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RESUMO

Este trabalho apresenta a sistemática de obtenção de parâmetros
básicos de caráter geolÕgico-geotêcnico, georoecânico e hidrogeotêcnico
para o planejamento dos projetos de lavra das jazidas Lagoa da Rabicha
e Cachoeira, no Distrito Uranífero de Lagoa Real. Os estudos foram de
senvolvidos de modo a fornecer os elementos essenciais para uma primei
ra caracterização geolÕgico-geotêcnica dos maciços.

INTRODUÇÃO
9

As jazidas Lagoa da Rabicha e Cachoeira , localizadas na ProvTn
cia Uranífera de Lagoa Real, sudeste da Bahia, Figura 01, foram estuda_
das ao longo dos últimos cinco anos por diversos métodos de prospecção
mineral, notadamente por várias campanhas de sondagens que perfazem um
total de 58 610 ro perfurados.

Com o desenvolvimento dos trabalhos de prospecção e pesquisa, im
pôs-se a necessidade de obtenção de dados de caráter geotécnico-geome-
canico que servissem de subsídios aos projetos de lavra.

Para tanto, foram executadas as seguintes atividades:
- descrição geotécníca dos testemunhos de sondagens;
- ensaios em testemunhos de sondagens para a determinação da
resistência mecânica e índices físicos;
- determinação das características hidrogeotécnicas e geotermicas
do maciço;
- ensaios de sísmica de refração.

ASPECTOS FISIOGRAfICOS
As jazidas situam-se no maciço de Caetitê com altitudes médias

variandu de 850 m a 1000 m.
0 clima da região varia de semi-úmido a seni-arido, com uma tem-

peratura média anual de 22°C,.com a máxima de 38 C e a mínima de 8°C.
A precipitação média é de 900 mm/ano, ocorrendo a época chuvosa

de outubro a março.
A vegetação predominante é do tipo caatinga.
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FIGURA 01 - Hapa de localização da Província UranTfera de Lagoa Real

GEOLOGIA LOCAL
daNa área das jazidas ocorrem rochas gnaissicas, encaixantes

mineralização uranífera, pertencentes ao embasamento arqueano, com ida
des de rejuvenescimento, desde o Ciclo Jequié (2800-2600 ro.a.) ate o
Ciclo Brasiliano (1100 > 650 m.a.).

Das combinações dos aspectos texturais, estruturais e mineralógi
cos dessas rochas gnaissicas resulta vasta gama de tipos petrogrãficol
formando corpos com dimensões e associações variadas e com passagens
transicionais ou abruptas. Notam-se deformações, recristalizaçoes e
remobilizações bastante acentuadas, condizentes com condições de fá
cies anfibolito, que afetaram o conjunto litolõgico preexistente.

Os microclina plagioclãsio augen gnaisses apresentam na área das
jazidas, distribuição bastante ampla, englobando todo o domínio das
anomalias de urânio.

Os albititos hospedeiros da mineralização ocorrem sob a forma de
corpos alongados e lenticulares descontínuos, encaixados concordante-
mente e com contatos bruscos nos gnaisses.

SISTEMÁTICA DE OBTENÇÃO DOS DADOS DE INTERESSE
Para a obtenção dos dados geológicos, geotécnicos e geomecânicos

foram realizados diversos tipos de trabalhos, que abrangem vários cam
POS da Geotecnia.

Em cada um dos trabalhos , descreve-se a seguir , a metodologia
empregada.

. Descrição geoticniea dos testemunhos de sondagem: Os maciços ro
cnosos e seus componentes descontínuos podem ter sua primeira caracte-
^ a c a o geotecnica obtida através dos dados fornecidos por sondagens
ill» lía* com recuP«r«cão de testemunhos, t essencial pois que a estru

1 co m a c ico rochoso e a naturez» de suas descontinuidades sejam cuT
253



dadosamente descritas e quantificadas por meio dos parâmetros geoticni
cos em acréscimo a descrição litolôgica. Alguns parâmetros geotécnico?
são analisados de forma subjetiva, todavia são dados indiretos importar»
tes para a formulação de hipóteses de projeto, ou elaboração de projeT
tos preliminares.

