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RESUMO
Os estudos de drenagem de grandes empreendimentos mineiros a céu

aberto podem adquirir elevada importância ao longo da vida das minera-
ções, na medida em que vennam representar substancial economia de per
das por paralização das atividades de lavra. Tais estudos devem acompa
nhar a evolução do empreendimento desde seu inicio, subsidiando decT
soes de planejamento, projeto e operação, para otimizar seus resultados
e minimizar seus próprios custos. Este trabalho apresenta uma proposta
de sistematização dos estudos de drenagem, enfatizando critérios de de
cisão econômica. Os autores comentam os trabalhos neste campo realiza-
dos junto ã Mina de Urânio de Caldas - NUCLEBRAS.

INTRODUÇÃO
0 recente desenvolvimento da mineração no Brasil , fruto de

uma crescente demanda mundial de minérios e de um avanço e barateamen-
to da tecnologia dos equipamentos de mineração, tem viabilizado a rea-
lização de grandes empreendimentos mineiros, que vem atingindo profun-
didades anteriormente nunca cogitadas e relações estéril-minério mais
desfavoráveis.

Estes fatores implicam em grandes,somas de capital a ser investi
do até o momento em que se atinge o minério que permitirá o retorno dõ
investimento. Resulta dai, a necessidade de um planejamento da lavra
que otimize a relação entre a economia global do empreendimento e os
riscos associados às decisões de projeto.

Para tanto, são necessários projetos cada vez xa'5 complexos,que
considerem tedos os condicionantes geolõgico-geotscnicos :e rstabi1id£
de, segurança e econo>nicidade da futura obra. Z dentro cesze quadro qui
os estudos de drenagen assj-e^ <ÍZ papel relevante, ».iz se r.a medida em
que devais subsidiar'decisoes ie projeto , a nível ii êstaoil idade dos
taiudes, mas também no planejamento global da moc::i:acâo das águas en
IÍ 1 no S1tio on<Je se instalará a obra. Tais estucos deverão ter"
•« vista aspectos como:

estabilidade de taiudes; sabe-se que a água subterrânea é um
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dos principais agentes dos necanismos de instabilizacão das
redes das escavações a céu aberto, através da instalação de Dr#l
soes neutras no interior dos Maciços rochosos; neste sentido í
drenagem dos mesmos pode cumprir papel de grande importância tan
to na otimização de projetos para abertura, quanto na orientação
de soluções de estabilização de taiudes abertos. A este resDeitn
ver MANGOUM F9, A. & OLIVEIRA, N.A.de ( 4 ) , trabalho apresenta-
do neste Congresso.
- Abasteciaento do complexo mínero-industrial: 0 correto equacio
namento da movimentação aas águas superficiais deve levar em con*
ta a necessidade de aproveitamento das bacias e cursos naturais"
de drenagem para localização de reservatórios de acumulação; es-
te equacionamento deve ter em conta também a escolha de sítios
para deposição dos rejeitos de mina, de modo que estes não venhas
a interferir no escoamento natural das águas ou nas áreas de acu
mui ação para abastecimento. ~
- Controle da poluição de mananciais e cursos d'água: Os rejei-
tos de mineração, tanto da própria mina quanto úo beneficiamento
Industrial do minério podem ser altamente poluentes, o que virá
exigir que o projeto de drenagem diferencie águas contaminadas ,
que necessitarão de tratamento especial, das águas não contamina
das que poderão ser lançadas diretamente nos canais naturais de
drenagem.

- Esgotamento de cavas a céu aberto e de cavidades subterrâneas:
As operações de lavra podem ser prejudicadas ou mesmo interrompi
das temporariamente pela inundação das escavações devido ã falta
de um sistema eficiente de drenagem.
Este trabalho procura enfocar a questão do esgotamento de cavas

a céu aberto , apresentando uma proposta metodológica para a condução
dos estudos de drenagem como subsídio ao projeto mineiro. São discuti-
das ainda algumas questões relacionadas com a influência da água sobre
a estabilidade de taiudes de escavação.

PROBLEMÁTICA DA DRENAGEM EH LAVRAS A CEU ABERTO
0 regime de chuvas; A posição geográfica em que se localiza a

maior parte do território brasileiro (FIGURA 01), o coloca entre as S
reas de maior índice pluviométrico do mundo.

A quantidade de chuva que cai na superfície da terra varia de
uma região para outra, devido principalmente às diferenças de tempera
tura, ação dos ventos e influência de montanhas.

Destes fatores conjugados, resulta uma configuração para o terM
tório brasileiro (FIGURA 02), com excessão de regiões do nordeste e de
áreas isoladas na região sudeste do País, com índices pluvrometricos
sempre superiores a 1000 mm anuais, chegando em determinadas regiões
a ultrapassar 3000 mm anuais de chuva.

