ 
RT060 
 

Levantamento fotegráfico. 

 Review of the 
Recommendations for 
Improvement of the Stability 
of the Waste Dump at Grota 
nº3/ RT061 

Estudo geotécnico da Grota 3, 
estão sintetizados os resultados 
dos estudos realizados. 

 An Assessment of Measures to 
Assure Long Term Stability of 
the Fill at Grota nº 3/ RT062 

Relatório de visita a Mina de 
Águas Claras, Grota 3, revisão do 
estudo da pilha. 

 Estudo de Redução da 
Remoção de Estéril da Face 
Norte/ RT063 

Estudo de redução da remoção de 
estéril face norte.  

 Projeto de Menor Volume para 
Estabilização da Pilha da Grota 
3 

Projeto de estabilização da pilha 
de estéreis existentes na Grota 3 
da mina de Águas Claras. 

Estéril 
MAC/10.01/61 a 67 

Barragens Ecológicas das 
Grotas de Deposição de Estéril 
da MAC/RT067 

Estudo preliminar preparado por 
NDC sobre localização, volumes e 
custos de construção da barragem 
ecológica necessária a contenção 
total dos resíduos provenientes do 
estéril da mina de Águas Claras. 

 Pilha de Estéril – 
Grota2/Grota3 – Piezômetros 

Dados piezométricos. 

 Grota 3 – Serviços 
Geotécnicos Piezômetros 

Instalação de piezômetros 

 Pilha de Estéreis – 
Grota1/Grota2 – Piezômetros 

Dados piezométricos. 
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Conteúdo / Código/ 

Registro 
Título/Registro Resumo 

 Área da Pilha de Estéreis/ 
Grota03 

 

Estéril 
MAC/10.01/61 a 67 

Nota sobre as Reuniões nos 
Dias 16 e 17 de Novembro de 
1994, sobre a Estabilidade dos 
Taludes da Pilha de Estéril, da 
Grota nº3 da MAC 

Exame das condições de 
estabilidade dos taludes da pilha 
da Grota nº 3 (nota sobre reunião). 

 Estudos 
Geotécnicos/Barragens – 
Grota3 

Dados geotécnicos.  

 Avaliação das Condições da 
Grota 3 

Condições piezométricas na Grota 
3. 

 Relatório sobre Ocorrência na 
G-3 

Documentos sobre ocorrência na 
G-3 

Estéril 
MAC/10.01/- 

Barragem da Grota 4 – 
Córrego Criminosos 

Documentos como cartas, parecer 
técnico, etc. 

 Projeto Executivo da Pilha de 
Estéril da Grota 0/ RT001 

Refere-se ao projeto executivo da 
pilha da Grota 0. 

 
 
 
 
 
 

Estéril 
MUT/10.02/01 a 20 

Relatório do Projeto Básico de 
Deposição de Estéril/ RT002 

Apresenta, em nível de projeto 
básico, os trabalhos desenvolvidos 
para a definição conceitual da 
disposição de estéril proveniente 
da ampliação da Mina da Mutuca. 

 Pilha de Estéril da Grota 2 – 
Recuperação Canal Drenagem/ 
RT003 

Apresenta os projetos de 
construção da barreira de emissão 
sonora localizado nas pilhas das 
Grotas 1 e 2, e o projeto de 
recuperação da erosão do canal de 
drenagem entre as Grotas 2 e 3 da 
Mina da Mutuca. 

 Deposição de Estéril Mina 
Mutuca/ RT004 

Cálculo do volume de estéril a ser 
lançado na mina da Mutuca. 

 Pilha de Estéril Grota II Visita 
Técnica/ RT005 

Registro das atividades 
desenvolvidas durante a visita 
técnica à mina da Mutuca. 
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Conteúdo / Código/ 

Registro 
Título/Registro Resumo 

 Pilha Grota 0/RT006 Refere-se ao projeto de expansão 
do pátio de estocagem dos 
produtos junto à ITM, enviado 
para apreciação. 
 

 Deposição de Estéril Análise 
de Estabilidade/ RT007 

Apresenta conclusões dos novos 
estudos de estabilidade das pilhas 
de estéril da mina da Mutuca. 

 Pilha de Estéril da Grota 0/ 
RT008 

Proposta técnico/comercial para 
execução do projeto executivo da 
Pilha de Estérel da Grota 0 na 
mina da Mutuca. 

