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RESUMO 
 

 

 

Os estudos de espeleologia são muito recentes no Brasil, logo parte do entendimento 

destas estruturas ainda é desconhecido. Nas últimas décadas esta área ganhou maior 

interesse da comunidade científica devido à descoberta de cavidades naturais subterrâneas 

em litologia ferrífera, estimulado pelo aumento da demanda global por minério de ferro, 

que consequentemente ampliou os estudos por jazidas deste recurso. Atualmente, a 

legislação brasileira estabelece um raio de proteção, às cavidades, de 250 metros, em 

forma de poligonal convexa, dentro do qual não pode ocorrer nenhum dano ambiental 

irreversível. Todavia este valor foi estipulado sem uma base cientifica. Assim, gerou uma 

mobilização das mineradoras para uma melhor compreensão do potencial destrutivo de 

suas atividades. O presente trabalho utiliza dados de monitoramentos contínuos 

promovidos pela Vale S.A. na Mina N4EN em Carajás, para analisar as relações entre os 

desmontes com explosivos e seus efeitos nas cavidades naturais sob os aspectos 

geoestruturais (medidos por instrumentos geotécnicos) e sismográficos (medidos por 

sismógrafos de engenharia). Estes dados fazem parte um de projeto de lavra controlada, 

realizado pela empresa, no qual algumas áreas de preservação foram lavradas em prol das 

análises dos efeitos gerados pela atividade. Devido a quantidade expressiva de variáveis 

envolvidas, foi escolhido a utilização de estatística multivariada. Os métodos de Análise 

de Componentes Principais (ACP) e de Agrupamento (Cluster) foram adotados e os 

resultados demonstraram falta de padrão no comportamento da estrutura perante à 

solicitação dinâmica, demonstrando que as influências são baixas nas deformações do 

maciço, da mesma forma na estabilidade da cavidade.    

 

 

 

Palavras chave: Cavidades Naturais Subterrâneas; Monitoramento Sismográfico; 

Monitoramento Geotécnico; Estatística Multivariada; Lavra Minério de Ferro. 

 

 

 



 

 

 

vii 

 

ABSTRACT 
 

 

 

Speleology studies are very recent in Brazil, so part of the understanding of these 

structures is still unknown. In the last decades, this area has gained greater interest in the 

scientific community due to the discovery of natural underground cavities in ferrous 

lithology, stimulated by the increase in the global demand for iron ore, which 

consequently extended the studies by deposits of this resource. Currently, the Brazilian 

legislation establishes a radius of protection, to the cavities, of 250 meters, in the form of 

a convex polygon, within which no irreversible environmental damage can occur. 

However, this value was stipulated without a scientific basis. Thus, it generated a 

mobilization of the mining companies for a better understanding of the destructive 

potential of its activities. The present work uses continuous monitoring data promoted by 

Vale SA at the N4EN Mine in Carajás to analyze the relationship between explosive 

debris and its effects on natural cavities under geostructural (measured by geotechnical 

instruments) and seismographic (as measured by seismographs engineering). These data 

are part of a controlled mining project carried out by the company, in which some 

preservation areas were drawn up in order to analyze the effects generated by the activity. 

Due to the significant amount of variables involved, the use of multivariate statistics was 

chosen. The Principal Component Analysis (PCA) and Cluster method were adopted and 

the results demonstrated a lack of standard in the behavior of the structure in response to 

the dynamic request, demonstrating that the influences are low in the deformation of the 

mass, in the same way to the stability of the cavity. 

 

 

 

 

Key words: Underground Natural Cavitie; Seismographic Monitoring; Geotechnical 

Monitoring; Multivariate Statistics; Iron Ore Mining. 
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CAPÍTULO 1
 

INTRODUÇÃO  

Os estudos de espeleologia, no Brasil, nunca estiveram tão visados como na última 

década. Justificam esta mudança de atitude tanto da iniciativa privada, quanto da pública, 

as mudanças da legislação sobre o tema, na qual regras de proteção mais rigorosas foram 

criadas, e também por fatores geológicos, como morfologia e associação das cavidades 

naturais subterrâneas com certas formações. Grande parte dos esforços visam ao 

entendimento da influência das ações antrópicas sobre as cavernas. 

A legislação brasileira atentou à preservação dessas estruturas em 1986, quando trouxe o 

tema para as discussões legais. Porém, as leis se tornaram rigorosas e exigiram estudos 

aprofundados das cavidades ante qualquer impacto em 2004. As novas demandas deste 

projeto de lei foram fortemente criticadas devido à falta de flexibilidade, inviabilizando 

muitos projetos e dificultando atividades que são possíveis geradoras de impactos às 

cavernas. Desta forma, em 2008 criou-se um sistema de classificação da relevância de 

cada cavidade, deixando a legislação mais branda e incentivando os estudos nas áreas de 

suas formações. 

Outro fator, que gerou o aumento da quantidade destes estudos, foi a descoberta do alto 

potencial das formações ferríferas em desenvolver estas estruturas, fato que era pouco 

conhecido até o final do século passado. Sendo um dos principais produtos minerais do 

país, com uma enorme estrutura de extração e fortes investimentos, as empresas 

produtoras de minério de ferro perceberam a necessidade do maior conhecimento a 

respeito da área, o que gerou um forte investimento para o entendimento do assunto. 

As leis criadas em 2004, aprimoradas em 2008, exigem um raio de proteção para as 

cavidades de alta relevância de 250 metros, no qual não pode haver nenhum dano 

ambiental irreversível, valor estipulado empiricamente, sem comprovações científicas 

que embasassem a necessidade dessa área de proteção para a manutenção da preservação 

da mesma. Segundo Dutra (2017) apud Pereira (2018) a origem desse valor está 

relacionada ao arbitramento realizado quando um cidadão, o qual pretendia arrendar um 

determinado terreno, estipulou essa metragem como base para cálculos de impostos, 
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afirmando que o mesmo seria um raio seguro em relação às cavidades. 

Um cálculo simples, realizado por Auler e Piló (2015), para o exemplo de uma mineração 

de ferro, demonstra quanto seria a quantidade de material se lavrado o perímetro de 

proteção de uma cavidade de alta relevância, que equivale a uma área de 20 hectares, 

multiplicando pela profundidade média de 200 metros, para grandes jazidas, como as de 

Carajás, tem-se o total de 280 bilhões de toneladas de minério de ferro. Entendendo que 

a produção do minério é estimulada pela sua demanda, pode-se concluir que haverá a 

necessidade e estímulo para abertura de mais minerações caso estas áreas não sejam 

lavradas. Evitando, talvez, um impacto ainda pouco dominado e estimulando outros ainda 

maiores. 

Por outro lado, é preciso entender as importâncias destas formações e dos incríveis 

ecossistemas desenvolvidos em seus interiores, além da importância histórica, através da 

conservação de vários registros preservados no interior destas cavernas, utilizadas como 

abrigo pelos ancestrais dos homens modernos e também por diversas espécies já extintas. 

Como muitas áreas da geologia, as cavidades naturais subterrâneas ajudam a entender 

eventos climáticos do passado, ajudando a decifrar e prever eventos futuros e suas 

consequências.  

