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ABSTRACT

This paper sumarizes the geotechnically characterization of
the Itataia ore deposit according to the relationship rock alteration/
argilization.

Through this charaterization it was defined three types of ma
terial related to the degree of alteration and argillization: Type T
(fresh or pratically fresh and litle or monargillized material); Type II
(partially altered and argillized material).

The new geological syntesis and informations, togheter with
seismic parameters allowed to a material classification according to
.the scarificability, an important factor in the costs of an open pit
'mine.

1 - INTRODUÇÃO

Os primeiros trabalhos de Geologia de Engenharia realizados na Jazi^
da de Itataia (CE) datam de 1981 e foram executados pelo IPT. Estes es
tudos permitiram caracterizar preliminarmente o maciço rochoso, diferen
ciando os tipos e condições geotécnicas dos diversos materiais existen
tes na jazida. ~

A NUCLEBRAS, através do Escritório Regional de Fortaleza, vem desen
volvendo, desde 1984, estudos geolõgico-geotécnicos na jazida conrplemen
tando trabalhos do IPT e visando a obtenção de parâmetros para subsi-
diar planejamento e operações da lavra. Estes estudos foram realizados
em testemunhos de sondagens e permitiram a identificação de diferentes
estágios de alteração físico-guímica e de argilização (argila livre) das
rochas da jazida. São parâmetros importantes porque inplicam em diferen
te3 comportamentos mecânicos para um mesmo tipo litolõgíco.

Assim, o maciço da jazida foi caracterizado quanto ã_alteração/argjL
lização, visto que a mineralização fósforo-uranífera está mais concen -
trada em rochas alteradas e argilizadas.

A estimativa de volume dos materiais e seus custos preliminares de
desmonte foi realizada no tntarior da uma cava projetada até a cota 430
m para a Jazida de Itataia, visando atividades de mineração a céu aber
to.

0 estudo integrado de novas informações geológico-geotécnicas asso-
ciado a outros parâmetros já obtidos por sísmica, permitiu uma classifJL
cação desses materiais quanto à escavabilidade, resultando nunta primei-
ra avaliação dos custos de desmonte para o interior da referida cava.

2 - TRABALHOS REALIZADOS

2.1 - Cava até a cota 480 m

Os estudos de uma cava para a Jazida de Itataia (Carvalho,1984), fo
ram desenvolvidos na porção do depósito que se estende desde o topo do
morro, cota 583 m, até a cota 480 m. Esta porção refere-sé ã área avaU
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ada em maior detalhe e foi tratada com destaque no Relatório de Pesqui-
sa Mineral (Fig. 1).

Foram utilizadas seções geológicas e geotécnicas horizontais, espa-
çadas de 10 m, seções geológicas verticais NS e tabu1ação de resultados
do cálculo de reservas.

Para delimitar a zona nineralizaãa foram utilizados teoies de P2°5
superiores a 2,5%. 0 cálculo da relação estéril-minério foi feito a par
tir das seções verticais NS e se refere apenas ao estéril posicionado
entre o traçado da cava e o limite externo do corpo ntineralizado (esté-
ril/franco) . O valor médio para a relação estéril/minério final, a par-
tir de 17 seções, situa-se em torno de 0,33, ou seja, cerca de 2 unida»
des de volume estéril removida para cada 3 unidades extraídas.

Na elaboração desta cava os dados relativos ao posicionamento das
bancadas foram sugeridos por MOller (1983) e são os seguintes:

- bancos da ordem de 10 m de altura;
- ângulos de taludes finais: solo de alteração (fofo): 30°

maciço tipo III : 34°
maciço tipo II : 48°
maciço tipo I : 53

- talude de 75 para a face de cada bancada;
- largura minima de cada benta, 6,0 m, sendo que no tipo III
a largura minima aconselhável é de 10 m.

0 contorno final da cava pode ser observado na fig. 2.

2.2 - Caracterização geotécnica do maciço

A caracterização geotécnica do maciço rochoso foi determinada quan-
to aos graus de alteração e argilização, obtidos pela descrição de 13.2OOm
de testemunhos de sondagens. 0 estado de alteração das rochas foi defi-
nido mediante graus Al, A2 e A3, utilizando-se os mesmos critérios do
IPT. A argilização foi caracterizada através da quantidade de argila li
vre presente na matriz, nas juntas e em zonas cisalhadas, sendo repre-
sentada por uma escala gradativa de 0 a 8, baseada em estudos realiza -
dos na mina de molibdênio de Climax (USA).