 
 
 

Estéril 
MUT/10.02/01 a 20 

Revisão do Plano de 
Disposição de Estéril na Grota 
0/ RT010 

Plano elaborado para atender a 
necessidade de redução da 
distância de transporte de estéril. 

 Plano de Drenagem e Projeto 
de Estrada de Acesso, do 
Aterro de Estéril da Grota 1/ 
RT011 

Plano de drenagem e projeto de 
estrada de acesso. 

 Drenagem Interna da Grota 0/ 
RT012 

Projeto da drenagem interna. 

 Estrada para Transporte de 
Estéril/ RT013 

Estudo da opção de estrada, 
desenho anexo, executada em 
aterro, com menor extensão. 

 Nota sobre a Disposição de 
Estéril na Grota 0/ RT014 
 

Nota sobre disposição de estéril na 
Grota 0. 

 Cronologia de Execução Grota 
0 – Barragem 5/ RT015 

Trata dos trabalhos inerentes à 
construção da Pilha de Estéril da 
Grota 0 e ao alteamento da 
Barragem 5 – Cronograma. 

 Cronograma Grota x 0 
Barragem 5/RT016 

Cronograma de execução do 
trabalho. 
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Conteúdo / Código/ 

Registro 
Título/Registro Resumo 

 Pilha de Estéril da Grota 0/ 
RT017 

Análises adicionais de 
estabilidade efetuadas para a Pilha 
de Estéril da Grota 0. 

 Estudo de Alternativas de 
Trajeto para Transporte de 
Estéril/ RT018 

Apresenta três alternativas de 
otimização do trajeto entre a saída 
da mina posicionada junto à pilha 
intermediária e as Grotas 0 e 2. 

Estéril 
MUT/10.02/01 a 20 

Projeto de Disposição de 
Estéril na Grota 2/ RT019 

Mapa 

 Pilhas de Estéril Análises de 
Estabilidade Decorrentes de 
Modificação de Projeto/ 
RT020 

Apresenta os resultados e critérios 
utilizados nas análises de 
estabilidade executadas em 
decorrência de modificações no 
projeto de disposição de estéril da 
mina da Mutuca, recomendações 
executivas são fornecidas em 
função dos resultados obtidos. 

 Pilha de Estéreis – Grota Zero 
– Estudos Geotécnicos 

-------------- 

 Barragem de Rejeito 03 -------------- 
 Projeto Mutuca - Barragem de 

Rejeito nº 05 
Ensaios de laboratório. 

 
 
 
 
 
 

Estéril 
MUT/10.02/21 a 29 

Revisão da Pilha de Estéreis da 
Grota Zero/ RT021 

Nova concepção do projeto de 
disposição de estéreis para MUT, 
elaborado no sentido de ampliar a 
capacidade de disposição na Pilha 
da Grota 0 e evitar a necessidade 
de disposição na Pilha Grota 2. 

 Revisão das Alternativas de 
Transporte de Estéril: Trajeto 
Atual x Acesso Junto a Pilha 
Intermediária/ RT022 

Revisão das alternativas de 
transporte de estéril. 

 Pilha de Estéril na Mina da 
Mutuca, Projeto Detalhado/ 
RT023 

Projeto detalhado das pilhas de 
estéril na MUT. 
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Conteúdo / Código/ 

Registro 
Título/Registro Resumo 

 Sistema de Disposição de 
Estéril Mina da Mutuca/ 
RT024 e 025 

Disposição de estéril na MUT – 
volume I, método construtivo das 
pilhas de estéril através do 
planejamento ao longo do 
tempo/mapas disposição de Estéril 
MUT – Volume II. 

Estéril 
MUT/10.02/21 a 29 

Documento Fotográfico/ 
RT026 

Material fotográfico MUT. 

 Estudos de Alternativas para 
Disposição Conjunta de Estéril 
e Rejeitos na Cava da Mina da 
Mutuca/ RT027 

Relatório de alternativas para 
disposição conjunta de estéril e 
rejeito na cava da MUT. 

 Deposição de Estéril na Mina 
da Mutuca/ RT028 

Opção para deposição de estéril na 
mina da MUT – menor distância. 