Se se considerar ainda que, devido ao tipo de clima predominante
no Brasil, as estações chuvosas são bem demarcadas, ou seja, a maior
parte do volume total de precipitação ocorre em alguns poucos meses do
ano, é iícíto dizer que tal regime de chuvas pode acarretar graves pre
juízos aos empreendimentos a ceu aberto, caso nao se considere adequa-
damente a questão ca drenagem no planejamento e no projeto mineiro . 0
•fogamento de uma escavação pode significar a completa paralizacão das
atividades de aecapaçem e lavra, implicando em interrupção da produção,
além de eventuais prejuízos imediatos relativos a instalações, obras e
equipamentos. Em cua'qaer atividade produtiva conhece-se o alto onus re
presentado pela para*-zacão ainda que Isco nao acarrete perdas de mate*
ria-prima. Com relação ã extração mineral , a interrupção ainda que tem
porãria da lavra geralmente implica em homens e maquinas inativos nã~
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FIGURA Distribuição das chuvas no mundo.

mina além da a,', ibil idade de esgotamento dos estoques alimentadores
das usinas de t^fef1clamento. Por outro lado, a estabilidade dos talu
des de uma cair .nundada ficaria seriamente comprometida pela satura-"
cão e elevação âo nível freãtico. Por ocasião do esgotamento, este
problema ficar a agravado pela indu
cão de forcas de percolação, depen-
dendo da vel'j idade de rebaixamento
da lâmina d'Mua no interior da ca-
va.

FIGURA 02 - Distribuição das
vas no Brasil.
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Planejamento mineiro: Os empreendimentos nineiros desenvolvem,
-se por etapas sucessivas de aquisição de informações, estudos de via-
bilidade, decisões sobre prosseguimento ou suspensão das atividades »
desde a fase de pesquisa mineral até a de lavra. Este processo iterati
vo deve ser alimentado ao longo de seu desenvolvimento por informações
e anãlisesque tocam a geologia, "a geotecnia , a economia , * química ,
a hidrologia, vários ramos de engenharia, etc. Deve crescer e aprofun-
dar-se a cada ciclo o conhecinento sobre os corpos mineralizados, as
rochas encaixantes, o comportamento do maciço envolvido, etc. A lucra-
tividade do empreendimento dependera* do correto equacionamento das vi
riâveis envolvidas, de modo que o planejador deve estar consciente da
necessidade de trabalhar com "inputs" provenientes de variados campos
dt atividade, sendo sua responsabilidade a coordenação dos trabalhos
dos profissionais especializados das varias áreas, inclusive a defini-
ção do momento mais oportuno para solicitar o concurso de cada um. De
modo geral, a qualidade do projeto será uma função direta do volume e
da precisão das Informações disponíveis. Ocorre, no entanto, que as
campanhas de Investigação em qualquer área estarão limiladas em cada e
tapa pelo montante de recursos disponíveis, inclusive devsndo-se levar
em conta a possibilidade de o empreendimento mostrar-se inviável, o
que acarretaria a perda total do investimento realizado em investiga-
ções até então. Esta possibilidade só poderá ser definitivamente e>c
cluída ao final da fase de desenvolvimento , quando restara £
penas a lavra propriamente dita por executar.

Devido ao risco de não se poder recuperar o investimento em in
vestigaçoes, e talvez devido também ã desinformação a este respeito.muT
tas atividades de grande Importância para o sucesso das minerações de
grande porte são desconsideradas ao longo de quase toda a vida das mi-
nerações, sendo postas em evidência apenas quando um acidente de gran-
des proporções ou outro evento semelhante põe em cheque a economia glo
bal ou a lucratividade do empreendimento, E o caso, por exemplo, dos
estudos de estabilidade de taiudes e dos estudos de drenagem. Talvez
por ser ainda recente o desenvolvimento da mineração no País, permane-
ce a idéia de que o trabalho especializado nestas áreas sõ é compensa-
dor em face de uma situação de calamidade ou, no mínimo, de er.ergência.
No entanto, aqueles estudos podem concorrer decisivamente para o suces
so da mineração, desde as fases de viabilidade e projeto até a de 1a-~
vra, reduzindo custos de Investimento e operação, através do fornectneri
to de critérios científicos para Instrumentar as decisões econômicas e
de engenharia.