Na integração e interpretação dos dados para caracterizar o maciço,
foram utilizadas 5 seções verticais, sendo 4 de direção N-S e 1 de dire
ção E-W, situadas na area do corpo principal do minério (Fig. 1). Cada
uma dessas seções continha em separado informações sobre os parâmetros
de alteração/argilização, parâmetros litológico/estruturais, curvas de
isoteores de t>2 5 e curva 3 de isoteores de U-̂ Og.

2.3 - Estimativa de volurre dos materiais existentes na cava

Os estudos foram desenvolvido* a partir das 4 seções geológicas ver_
ticais norte-sul, equidistantes de 226 m e aproximadamente perpendicuIa
res ao eixo maior de mineralização. Nessas seções foram plotadas curvas
referentes às classes de escavabilidade/materiais e de teores de P«0-
e U30.. (Figs. 4.5 e 6) * 5

Os parâmetro* de alteração/argilização foram correlacionados com ou
tros relativos a categorias de escavabilidade; os teores para efeito dê
uma avaliação quantitativa inicial, foram distribuídos em faixas: P2°5
(<2,5%; 2,5 a 8,0%; 8,0 a 16,0%; >16,0%) e UjOg (< 100 nora? 100 a 500
ppr,i; 500 a 1000 ppm; 1000 a 2000 ppm; >2000 ppm).

Poram então executadas medidas planimétricas de áreas individualiza
das por litoloçia, escavabilidade e teores em cada uma das 4 seções nor
te-sul. As seções utilizadas foram as mesmas dos ensaios sísmicos dõ
IPT.

0 formato aproximado de um elipsoide destas áreas e sua distribui -
ção espacial ao longo das seções permitiu ootar pelo cálculo de volume
que leva em consideração a seguinte expressão:

V « - j - (SI + S2 + Vsi.S2)

V » volume estimado entre duas seções paralelas, de áreas "SI" e "S2" e
quidistantes de "d".

3 - RESULTADOS OBTIDOS

3.1 - Caracterização geotécnica do maciço
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A fim de facilitar a integração e interpretação das seções para a ca
racterização do maciço, os graus de argilização (escala de gradação de
0 a 8) foram agrupados em três: ARJ (0 a 2), AR2 (3 a 5) e AR3 (6 a 8 ) .
A correspondência aproximada entre os estados de alteração e argíliza -
ção, nas seções, permitiu que fossem integrados os graus de nesraos valo
res, e definidos os tipos de materiais: AI/ARI (tipo I), A2/AR2 (tipo
II) e A3/AS3 (tipo III).

A apreciação global dos testemunhos de sondagens, paredes de qale-
rias e trincheiras, aliada aos resultados de sísmica do IPT e ensaios
de compressão puntiforme (NUCLEBRÂS/IPT), permitiu a adoção de crité-
rios para inferir velocidades sísmicas aproximadas âs litologias nos di.
versos graus de alteração/argilização, e para efeitos práticos foram dife
renciados e caracterizados os seguintes parâmetros:

F«U<HBLLO& de alteração

A3 * material muito al-
terado

A, - material median» -
mente alterado

A. — material pratica ~
mente são

Parâmttrcs de argilização

AR, - material muito ou to
talmente argiliz*do~

AR, - material meàiarunen-
te atqilizaão

AR. - material pouco argi-
lizado ou sem argili
zação

Estratos si.5nu.oos (IPr)
(velocidade m/s)

a) solo fofo - 4 0 0 - 7 5 0
b) rocha decoppreta caqpacta

950 a 1900
Bocha medianamente alterada
1900 a 2600
Bocha sã - 4000 a 5600

Fonte: IPT/NUCLEBRAS
Nas seções verticais a caracterização do maciço foi definida era 3

categorias de escavação e 4 tipos de materiais que são:
Solo fofo: constitui-se basicamente de solo de alteração de rochas,

com grau de compactação baixo, com espessuras que variam
de centímetros a 15 metros a partir da superfície. Mate-
rial escavável mecanicamente. Baixas velocidades de pro-
pagação de onúâs 403 a 750 m/s. (Ia. categoria de escava
ção).

Tipo III : rocha muito alterada e muito ou totalmente argílizada
(A3/AR3). Material escavável mecanicamente predominante
englobando trechos de material marginal e/ou não escari-
ficável. Velocidade de propagação de ondas 950 a 1.900
m/í». (Ia. categoria de escavação predominante).

Tipo II : rocha medianamente alterada e medianamente argilizada.
(A,/AR2). Material marginal. Velocidade de propagação de
ondas 1.900 a 2.600 m/s (2a. categoria de escavação).

Tipo I : rocha sã ou praticamente sã, e pouco argilizada ou lem
argilização (A1/AR1). Material não escarificável. Veloci
dade de propagação de ondas 4.000 a 5.600 m/s. (3a. cate
goria de escavação).