 Simulação de Deposição de 
Estéril nas Grotas 0 e 2/ 
RT029 

Simulação de disposição de estéril 
nas Grotas 0 e 2 para certos 
volumes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estéril 
TAM/10.04/01 a 06 

Disposição de Estéril x 
Reabilitação Ambiental das 
Cavas/ RT001 

Sugestões baseado nas premissas 
de reabilitação integral das minas 
do “sistema Sul” da MBR (MAC, 
MUT, CPX) e redução das 
possíveis dificuldades na 
negociação com órgãos 
ambientais em função dos 
desmatamentos próximos às minas 
do “Sistema Central” (TAM e 
CMT) 

 Pilha de Estéril do Tamanduá – 
Norte – Projeto Básico/ RT002 

Projeto Básico, alguns dados 
geométricos. 

 Pilha de Estéril da Grota Fria - 
Projeto Executivo / RT003 

Constam deste relatório os 
desenhos de projeto, 
especificações técnicas 
construtivas, manual de 
instrumentação e controle, 
cronograma físico de construção, 
quantitativos principais e 
memórias de cálculo. 
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Conteúdo / Código/ 

Registro 
Título/Registro Resumo 

 Pilha Capão da Serra – Projeto 
Executivo 3/3  / RT004 

Detalhamento do pé da pilha, 
mapas 

 Waste Disposal Project Pico 
Mine/ RT005 

Mapa  

 Projeto Executivo de 
Recuperação do Vale do 
Córrego da Grota Fria – Sub-
Bacia do Ribeirão dos 
Macacos/ RT006 

Projeto de recuperação do Vale da 
Grota Fria, afluente do córrego 
Marumbé, pertencente a sub-bacia 
do ribeirão dos Macacos. 

 
 
 
 

Estéril 
TAM/10.04/01 a 06 

Inspeção na Mina do Pico/ 
RT001 

Inspeção na Mina do Pico para 
orientar o início da execução da 
Pilha de Estéril da Cata Branca e 
prosseguimento da obra do dique 
do Sapecado. 

 Justificativa para Diminuição 
da Relação Estéril/Minério da 
Mina do Pico/ RT002 

Justificativa para diminuição da 
relação estéril/minério. 

 Projeção da Necessidade de 
Remoção de Estéril até o Final 
de 1996/ RT003 
 

 A análise da situação atual de 
extração de estéril e suas 
implicações futuras com respeito 
ao desenvolvimento da mina. 

 Mina do Pico – Sistema de 
Disposição de Estéreis, Pilha 
Sapecado/ RT006 (10.3.1) 

Análise das condições de 
fundação para implantação da 
pilha de estéreis, em continuidade 
a atual Pilha do Sapecado, à 
jusante do Dique Sapecado. 

 
Estéril Outras 

Unidades/10.08/01 
a 10 

Mina do Capitão do Mato – 
Sistema de Disposição de 
Estéreis e Sedimentos – 
Projeto de Concepção e 
Executivos/ RT001 

Relata sobre os projetos 
executivos de alteamento da 
barragem denominada Extrativa 
para a elevação 1320 e do dique 
denominado “B”. 
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Conteúdo / Código/ 

Registro 
Título/Registro Resumo 

 Mina do Capitão do Mato – 
Sistema de Disposição de 
Sedimentos/ RT002 

Refere-se a conceituação geral 
adotada para o projeto de 
alteamento da barragem conhecida 
como Extrativa, situada no 
efluente final da atual área de 
operações mineiras da empresa, ao 
sul do condomínio Morro do 
Chapéu e a oeste da futura Mina 
de Capitão do Mato. 

 
 
 
 
 
 

Estéril Outras 
Unidades/10.08/01 

a 10 

Mina do Capitão do Mato – 
Sistema de Disposição de 
Estéreis Projeto de Concepção 
e Executivos/ RT003 

Objetiva apresentar os dados de 
concepção e de projeto de 
engenharia da pilha da Extrativa e 
da Pilha da Área Oeste, 
considerados seus volumes 
máximos potenciais e alturas 
máximas correspondente. 

 Projeto de Deposição de 
Estéril na Zona Leste – Mina 
da Cata Branca/ RT004 

Estudo das conseqüências sobre as 
reservas da cava final para 
itabiritos caso a Zona Leste 
também venha a ser utilizada para 
acumulação de material estéril. 

 Capitão do Mato Mine/ RT005 Análise da viabilidade econômica 
para movimentação de produtos 
(estéril e ROM) para mina de 
Capitão do Mato baseando-se nos 
quantitativos definidos no LTDP. 

