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RESUMO 

A determinação dos volumes das pilhas de estéril geradas na mineração de urânio e sua respectiva caracterização é de 

extrema importância para o gerenciamento de rejeito da mineração e futuras ações de descomissionamento de uma 

instalação nuclear. Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, torna-se possível a simulação de diferentes 

cenários em ambiente computacional, podendo armazenar, representar e processar dados a partir de informações já 

existentes. No contexto mínero industrial, o estéril é representado com materiais rochosos de diferentes granulometrias 

e com teor de minério abaixo do teor de corte determinado pelo processo industrial. Neste sentido, o presente trabalho 

tem por objetivo o cálculo do volume das pilhas de estéril da Mina de urânio Osamu Utsumi da INB - Indústrias 

Nucleares do Brasil/ Caldas. A MOU foi oficialmente inaugurada em 1977 e explorada até 1995 onde foram produzidos 

1.200 toneladas de U2O3 gerando cerca de 94,5 x106 toneladas de material estéril, contendo baixos teores de material 

radioativo e pirita. A metodologia para o desenvolvimento deste trabalho envolve, inicialmente, abordagens de 

integração entre o SIG (Sistema de Informação Geográfica) e a modelagem de terreno, para as pilhas de estéril 

denominadas BF4 e BF8. Os resultados obtidos foram comparados com a literatura existente, traduzindo a importância 

do SIG como ferramenta na gestão de rejeitos. 
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1. INTRODUÇÃO 

mailto:adrianomotaferreira@gmail.com


 Ferreira, et. Al.  ● IJC Radio 2017 ● 2017 2 

 

 A coleta de informações sobre a distribuição geográfica de recursos minerais e suas 

propriedades, sempre foi uma parte importante das atividades das sociedades organizadas. Até 

recentemente, no entanto, isto era feito apenas em documentos e mapas em papel; impedia uma 

análise que combinasse diversos mapas e dados (CÂMARA E DAVIS 2001). Com o 

desenvolvimento simultâneo da tecnologia da informação, tornou-se possível armazenar e 

representar tais informações em ambiente computacional, simulando assim diferentes situações e 

modelos, tendo por base arquivos já existentes gerando assim produtos mais consistentes para uso 

em diversas finalidades. Os sistemas de informações geográficas – SIG são poderosos conjuntos de 

técnicas e procedimentos capazes de coletar, armazenar, recuperar, transformar e exibir dados 

espaciais do mundo real (BURROUGH, 1986). Os SIG’s permitem integrar dados referenciados 

espacialmente em um ambiente de respostas a problemas (COWEN, 1988). 

 O uso do SIG tem possibilitado o processamento de informações e atualização de dados nas 

áreas ambientais e outras como exemplo a indústria mineral. O presente texto ter por objetivo, o 

cálculo do volume da pilha de estéreis da Mina Osamu Utsumi da INB/ Caldas. Segundo Robertson 

(1985) os estéreis são agregados naturais de um ou mais minerais, retirados da Mina para liberar o 

minério desprovido de valor econômico. O volume das pilhas de estéril é de extrema importância 

para levantamentos e estudos posteriores e o método utilizado será mostrado a seguir. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

 Foram utilizados os mapeamentos topográficos pré-operacional elaborado na fase de 

prospecção mineral e o levantamento aerofotogramétrico realizado no ano de 2010 para caracterizar 

o cenário atual, ambos na escala de 1:1000. O processamento digital dos dados para o trabalho em 

questão, foi realizado em ambiente SIG através das ferramentas do software ArcGIS® da ESRI, 

ortofotos digitais RGB em formato GEOTIFF escala 1:1500 e arquivo digital com curvas de nível 

com 1m de equidistância. Inicialmente, para o cálculo de volume das pilhas de estéril foi necessária 

a criação de arquivos “TIN”. A sigla é derivada de Triangulated Irregular Network (Rede 

Triangular Irregular) onde, a partir de curvas de nível e/ou pontos cotados é realizada a interpolação 
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dos valores de altimetria pela criação de triângulos com tamanhos diferentes. O TIN representa 

então, o modelo digital de elevação em formato matricial (raster), e sua geração necessita dos 

seguintes dados primários (antes e depois da modificação do terreno): arquivos de linhas (curvas de 

nível); arquivos de pontos (pontos cotados) e limites das áreas de interesse. A partir dos arquivos 

acima citados, é realizado ajuste nas curvas de nível antigas (quando necessário) aos cumes 

inalterados de forma manual, lembrando que é de suma importância o trabalho adequado do sistema 

de coordenadas e projeções em utilização no projeto. Ajustados os arquivos necessários, foi gerado 

o modelo digital de elevação (TIN) antes e depois da mineração através do conjunto de ferramentas 

denominado 3D Analyst Tools, e posteriormente convertidos para o formato Raster novamente pelo 

conjunto de ferramentas citado. Após serem criados, submete-se os dois arquivos Raster à 

ferramenta Cut Fill do conjunto Spatial Analyst Tools, aba Surface. A ferramenta em questão, 

delimita áreas de acúmulo e retirada de material, como o próprio nome sugere. Após gerado, o 

produto irá conter em sua tabela de atributos o cálculo de áreas e respectivos volumes. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 O mapa topográfico pré-operacional (1975) e o levantamento aerofotogramétrico (2010) 

permitiram a elaboração dos Modelos Digitais de Terreno - MDT´s referente à fase pré-operacional e 

pós-operacional das atividades de mineração, respectivamente. Para efeito de comparação com os 

resultados obtidos, buscou-se dados na literatura pertinente. Segundo Cipriani (2002), os principais 

bota-foras sob ponto de vista da proteção ambiental são o BF-4, que ocupa uma área de 56,9 ha e 

contém aproximadamente 12,4 milhões m³ de estéril, com altura de talude de 90 metros e inclinação 

de 70 graus e o BF-8 que ocupa urna área de 64,4 ha e contém aproximadamente 15,0 milhões de 

m³ de estéril. A Tabela 1 a seguir, mostra os resultados encontrados para os volumes e áreas para 

BF-4 e BF-8 respectivamente.  

Os valores de área encontrados para o BF-4 e BF-8 estão acima do valor encontrado na literatura, 

sugerindo metodologias diferentes, ou possíveis inconsistências nos arquivos de polígono utilizados 

nas delimitações das mesmas. Como ainda pode ser visto na Tabela 1, os resultados de volume 

encontrados, tanto para BF-4 quanto para BF-8 então na mesma ordem de grandeza da literatura 

consultada. 
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Tabela 1: Volumes e áreas encontrados para BF-4, BF-8. 

  Volume (1000 m³) Área (ha) 

BF-4 14.099,14 65,8175 

BF-8 15.164,95 83,6575 

  

4. CONCLUSÕES 

  

 A sobreposição dos MDT´s permitiu dimensionar e quantificar as alterações topográficas 

provocadas pela mineração durante a movimentação de solo e rocha. A utilização de técnicas de 

geoprocessamento no dimensionamento das pilhas de estéril é uma ferramenta extremamente ágil e 

importante para que as ações de remediação ambiental sejam realmente efetivas. Entretanto, os 

resultados encontrados para as áreas de BF-4 e BF-8 não reproduziram valores encontrados na 

literatura. Embora os resultados dos volumes estejam na mesma ordem de grandeza, há de ser 

testado outras metodologias para o cálculo dos mesmos e verificação dos arquivos de limite das 

áreas de interesse.    
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