Sendo assim, cria-se um paradoxo sobre a preservação das cavidades subterrâneas 

naturais e o desenvolvimento socioeconômico da região, entendendo a importância destas 

estruturas tal qual a importância da mineração, torna-se necessário desenvolver 

conhecimentos técnicos, para que seja possível o máximo aproveitamento mineral junto 

a preservação dessas. 

Tarefa muito complicada, porém os primeiros passos já foram dados. Vários estudos 

sobre o tema estão sendo desenvolvidos, os congressos de espeleologia estão ganhando, 

a cada dia, mais adeptos, ajudando a divulgação e a conscientização sobre o tema à 

população e diretamente às empresas mineradoras, setor mais afetado financeiramente 

pela preservação destas.  

Com o intuito de compreender a dinâmica das cavidades em formação ferrífera, a empresa 

mineradora Vale S.A. desenvolveu um projeto de lavra controlada, no qual estudou 

diversos parâmetros durante a lavra dentro do raio de proteção de 250 metros de algumas 

cavidades naturais existentes na área da mineração N4E, na qual possui direito de lavra. 

Todo o estudo teve autorização dos órgãos responsáveis pelo patrimônio espeleológico 
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brasileiro. 

A pesquisa teve várias frentes de atuação, incluindo estudos da biota, dinâmica 

hidrogeologia, levantamentos geofísicos e, mais importante para o presente estudo, 

análise e monitoramento geomecânico e levantamentos sismográficos. Nessa parte do 

projeto, a cavidade N4E-0026 foi instrumentada com 3 instrumentos geotécnicos, que 

medem deslocamentos específicos da cavidade e dois geofones, para a captação das ondas 

de tensão, geradas nas detonações de explosivos ocorrentes na lavra. 

Foi entendido no desenvolvimento do projeto, que as ondas sísmicas poderiam ser 

principal causadora de movimentações da caverna, podendo gerar instabilidade 

geotécnica à estrutura e até o desmoronamento da mesma. Com esta percepção, buscou-

se entender as correlações entre estes dois parâmetros. Por isso foram instalados de forma 

conjunta os monitoramentos destas variáveis. 

Atualmente, os estudos de sismografia são muito bem desenvolvidos em relação à 

prevenção de danos de vibração e deslocamento às estruturas desenvolvidas pelo homem, 

como edifícios e túneis. Porém não se sabe se os mesmos parâmetros podem ser aplicados 

às estruturas naturais, principalmente cavernas, se os efeitos são parecidos e como são as 

respostas destas. As primeiras pesquisas sobre prevenção de danos foram geradas a partir 

de análises das respostas das infraestruturas antrópicas às solicitações dinâmicas, geradas 

por detonações nas proximidades. Da mesma forma, os esforços para entender os 

impactos às cavidades subterrâneas seguem esta linha, tentando identificar qual variável 

está relacionada com os deslocamentos ocorrentes, através das relações entre as respostas 

das instrumentações geotécnicas e dos sismógrafos.  

1.1 OBJETIVO 

Para entender estas relações, todos os dados levantados pelas instrumentações instaladas 

na cavidade N4E-0026 foram disponibilizados para a realização do presente estudo, que 

tem como principal objetivo encontrar relações das principais variáveis das ondas 

sísmicas com os deslocamentos registrados nos momentos de detonações, realizados na 

área de influência da caverna. Outros dados, que podem afetar estas movimentações, 

foram disponibilizados também, como temperatura e umidade no interior da cavidade, 

distância e carregamento dos furos de detonação. 

Para o tratamento das diversas variáveis selecionadas como de possíveis interferências da 

posição estática da estrutura da cavidade, foi necessário desenvolver um estudo de 
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estatística multivariada, no qual é possível analisar todos os parâmetros simultaneamente. 

Os métodos de análises multivariadas são técnicas matemáticas para o tratamento de 

grandes bancos de dados, utilizado para a compreensão das relações entre as diversas 

variáveis, mostrando-se fundamental para o levantamento de informações destes 

vínculos. Esta poderosa ferramenta estatística teve maior utilização após o acesso, dos 

pesquisadores, às tecnologias computacionais que trouxeram a facilidade de calcular 

complexas equações matriciais, que antigamente inviabilizava alguns estudos pela falta 

destas habilidades matemáticas dos pesquisadores (Hair, 2009). 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Apresentado o problema, ficou evidente a necessidade de um estudo mais aprofundado 

para a determinação de um raio de segurança para a preservação das cavidades naturais 

subterrâneas. O paradoxo do aproveitamento mineral e a preservação das cavidades 

demonstra a complexidade do assunto e justifica todos os esforços que estão sendo 

realizados, pois é de suma importância encontrar um ponto médio nessa relação para que 

não haja grandes prejuízos para nenhum dos lados.  

O presente trabalho foi desenvolvido para que os dados levantados no projeto de lavra 

controlada fossem tratados. Os levantamentos realizados são percebidos como meras 

informações, com um tratamento adequado é possível gerar conhecimento, que serão 

uteis em uma futura proposta de revisão do raio de proteção das cavidades. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este estudo foi dividido em 7 capítulos, o primeiro sendo a introdução, onde o assunto 

foi apresentado, juntamente com a problemática, justificando a necessidade de tal, e qual 

a forma de tratamento desta. O segundo capítulo é a revisão bibliográfica, onde foi 

apresentado o tema de uma forma mais aprofundada, com referências a importantes 

estudiosos da área, foi exposto o histórico da legislação sobre cavidades até os dias atuais, 

os estudos sobre ondas de tensão e as formas de controle já existentes. Por último as 

técnicas estatísticas utilizadas foram exibidas em detalhes.  

No terceiro capítulo foi mostrado o projeto de lavra controlada, desenvolvido pela Vale 

S.A., a forma com que foi feito, os pontos mais importantes entendidos durante a 

realização. Os monitoramentos realizados nas cavidades foram especificados, com maior 

ênfase aos relacionados com a geomêcanica e os levantamentos sismográficos.  
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O quarto capítulo trouxe a realidade geológica da região, iniciando com formação da 

província mineral de Carajás, passando pela estrutura do depósito N4E, onde está a 

cavidade em estudo e, por fim a composição da cavidade, junto às rochas encaixantes. 

No quinto capítulo foi apresentada a metodologia utilizada para a realização do estudo, 

demonstrando como foi realizado a criação dos bancos de dados, os critérios utilizados. 

Logo, demonstraram-se as técnicas estatísticas aplicadas nestes bancos de dados e a 

função de cada etapa realizada. O sexto capítulo demonstrou os resultados das técnicas 

utilizadas, no qual as informações interpretáveis foram levantadas e analisadas e as 

discussões das respostas previstas com os resultados apurados.  