Os dados obtidos por sondagens mecânicas constam de:
- dados de caráter geométrico e operacional: identificação da
sondagem; localização de cada furo em termos de coordenadas; in-
clinação da sondagem; diâmetro do furo de sondagen ; tipo de
coroa e de barrilete;
- descrição litolôgica dos testemunhos;
- determinação dos parâmetros geotecnicos, resumidos no Quadro 01
a seguir, cuja associação dos mesmos resulta na classifica-
ção geotecnica da rocha;
- acompanhamento de leituras periódicas do nível d'água em furos
desobstruídos.
Levantamento geológico-geotécnico de superfície: Com o intuito de

se caracterizar geoiogicõ-geotecnicamente os materiais que ocorrem era
superfície na área da Jazida Cachoeira, foi efetuado mapeamento geolô-
gico-geotécnico que procurou levantar as zonas de afloramentos rocho-
sos e matacões e as zonas de ocorrência dos tipos predominantes do so
Io.

\ÍK term inação da resistência mecânica e propriedades físicas: As
carac*rr;sticas físicas e mecânicas do material rochoso foram õTfermj^
nada; 11 amostras dos diferentes tipos litológicos provenientes de te_s
temu >r. ; de sondagem rotativa. Para o material terroso, as mesmas ca_
ract.v /sticas foram determinadas em amostras provenientes de poços e
fure > \ trado.

A determinação das características de resistência mecânica dos
teste .XÍ nhos de sondagem constou basicamente de ensaios de compressão
punt'ifjrme , ensaios de compressão axial simples para a obtenção do
valo da tensão de ruptura e do módulo de deformabilidade estático, e
em» os de compressão diametral que determinam a resistência ã tração.

Os ensaios de caracterização das propriedades físicas constaram
da determinação da massa específica aparente seca e saturada, porosida
de »>arente e absorção d'água.

Paramos materiais terrosos foram efetuados ensaios geotecnicos
de 1 .boratório sobre quatro amostras indeformadas e nove amostras de
fornadas. "~

Nas amostras Indeformadas foram efetuados ensaios de caracteriza
ção para a determinação da massa específica dos grãos, dos limites dê
Atterberg e da granuiometria, ensaios de compressão simples, ensaios
triaxiais adensado rápidos e ensaios de cisalhamento direto.

Nas amostras deformadas foram efetuados ensaios de compactação de
energia normal.

A título de complementado dos ensaios efetuados, foram realiza-
dos ensaios de difraçao por raios-X para identificação de argilo-nine-
rais em material de preenchimento de fraturas.

Estudos hidrogeotécnicos das águas superficiais e subterrâneas:
0 levantamento das características hiorogeotecmcas ao maciço ca jazt-
da Cachoeira foi efetuado através de medidas de N.A. em furos de sonda
gens que se encontravam desobstruídos; medidas de N.A. em piezõmetros"
instalados; ensaios de Infiltração a nível variável em piezõmetros ;en
saios de bombeamento em três furos,e análise de dados hidrometeorolõgT
cos disponíveis.

Estes dados permitiram efetuar uma previsão de vazão a ser dre
nada pele cava de exploração e pelas cavas de pesquisa. Os detalhes re
ferentes a este trabalho tstio descritos no artigo de BOTTURA et alii"
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(no prelo).
Ressalta-se que por* se obterem informações auxiliares a respei-

to das características hidrogeotecnicas foram executadas investigações
geotéraicas. Esta técnica consiste basicamente en medir a temperatura
em furos de sondagens desobstruídos em diversos níveis de profundidade.
Nos pontos onde se detecta anomalias no comportamento da distribuição
da curva temperatura x^profundidade, presume-se haver maiores fluxos d'ã
gua que percolam através das descontinuidades. Os detalhes dessa ticni~
ca , bem como os resultados obtidos estão descritos no artigo de HAMZA"
& COSTANZO (no prelo).

Ensaios sísmicos de refração: Foram executadas investigações sís
micas de retração na superfície da área de interesse da Jazida CachoeT
ra com o intuito de se obter o posicionamento e a geometria do topo rõ
choso e a espessura do solo. ~

Os detalhes deste trabalho estão apresentados no artigo de MALA-
6UTTI & BRAGA (no prelo).

levantamento das características estruturais e tectõnicas: Com a
finalidade de subsidiar a formulação do modelo qeomecanico dos corpos
de minério e de compartimentar geotécnicamente os maciços das ja-
das foram efetuadas observações de campo nosentido de se verificar as
estruturas presentes e sua distribuição na area de interesse. Tais e^
tudos envolveram trabalhos de campo complementados pelo exame de fo
tos aéreas e análise de testemunhos de sondagem.

