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RESUMO
Este trabalho apresenta a sistemática de obtenção dos parâmetros

básicos de caráter geolõgico-geotêcnico, geomecánico e hidrogeotecnico
para o planejamento dos projetos de lavra da Jazida de Itataia no Dis-
trito üranífero de Itatira. Os estudos foram desenvolvidos de modo a
fornecer os elementos essenciais para uma primeira caracterização geo-
lógico-geotêcnica do maciço.

INTRODUÇÃO

Na Jazida de Itataia, localizada no Município de Santa Quitéria,
centro-norte do Ceará, FIGURA 01, foram efetuados diversos estudos no
campo da geotecnia com a finalidade de caracterizar o maciço.

Para tanto, foram executadas as seguintes atividades:

- descrição geotêcnica dos testemunhos de sondagens existentes;
• levantamento geotécnico das paredes das galerias;

- ensaios em testemunhos de sondagens para determinação da resis
tenda mecânica e índices físicos; "*

- determinação das características hidrogeotécnicas do maciço;

- ensaios de sísmica de refração;

• levantamento das características estruturais e tectônicas.

ASPECTOS FISIOGRAFICOS

A Jazida situa-se em altitudes que variam de 470 a 560 m.
0 clima da região varia de semi-úmido a semi-árido , com tempera

tura media anual de 27°C e pluviosidade média anual de 700 mm. 0 períõ
do chuvoso ocorre de janeiro a junho. ~

A vegetação caracteriza-se sobretudo por espécies de caatinga hi_
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FIGURA 01 - Mapa de localização do Distrito UranTfero de Itatira.

perxerôfita.

GEOLOGIA LOCAL
Na área da Jazida de Itataia verifica-se a existência de um pacote

superior de mármores mais ou menos puros, Intercalados em rochas gnãi£
sicas variavelmente migmatizadas e com corpos pegmatõides esparsos. Na
parte norte da area expõem-se rochas gnãissicas Inferiores, que possuem
padrões deformadonais mais complexos que os mármores e gnaisses supe-
riores, possivelmente correlacionando-se com o embasamento mais antigo.
A FIGURA 0Z apresenta o mapa geológico da área da jazida.

Na região oeste da área configura-se vasta ondulação antiformai,
cujo eixo estende-se para leste. No flanco sul dessa ondulação aloja-
-se a zona mineral1zada com forma Irregular e constituída por co1ofanj[
to e mármore com coiofana Indicando sua associação com os mármores do
pacote superior de rochas. 0 flanco norte foi erodido, expondo-se os
gnaisses Inferiores.

A rocha hospedeira do urânio é, portanto, o colofanito, que oco£
re principalmente sob a forma de "stockwork", preferencialmente rela-
cionada S seqüência carbonãtlea. 0 colofanito é uma rocha Quase sem-
pre monominerãl1ca constituída essencialmente por eolofana (80X) e
ocorre preenchendo espaços vazios (cavidades de dissolução, fraturas e
fissuras) e/ou substituindo feldspato das rochas hospedeiras. Um outro
tipo de minério de coloração negra ê encontrado em zona de brecha. Ca-
racteriza-se gor apresentar conteúdo elevado de zircÔnio e reiativamen
te baixo de fósforo.

SISTEMÁTICA DE OBTENÇÃO DOS DADOS DE INTERESSE
Para a obtenção dos dados que permitissem alcançar os objetivos
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FIGURA 02 - Hapa g*i Ji gico da área da jaz ida .
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^io: a definição da distribuição espacial das d_[
o técnicas do maciço local, as características hidro
ço e a caracterização dos diferentes materiais fre£
am realizados diversos tipos de trabalhos, que
especialidades do campo da geotecnia.

<s trabalhos, descreve-se a seguir a metodologia uti

dos estudos, tais
forentes classes .y
geotécnicas do mac
te ã escavação, f>
abrangem diferente

Em cada um d
lizada. .

Descrição g&^ticnica dos testemunhos de sondagens existentes: Fo
rani selecionados 7 furos para a descrição geoteemea dos testemunhos?
0 critério de sele-lo baseou-se na obtenção representativa de Informa-
ções em toda a área de interesse.

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 sondagem; tipo de co-
roa e de barrilete;
- descrição litolõgica dos testemunhos;
- determinação dos parâmetros geotécnicos, resumidos no QUADRO 01,
cuja associação dos parâmetros resulta na classificação geo
técnica da rocha; ~
- acompanhamento
desobstruídos.

e leituras periódicas do nível d'agua em furos

' » A * e s s*Ua-se que a descrição litolõgica dos testemunhos foi efe-
tuada segundo a mesma classificação litoíõgica utilizada pelos técnicos

•, oc pesquisa e prospeccão e os parâmetros geotécnicos determinados refe
; rem-se ao estado de alteração da rocha, â qualidade da rochra (RQO), a"
1 recuperação dos testemunhos, ao número de fraturas por metro e ãs con-
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QUADRO 01 - Parâmetros geotecnicos e classificação geotécnica do maciço rochoso.



dições do fraturamento do maciço rochoso.
Levantamento geotécnico das paredes das galerias: A existência

(Ias galerias (J1, (iü e 63, possibilitou um estudo complementar aos de
sondagem quanto aos aspectos relativos ao estado de alteração da rocha,
a verificação da presença de agilas expansivas e ã distribuição, orien
tação e qualidade das descontinuidades em irtá significativa do maciço.