A correlação entre os valores de velocidades sísmicas e a escavabi-
1L3**-! dos materiais foi baseada nos resultados obtidos pelo JPT. Sao
dado» estabelecidos pela Tabela Caterpillar para os tratores D8G com os
respectivos escarificadores, para mármores e gnaisses, que são os tipos
litológicos que mais se aproximam dos existentes na Jazida de Itataia.A
caracterização quanto às categorias de escavação e a estabelecida pelo
Departamento Nacional de Estradas de Ferro, usualmente utilizada em tra
balhos de terraplanagem.

3.2 - Estimativa de volume dos materiais

Os resultados referente» aos volumes, permitem una apreciação quan-
titativa e qualitativa inicial das condicionante* da Jazida de Itataia.
Para a cava ate a cota 480 metro», o solo fofo constitui aproximadamen-
te 11% do total a *er escavado na ãrea estudada (+ 1.518.700 w 3 ) . Neste
estrato encontram-se englobados em sua composição li to lógica, predomi -
nan temente, solo* residuais ou produtos da decomposição de nartnore, ro-
cha feldspátlca « colofanito. Sua granulometria e constituída por »ilte

farenoso e secundariamente silt«-argiloso. Esse* material* encontram - se
«erados com suas baixas velocidades indicando um baixo grau rle compacta
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ção e aparecem geralmente recobrindo setores de rochas pertencentes aos
tipos II e III.

O material tipo III ocorre com predominância, constituindo cerca de
44* do total a ser escavado (+ 6.298. S2Q m3) e sua distribuição espaci-
al coincide com a mineralização mais rica, em litologias, tais como mar
more, colofanito, rocha feldspática, calco-gnaisse, brecha mista e bre
cha de colofanito. Este tipo situa-se na porção central da jazida, dei
de profundidades médias de 20 a 30 metros ate o fundo da cava na cota
480 metros.

O tipo II possui uma distribuição percentual de 23% {+ 3.227.759 m3)
dentro da cava e se posiciona nos bordos do III entre faixas de teores
não muito ricos, na transição para a porção estéril, predominando nas
rochas calcossiíicãticas e gnaisses. Pode apresentar-se medianamente a
muito fraturado e sua presença é mais acentuada na porção norte da área,
podendo ocorrer ainda em núcleos restritos no interior do tipo III, era
locais de predominância da brecha rvista.

O tipo I, de distribuição aproximadamente igual a anterior, cerca de
22% (+ 3.032.819 ra3) se relaciona preferencialmente a setores estéreis
da jazida, principalmente na parte sul. As velocidades de propagação de
ondas sísmicas (4.000 a 5.€00 Et/s) estão relacionadas a tipos litolõgi-
cos diversos e/ou mudanças nas suas características de fraturamento.

Para se ter uma idéia das litologias que ocorrem ao interior da ca-
va, o quadro abaixo mostra a distribuição percentual das litologias por
tipos de materiais:

Litologia

Mármore
colofanito
Calco-gnaisse
Brech--1 mista
Bred o de colofanito
Qiaisse
Bocha feldspática
R.caloossilicática

Tipo I
(t)
1?,7
0,9
0,4
0,1
0,01
0,6
0,1
0,6

Tipo II
(*)

íi.i

3,9
1,1
1,7
0,1
2,2
0,05
0,6

Tipo III
(i)

J.l,b
7,4
6,o
2,3
3,B

o,->
1,7
0,4

Solo de alteração (fofo)
(*)
*.i
1,1
0,5
-

0,01
-
0,9

Vale salientar que a avaliação quantitativa dos materiais por litolo
gia foi desenvolvida por faixa de teores: P,0, (<2,5%; 2,5 a 8,0%; 8,0

a 500 ppir(<100 ppra; 100 ?m; 500 a 1.000 ppm; 1.000a 16,0%;>16,0%) e U-,0(
a 2.000 ppm;>2.000

0 quadro seguinte mostra um resumo Jas correlações obtidas entre os
materiais, escarificabilidade, categorias de escavação e uma primeira a
valiação da quantidade e custos de desmonte (escavação e carga) dos ma-
teriais, na cava até a cota 480 m.

I Velocidade
Material Sísv&ca

' (m/8)

Bscarificab.
(Trabalho Ca
terpillar) ~

Cat.de escav.
(Tab. ONEF)

Quant.

Vol. (BI3)

Custo
Unit..

Custo
Total
CS*

Solo fofo

R.deccop.