COMPARTIMENTAÇAO DO MACIÇO
Os dados obtidos através da descrição de testemunhos de sondagem,

do levantamento geolôgico-geotecnico de superfície , dos ensaios sísmi
cos de refração, das observações estruturais e dos resultados dos eF
saios de laboratório, permitiram diferenciar os seguintes tipos e con-
dições geotêcnicas dos materiais existentes na área: aluvilo, solo co-
luvionar, solo de alteração de rocha e maciço rochoso.

A aluvião, o solo coluvionar e o solo de alteração formem o paço
te superior que apresenta uma espessura média em torno de 15 m na JazT
da Cachoeira e na Jazida Lagoa da Rabicha não ultrapassa 10 m; ao pas-
so que o maciço rochoso é o material predominante das duas jazidas.

Todo o maciço rochoso foi classificado e enquadrado em uma das
três classes (Classe I, II e III) estabelecidas através da ?ssociação
paramétrica envolvendo os graus de alteração, recuperação, fraturaroen-
toe RQO (Quadro 01).

Com o intuito de ilustrar a distribuição dos graus de alteração,
fraturamento, RQD e recuperação, bem como as classes de maciço rochoso
em todo o maciço de cada jazida, foram elaboradas plantas por processos
de computação gráfica em diferentes cotas com intervalos de 10 em 10 m.
A Figura 02 apresenta um exemplo de planta para a cota 840 EI da Jazida
Cachoeira e a Figura 03 para a cota 860 m da Jazida Lagoa da Rabicha.

Na Jazida Cachoeira as classes de maciço III e II formam o paco-
te superior do maciço rochoso que não ultrapassa a espessura de ID m ,
sendo que praticamente todo o restante analisado e constituído pela
Classe I. ,,

Na Jazida Lagoa da Rabicha praticamente todo o maciço estudado
foi classificado como Classe I, conforme Ilustra a Figura 04.

ANALISE DE ESTABILIDADE
A compartimentação do maciço permitiu que fossem^efetuadas anáii

sts para a previsão do comportamento do maciço frente as solicitações
a serem impostas pelas escavações de exploração.

'Assim, na área da Jazida Cachoeira, onde a lavra devera ser pre-
dominantemente a céu aberto foram efetuadas análises da estabilidade de
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FIGURA 02 . Planta geotécníca na cota 840 m - Jazida Cachoeira

taludes considerando-se a existência de duas porções distintas do
maciço, quais sejam: a gorção superior constituída por aluvüo, solos
coluvionar e de alteração e por maciços rochosos Classes III e II, e a
porção inferior constituída basicamente por Classe I de maciço.

Para a primeira porção, teve-se em conta que a aluvüo e o coiu
viao tem pequena espessura e pouca influência na estabilidade, sendo õ
solo de alteração o horizonte mais representativo da camada como um to
oo, uma vez que as classes de maciço III e II têm características de rê
Al í Da*tante variáveis e sua espessura é pequena, podendo ser con
siderada semelhante ao solo. Ressalta-se ainda que a estabilidade dõ
conjunto esta condicionada pelo elemento mais fraco,
-«•r.or I f0/n*i ° P«rf*l típico utilizado na analise da porção su
-• >or do maciço foi assemettvado ao solo de alteração, cujos parâmetros
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de resistência foram determinados- através de ensaios de laboratório ,
sendo estimados os valores de coesão (C-2 tf/n*) e ângulo de atrito
(0 « 25 ) como representativos da resistência do conjunto.

Tendo essas considerações em atenção, fora» elaboradas cartas de
estabilidade para a porção superior do maciço, através dos ãbacos de
HOEK S BRAY (1977) para ruptura circular, observando-se a variação dos
fatores de segurança dos taludes em função da profundidade de escava-
cão para vários ângulos de taiude, considerando-se a presença de água
ou não e uma fenda de tração no topo dos taludes.

0 Quadro 02 apresenta os valores de ângulos de taludes indicados
para as três possíveis cavas, de acordo com os fatores de segurança ,
habitualmente empregados ea mineração, quais sejam : 1,1 para taludes
de menor responsabilidade, 1,3 para taludes intermediários e 1,5 para
taludes de maior responsabilidade.
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QUADRO 02 - Ângulos de taludes para as três cavas.