No levantamento, além da descrição litológica e da alteração da
rocha, foram medidas a freqüência e orientação das descontinuidades,.
bem como foram determinados seus tipos, materiais de preenchimento.sua
extencão, alteração de suas paredes e abertura. "

As descontinuidades foram identificadas e classificadas em tipos
de acordo com as características referentes ao estado de alteração das
paredes, abertura, materiais de preenchimento e extensão. Os tipos são:

- fratura tipo rocha x rocha: A fratura possui paredes sãs ou
praticamente sãs. Geralmente apresentam-se fechadas não possuir^
do material de preenchimento. A abertura quando aparece é da or-
dem de milímetros e sua extensão varia de decTmetros a metros.Lo
calizam-se preferencialmente em-meio ao maciço rochoso são ou pra_
ticamente sao.
- fratura com paredes alteradas e sem preenchimento: Geralmente
localizam-se em meio a um maciço alterado e suas paredes encon-
tram-se separadas de alguns milímetros a centímetros sem material
de preenchimento.
- fratura com paredes alteradas e com preenchimento: As fraturas
deste tipo ressaltam-se nas paredes das galerias devido ã sua es_
pessura que atinge ate decTmetros eseu preenchimento e provenien
te da alteração da própria rocha englobando lâminas de argila. ?
QUADRO 02, embora característico de uma pequena parcela do maci-
ço rochoso situado na metade sul da área de interesse e nas co-
tas 480 m e 495 m, mostra a relação de freqüências entre os ti
pos de fraturas identificadas no maciço rochoso, o estado de al~
teração do maciço onde as fraturas se localizam e suas atitudes
preferenciais.
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UADao 02 - Tipos de fraturas do maciço rochoso da Jazida de Itataia,
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Nas três galerias foram efetuadas também observações referentes
a infiltração de água.

Determinação da resistência mecânica e propriedades físicas: As
características físicas e mecânicas foram determinadas em amostras dos
diferentes tipos litologicos provenientes de testemunhos de sondagens
rotativas.

A determinação das características da resistência mecânica cons-
tou de ensaios de compressão uniaxial que determinam o valor da tensão
da ruptura e do modulo de deformabilidade estático.

Os ensaios de caracterização das propriedades físicas constaram
da determinação do peso especifico aparente seco, peso específico apa-
rente saturado, porosidade aparente e adsorção de ãgua.

Nos tipos litologicos que ocorrem nas galerias foram também de
terminados os módulos de elasticidade dinâmicos através de ensaios d?
micro-sísmica.

No campo, os equipamentos de micro-sísraica utilizados foram dir,
postos de maneira a captar e registrar com nitidez as ondas longitudi"
nais e as transversais, que são as ondas de interesse na determinação
do coeficiente de Poisson e do modulo de elasticidade dinâmica (Modu-
lo de Young).

Para isto,foram construídas bases sísmicas nas paredes das gale-
rias, com comprimentos de 20 m e com pontos de impacto espaçados de
5 m.

Determinação das características hidrogeotécnicas do maciço:0 le
vantamento das caracteristicas hidrogeotecnicas do maciço ca jazida
foi feito através de medidas de N.A. em furos de sondagens que se en-
contravam desobstruídos; de medidas de níveis d'agua em piezõmetros ins
talados; de dois ensaios de bombeamento (um de longa duração e outro
de curta) em furos de sondagens; e de ensaios de infiltração a nível
variável nos furos de sondagens.

0 ensaio de bombeamento de longa duração foi executado com a bom
ba injetora instalada a 72 m de profundidade e acompanhamento de rebaT
xamento e recuperação dos níveis d'agua no próprio furo e em ur. furo
distante a 205 m do furo ensaiado.

0 ensaio de bombeamento de curta duração foi executado com a bom
ba Injetora instalada a 120, 138 e 150 m de profundidade. Três oiezÔmê
tros duplos foram instalados a uma distância de 40 m do furo bombeado"
a fim de se acompanhar por meio de medidas as flutuações dos níveis d'á
gua durante a execução do ensaio.

Ensaios de sísmica de refração;Com a finalidade de se obter: a
determinação da posição e geometria do topo rochoso, a indicação das
espessuras dos solos, a determinação das características físicas ge-
rais dos solos e do maciço rochoso, e a caracterização das diferentes
categorias de material frente ã escavação mecânica foram executadas in
vestigações sísmicas de refração na superfície do terreno na arca de
Interesse da jazida.