O último capítulo exibe a conclusão final, um conjunto das interpretações de todas as 

técnicas, analisando resultados convergentes e divergentes. Há uma reflexão sobre 

possíveis causas destas divergências e fatores que devem ser levados em consideração em 

futuros estudos na área. 
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CAPÍTULO 2 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS  

Hoje a definição mais utilizada internacionalmente para cavidades subterrâneas é 

“abertura natural formada em rocha abaixo da superfície do terreno, larga o suficiente 

para a entrada do homem” (ICMBio, 2010). Este conceito ganha maior alcance pelo fato 

da União Internacional de Espeleologia (UIS), órgão que congrega as instituições 

nacionais de espeleologia, utilizar essa como definição do termo.  

Na visão de Monteiro (2013) o conceito apresentado expressa uma visão essencialmente 

antropocêntrica do meio ambiente. Desta forma, desconsidera-se a relevância que 

aberturas menores possam ter para os seres vivos que convivem nos ecossistemas 

cavernícolas, e para a própria dinâmica hidrogeológica, que muitas vezes é um dos 

principais fatores na formação de cavernas. 

A Resolução CONAMA 347/2004, parte da legislação espeleológica brasileira, tema a 

ser discutido mais a frente, publicou uma definição mais abrangente sobre cavidades 

naturais subterrâneas, incluindo os sistemas destes ambientes, além de citar termos 

utilizados no Brasil para referir as estas formações. Assim foi publicado: 

Cavidade natural subterrânea é todo e qualquer espaço 

subterrâneo penetrável pelo ser humano, com ou sem abertura 

identificada, popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, 

toca, abismo, furna e buraco, incluindo seu ambiente, seu 

conteúdo mineral e hídrico, as comunidades bióticas ali 

encontradas e o corpo rochoso onde as mesmas se inserem, desde 

que a sua formação tenha sido por processos naturais, 

independentemente de suas dimensões ou do tipo de rocha 

encaixante. (Resolução CONAMA 347/2004) 

Este conceito engloba de forma sucinta o real cenário de uma cavidade natural, a 

relevância dos aspectos ambientais e geológicos da estrutura que apresentam um 

ecossistema frágil e delicado, contendo características minerais e hídricas, fauna e flora 

(Araújo, 2016). Incentivando o aumento dos esforços para um maior esclarecimento da 

bioespeleológia e da gênese das formações subterrâneas brasileiras, ainda pouco 

estudadas (Zampaulo, 2015).   
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As principais áreas de formação de cavernas são as denominadas cársticas, terrenos com 

predominância de rochas solúveis, como dolomitos, rochas carbonáticas e principalmente 

calcários. Porém existem estas formações em área de pseudocarste, formada por rochas 

mais resistentes, como será apresentado por este trabalho, que aborda estudo em uma 

determinada caverna situada em litologia de minério de ferro. O termo “carste” tem 

origem da palavra “karst”, que se refere a uma área na Eslovênia (Auler e Zogbi, 2005), 

região marcada pelo grande número de cavernas em rochas calcárias. 

As cavidades subterrâneas naturais possuem características únicas que as tornam fontes 

de compreensão de eventos ocorridos no passado. Comumente utilizada como abrigo 

natural, as cavernas possuem uma grande riqueza de depósitos fossilíferos, onde são 

encontrados vários exemplares de animais já extintos como tigres dente-de-sabre e 

mastodontes. Também são encontrados registros de paleotocas, cavidades com gênese na 

bioerosão (escavação por animais), que é mais um indicio da existência da megafauna 

nas regiões onde são encontradas. 

Mais significante para o entendimento da nossa própria evolução, o ancestral mais antigo 

já descoberto nas Américas, “Luzia”, foi encontrado em uma caverna no Brasil na região 

de Lagoa Santa (MG). Os registros arqueológicos ajudam a entender as sociedades 

antigas que viviam próximas a estas formações, que utilizavam estes ambientes como 

moradia, santuários entre outros fins. 

Além das importantes descobertas sobre presença e atividades humanas e de animais, 

ocorrem nestas formações registros paleoambientais, que embasam teorias sobres 

mudança de clima. Um exemplo é o estudo de Auler e Smart (1999) que discutem o início 

do clima semiárido no Nordeste brasileiro, através de espeleotemas, estalactites e 

estalagmites (Monteiro, 2013). 

2.2 CAVIDADES EM FORMAÇÕES FERRÍFERAS  

As formações de cavidades subterrâneas em litologia ferrífera é um tema relativamente 

novo para a comunidade espeleológica, que até o final do século passado acreditava que 

estas regiões não demonstravam características favoráveis para o desenvolvimento de 

cavernas. No entanto, alguns autores Auler & Piló (2005), Pereira et al. (2012) afirmam 

que existe um alto potencial destas formações em minério de ferro e canga. Devido aos 

muitos estudos que estão sendo desenvolvidos nestas áreas, em consequência da alta 

demanda do minério de ferro nas últimas décadas, a afirmação anterior é confirmada por 



 

 

 

8 

 

meio dos resultados de levantamentos desenvolvidos.  

As cavidades cadastradas no Brasil em litologias associadas ao ferro estão concentradas 

principalmente em Minas Gerais, no Quadrilátero Ferrífero, e no Pará, em Carajás (Dutra, 

2014). Regiões das maiores jazidas de minério de alto teor de ferro do país, demonstrando 

que não são desenvolvimentos pontuais, por razões regionais que as cavernas surgem, 

mas sim que existe uma alta capacidade destas formações em desenvolvê-las. Segundo 

os autores Auler & Piló (2005), as densidades de cavernas nestas regiões são comparáveis 

ou superiores às existentes em áreas calcárias, areníticas ou quartzíticas. 

Segundo Auler e Piló (2015), as áreas calcárias possuem uma alta densidade de cavidades, 

aproximadamente 0,35 cavidades/hectare. A densidade em áreas de minério de ferro é 

menor, porém significativa, com valores de 0,15 cavidades/hectare. 

As cavidades em minério de ferro apresentam uma situação curiosa em relação a sua 

preservação dentro de uma área de explotação mineral. A rocha pretérita compreende 

formações ferríferas bandadas, nas quais camadas de ferro e de sílica se alternam. Como 

a sílica tende a ser mais geoquimicamente móvel, a remoção dessa gera um minério de 

mais alto teor e uma rocha mais porosa, que eventualmente evolui para cavernas. Sendo 

assim, existe uma grande relação entre áreas de cavidades e minério de ferro de alto teor. 

Este fato cria um dilema, pois a preservação da cavidade provavelmente irá restringir o 

desenvolvimento da mineração, e a explotação total do recurso irá extinguir a cavidade 

(Auler e Piló, 2015). 

2.3 LEGISLAÇÃO 

O primeiro passo para a regulamentação e proteção do acervo espeleológico brasileiro foi 

dado em 1986 com a publicação da Resolução CONAMA nº 009/1986, que criou uma 

comissão especial para tratar de assuntos relativos à preservação do patrimônio 

espeleológico. Logo no ano seguinte houve a sanção da Resolução CONAMA 

nº005/1987, que implantou o Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio 

Espeleológico. Esse programa, entre outras providências, inclui na legislação ambiental 

brasileira a obrigatoriedade da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) nos 

casos de empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio espeleológico nacional. 