Para a porção inferior dos taludes, constituída de maciço Classe
I, o conhecimento atual sobre as estruturas do maciço como atitudes de
juntas, falhas , xistosidade, número de famílias e persistência de jun
tas, não permite a elaboração de uma analise mais realista. ~

No futuro, gara obtenção de dados definitivos para o plano de l£
vra, serão necessários estudos mais detalhados de estabilidade dos ta-
ludes, entrando em devida consideração as estruturas geológicas que
controlam o comportamento das escavações, assim como as propriedades
mecânicas do maciço rochoso determinadas por ensaios de campo e de la-
boratório, além da execução das escavações experimentais.

pamsao oo COMPORTAMENTO DO MACIÇO FACE AS ESCAVAÇÕES SUBTERRÂNEAS
Na Jazida Lagoa da Rabicha,onde a lavra deverá ser subterrânea,

o maciço é constituído quase que totalmente por maciço rochoso. Assim,
psra se ter uma avaliação preliminar dos tipos de suporte necessários
?4ra a contenção das galerias foi efetuada uma tentativa de
;• correlacionar a classificação utilizada neste trabalho com a class*'
•'cacao de BIENIAHSK1 (1976) que resultou no Quadro 03.

?orem, cabe ressaltar que a classificação proposta difere das
'caçoes para túneis, pois o objetivo com que ela foi criada não

. ••» r*-,!*!?!"1*0 $eu uso Par9 construção de obras subterrâneas. Ela
•/i *!»#íaÍ3ÜIení*r ° m a c i«° definindo zonas com características quan-
•--•»-.*«4*l\ iS.'^SSiTrJoi;,!?!? • '«cuperaçào, variandojientro de

-ts.«ssiin,possibilita uma primeira avaliação do compor-
frente a escavação subterrânea, contando apenas com
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QUADRO 03 - Correlação da Classificação de Maciços do IPT com a de BIE
HIAHSKI (1976)

os parâmetros de classificação obtidos em testemunhos de sondagens, on
de certos detalhes de importância nas classificações de túneis não po~
dem ser estudados.

0 maciço rochoso da área da Jazida Lagoa da Rabicha i constituí,
do predominantemente por Classe I (Figura 04). Esta classe deverá apre
sentar um comportamento favorável ã estabilidade frente 5 escavação por
ser constituída por rocha sã, pouco fraturada. Em relação ã previsão
preliminar de suportes, pode-se dizer que a escavação de galerias nes-
ta classe devera necessitar apenas de suportes esporádicos, de acordo
com a análise comparativa com a classificação de BIENIAWSKI(op.cit.).

A ocorrência de Classe de Maciço II e III i bastante restrita na
área da jazida. Nestas classes, algumas situações de instabilidade po-
derão ser esperadas nas escavações subterrâneas, como por exemplo des-
moronamentos e deformações excessivas. Como previsão de suportes, pode
-se dizer que nestas classes quase sempre será necessária a colocação
de suportes sistemáticos.

Cabe ainda ressaltar que a classificação proposta fornece subsí-
dios para uma primeira avaliação quanto aos comportamentos das escava-
ções subterrâneas de forma global. No entanto, convém ressaltar que
certas particularidades geotécnicas que ocorrem n a ã r e a e que podem vir
a influir adversamente no comportamento das escavações nao foran consi-
deradas, pois a atual fase de estudos não comporta detalhes desta na tu
reza. Porem, as seguintes situações podem ser identificadas como *-
fluentes no comportamento das escavações e devem ser pesquisadas
maior detalhe em estudos futuros: transição solo-rocha, foliacao,
chás com albita sacaroidal de baixa resistência, rochas com alta
centagera de biotita, "rock-bursts", argilas expansivas era fraturas
características das descontinuidades.

in
com
ro

por

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A filosofia que orientou a elaboração do presente trabalho refe-

re-se a possibilidade de obtenção de dados sobre o comportamento geome
cãnico do maciço Já por ocasião das investigações preliminares, duran~
te as fases de prospecção e pesquisa mineral. Aqui, os levantamentos ,
sondagens e outras atividades de prospecção mineral poden, sem grande
acréscimo de custo, serem combinados com a obtenção das informações geo
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FIGURA 04 - Seção geotécnica - Jazida Lagoa da Rabicha

técnicas que, alem de servirem de subsídios aos projetos de lavra, são
indispensáveis ãs atividades complementares das minas, como trabalhos
junto aos bota-foras, barragens de rejeito, barragens de abastecimento,
etc.

No caso das jazidas Lagoa da Rabicha e Cachoeira, da integração
cie todos os dados estabeleceu-se a compartimentaçao do maciço. Os estu
dos nidrogeotécnicos, aliados aos estudos de geotermia, e os de sTsmi~
ca de refração , analisados dentro do contexto da compartimentaçao do
naciço proposta, possibilitam elaborar projetos conceituais da minera-
ção mais consistentes.
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