R.mediana
mente al-
terada/ar
gilizada"

Rocha sã

400 - 750

950-1900

1900-2600

Escavãvel

Escarific.

Marginal

Nãoescaric.

Ia.
Ia.

2a.

3a.

1.518.700

6.238.320

3.227.759

3.032.819

1.18
1.18

2.02
9.82

1,792.066
7,431.781

9,425.027
29,782,282

Adaptado ao uri:
Esta correlação tem um caráter geral e »eus custos são baseados nos

preços propostos pelo DNER (Abr/86). Os e«tudo» de caracterização dinâ-
mica do maciço possibilitarão eventuais correções nos valores adotado».

Os valore» de custos de escavação e carga são apresentados nas tabe-
las I , II , III e IV.
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As tabelas abaixo mostram a distribuição das litologias por tipos de
materiais, categorias de escavação e faixas de teores de P.»0, e U,0_.

Tabela de volume (m ) dos tipos de materiais por litoloyia, categorias
de escavação e faixas de teores de P,05 (< 2,5 a >16,0l) no interior da
cava até a cota 480 m.

Material
Utoloqia
Mãrnore
Ooiofanito
Caloognáisse
Brecha Mista
Brecha de ooiofanito
Onaisse
Bocha feWspática
fínloowFilicatica

Tipo I
(3a.categ)
2.639.597

131.287
63.812
12.053

753
79.098
16.573
89.646

Tipo II
(2a.cateq)
1.863.302

549.673
163.162
134.031

18.833
303.831

7.533
87.394

Tipo III
(la.cateq)

3.038.595
1.045.550

976.748
324.884
539.765

76.241
242.297
54.240

Solo fofo
(la.categ)
1.149.908

162.696
76.524

—
1.506
—

128.066
-

Tabela de volume (a ) de material por faixa
>2.000) ppm, por litologia e categorias de
va acima da cota 480 m.

de teores de U308 (< 100 a
escavação no interior da ca

Material
Litoloqia
Mármore
Colofanito
Calcognai sse
Brecha Mista
Brecha de colofanito
Gnaisse
Rocha feldspãtica
Calcossil icática

Tipo I
(3a.categ)
2.639.597

131.287
63.812
12.053

753
79.098
16.573
89.646

Tipo II
(2a.categ)
1.863.302

549.673
163.162
234.031

18.833
303.831

7.533
87.384

Tioo III
{la.categ)
3.038.595
1.045.550

876.748
324.984
539.765

76.241
242.297

54.240

Solo fofo
(la.cateq)
1.149.90&

162.696
76.524

1.506
—

128.066
—

4 - CONCLUSÕES

Para o projeto de execução da cava atê a cota 480 m e com base nas in
formações disponíveis, convém considerar o seguinte:

- o material tipo III, que ocorre con predominância na cava e coinçi
de com a zona mineralízada, embora escavãvel mecanicamente, deve ser cri
teriosamente observac1 •>, tendo em vista as implicações que esse tipo de~
material decomposto {.oderã imprimir no planejamento de lavra;valendo ain
da salientar que o referido tipo ocorre desde profundidades de 20 a 36*
m, atê o fundo da cava, na cota 480 n;

- o contorno final das escavações deverá ficar posicionado no maciço
tip - T, relacionado a setores estéreis da jazida, permitindo prever ta-
ludes . i..'is com inclinação bastante elevada;

- somente ~om a realização de ensaios geomecãnicos e outros estudos
mais especifico* é que sera possível estabelecer valores mais precisos
dos ângulos de talude para os diferentes tipos de materiais na cava até
a cota 480 m.

Pelo que foi exposto, pode-se concluir que os resultados fornecem im
portantes subsídios para o planejamento mineiro da primeira área a ser
lavVada na Jazida de Itataia. Possibilitaram ainda a obtenção d« custos
preliminares de escavação no interior da cava, projetada atê a cota 480
metros.
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TABELA I - ESCAVAÇÃO E CARGA CM MATERIAL DE iA. CATEGORIA

Data:

Abril/86

Serviço: Escavação c carga em material de
Ia. categoria
(Maciço tipo III e solo fofo)

Unidade:

US$/ra3

Equipamento
Cond. de

Trabalho Quant
Utilização

Prod. Improd
Custo Operacional
Prod. Improd. Custo Horário

Trator lâmina e
Escarificador
(D-6)
Pi mecânica 930

M
M

1.0
1,0

1,0
1,0

1,0
1.0

72.08

30.84
33.72
14.45

78.03
30.84

Mão Je Obra Suplementar Kcu R Quantidade

(A) TOTAL 102.92

Salário Base Custo Horário

regado
Servente

5
1

0,3
1,0

0.48
0.48

0.72
0.48

(B) TOTAL 1.20
(O Produção da Equipe 120 m/h Custo Horário Total (A + B) 104.12
(D) Custo Unitário da Execução (A) + {B)/(C) =« (D) O.tJ/