Em 1988, com a publicação da Constituição Federal, foi exigida a proteção, preservação 

e conservação das cavidades naturais subterrâneas, devido à inclusão destas como bens 
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da união. Em 1990, foi publicado o decreto federal n° 99556, que 

encarregou o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis) de fiscalizar e controlar o uso do patrimônio nacional espeleológico, 

destacando a limitação imposta para a utilização das cavernas: 

Art. 1° As cavidades naturais subterrâneas existentes no território 

nacional constituem patrimônio cultural brasileiro, e, como tal, 

serão preservadas e conservadas de modo a permitir estudos e 

pesquisas de ordem técnico-científica, bem como atividades de 

cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e 

educativo. (BRASIL, 1990 - Decreto Nº 99.556/90 - sem 

alteração) 

Contudo, apesar das leis, em muitas situações os estudos espeleológicos não foram feitos 

devido à imaturidade e inexperiência das empresas mineradoras e da fiscalização, levando 

à supressão de muitas cavidades.  

Em 1997 foi instituído o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – 

CECAV, unidade descentralizada do IBAMA especializada no tema. Inicialmente era 

responsável pela avaliação dos estudos ambientais relacionados às cavernas em áreas de 

mineração. Os pesquisadores do centro desenvolveram conhecimentos necessários e 

representaram uma força conservadora para limitar os impactos gerados pelas minerações 

em cavernas. Atualmente, o CECAV não é mais responsável pelas licenças ambientais, 

focando todo o seu corpo técnico em pesquisas e gestão de áreas federais protegidas 

(Auler e Piló, 2015). 

Em 2004 houve a instauração do CANIE (Cadastro Nacional de Informações 

Espeleológicas), através da Resolução CONAMA 347/2004, na qual foi definido que uma 

área de influência, onde não seja permitido impactos ambientais irreversíveis, até que se 

realizem estudos específicos, seja dada pela projeção horizontal da caverna acrescida de 

um entorno de 250 metros em forma de poligonal convexa, isso para qualquer cavidade 

natural.  

Devido a rigorosidade da resolução de 2004, houve uma pressão do setor mineral para 

uma maior flexibilidade da mesma. Carreando a institucionalização do Decreto Lei 6.640, 

de 07 de novembro de 2008, que permite classificar a caverna de acordo com seu grau de 

relevância em máximo, alto, médio ou baixo “determinado pela análise de atributos 

ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, cênicos, históricos 

culturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local” Art 2 decreto Nº 



 

 

 

10 

 

6.640. Este grau de relevância é regulamentado pela Instrução Normativa do Ministério 

de Meio Ambiente 02/2009. Na prática o Decreto Nº 6.640/08 possibilitou a supressão 

(destruição) total ou parcial de cavernas no país, de forma legal por meio do processo de 

licenciamento ambiental, situação essa que não seria possível de ocorrer com a redação 

anterior (original) do Decreto Nº 99.556/90 que dispõe sobre a proteção das cavernas. 

Desta forma, na legislação atual, as cavidades classificadas com grau máximo de 

relevância, junto à suas áreas de influência, não poderão sofrer danos ambientais 

irreversíveis. As demais cavidades de grau menor, junto à suas áreas de influência, podem 

sofrer impactos ambientais mediante estudos específicos e medidas compensatórias. 

Segundo Auler e Piló (2015), o aparelho jurídico, além de complexo, possui conceitos e 

procedimentos incertos ou incorretos devido ao fato de não terem sido testados antes da 

publicação. Como exemplo, uma cavidade com vasto patrimônio espeleológico, porém 

sem acesso para o homem, descoberta através de geofísica, cai em uma zona de relevância 

indefinida. Existe alguns termos subjetivos no texto, como “único” e “notável”, que 

podem ter diferentes interpretações dependendo da experiência do consultor, por 

consequência estudos conduzidos por diferentes equipes podem ter graus de relevância 

diferentes. 

Devido à força que o tema vem tomando nas discussões governamentais e a rigorosidade 

exigida pelos movimentos ambientais, muitos projetos minerários, com a existência de 

cavidades na região, estão se tornando inviáveis, devido à perda de áreas explotáveis, 

compensações ambientais e até mesmo estudos mais aprofundados. Desta forma os 

lobbies da indústria mineradora são cada vez maiores para uma legislação menos rígida. 

2.4 SISMOS GERADOS NAS DETONAÇÕES 

A utilização de explosivos na mineração, para o desmonte de minéio, é causadora de 

grandes impactos ambientais na região onde é utilizada, mas necessária para a 

fragmentação de rochas duras e compactas. Esta é uma atividade indispensável para o 

setor, principalmente para as operações de grande porte, devido ao fato das opções a frio 

(sem utilização de explosivos) em geral serem muito caras, de difícil execução e com 

velocidade de produção muito inferior. Geralmente estes impactos são gerados pela 

dissipação da fração de energia não utilizada na fragmentação da rocha. 

Tal fração de energia dissipa-se, em grande maioria, através do maciço circundante sob a 
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forma de vibrações, e da atmosfera sob a forma de sobrepressão atmosférica. Gerando 

poeira, podendo causar danos ao maciço remanescente, ultralançamento e impacto de ar. 

Além destes, existem outras consequências negativas no âmbito ambiental, menos 

ocorrentes, entre elas o impacto visual às pessoas não habituadas com o processo, 

poluição de águas subterrâneas por escoamento de algum produto tóxico no furo e geração 

de gases tóxicos, devido à dificuldade de administrar as condições ideais de proporção 

dos constituintes dos ANFO, explosivo mais utilizado nos desmontes (Dallora Neto, 

2004). 

O mecanismo de detonação consiste em uma reação química altamente exotérmica, 

gerando produtos gasosos com elevada força de expansão e temperaturas compreendidas 

entre 1500 °C e 4000 °C (Edison, 2000), desenvolvendo uma onda de choque com grande 

poder destrutivo que pulveriza a rocha no entorno do furo, cria o ambiente para a 

fragmentação das rochas entre o furo e a face livre, além de gerar as ondas sísmicas que 

se propagam ao redor da detonação.  

Segundo Rezende (2002) apud Santos (2017), existem estimativas que a energia que é 

efetivamente convertida em energia de fragmentação seja um valor em torno de 20 %. A 

energia dissipada provoca perturbações que se manifestam pela movimentação das 

partículas das áreas vizinhas à detonação em torno de sua posição de equilíbrio, que será 

tão acentuada quanto maior for a intensidade da perturbação, gerada através de ondas 

mecânicas, denominadas ondas sísmicas, quando se propagam em meios sólidos e 

elásticos como as formações rochosas.  

Dallora Neto (2004), cita estudos de Rolim (1993), Eston (1998) e Bacci (2000), nos quais 

apresentaram valores similares para o balanço energético de uma detonação, a partir da 

energia transmitida ao maciço: 

• Fragmentação: 15 ~ 18%  

• Deslocamento do maciço: 5 ~ 6%  

• Térmica e ruídos (perdas na atmosfera): 36 ~39% 

• Vibrações no terreno: 40%  

• Outros (ultralançamentos, ultraquebra): 2,5 ~3% 

Devido às características físicas, de inércia e elasticidade do meio em que se propagam, 
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os distúrbios são transmitidos à posição subsequente através das ondas geradas, sem 

deformação plástica da matéria e nos mesmos sentidos dos seus deslocamentos, mas com 

transporte de energia cinética e potencial.  