Exemplo disto é o papel dos estudos de drenagem e estabilidadede
taludes sobre a programação da decapagem em lavras a céu-aberto. STE-
WART & KENNEDY (10), mostram que os picos de investimento em decapagem
podem ser substancialmente reduzidos através da variação dos ãngulosde
taiude ao longo do aprofundamento das escavações, com conseqüente oti-
mização econômica sobre o fator remuneração do capital. Assim também
os estudos de drenagem, antes de representarem custos adicionais, sig-
nificam a possibilidade de se definir com maior segurança a viabilida-
de do empreendimento, otimizar projetos tanto em estabilidade quantopa
ra prevenção de afogamento e racionalizar as operações de lavra,sempre*
tendo em conta o equilíbrio do binômio economia/segurança.

Os problemas ligados ao afogamento parcial ou total das escava
ções mineiras a céu aberto estão quase sempre referidos exclusivamente
aos custos de paralização da produção, de modo gue sempre será de inte
resse comparar estes custos com os de implantação , operação e manuten
ção dos sistemas de drenagem para se ter uma idéia sobre a conveniên-"
cia do Investimento em drenagem.

METODOLOGIA
Não se trata de discutir uma metodologia nova, mas sim apresen-
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tar um procedimento a ser seguido objetivando um projeto de drenagem.

Topografia: Os estudos devem começar pela delimitação da região,
onde as" águas precipitadas concorreriam de alguma forna para a área da
futura cava. Consiste em delimitar a região, através de divisores de ã-
gua, dentro da qual se instalará a obra. São necessárias plantas topo»
gráficas, em escalas adequadas (1:10 000;1:25 000) ou mesmo fotografias
aéreas. Devem ser identificados também os caminhos naturais de drena-
gem, possíveis erosões, que poderão servir como futuros canais recep-
tores de águas movimentadas de outras áreas.Ao mesmo tempo pode-se iden
tificar , através das análises das plantas topográficas, os sítios mais
propícios para a instalação de reservatórios para abastecimento de ã
gua para consumo industrial e humano, reservatórios para decantação d?
rejeitos da usina de beneficiamento do minério, instalação de corpos de
bota-fora para o estéril da mina, etc. A localização destes elementos
não faz parte do projeto de drenagem propriamente dito, mas está liga-
da a ele através de aspectos conodisposição geral dos cursos naturais
e artificiais de água, controle de poluição de mananciais, estabilida-
de de taiudes de aterros de bota-fora, etc.

Hidrologia: Desde o momento em que se inicia o estudo das ocor
rencias minerais deve se ter a preocupação de instalar pluviõmetros na
área, e se iniciar um acompanhamento diário e sistemático das chuvas .
Pode-se recorrer a instituições oficiais «e empresas que na região façam
um acompanhamento pluvíométrico a mais tempo, levantando todos os ele-
mentos que possam contribuir para o estudo do regime de chuvas, mesmo
através de estações pluviométricas relativamente distantes , extrapo-
lando os registros para a área de interesse.

Futuramente, todas estas informações receberão tratamento estatíf
tico (médias diária., mensal,anual .períodos de recorrência, etc.) para
subsidiar tomadas de decisão em termos de projeto de drenagem . 0 es
tudo do regirr.e de chuvas incluirá necessariamente a sazonal idade clima
tica, identificando náo somente os meses mais chuvosos úo ano na re
gião, mas também as médias diárias e mensais da estação chuvosa, pe-
ríodos de concentração de chuvas, etc. Estes elementos poderão subsi-
diar projetos de sistemas de recalque, orientando inclusive a progra-
mação da instalação e manutenção dos mesmos.

Os estudos hidrolõgiços deverão incluir também ãs características
da bacia onde se localizará a futura mina enfocando aspectos como o re
gime de escoamento superficial, porcentagens de infiltração, perdas pôr
evapo-transpiração, etc. Tais elementos irão alimentar o calculo das
vazões nas várias zonas de drenagem a serem definidas no projeto glo
bai, além de subsidiar estudos sobre saturação dos maciços, recarga dõ
lençol freãtico e outros.

Água subterrânea: 0 estudo das águas subterrâneas objetiva a veri
ficação da drenaDiiidade do maciço e a estimativa da contribuição dei
te para o volume a ser removido da cava. Recomenda-se para isso quê
sejam instalados medidores de nível d'agua ou piezômetros em furos de
sondagem, e sejam efetuados testes de rebaixamento a nível constante ou
variável, ensaios de bombeamento , etc. Pode-se a partir desta prática,
obter informações acerca do comportamento hidrogeotécnico do maciço (per
meabilidade, porosidade aparente, Isotropia, e t c ) , ou seja, os condf
donantes da drenabilIdade do mesmo. C de fundamental importância reco
nhecer a posição do lençol freãtico e seu comportamento frente ao regT
me de chuvas e ao aprofundamento das escavações, tanto para estimar o"
volume de água de percolação que adentrara â cava, quanto para equacio
nar oprobiema de estabilidade das paredes da escavação. Estes estudo?
poderão definir ainda zonas de recarga a serem drenadas, zonas de dife
rentes permeabiiIdades, canais preferenciais de percolação, pontos dê