 Estratégicas de Deposição e 
Retomada de Minério em 
Grandes Pilhas/ RT006 

Apresenta situações de estocagem 
realizadas sem o devido controle e 
sugere procedimentos a serem 
utilizados na construção do 
modelo global da pilha. 
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Conteúdo / Código/ 

Registro 
Título/Registro Resumo 

 Estudo de Opções de 
Transporte para o Minério e o 
Estéril de Capão Xavier para 
Mutuca/ RT007 

Visa apresentar os estudos 
desenvolvidos no sentido de se 
estimarem os investimentos 
iniciais, de ampliações e de 
reposições, bem como os custos 
operacionais. 

 Mina do Capitão do Mato – 
Sistema de Disposição de 
Estéril Projeto de Concepção e 
Executivos/ RT008 

Objetiva apresentar os dados de 
concepção e de projeto de 
engenharia da Pilha da Extrativa e 
da Pilha da Área Oeste, 
considerando seus volumes 
máximos potenciais e alturas 
máximas correspondentes. 

 Obra Futura Pilha de Estéril do 
Sapecado Mina do Pico/ 
RT009 

Resultados das sondagens 
realizadas no terreno da empresa. 

Estéril Outras 
Unidades/10.08/01 

a 10 

Revisão do Plano Anual de 
Disposição de Estéril Mina 
Tamanduá Grota Capão da 
Serra/ RT009 

Mapa 

 Arranjo da Mina e das Pilhas 
de Estéril ao Final de 1991 
RT010 

------------------- 

 Plano Diretor para Disposição 
de Estéril e Contenção de 
Rejeitos Mina da Jangada/ 
RT010 Agosto 2002 

Refere-se a primeira tentativa para 
a formação de um banco de dados 
que contenha elementos que 
permitam o estabelecimento de 
critérios para o planejamento das 
atividades de lavra nas Minas de 
Engenho Seco, sob os aspectos de 
disposição de materiais estéreis e 
contenção de rejeitos em 
horizontes de médio e longo 
prazo. 
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Conteúdo / Código/ 

Registro 
Título/Registro Resumo 

 
 
 
 
 
 

Estéril Outras 
Unidades/10.08/01 

a 10 

Plano Diretor para Disposição 
de Estéril e Contenção de 
Rejeitos Mina da Jangada/ 
Março 2002 Parte I 

Refere-se a primeira tentativa para 
a formação de um banco de dados 
que contenha elementos que 
permitam o estabelecimento de 
critérios para o planejamento das 
atividades de lavra nas Minas de 
Engenho Seco, sob os aspectos de 
disposição de materiais estéreis e 
contenção de rejeitos em 
horizontes de médio e longo 
prazo. 

 Avaliação do Projeto da Pilha 
de Estéril de Capão da Serra/ 
RT012 

Avaliação do projeto da pilha de 
estéril Capão da Serra, 
identificando os projetos que 
deveriam sofrer ajuste. 

Estéril 
TAM/10.04/12 a 16 

Documentos Diversos/ RT016 Documentos diversos – 
documentos de finalização das 
pilhas de estéril do complexo 
TAM. 

 Mapa/ RT016 
 

Pilha Capão da Serra/Projeto 
Executivo (mapa). 

 
 
 

Estéril 
TAM/10.04/07 a 11 

Pilha da Grota Fria – Projeto 
Executivo/ RT007 

Constam deste relatório os 
desenhos de projeto, 
especificações técnicas 
construtivas, manual de 
instrumentação e controle, 
cronograma físico de construção, 
quantitativos principais e 
memórias de cálculo. 
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Conteúdo / Código/ 

Registro 
Título/Registro Resumo 

 Pilha Capão da Serra – Projeto 
Executivo 1/3/ RT008 

Constam deste relatório os 
desenhos de projeto, 
especificações técnicas 
construtivas, manual de 
instrumentação e controle, 
cronograma físico de construção, 
quantitativos principais e 
memórias de cálculo. 

Estéril 
TAM/10.04/07 a 11 

Pilha Capão da Serra – Projeto 
Executivo 2/3/ RT009 

Projeto executivo Capão da Serra 
– mapas. 

 Sistema de Disposição de 
Estéreis (Projeto de Concepção 
e Executivos) Capão da Serra e 
Grota Fria/ RT010 

Projeto executivo e concepção 
(texto) Grota Fria. 

 RT011 Projeto executivo Grota Fria – 
mapas e relatórios. 

 Documentos sem 
Especificação de RT 

Projeto básico da Pilha de Estéreis 
do TAM – Norte, projeto 
geométrico e mapas de 
localização. 

 