Levantamento das características estruturais e tectôricas: Para
subsidiara compartimentaçao geoteemea do maciço da jazia e i formu-
lação do modelo geomecânico dos corpos de minério, fora*n E-e'-uatfas OD
servações de campo no sentido de se verificar as estruturas presentes""
e sua distribuição na área de Interesse. Estes estudos envolver»* tra
balhos de camoo conplementados pelo exame de fotos aéreas e análise de
testemunhos de sondagem.

COMPART IMERTAÇAQ PC- MACIÇO
Nos SS:UC:J de compartimentaçao do maciço, coriruu'ra-* os dados

obtidos através das osserições geotécnicas dos teste~ürnos ce sondagens,
do levanta-e-to çeo^õoíco-geotécnico das paredes dis ^ ' e r U s , dos en
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sa-ios sísmicos de refração e das observações estruturais na área ;•
interesse.

Através destes dados foi possTvel diferenciar os tipos e cond:-
cõe. geotécnicos do solo de alteração de rocha e do maciço rochoso.

0 solo de alteração de rocha ocorre superficialmente distribuin-
do-se com espessuras variáveis de acordo com a configuração topográfi-
ca. Nas áreas mais elevadas, situadas na parte sul, encontram-se suas
menores espessuras, com cerca de 5 ra, embora localmente verificam-se
espessuras que podem atingir cerca de 20 m. Nessas áreas, o solo é or^
ginado da decomposição de mármores e restritamente de colofanitos e
corpos pegmatõides quartzo-feldspáticos. Sua composição granulomêtric:
ê constituída predominantemente por silte arenoso e secundariamente por
silte argiloso com fragmentos de rocha.

Nas áreas mais baixas, correspondentes ao sopê da elevação, es
tão situadas as suas maiores espessuras com cerca de 20 m. Nesses 1 co-
cais origina-se da alteração "in situ" de biotita-gnaisse, constituin-
do- se basicamente por silte argiloso com fragmentos de rocha.

Abaixo da camada do solo de alteração da rocha, ocorre o maciço
rochoso, constituído por diversos tipos litolôgicos com descontinuid=-
des e estado de alteração característicos. As rochas predominantes são
mármores, gnaisses, colofanitos e rochas pegmatõides.

CLASSIFICAÇÃO GEOTECNICA DO MACIÇO ROCHOSO
Com o intuito de compartimentar todo o maciço na área ás jazida

foram analisados os parâmetros referentes ao grau de alteração da ro-
cha, grau de fraturamento e grau de RQD. Cada um desses parâmetros e
3 correspondente classe de rocha foram computados em trechos de 20 m e
seu valor de maior ocorrência em termos porcentuais foi plotado em plan
tõ correspondente ã média cio :recho. Assim, obtiveram-se plantas esp?
çadas de 10 em 10 m a partir aa cota 560 até a cota 200 m. A FIGURA 0?
apresenta a planta geotécnica na cota 450 m.

A determinação da classe do maciço rochoso transcende ã simples
classe de rocha resultante da associação dos parâmetros obtidos em teis
temunhos de sondagens. Para tanto, impõe-se a necessidade de tecer con
siderações a respeito da distribuição espacial e da dimensão de cada"
classe de rocha dentro do maciço, dependendo de suas correlações geolõ
gico-geotecnicamente válidas na escala do estudo.

Todo o maciço rochoso foi subdividido em três classes. Cada cias
se pode englobar porções menores de outras classes. ~

Em linhas gerais, as características geológico-geotécnicas cor-
respondentes a cada classe são:

- Classe I: Esta classe caracteriza um maciço são ou praticamen
te são, pouco ou medianamente fraturado, com valores de RQD aci-
ma de 50%.

- Classe II: Caracteriza um^maciço rochoso que possui qualidades
geotécnicas intermediárias ãs do maciço Classe I e Classe III.
0 maciço pode ser praticamente são, exibindo neste caso altos
oraus de fraturamento e de RQD variáveis, conforme mostrado no
QUADRO 01.
-Classe III: Caracteriza um maciço rochoso com qualidades geo
técnicas pobres, isto éf o maciço está alterado, muito fraturado
e cô i baixos valores de RQD.
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ta classe a ocupar sucessivamente, ã medida que atingem cctas mais ele
vadas, apenas a porção sudoeste da área. A parte centro-sul da área
passa a ser ocupada por maciço da Classe III.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados de caráter geolõgico-geoticnico obtidos até a atual fa

se de investigações da Jazida de Itataia permitiram uma avaliação pri
liminar sobre as características do maciço onde serão implantadas as
obras da futura Nina de Itataia, configurando um acervo de dados bási-
cos para a orientação dos estudos específicos para os projetos e os "l
-out" de mineração.
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