5 ^ Ó ; r o ; C i í a ? r C C S r n ? ^ a r a "*" def1n1çÔeS 0S estudos 9eo15"
p , p

def1n1çÔeS 0S estudos
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Estudos de projeto: Os condicionantes de maior importância na to
mada de decisões sobre a viabilidade da lavra, estão associados aos e?
tudos da forma da jazida» da natureza do •inirio, do nodo de beneficia"
mento, etc, uma vez que o investidor está preocupado com os teores e~
reservas recuperáveis do minério.

Os estudos de drenagem não estarão influenciando estas decisões,
ja que nao afetara diretamente a relação ninêrio-estêril. Estes estudos
estarão subsidiando as analises de risco associado ao empreendimento.E
quando se pensa na geometria da futura cava, esta sim intimamente asso
ciada dos volumes recuperáveis de minério, que as ponderações a respeT
to da movimentação das águas são definidas em termos de projeto. ~

Conforme enunciado anteriormente, os estudos do projeto mineiro
são conduzidos por fases sucessivas de crescente detalhamento. Assim ,
também os estudos de drenagem de cavas a céu aberto serão progressiva-
mente detalhados ã medida em que se conte com novas informações ao lon
go do desenvolvimento do empreendimento. As informações básicas pod?
rão sempre ser agrupadas nos dois campos seguintes: ~

- constrangimentos topográficos e "lay-out" das escavações: com
base nos estudos topográficos mencionados anteriormente e no ar-
ranjo geral da mina deverão ser definidas zonas cuja contribui-
ção poderá ser desviada para caminhos de drenagem externos ã es_
cavação, zonas cuja contribuição poderá ingressar na escavação e
ser drenada por gravidade por canais e janelas de drenagem e zo
nas que deverão ser esgotadas por recalque; para esta última ca-
tegoria o arranjo geral da mina fornecerá ainda as alturas de el£
vação correspondentes;

- volumes de água a serem mobilizados: com base nos estudos hi-
drolôgicos sobre regime de chuvas, escoamento superficial, infij[
tração, evapo-transpiração, etc., e nos estudos geológico-geoti£
nicos e hidrogeotécnicos sobre permeabilidade, zonas de recarga,
regime de percolação , drenabilidade, etc. .deverão ser defini-
das as contribuições da precipitação pluviomêtrica e da água sut>
terrânea para cada zona considerada.

Análise custo-benefTcio; De posse destes elementos a engenharia
de drenagem estará apta a analisar a relação benefício-custo do esgota
mento. Os custos serão calculados a partir dos componentes investimento,
operação e manutenção. Os dois primeiros são funções das vazões de pro
jeto e das alturas de elevação; o terceiro ê função dos dois primeiros.
0 beneficio refere-se ã segurança das operações de lavra, o cue pode ser
difícil de medir diretamente . Uma análise da variação do fator de se-
gurança ao afogamento em função dos custos totais do sistema de drena-
gem poderia ser um instrumento útil para o dimensionamento econô-
mico deste. Recomenda-se que tal dimensionamento seja instrumentado a
partir de uma comparação entre o custo do sistema de drenagem e o cus-
to de paralização das operações de lavra por afoganento. 0 fundamento
desta proposição, já citado anteriormente, é que a paralização da pro-
dução geralmente representa maior ônus que os acidentes propriamentedi
tos.

0 método a ser empregado para atingir este objetivo consiste em
determinar qual a vazão de projeto que corresponderia ao menor custo to
tal do sistema de drenagem, incluídos implantação, operação, nanuten-
ção e custos de paralização da produção. Pode-se dimensionar o sistema
de modo a capacitá-lo a manter seca a mina durante 1GC\ do tempo, ou
seja, dimensioná-lo para atender ã máxima precipitação para un período de recorrên-
cia igual ã vida da mina, caso em que se terá altos custos de implantação, operação
e manutenção e nenhum custo de paralização. Pode-se simplesmente ignorar a possibi-
lidade de afoaamento, caso em que não haverá custos do primeiro grupo, arMscando-
-se porém a elevadas perdas por paralização da produção.
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Os custos do primeiro grupo são custos ligados ao próprio siste-
«* de drenagem e conforme já estabelecido anteriormente, dependem a
":'« das vazões de projeto , que sio funções da precipitação pluviome
trill já que para una dada mina, estarão determinadas as alturas de
«levacão. comprimentos de tubulações e canais de drenagem. Se for cal-
culada a probabilidade de paralizacão por afogaaento , ou seja a proba
bilidade do volume de igua a ser removido exceder a capacidade de esgo
tamento do sistema, poder-se-â calcular o custo total do sistema, atr£
ves da seguinte equaçio:

c I + c o + P.C .365, onde:

Ct * custo total do sistema;
Cr * custo de implantação;
C* * custo de operação;
C° * custo de manutenção;
Pm * probabilidade de paralização;
C * custo diário de paralização.
Os custos de implantação, operação e manutenção seriam calcula-

dos em função de uma dada precipitação de projeto. Os estudos sobre o
regime de chuvas poderão fornecer a probabilidade de que esta precipi-
tação de projeto seja. excedida ao longo dos 365 dias do ano. 0 custo
diário de paralizaçao serã uma constante que dependerá do regime de
trabalho da mina, taxa de produção, etc. e poderá ser fornecido pela
direção da mina, uma vez que estes elementos são geralmente definidos
antes de surgir a necessidade de um projeto executivo de drenagem.

Dessa forma, se forem calculados os custos totais (incluindo as
perdas por paralização) para várias precipitações de projeto deve^seob
ter uma curva contendo um ponto de mínimo valor do custo total, ja que
os custos do primeiro grupo crescem e a probabilidade de paralizaçao
diminui com o aumento da precipitação de projeto. A FIGURA 03 ilustra
essa relação.

03 - Variação dos custos do sistema de drenagem em função
precipitação do projeto adotada.
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Este procedimento poderá ser melhorado através da utilização da
porcentagem do ano em que a mina estará paralizada por afogamento em
substituição ã probabilidade de superação da precipitação de projeto.
Os estudos sobre o regime de chuvas poderão fornecer aquela porcenta-
gem através do exame dos volumes de água que se acumulariam na cava ao
longo de episódios consecutivos de chuvas superiores a capacidade de
esgotamento do sistema considerado. Tal exame pede ser feito com base
nos registros pluviométricos diários existentes, acumulações semanais,
ou mensais (durante as estações chuvosas). Pode-se sofisticar o estudo,
calculando a elevação da lâmina d'água no fundo das cavas, em função de
suas áreas em cada etapa das escavações.

Dimensionamento do sistema de drenagem: 0 dimensionamento dos ca_
nais, bombas, tubulações e obras singulares do sistema de drenagem d¥
mina devera ser executado através das vazões de projeto, calculadas por
cada zona de drenagem através da precipitação de projeto obtida pela
análise apresentada no item anterior, somada ã contribuição da água sub
terrânea. Esta última sofrerá maior ou menor influência da precipitação
de projeto adotada, conforme esteja se trabalhando acima ou abaixo do ní-
vel freãtico wOnfinado. A estima "- ' * -lume de contribuição da água
subterrânea deverá, pois, ter em conta este fator, além dos estudos fri
drogeotécnicos sobre o maciço da mina.

Os gradientes dos canais de drenagem serão definidos em função
dos materiais escavados para sua implantação, crescendo em função da
erodibilidade de cada um. Dependendo de constrangimentos topográficos
e do arranjo geral da cava, poderão ser recomendáveis obras de dissipa^
ção de energia para vencer desníveis maiores, mantendo os gradientes
adequados e prevenindo a erosão. Em alguns casos pode ser recomendável
o revestimento de canais, o que permitiria a elevação do gradiente.

0 dimensionamento de bombas, tubulações e demais componentes de
sistemas de recalque será feito com base nas vazões de projeto, nas
alturas de elevação, comprimento de tubulações, etc. Recomenda-se o
cuidado com a abrasividade das águas movimentadas por tais sistemas,já
que normalmente são portadoras de partículas sólidas em suspensão ori-
undas da poeira produzida pela operação de lavra. Esta condição poderá
limitar a velocidade do fluxo no interior de bombas e tubulações,obri-
gando a redução da vazio, ou o uso de equipamento adequado a este a geri
te. As águas que entram em contato com minérios podem ainda ser alta-
mente corrosivas, o que obrigará a proteção de bombas e tubulações,sob
pena de crescerem enormemente os custos de reposição do equipamento.

A disposição de canais, tubulações e bombas dependerá do "lay-
out" geral da cava nas várias etapas da escavação e terá sido definida
concomitantemente com a definição das zonas de drenagem. Recoroenda-se
também que os pisos dos patamares tenham sempre caimento em direção aos
canais ou piscinas de acumulação para recalque.