2.5 ONDAS SÍSMICAS 

Segundo Coates (1981) existem três grupos de teorias que determinam os efeitos de uma 

determinada força atuante em um corpo. O primeiro refere-se aos corpos rígidos 

dinamicamente, onde se assume que o corpo não pode ser deformado, assim a aceleração 

é produzida instantaneamente de acordo com a segunda lei de Newton. O segundo é a 

teoria da elasticidade, que trata os corpos como deformáveis aos efeitos de uma força 

atuando em um estado de equilíbrio. O terceiro é a propagação de ondas de tensão onde 

as forças estão mudando rapidamente ou foram aplicadas em um curto período de tempo. 

Nenhum dos dois primeiros grupos contempla o assunto abordado no terceiro. 

Segundo Klen (2010), as ondas sísmicas, classe à qual pertencem as ondas geradas nos 

desmonte de rochas com explosivos, imprimem as partículas do meio elástico submetido 

à propagação da onda, um movimento vibracional, no qual parte do meio se desloca em 

relação a sua posição de origem, ocasionando desta forma um movimento oscilatório, em 

torno da posição de equilíbrio natural.  

A tensão originada com a detonação de explosivo deverá ser superior à resistência 

dinâmica da rocha para existir fragmentação. No momento em que a tensão é inferior à 

resistência dinâmica da rocha, a deformação da mesma dá-se na forma de propagação 

ondulatória. Esta deformação é transmitida por todas as partículas, constituindo uma onda 

sísmica de tensão que provoca vibrações no terreno circundante. 

A propagação radial é a forma como as ondas se propagam após a detonação da carga de 

explosivos. Seus parâmetros, como frequência, velocidade, comprimento de onda e 

amplitude, são determinados pelas propriedades das rochas como rigidez, massa 

específica, coeficiente de Poisson e anisotropia juntamente com as variáveis do desmonte 

(Klen 2010). 

Estes parâmetros estão altamente correlacionados com a elasticidade e a inércia do meio 

no qual a onda propaga. As propriedades elásticas do meio são responsáveis pelas ações 

das forças restauradoras que, em conjunto com as propriedades inerciais características, 

determinam a resposta do meio em relação à perturbação provocada pela onda. 
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Uma importante consideração é levantada por Louro (2009) em relação à diferenciação 

entre ondas sísmicas (ou tensão) e ondas de choque. A primeira se desenvolve a partir da 

característica elástica dos meios rochosos, no qual existe uma retomada de posição inicial 

quando o agente perturbador ultrapassa o material, já a segunda gera uma força tão forte 

que rompe esse. Seu comportamento, onde as tensões atuam, pode ser observado na 

Figura 2.1, um gráfico de tensão aplicada versus deformação do material. 

 

 

Figura 2. 1 – Gráfico Tensão versus a Deformação. 

 

2.5.1 Tipos de ondas 

As ondas geradas pelo desmonte de rochas são progressivas, tridimensionais e se 

propagam esfericamente, desconsiderando os desvios ocorridos durante o percurso da 

onda. São classificadas em duas diferentes categorias: ondas volumétricas (de corpo) e 

ondas de superfície. As ondas de corpo possuem a capacidade de atravessar o maciço 

rochoso, por isso são conhecidas também como ondas internas. 

As ondas volumétricas são divididas em dois grupos: ondas longitudinais, também 

conhecidas como ondas de compressão ou primárias, e ondas transversais, da mesma 

forma, também conhecidas como ondas de cisalhamento ou secundárias. Nomeadas pela 

maioria dos trabalhos técnicos como ondas P e S respectivamente. 
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As ondas P geram o movimento das partículas na mesma direção do movimento da onda, 

comprimindo e distendendo-as, existe mudança de volume, mas não de forma como se 

pode ver na Figura 2.2, são caracterizadas por pequenas amplitudes e alta frequência. 

 

Figura 2. 2 – Representação do movimento das ondas P. 

 

Diferentes das ondas P, as ondas S geram um movimento de partículas perpendicular à 

direção de propagação da onda, a matéria sofre mudança de forma, mas não de volume. 

Estas ondas se propagam apenas em meios sólidos, pois líquidos e gases não suportam 

esforços cisalhantes. Uma demonstração desta onda pode ser vista na Figura 2.3. 

 

Figura 2. 3 - Representação do movimento das ondas S. 

Os nomes de Primárias e Secundárias são devidos à diferença de velocidade que existe 

entre estes tipos de ondas, a primeira pode alcançar velocidade de até 14x10³ m/s e a 

segunda pode atingir 3,5x10³ m/s (Klen 2010). 

A velocidade das ondas P pode ser estimada através de relações desenvolvidas por Barton 

(2002), com objetivo de diminuir as incertezas na construção de túneis e estudos de 
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cavernas, na qual a velocidade vai ter uma relação com o Q de Barton. 

𝑉𝑃 ≈ 3,5 + log 𝑄         Equação 1  

A velocidade das ondas S podem ser estimadas através da velocidade das ondas P, 

segundo Jaeger e Cook (1979) apud Figueiredo (2017). A relação entre as duas 

velocidades dependeria do coeficiente de Poisson (v): 

𝑉𝑃

𝑉𝑆
= √

2(1−𝜈)

1−2𝜈
       Equação 2 

As ondas superficiais se propagam nas interfaces do terreno, como por exemplo nas 

falhas, contatos geológicos e na superfície do terreno, induzindo vibrações 

bidimensionais. Na gênese destas ondas está a transformação das ondas internas quando 

interceptam essas interfaces decorrentes da descontinuidade dos materiais. As duas 

principais ondas de superfície são as de Rayleigh e de Love. 

As ondas de Rayleigh (R) são caracterizadas por apresentarem movimentos elípticos 

retrógrado no plano vertical, e não apresentam componente no plano horizontal. Sua 

velocidade estima-se que seja 90% da onda S. A amplitude destas ondas é mais elevada 

do que as das ondas internas, contudo, essa diminui rapidamente com o aumento da 

distância à interface. Sua representação pode ser vista na Figura 2.4. 

 

 

Figura 2. 4 - Representação do movimento das ondas R. 

As ondas de Love (L) apresentam movimento semelhante ao da onda de Rayleigh, um 

movimento retrógrado elíptico, porém na direção horizontal, e não apresentam 

componente vertical. São caracterizadas por serem ligeiramente mais rápidas que as 

ondas R. São conhecidas também como ondas de torção, pois geram uma rotação 

momentânea na superfície como visto na Figura 2.5. 
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Figura 2. 5 - Representação do movimento das ondas L . 

 

As detonações produzem predominantemente ondas volumétricas a pequenas distâncias 

que se propagam na forma esférica até atingirem um limite da estrutura como outras 

rochas, solos ou superfícies. Elas são caracterizadas por possuírem frequências na ordem 

de 10 a 40 Hz e rápida atenuação, quando comparadas às ondas de superfície. As ondas 

de superfície aparecem em seguida, em termos de tempo, quando existem limites da 

estrutura e são caracterizadas por fraco amortecimento após uma certa distância, altas 

amplitudes e baixa frequência, na ordem de 2 a 8 Hz. 

