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A2IDA OE ITATAIA -. SETORIZAÇAO ESTRUTURAL DO "PIT~ PARA A CAVA ATÉ O
VfVEL DE 480 METROS.

JwMfi Crlos GttúMo ii» Sown Mmdonça

NUCLEBRAS/CE

ABSTRACT

This work is part of Itataia Project-Geotechnics; in it are introduced
several comments concerning the structural zoning of a pit in Itataias'
phosphorous-uranipherous deposit, until the level 480 meters.

The structural parameters (fractures, faults, foliations) obtained in
surface and underground works were statistically treated.

Stereographic projection was used to define eventual slipping into the
pit.

All the data were arranged in tables to make it easy the comparison
with experimental pits.

INTRODUÇÃO

A área de Xtataia (figura 1) desde 1976, vem sendo alvo de trabalhos
de verificação, avaliação e pesquisa, realizados pela NUCLEBRAS, encon-
trando-se atualmente, apôs a conclusão do relatório de pesquisa que dett
niu uma reserva fósforo-uranlfera, en preparativos para a lavra.

O presente trabalho constitui una atividade do Projeto Itataia-Geotec
nia, que tem como principal objetivo a obtenção de elementos para subsi"
diar projetos de engenharia para a lavra e beneficiamento do minério, e
dar apoio aos estudos de viabilidade técnica e econômica da jazida.

São apresentados parâmetros inerentes a um exercício sobre a setoriza
çãc estrutural de um "pit" para o projeto da cava até a cota de 480 me-
tros. Para tal foram utilizadas as fraturas medidas durante o mapeamento
geológico do corpo principal de minério e as descontinuidades interpreta
das a partir dos dados obtidos no mapeamento de superfície, nas galerias",
na descrição dos testemunhos de sondagem e nos levantamentos geofísiros.
Face ao caráter preliminar do trabalho, náo foram levados em considera-
ção os parâmetros relativos a persistência, alteração, preenchimento e
rugos idade das juntas queserão objetos de estudos futuros. A não c-hve.^
vãncia desses elementos não invalida tecnicamente a tentativa, pelos ex
celentes resultados alcançados em termos de correlação entre descontinul
dades e fraturamento. ~

Esses resultados são avaliados á luz dos possíveis mecanismos de rutu
ra para a região do talude de produção e do talude final da cava, até õ
nível de 480 metros.

METODOLOGIA

Inicialmente, foi tomado o traçado do "pit", elaborado por Carvalho
(1984). Essa linha segundo critérios de orientação, foi subdividida em
14 segmentos. Nesses segmentos foram estabelecidas áreas (designada* da
setores) levando-se em consideração a influência do microfraturamento/fo
Ilação sobre os trechos de talude final, da cava em ênfase (figura 2).Pa
ra efeito de correlação, na Srea relativa ao corpo principal de minério,
foram tomadas as ndcrofraturas e as falhas de gravidade interpretadas.
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Todos esses dados foram submetidos a tratamento estatístico «través
d» estereogramas, a partir dos quais se estabeleceu a freqüência das
juntas, falhas e foliações (descontinuidades penetrativas) relativas a
cada porção do maciço.
A comparação dos máximos de fraturamento e foiiação, com o valor mé-

dio de inclinação do talude, estimado por MO1ler (1983), era 48° para a
cava final até a cota 480 metros, possibilitou estabelecer o número de
casos possíveis de escorregamentos, incluindo-se as falhas de gravidade
interpretadas para o corpo principal de minério.
Na prática, a determinação das famílias de juntas, levou em considera

ção as observações obtidas nos taludes do sangradouro da barragem Quixa
ba, próxima à jazida. Este procedimento ê freqüentemente utilizado em
trabalhos de geotecnia, quando não é possível se dispor de taludes no
local da obra.
Os critérios dos mecanismos de rutura adotados são os mesmos referi-

dos por Oliveira k Pilho (1983), que definem os tipos de escorregamen -
tos circular, planar, blplanar e em cunha.
Os escorregamentos circulates ocorrem em blocos rochosos bastante f is

surados e alterados através da combinação de vários planos de desconti-
nuidades.
Escorregamento planar se dá ao longo de um único plano paralelo ou sub

paralelo a direção do talude, com inclinação menor que a da parede dl
escavação.

O biplanar é condicionado por dois planos de descontinuidades parale
Ias ou subparalelas ã direção da parede da escavação; o plano inferior
deve necessariamente ter mergulhe menor que a inclinação do talude.

finalmente, os escorregamentos em cunha são provocados por dois pla-
nos oblíquos cuja interseção mergulha para dentro da cava, com ângulo
menor que a inclinação da parede do talude.

RESULTADOS OBTIDOS

Na" região onde serão escavados os taludes de produção, pelas caracte-
rísticas geotécnicas locais, são esperados predominantemente escorrega-
-mentos dos tipos circulares.