PROJETO DE DRENAGEM PARA A MINA DE CALDAS
A Mina de Urânio de Caldas, atualmente em fase de lavra, de pro

priedade da NUCLEBRAS - Empresas Nucleares Brasileiras S.A., está loca
lizada na região de Poços de Caldas (FIGURA 04), sobre o planalto de
mesmo nome. Este planalto está situado na parte sul do Estado de Minas
Gerais, e corresponde a uma estrutura circular abatida, formada por
uma Intrusão alcalina, acompanhada de magma ti smo intenso.

Definição do problema; Trata-se de se definir um sistema de dre
nagem da cava a ceu aberto, que permita a continuidade dos trabalhosdi
lavra 10 longo do tempo, reduzindo-seao mínimo possível os períodos de
paralizações por afogamento, e o volume de investimento em obras, equi
pamentos, e energia necessários. 0 sistema deve ainda adaptar-se às vã
rias fases de lavra, ~

Para tal consideron-se que:
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. o sistema completo de drenagem deve abranger uma série de ca_
nais para escoamento por gravidade, con obras de arte que se rao£
trarem necessárias: pontes, quedas d'água, boeiros, etc. - e um
sistema de recaigue composto por bombas , tubulações e demais pe
ças necessárias a remoção das águas que atinjam as cotas mais pro
fundas das cavas; * *~
- as águas devem ser diferenciadas quanto à contaminação por cor)
tato com minério. Águas que não entrarem em contato com minério
podem ser lançadas diretamente em drenagens naturais, enquandoas
outras deverão ser movimentadas para plantas de tratamento.

FIGURA 04 . Planta de localização da Mina de Caldas.

Trabalhos realizados: Respondendo ãs definições do problema ante
riormente colocadas, foram realizadas as seguintes atividades:

• setorização da area do pit e região circundante em função do
modo de drenagem e do local onde se deva descarregar as águas mo
v intentadas; ~
- estudos de alternativas e localização dos canais.
A região da mina foi dividida em três áreas:
- Area A: compreendida entre os divisores de água exteriores ao
"pit" e o perímetro externo do mesmo. Esta área se caracteriza pe
Ia possibilidade de se impedir a entrada das águas pluviais na
cava, por meio de canais lavrados em taUcgues, com descargas em
cursos naturais.
- Area B: compreendida entre o perímetro externo do "pit" e a
cota limite para escoamento gravitacional atravi: das janelas de
acesso existentes na cava. Corresponde a parte do "pit" que pode
ser descarregada por gravidade em cursos naturais, por meio de ca
n*U, tratando-se de evitar »o máximo possível a entrada da aguã
desta arca na area inferior àquela cota.

- Area C: área do "pit" que fica abaixo dos limites estabeleci-



dos para a Area B e que terá que ser esgotada através de siste-
•a de recalque.
Procedeu-se também ao tratamento estatístico dos dados pluviomé-

tricos disponíveis na mina e na região de Poços de Caldas, tendo em
vista a definição da precipitação a ser utilizada em projeto.

Foram consultados registros pluviométricos de quatro entidades ,
como mostra o QUADRO 01, abaixo.

LOCAL

Praça O.P*dro I I
(Ppços d * toldas)

Country Club (Po
ços de Caldas)

ALCOMINAS

Mina de toldas

Total

ENTIDADE
QUE

REGISTROU

ONAEE

Ministério

da Agricul

tura

ALCOA

NUCLEBRfc

PERÍODO

jan/41 - dtz /Sl
jan/56 - dez/65

jan/71 - dez/72

jan/73 - dez/75
jan-fev-nov-dez-

jan/77 - ago/79

set/79 - M l /83

NOMERO .

DE AKCS

11.00

10.00

2.00

3.00

Và
3.75

21,00

2,00

6.00
3.75

32,75

NOHERO DE
OBSERVAÇÕES

6.238

725

1 155
1 173

9 291

QUADRO 01 - Estações pluviomêtricas consultadas para calculo de p1uvi£
sidade.

Os registros das observações de cada estação metereolôgica fo
ram classificados pela quantidade de água precipitada e agrupados em ~
classes de 5 em 5 mm. determinando-se desta forma sua freqüência, como
mostra a FIGURA 05.

• »•

FIGURA 05 - Precipitação pluviométrica-frequêndas de chuvas,

Para o estudo de recorrência e de probabilidade de ocorrer uma



determinada chuva durante o ano» foram tratados os registros pluviomé-
tricos fornecidos pelo DNAEE e pela Mina de Caldas. A partir destes da_
dos (ver FIGURA 06), pode-se ter uma idéia dos riscos e da segurança
do sistema adotado.