2.5.2 Vibrações 

Se entende por vibração os fenômenos de transmissão de energia mediante a propagação 

de um movimento ondulatório através de um meio. O fenômeno de vibração é 

caracterizado por uma fonte emissora, geradora de vibrações e por um objeto receptor. 

(Alonso, 2013) 

Para Bernardo e Dinis da Gama (2003), a melhor definição para vibrações é um 

movimento oscilatório de um material, sólido ou fluido, que foi retirado da sua posição 

de equilíbrio. Como geotécnicos, os autores frisam a definição na área, expondo que estas 

vibrações são tidas como uma resposta elástica do terreno, formados por solos e/ou 

rochas, à uma passagem de onda sísmica de gênese natural ou antrópica. 

A vibração é a resposta elástica do terreno quando é atravessado por uma onda de tensão 

provocada por uma solicitação dinâmica criada direta ou indiretamente, no qual um 

estado de equilíbrio estável é perturbado, gerando forças que tentam anular esta 

perturbação (Bernardo e Dinis da Gama, 2003). 

As vibrações nos terrenos propagam-se sob a forma de ondas, transportando tensões 

dinâmicas que podem ser expressas de acordo com a Equação 3. 
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𝜎 =  𝜌𝑐𝑣 ,              Equação 3 

Em que: 

𝜎 = Tensão dinâmica;  

𝜌𝑐 = Impedância; 

𝑣 = Velocidade vibratória. 

A impedância é uma característica dos meios por onde a onda passa. Esta grandeza 

corresponde ao produto da massa volumétrica pela velocidade de propagação ondulatória 

característica do meio (Louro 2009). Quanto maior for a impedância, maior vai ser a ação 

atenuadora dos terrenos. 

Portanto, as vibrações originam-se com a aplicação ao terreno de forças externas de 

intervalo de tempo quase instantâneo ou de forças aplicadas sistematicamente ao longo 

de um intervalo de tempo. A reposta do corpo elástico é a tentativa das partículas de voltar 

a posição inicial, antes da perturbação, como na maioria das oscilações, e se comporta 

semelhantemente ao movimento harmônico simples (MHS). 

Uma forma simplificada de analisar as vibrações produzidas pela detonação de explosivos 

é tratá-las como funções trigonométricas em formas senoidais, como o MHS, no qual 

possuem uma amplitude confinada no intervalo de –A < x(t) < +A, cujo o comprimento 

do intervalo é denominado amplitude de movimento. 

Da mesma forma do MHS, as vibrações dos desmontes possuem como principais 

características as seguintes grandezas: amplitude (expressa através das grandezas físicas 

presentes no fenômeno ondulatório, deslocamentos, velocidades ou acelerações), a 

frequência e a duração (Kramer, 1996). 

 Após a liberação de energia no terreno, origina-se a propagação multidirecional de ondas 

de corpo e de superfície, que ao atingirem estruturas, a sujeitam a forças de inércia, 

originando uma tendência do mesmo em acompanhar os movimentos presentes no terreno 

(Bernardo e Dinis da Gama, 2003). 

Segundo Dinis da Gama (2003), as propagações destas ondas dependem dos seguintes 

fatores:  

• quantidade de energia aplicada;  
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• distância entre ponto de origem e ponto onde se registram os efeitos;  

• propriedades transmissoras e dissipadoras dos terrenos presentes; 

• resistência dinâmica das estruturas. 

2.5.3 Atenuação 

 A atenuação é a contribuição de diversos processos de dissipação energética que ocorrem 

ao longo do caminho de propagação da onda sísmica. Existem três fenômenos 

fundamentais nessa redução de energia na onda. Primeiro a dissipação por histerese, de 

natureza mecânica, resultante do caráter não conservativo do movimento entre partículas 

das rochas, relacionado ao amortecimento gerado pelo material. O segundo é a atenuação 

aparente que é causada pela refração, reflexão e transmissões nas interfaces do material, 

bem como a presença de inclusões. O terceiro é a dissipação por radiação, de natureza 

geométrica, dispersão da densidade de energia que resulta da ampliação da frente de onda, 

tendo-se então uma variação inversa com a distância percorrida. 

A atenuação das ondas sísmicas pode ser explicada por diversos mecanismos 

relacionados aos dois primeiros fenômenos, como, por exemplo, a elasticidade 

característica dos materiais rochosos, ou o atrito sólido nas descontinuidades. Estes 

mecanismos implicam uma diminuição da tensão associada à amplitude das ondas 

emitidas que é independente da atenuação devida simplesmente ao aumento da distância 

de propagação da onda sísmica. Desta forma segundo Sarsby (2000) apud Miguens 

(2011) os fatores fundamentais para a redução das vibrações são: 

• expansão geométrica das ondas; 

• progressiva separação das três componentes, longitudinal, transversal e vertical; 

• presença de descontinuidades nos maciços (causando reflexões, refrações, 

difrações e dispersões); 

• atrito interno dinâmico característico das rochas. 

As ondas com frequências mais altas são mais afetadas pelo efeito do amortecimento, 

pois para percorrer uma mesma distância é necessária uma maior quantidade de ciclos de 

movimentação, momento onde existe a perda de energia, comparando com uma onda de 

baixa frequência que percorre a distância com menos ciclos (Yan et al, 2012). 
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Em um exemplo hipotético, onde exista uma detonação subterrânea em um terreno 

homogêneo e isotrópico, a frente de onda se desloca radialmente partindo do ponto de 

detonação da carga. Neste cenário, o processo de atenuação das ondas se daria somente 

pelo efeito de espalhamento esférico da mesma, como é perceptível na Figura 2.6. Porém, 

em situações reais de campo, os meios de propagação das ondas originadas pela 

detonação dos explosivos são heterogêneos e anisotrópicos, o que torna mais complexo a 

quantificação dos fatores de atenuação da energia transportada (Santos Júnior, 2017). 

 

Figura 2. 6 - Espalhamento esférico de ondas sísmicas. 

 

Devido às propriedades das ondas, não podemos afirmar que as vibrações sempre 

diminuem com a distância. Segundo França et al (2011) em meios estratificados, 

dependendo da geometria, as dinâmicas de reflexão e difração podem gerar uma 

sobreposição das ondas, concentrando-as, podendo ocorrer valores mais altos de vibração 

em locais mais afastados. 

No processo de atenuação as ondas de superfície são menos afetadas, por isso são mais 

comuns a grandes distâncias. Este fato ocorre por dois fatores importantes, como foi 

mencionando anteriormente: as ondas de baixa frequência sofrem menos atenuação por 

amortecimento, o que é o caso das ondas de superfície. A outra razão está relacionada ao 

fato delas viajarem na superfície sofrendo menos espalhamento geométrico (Yan et al, 

2012). 