Os estereogramas da figura 3 correspondem ãs fraturas medidas no cor-
po principal de minério. Ma mesma região foram medidas falhas de gravi-
dade, lançadas no estereograma da figura 4, e em seguida estabelecidas
•uas freqüências. As juntas e falhas mais freqüentes acham-se assinala-
das* abaixo:

JUNTAS FALHAS

N47°B -

* N32°E -
N28°E -

N44°,E - 60°SE +
N86 W - 40°SB +
N80OB - 65°?E +
N72 W - 60 HE +

80°SE
30°SE

N85°E -
N83°E - 55"NW
N85°E - 80 NW

E 38S
K58 E - 70 NW

* Fraturas mais
tceqOentas

+ Falhas mais
freqüentes

»• «• Correlação

O que se verifica é que 70» das falhas dominantes coincidem com as jun
tas mais freqüentes e no total há 504 de correlação, viabilizando assim*
8 utilização do fraturamento nesta fase em substituição ao estudo de
persistência, e prevex os possíveis planos de fraqueza, na área dos ta
ludes finais.
De cada setor do "pit" foram construídos estereogramas de juntas, de

terminando-ae os máximos correspondente*; ao fxaturamento principal e o
secundário. Esses dados associados às medidas da planos de foliação (des
continuidade» penetrativas) são apresentados na tabela I.
O confronto entre as descontinuidade» e os planos de inclinação de ta

ludes forneceu os possíveis tipos de escorregamento para cada região do
"pit" (tabela IX).
A observação em taludes existentes próximos a jazida, serviu de mode-

lo para comparação com o comportamento das áreas quando submetidas a
•desmonte. Assim, o fraturamento dos gnalsseí. da parede do sangradouro
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da barragem Quixaba, plotado em estereogramas, apresentou o padrão mos-
trado na tabela III.
Comparando-se os dados acina com os obtidos na área da jazida, obser-

vou-se que na prática a freqüência do fraturamento na região do desmon-
te, coincide apenas em parte con o observado na jazida.

CONCLUSÕES

A utilização do nicrofraturaaento para a determinação dos possíveis
planos de instabilidades na jazida de Itataia, resultou satisfatória, a
julgar pela correspondência existente entre esses e os falhamentos de
gravidade existentes. Todos os dados relativos aos fraturamentos princi
pais e secundários, bem como a naneira como esses parâmetros podem in-
fluir na instabilidade, para a cava de 480 metros, encontram-se relacio
nados em tabelas. A possibilidade de constatação dos casos de escorrega
mentos devem servir de orientação durante o desenvolvimento das cavas
experimentais.
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TABELA I

KBGlXO

Setor I

Setor II

Setor III

Setor IV

Setor V

Setor VI

Setor VII

Setor VIII

Setor IX

Setor X

Retor XI

Setor XII

Setor XIII

Setor XIV

FRATURA PRINCIPAL

N26°E - 74"KW
H64°E - 78 NW
M20°W - 68"NE
H50°M - 70°NE

M2°W - 75"SW
H20°E - 7ÍÔIW
H2<ft. - 74$IB
H30 H - 60 NE
«32°E - 65°SE

M6OE - 80°SE
H17^M - 72<JlE
N74°W - 72 NE
NS _, - 80gE
»88°W - 78°SW

N34UE - 74aSE

H86°E - 68flSE

H11°E - 58°SE
N28°W - 76°SW
N10°E - B0°SE

N40?E - 66°S£
N12°E - 50°SE

N12°E - 53"£E
N40°S - 74°1 ••?

N48°W - 34«SW
N60°W - 65°SW
N85?E - 35°KW
N32°W - 60°NE
N78°W - 60°NE

M52°M - 40"NE
N45°E - 50°NW

FRATURA SECUNDARIA

N28°W - 78°NE
H76°E - 72°NW
N6°E - 70"SE
M40°H - 50°SW
N26°E - 65°NW
N48°E - 68°NW
K64<>E - 32TW
N88°E - 48°NW

N2°H - 54"NE
H52rM - 45TNE
H88°E - 60®SE
N78°E - 78 SE
H12°W - 60°SW

N62°W - 62°SW

H18°W - 47°NE
H36°W - 50®SW
EW „ - 30°N
HX6°E - 66°NW
Wlb"W - DBUMJ6
N46°E - 70°NW
H54?E - 58°SE
N17°E - 68°SE
N40°W - 68°NE
N84°W - 65°NE
H34°E - 68°NW
Nfi2°W - 74°SW
N22?E - 32»SE
N50°W - 55°SW

N40°>í - 25°NE
nUZy - 65°NE
N74°W - 80°NE
N86°W - 5B°SW
N3OE - 64°NW
B35°E - 72^W
K58°W - 75^NE
M33°W - 7(£SW
N«2°W - 46°SW
N72°W - 75°SW
N56 E - 42 NW
N32°E - 76«>SE
N$2^E - 55°SE
N 4 2 > - 60°NE