\

\

FIGURA 06 - Probabilidade de ocorrência de chuvas e respectivas recor-
rências.

Procurando um dimensionamento econômico e ao mesmo tempo seguro,
para o sistema de recalque, estabeleceu-se uma precipitação de projeto
baseada na média diária dos dias chuvosos observada na Mina de Caldas.
Neste critério, a economia esta contemplada pelo fato de que não se
prevê um sistema capaz de esgotar as maiores precipitações observadas
e a segurança está contemplada pelo fato de se poder garantir a manu-
tenção do piso seco durante 87% do tempo. A precipitação de projeto a
dotada é cerca de uma oitava parte da máxima observada na Nina e cerca
do dobro da média diária anual (incluídos os dias secos). A precipita-
ção adotada para o dimensionamento dos canais de drenagem corresponde
ã metade da maior precipitação diária observada na reaião, segundo os
registros consultados (cerca de 33 anos de observação;, e a quatro ve-
zes a precipitação adotada para o dimensionamento do sistema de recal-
que. Isto porque a variação de custo de execução das escavações e o
bras dos canais de drenagem em função da precipitação de projeto adota
da é relativamente pequena quando comparada com a variação correspond
dente dos riscos do sistema de recalque. Assim, optou-se por dimensio-
nar o sistema de canais para um maior nível de segurança (cerca de '98%)
do que correr o risco de ter que bombear parte das águas que deveriam
ser esgotadas por gravidade, devido a transbordamento dos canais duran
te episódios de chuvas mais intensas. "

- Definição dos volumes de água a serem movimentadas por cada se
tor bem como a definição das características técnicas dos c?
nais para drenagem por gravidade, o tipo, número e disposição das
bombas a serem utilizadas no esgotamento por recalque e o tipo ,
diâmetro e disposição das linhas de condutos forçados, em cada e
tapa da lavra. ""

efeito do cálculo dos volumes de águas a serem movimentadas
-se que:

do volume de água que precipita na Area A , supõe-se que 15%



passam a incrementar o volume correspondente ã Area B devido *
infiltração, percolação e possíveis transbordamentos dos can»i*
de descarga; *•«•!*
- o volume que precipita na Area C ê incrementado com 30X do vo
lume total da Area B, pelas mesmas razões acima;
- as perdas por evaporação não foram consideradas a favor da se
gurança;
- a contribuição da água subterrânea é basta te reduzida, segun-
do os estudos hidrogeotêcnicos efetuados, e foi considerada como
um valor constante a ser acrescido ao volume de água a ser bom-
beado.
Soluções de projeto; A integração dos dados permite agora se le

vantar mpoteses para o projeto. Estas hipóteses devem ser referenda."
das pelos dados quantitativos levantados durante o tratamento estatís-
tico (médias diária, mensal, anual, dias chuvosos e suas respectivas
recorrências)^ juntamente com as análises de risco. Por exemplo, para
uma certa higotese, o sistema de bombeamento garantirá que 80S do ano
a mina estará seca, já que com esse sistema ê possível esgotá-la em ai
gumas horas. Para uma outra hipótese, ou seja, para um outro sistema 7
951 do ano a mina estará seca.

E possível, a partir de. análises simples, apresentar ã direção
da mina, um conjunto de alternativas, para subsidiar a escolha daquela
que corresponda melhor ãs características econômicas do empreendimento.

Caso haja disponibilidade de dados a resgeito do custo de produ-
ção do minério e do custo diário de paralizaçao da mina, pode-se che-
garia soluções mais bem elaboradas, partindo-se do binômio custo x be-
neficio. Isto é, o custo de implantação de um sistema, considerando-
-se todos os fatores intervenientes desta implantação, mais os custos
das perdas ao longo do tempo em que a mina estaria paralizada versus as
precipitações de projeto que determinaram o dimensionamento do sistema.
Pode-se chegar a um valor Ótimo ou limite onde esteja associado o me
nor custo total a uma dada precipitação de projeto.

Para o projeto da Mina de Caldas, é apresentado um gráfico que
relaciona o tempo de bombeamento continuo em porcentagem do ano, con-
tra precipitações (volumes de água) de projeto como mostra a FIGURA 07.

Ressalta-se que a porcentagem do tempo de bombeamento contínuo,
i apenas um indicador do nível de utilização de cada sistema determina
do por uma dada precipitação de projeto e, ao mesmo tempo, indica Indj
retamente as respectivas possibilidades de afogamento. Este gráfico nao
pode ser utilizado como um instrumento de decisão econômica, jã que não
contêm os custos de paralizaçao, mas no entanto permite uma visualiza-
ção indireta da segurança e da sensibilidade do sistema em relação ã
precipitação.