2.6 CONTROLE DE VIBRAÇÕES 

Os primeiros estudos com relação à geração de sismo na mineração vieram com a 

necessidade de aproveitar melhor a energia criada pelo desmonte de rochas, pois o 
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desperdício desta já era percebido pelos pioneiros da área. Melhor entendida esta 

transmissão de energia, os estudos direcionaram para o entendimento dos aspectos físicos 

destes sismos com o intuito de controlar esta geração e principalmente, visando a melhor 

qualidade do processo, procurando estabelecer quais níveis estas vibrações poderiam 

atingir para evitar problemas com as estruturas e sociedades vizinhas. 

Apesar de já existirem muitos estudos e um vasto conhecimento da ciência dos sismos, 

as incertezas e as particularidades de cada evento tornam a previsão e o controle de danos 

muito complexa. Desta forma, a avaliação dos efeitos causados pelas detonações de 

explosivos nas proximidades de estruturas existentes, como infraestruturas civis e 

estruturas naturais, desenvolveu-se a partir de correlações empíricas entre o dano 

observado e as características levantadas dos sismos. 

Na maioria das normas internacionais, com relação aos danos causados por estes eventos, 

admite-se a correlação dos danos estruturais com a amplitude das ondas sísmicas, como 

recomendado pelos estudos já desenvolvidos. Entre as grandezas físicas que a 

caracterizam, as velocidades de pico de partícula são as que melhor se ajustam a essa 

correlação (Dinis da Gama, 1998).  

Dentro da engenharia as soluções simples são preferidas. Simplificar um problema ajuda 

a criar uma melhor forma de tratá-lo. Desta forma, pesquisas no Bureau of Mines 

(USBM), nos Estados Unidos, na década de quarenta, deram os passos iniciais para o 

desenvolvimento de uma equação que ajudasse a estabelecer um critério de segurança, 

visando determinar os níveis máximos de vibração a que uma estrutura poderia ser 

submetida sem danos (Anderson e Brinckerhoff, 2008). 

Inicialmente o USBM combinou o efeito da quantidade de carga e distância com a 

seguinte Equação 4: 
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𝐴 =
𝐵

2
3

100(0,07 𝑒−0,00143𝑑+0,001)
          Equação 4 

Em que: 

A = Amplitude de vibração 

B = Quantidade de carga 

e = Número Neperiano  

d = Distância 

 

Nos anos seguintes, segundo Barros (2008), Crandell investigou mais 1000 casos de 

estruturas antes e depois de detonações. Ele desenvolveu uma tabela (Tabela 2.1) de risco 

baseado em um conceito por ele criado, a Razão de Energia (ER), definida como a razão 

do quadrado da aceleração pelo quadrado da frequência, e propôs o critério de danos a 

seguir. 

𝐸𝑅 = (
𝑎

𝑓
)

2
   Equação 5 

Onde: 

a = Aceleração 

f = Frequência  

Tabela 2. 1 - Razão de Energia Crandell 

Razão de Energia (cm²/s²) Danos 

Abaixo de 3000 Sem danos 

3000 – 6000 Poucos danos 

Acima de 6000 Ocorrência de danos mais severos 

 

Até os anos 60 foram desenvolvidos vários critérios de análises de danos utilizando 
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diferentes características dos sismos como: deslocamento, velocidade, aceleração e 

amplitude. Esta última foi utilizada por Morris (1950), citado por Barros (2008), sendo 

um dos primeiros a desenvolver uma equação de atenuação: 

𝐴 = 𝐾
𝑄

1
2

𝐷
    Equação 6 

Onde: 

A = Amplitude máxima da partícula 

Q = Massa de carga explosiva  

D = Distância da detonação para o ponto de leitura e 

K, constante característica do local que varia de 0,57, para rochas ígneas, até 3,40, para 

solos não consolidados.   

Mesmo assim, havia fortes indícios que a velocidade da partícula do movimento do solo, 

relacionada com os critérios de danos se adaptava melhor aos resultados (Barros 2008). 

Barros (2008) cita Langefors, Kihlstrom e Westerberg (1958) como precursores da 

relação de velocidade máxima da partícula com frequência e deslocamento máximo. Eles 

desenvolveram uma tabela (Tabela 2.2) de critérios de danos relacionados a velocidade 

da partícula, a partir da equação: 

𝑉𝑝 = 𝐾 (
𝑄

𝐷1,5)

1

2
                                      Equação 7 

Onde: 

Vp = Velocidade da partícula  

Q = Massa do explosivo  

D = Distância da carga detonada 

K = Constante relacionada à qualidade da rocha (400 para rochas duras, 200 para rochas 

suaves, 100 para solos) 
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Para grandes distâncias os autores indicaram outra versão da equação: 

𝑉𝑝 = 𝐾
𝑄

𝐷1,5      Equação 8 

 

Tabela 2. 2 – Critérios de danos de Langefors, Kihlstrom e Westerberg. 

Velocidade de Partícula Danos 

2,8 pol/s (7,1 cm/s) Não há danos 

4,3 pol/s (10,9 cm/s) Fendas finas e caídas de argamassas 

6,3 pol/s (16,0 cm/s) Fendas na argamassa e nas alvenarias 

9,1 pol/s (23,1 cm/s) Fendas sérias 

 

Jimeno et al (1995) citado por Barros (2008), também determinaram critérios para túneis 

e galerias existentes em rochas onde a velocidade de partícula 12 pol/s (30,5 cm/s) foi 

considerada como segura e a partir de 24 pol/s (61 cm/s), observando-se a formação de 

novas fendas na rocha. 

Após vários estudos e propostas para determinar parâmetros para controlar, prever e 

minimizar danos causados pelos sismos, foi sugerido que a velocidade de pico de 

partícula fosse o parâmetro a correlacionar com os danos causados pelas detonações de 

explosivos. Estudos em várias regiões chegaram ao mesmo entendimento, mesmo 

havendo algumas diferenças. (Anderson e Brinckerhoff, 2008). 

A fórmula empírica que correlaciona a velocidade da partícula com a distância escalonada 

tem sido desenvolvida a partir de resultados obtidos em campo. Ainda não existe um 

consenso de qual a melhor forma de calcular a distância escalonada (DE). Entende-se que 

a razão da distância, entre as estruturas e o local de detonação, e a carga máxima por 

espera, valor da quantidade de carga detonada simultaneamente, é a base da equação, 

porém são utilizadas por diferentes autores as seguintes formulações: 
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𝐷𝐸 =
𝐷

𝑊
1
2

         Equação 9 

 𝐷𝐸 =
𝐷

𝑊
1
3

           Equação 10 

 

Onde: 

D = Distância estrutura e detonação 

W = carga máxima por espera  

A escala em raiz quadrada é mais utilizada que a de raiz cúbica. Ambas são utilizadas 

para prever a atenuação e diminuição da velocidade máxima da partícula. A distância 

escalonada quadrada está relacionada às detonações cilíndricas e a cúbica às detonações 

esféricas. 

Através desta medida pode-se prever razoavelmente a vibração resultante através da 

relação: 

𝑉𝑝 = 𝐴 × 𝐷𝐸−𝑏
   Equação 11 

Onde A e b são constantes relacionadas ao local do estudo, porém não costumam variar 

muito. 