CPI 0.87
Bonificação (35,8%) irsr
Custo Unitário 1.18
Fbnte: Protégia/tNER

TABELA I I - ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE 2 A . CATEGORIA

Data:
Abril/86

Serviço: Escavação e carga em material de
2a. categoria
(Mciço tipo II

Unidade:
US$/m3

Equipamento

Trator de estei
ra can escarif i
cador (D-8)
Pá Mecânica
966-C

Ccnd. de
Trabalho

M

M

Quant."
jítilizaçao

1,0

1,0

Prod.

1,0

1,0

Imprcd.

0,0

0,0

Custo Operacional
Prcd.

103.00

57.21

Inprcd.

(A) TOTAL

Custo Horário

103.00

57.21
15OT2T

Mio ds Obra Suolementar Kcu R Quantidade Salário Base Custo Horário

~Õ772Encarregado
Servente

5,0
1,0

0,3
1,0

0.48

0.48 0.48

(O Produção da Rmln« 75 m3/h Custo Horário Total (A • B)
(D) Custo Unitário da Execução (A) + <B)/(O = (D)

(B)TOTAL 1.20

0.77
custo Unitário Total 2.92
Fonte: Protégia/DNER
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TABELA III - OBTENÇÃO DE ROCHA

Data: j Serviço: Obtenção de rocha
Abril/B6 j (Maciço tipo I)

Equipamento

Perfuratriz Manual
Compressor de Ar

Utilização
Quant.

1,0

1,0

Prod.

1,0

1,0

Improd.

0,0
0,0

Mão de Obra Suplementar

Encarregado de Britagem
Blaster
Marteleiro
Servente
Cavouqueiro

K ou R

5.0

2,0

1,0

1,0

2,0

Custo Operacional
Prod.

0.65
38.21

Quantidade

1,0
1,0
1,0
5,0
6,0

Improd.

-

(A) TOTAL

Salário Base

0.48
0.48
0.48
0.48
0.48

(BI TOTAL
(C) Produção da Bnuf £? 30 n*/ti Custo Horário Total (A + B)
(D) Custo Unitário da Execução (A) 4
Materiais ;UniSade

Dinamite 60% ' Kg
Espoleta elétr ica com fio Un
Brocas integrais ou coroa ! Ud

• IB) / (C)
Custo

1.31

1.31

1,158.96

* (D)

Consumo

0.02
0.01
0.00

(E) TOTAL
Custo Dire to Total (p) + (E)
Bonificação (35.8%)
rii^fn Unitário Total

Unidade:
0S$/m3

Custo Horário

0.65
38.21

38.86

Custo Horário

2.39
0.96
0.48
2.39
5.74

11.96
50.82

1.6?
Custo Horário

0.33
0.29
4.29

4.91
6.60 •
2.36 i
8.96

Fonte: Protégia/DNER
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TABELA IV - ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE 3a. CATEGORIA

Data- 1 Serviço: Escavação e carga em material de
Abril/86 1 3*' C a t e 9°r ia (Maciço tipo I)

Equipamento

Pã mecânica 966-C

Quant.

1,0

Utilização
Prod.

1 ,0

Improd.
Custo Operacional
Prod.

57.21

Imorod.

(A) TOTAL

Hão de Obra Suplementar
Encarregado
Servente

K ou R

5,0
1,0

Ouantidade

0,2
4,0

Salário Base
0.48
0.48

(B) TOTAL
(C) Produção da Equipe 95 cvtyh Custo Horário lotai (A + B)
(D) Custo Unitário da Execução (A) + (B) / (C) » (D)

Materiais | Unidade

Rocha (desmonte) o 3

Custo I Consumo

6.60 0.07

(E) TOTAL

Custo Direto Total (D) + (S)
ljlm<«p*jSp Í35.8D
Custo Unitário Total

Unidade:
US$/ra3

Custo Horário

57.21

57.21

Custo Horário
0.48
1.91

2.39
59.60

0.63
Custo tfcnrário

6.60

6.60
7.23
2.59
9.62

to : Protegia/DNER
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JAZIDA DE ITATAIA

SEÇÃO GEOLÓGICA VERTICAL ( S - 1 7 )
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LEQENO*

1 • I < 100 ept

E S 3 100 - 900 Cp»

BUEO »oo - 1000 c»>

EÜ1Z3 1000 - 2000 epi

• H > 2000 cp*
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