Recomendações técnicas: As recomendações técnicas visam orientar
o minerador na me mor rorma de utilização do sistema. Estão-basicamen-
te associadas a manutenção dos equipamentos e â configuração do fundo
da cava.

A primeira leva em consideração as características do material
transportado. Para o caso, águas abrasivas e corrosivas (ácidas) sendo
mais adequada a utilização de bombas revestidas de borracha e com bai-
xas velocidades de rotação, para evitar que as partículas sólidas em
suspensão adquiram velocidade que possa erodfr a borracha, evitando ao
mesmo tempo o desprendimento desta.

As tubulações, recomenda-se que os tubos sejam periodicamente gi
rados de 90° em torno de seu eixo para dilatar sua vida útil frente a*
abrasão. Isto porque as partículas sólidas em suspensão serão dirigidas
pela composição entre a turbulência no Interior dos dutos e a força gra_
vitadonal, preferencialmente a determinada região das paredes destes
dutos, provocando maior desgaste nessa parte. Os giros periódicos têm
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JURA 07 - NTveide utilização do sistema de bombeamento para diferen-
tes precipitações de projeto.

>bjetivo de uniformizar os efeitos da abrasão por toda a parede do
nduto. Para tanto» foi recomendado o uso de conexões especiais para
tubulações que permitem acoplar e desacopiar rapidamente os tubos
m necessidade de cola, solda ou roscas.

A segunda» como o sistema tie recalque está fixo em um determina-
local, e com o objetivo de sev manter tanto as bermas como o piso do
it" sempre drenado,devera ser praticado nestes um gradiante de 3*«
direção ao sistema de drenagem , nas bermas este caimento será* pa-
o pe do talude e nos pisos em direção as piscinas de acumulação do
sterna de recalque.

Com relação aos canais, estes, dependendo do local onde serão ins
lados, deverão receber tratamentos especiais. Canais ou trechos dê
mais que se desenvolvam sobre bota-fora não podem ter altos gradien-
ts para não promoverem o carreamento do material superficial,com con-
rqOente erosão de paredes e piso. Por outro lado,com baixos gradfen-
fs, aumentará a possibilidade de infiltração das águas destes canais
> corpo do bota-fora. A percolação pelo interior do aterro poderá li
iviar o minério de baixo teor, rejeitado pela lavra, contaminando oü*
intentando em demasia a concentração de poluentes nos cursos d'agua de
us an te. Propõe-se para evitar este problema o revestimento destes canais com
unítagem sobre tela de arame e tintura asfãitica.

Comentários: 0 sistema de drenagem proposto para a Mina de Cal-
as atende as características específica* daquela mineração, figurando
este trabalho apenas a tTtulo de ilustração. Os custos associados a
xecuçao do projeto foram escalonados pelas várias etapas de lavra con
orne fornecidas pela direção de planejamento da Mina, na tentativa dê"
eouzir os picos de investimento. Estes custos estão referidos aos pre
-°s fle equipamentos, obras e energia e aos salários vigentes na época""
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da elaboração do projeto, podendo ser reajustados para qualquer outra
data de acordo com os índices de correção monetária correspondentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a continuidade do desenvolvimento em futuro proximo da mine
ração a céu aberto no Brasil, os estudos de drenagem com vistas ao pia
nejamento, projeto e operação das lavras deverá ganhar importância crês
cente • A moderna mineração ja não pode prescindir do apoio deste campo
de atividade, devendo capacitar-se com metodologias e profissionais.no
sentido de tornar sempre mais eficazes e operacionais as analises e
respectivas ticnicas de aplicação relativas I drenagem.

A exemplo dos estudos de estabilidade de taludes, a problemática
de drenagem poderá, nas minerações de grande porte, ser equacionada ex
clusivamente por equipes domésticas ou com o emprego exclusivo de consulto
res externos a essa equipe, ou de formo combinada utilizando-se pessoal
da própria mina em tarefas mais simples e consultoria externa para de-
finições gerais e problemas específicos. Este último caminho parece ser
o mais indicado por não exigir a presença permanente de especialistas
em drenagem,nem deixar a cargo destes tarefas que poderiam ser realiza^
das pelo pessoal doméstico, atitudes que viriam a onerar os custos do
projeto.

De qualquer forma, a presença de profissionais entre o corpo téc
nico da mineradora que possam dispender algum tempo no equacionamento e
solução dos problemas de drenagem devera se tornar uma rotina das gran
des mineradoras brasileiras, a exemplo do que já acontece nos países dê
tradição mineira mais antiga.
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