N62°SE- 74°NW
N82°E - -58 NW

FOLIAÇAO

N70°E - 30OSB

M60rE - 3O^SE

H70"E - 48'USB

N80"E - 15"SE
N80°W - 2O°ME
E - W - 30JÍS
E - W - 3 0 ° S

H70"E - ZO'-'NW

N60°E - 20°NW

N80°E - 48°SE

NG0°E - 1O°SE

N7ÜnE - 20°SE

N80°W - 30JÍSW
N35°R - 2O°SE

N80u - 30°SW

B65"E - Zà^áE

N60°E - 40°SE

1.7B4



TABELA I I

POSSÍVEIS ESCORREGAMENTOS PLASARES

Rp.CTRO
S » t o r TV
Setor VI

Setor VII

Setor VIII

Setor X
Setor XI

S e t o r XII]

Setor XIV

TALUDE
1^5*^-48*^

N65tt-48<^a*

N75<\í-48OSW

EW -48°S
N45OW-48C^M

N45°E-48°SE

DIRECRO

N88°E

N60°E

K80°E

N70°E

H65"E
N85°E

N60°£

MERGULHOS
20°
32°

20°

20°

20°
30"
25U

40°
40°

TIPO DE DESCOSTIííUIDADE
FolioçSo
Fratura secundária

Foliação

Foliação

Foliação
Foliação
Foliação
Falha

Foliação

REGIÃO
f&trer VT
Setor VII
Sfetor VIII
Setor X
Setor XI

POSSÍVEIS

TAMJDE

N80dW-48'LtoE
N65°E-48<*W
N75c\<-48açw
EX ^ 4 8 ° S

N45°-48°SK

ESCORREGAMENTOS BIPLANARES

la.Desccntinuidade 2a.Descontinui/.iad»
Direção

N76^E
N 7 0 ^

tOCPE

N80°W

Merqulho
2tí°
20P
20°
20°

30°

Direção

8 4 2 ^
N86°E
N84°l<

NíãCM

ítergullw
32"
70O

70"

45°

RELAÇÃO
Mx, F s
MX, FS

Mx, Fp
Mx, Fs
Mx, Fs

Mx-foliação, Fs-fratura secundária, Fp-fratura principal.

P O S S Í V E I S ESCORREGAMENTOS EM CUNHA

DIREÇÃO INTERSEÇÃO >ERGUIHO INTERSEÇÃO PELtÇÍO

Setor I

Setor II

Setor III

Setor V

Setor VI

Setor VII
Setor X

Setor XI

Setor XII

Setor XIII

Setor XJV

N50°E - 48°SE

N20H* - 48£NE

N85<\» - 48*E

NSO^W - ÍÍPtSE

NfóCty _ 45<^,w

EX - 4 8 ° S

KAS°tí - 48°SV
N40<* - 4 8 o -

N85°E - 48°SS

^35C« - 48°S?V

WJj li

N80°tí
N10°E
N8OW

N25OW

N15CE
N2°E
N2°E '
N6°W
N8OF.

N70°E

N54TÍ
N6CW

N50°E

20°SE

25°SE
40l;*iE
35°^W

2 0 $ C
3 0 ^
20°NW
20OSW

15°SW

2 0 ^
25*4^
6°SE
Í°SIV

Mx Fs
Mx F s
MX r s
Kx Fs
Fp Fs
Fp Fp
rp MX
Fp Mx

FS FS
Fs Mx
Fs FS
F s MJÍ

Fp roc

Mx Kx

r S KX.
Fs Fs
Fp MX
Fp Fp
Fp Mx

Mx-foliação, Fs-fratura secundária, Fp-fratura principal.

TABELA 1t l l
FRATURAS

N8°W - 82°SW
N6°W - 35°SW
N16°W - 80°SW
N46°W - 40°NE
Sf80°W - 44°NE
S10°E - 76°NW
N74°E - 28°SE
N78°E - 75 NW

FRiQU'NCIA

Alta
Média
Média
Baixa
Baixa
Média
Média
Baixa
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MAPA OE LOCALIZAÇÃO
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JAZIDA OB ITATAIA

SETORIZAÇAO ESTRUTURAL 0 0 "PIT" PARA A COTA 4 8 0 METROS

414,}

*4« ,0

Cerpe principal dt minírio 414,0 4I4.J

Contorne «o cano olt° o colo 480m

timilo «o» («toro*

C«r»e e> »!v»(

I.4M.S

FIOURA - 2



ESTEREOGRAMAS DE FRATURAMENTO DO CORPO PRINCIPAL DE MINÉRIO

FRATURAS ESTÉREIS

I | e.o%

EZZZ3 o.*%

FRATURAS PREENCHIDAS

POR COLOFANITO

I 1 o.o.o% - o.i%

FRATURAMENTO NO COLOFANITO

{ POST -MINERALIZAÇÃO)

I I ».o% - i.o % E 2 3

t,o% - »,



ESTEREOGRAMAS DE FALHAS DO CORPO PRINCIPAL DE MINÉRIO

0 . 0 % — 5 , 5 %

5 , 5 % — 1 1 , 0 %

> 1 1 , 0 %

FI9UNA - 4