Este método de Distância Escalonada é muito prático, pois é muito fácil obter as variáveis 

necessárias, porém ele é simplista. O parâmetro de carga por espera presume que todos 

os explosivos produzem a mesma quantidade de vibração, independente das suas forças 

e de como eles interagem com a rocha detonada. A distância assume que apenas o fato da 

dispersão por expansão geométrica existe, sem considerar os efeitos causados pela 

geologia local, tais como fraturas e xistosidade. Claramente percebe-se que não é muito 

realística esta relação, porém é aceita dentro dos estudos de sismos por conseguir 

aproximar os resultados com a realidade (Anderson e Brinckerhoff, 2008). 

O sistema de distância escalonada não gera informações sobre o formato e duração da 

onda. Estas informações apenas seriam geradas se existisse um estudo profundo e muito 

bem elaborado sobre a geologia local. Após a detonação, as ondas viajam em um corpo 
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não uniforme com presença de fraturas, descontinuidades, juntas e outras irregularidades 

das rochas. Estas divisões podem gerar refrações e reflexões, ocasionando sobreposições 

e dispersões. Desta forma, a geologia é um dos principais fatores que afetam a forma e 

amplitude da onda. 

Até os meados da década de setenta do século passado os estudos de velocidade de 

partícula e a distância escalonada eram os principais métodos de controle de vibrações, 

porém em muitos locais ainda continuavam as reclamações sobre os efeitos destas 

vibrações, mesmo com estes parâmetros controlados. Desta forma, as várias pesquisas 

geraram o famoso US Bureau of Mines RI 8507, onde foi desenvolvido a curva “Z-curve” 

da velocidade da partícula pela frequência. 

Os estudos com relação à frequência começaram a partir da visualização de sua 

importância para as análises das respostas das estruturas às solicitações dinâmicas a que 

ficam submetidas quando expostas a ações impulsivas. Para Coates (1981), as análises 

das frequências são importantes devido á ressonância, fenômeno que pode acontecer 

quando a frequência do sismo que atinge a estrutura for a mesma da frequência natural 

dela. 

A frequência natural descreve a taxa em que cada estrutura vai oscilar livremente quando 

deslocada. Segundo Newmark e Hall (1982) as frequências naturais de vibração das 

estruturas é uma função inversa da sua altura, não excedendo o valor de 10 Hz. Para 

Dowding (1992), existe a necessidade de levar em consideração a esbeltes da estrutura, 

relação entre a altura e a base, quando esta ultrapassa 5 metros. 

Juntamente a este aspecto, dentro da engenharia de sismos, deve-se levar em conta no 

estudo da amplificação do deslocamento gerado pelas ondas de tensão, a capacidade 

específica de amortecimento. Taxa esta que restringe a resposta da estrutura a estes 

eventos e variam com relação ao material que é constituído. Estes fatores são peculiares 

ao sistema dinâmico estabelecido pela distribuição de sua massa e rigidez (Miguens, 

2011). 

Um parâmetro importante para avaliar a resposta às solicitações dinâmicas, em estruturas 

subterrâneas, é a relação entre o comprimento de onda do distúrbio sísmico e o tamanho 

da abertura da estrutura, que influencia a forma da movimentação do corpo atingido, 

podendo gerar deslocamentos diferenciais, movimentações não uniformes, caso esta 

relação for baixa ou deslocamentos não diferenciais, uniformes se a relação for alta. 
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Segundo Phillip e Luke (1991), quando esta proporção é muito grande, comprimento de 

onda 8 vezes ou mais que a abertura subterrânea (Figura 2.7), duas simplificações podem 

ser feitas. Primeiro, a amplificação dinâmica das tensões é insignificante de modo que as 

análises de projeto podem seguir uma abordagem pseudoestática. Desta forma, as 

deformações induzidas pelas ondas sísmicas podem ser desconsideradas. O autor 

demonstrou a partir da semelhança das análises de levantamentos da velocidade de 

partículas na parede do túnel e em campo livre. 

 

Figura 2. 7 - Ilustração esquemática da relação entre o comprimento da onda e as 

dimensões da abertura subterrânea. 

 

A segunda simplificação, devido ao grande raio de curvatura da frente de onda comparada 

à abertura, é que as tensões podem ser derivadas da proporção da velocidade máxima da 

partícula com a velocidade de onda do material (assumindo um corpo elástico, 

homogêneo e isotrópico). Tanto as ondas de cisalhamento como as ondas de compressão 

produzem essas tensões nas aberturas subterrâneas e, portanto, os efeitos desses tipos de 

onda podem ser estudados de forma equivalente, conforme Dowding (1984) apud Phillip 

(1988). 

Além da representação da relação do tamanho do comprimento de onda em relação à 

abertura do espaço subterrâneo, a Figura 2.7 traz a equação, já consagrada para o cálculo 

do comprimento de onda, que pode ser apresentada para o comprimento mínimo de tal 

forma: 
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𝜆𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑓𝑚𝑎𝑥
> 8𝐵     equação 12 

𝜆𝑚𝑖𝑛 = Comprimento de onda mínimo; 

𝑉𝑚𝑖𝑛= Velocidade mínima; 

𝑓𝑚𝑎𝑥= Frequência máxima. 

 

2.7 ESTATÍSTICA MULTIVARIADA 

A estatística multivariada é um conjunto de métodos estatísticos utilizados para analisar, 

de forma simultânea, dados correspondentes a medidas de duas ou mais variáveis em cada 

elemento amostral. Qualquer análise em que mais de duas variáveis são analisadas no 

mesmo processo pode ser, de certo modo, considerada como análise multivariada. Porém, 

para ser encarada efetivamente como tal, todas as variáveis devem ser aleatórias, seus 

valores dependem de fatores aleatórios, e inter-relacionadas, deve possuir algum grau de 

relação, de modo que os resultados das suas investigações sejam distintos das análises 

dissociadas, separadas (Pereira, 2017).  

Algumas técnicas de estatística multivariadas são simplesmente ampliação de métodos 

univariados (análise de distribuição de uma única variável) e bivariados (classificação 

cruzada, correlação, análise de variância e regressão simples). Tem-se como exemplo, 

uma análise de variância bivariada, encontra-se apenas uma variável dependente, 

diferentemente, as variâncias multivariadas geram múltiplas variáveis dependentes. O 

mesmo ocorre com a regressão simples, que utiliza de apenas uma variável preditiva, já 

as multivariadas são utilizadas várias variáveis preditivas para antever uma resposta do 

estudo. Estes exemplos fornecem um meio de executar em apenas uma análise o que antes 

necessitaria de várias análises univariadas, demandando mais tempo e esforços (Hair et 

al 2009). 

Existem também técnicas que só se encontram em análises multivariadas, exigem mais 

de duas variáveis para fazerem sentido, tal como a análise fatorial, que visa encontrar 

informações implícitas dentro do conjunto de variáveis, da mesma forma a análise 

descriminante, que gera funções para diferenciar elementos em grupos predeterminados 

(Pereira, 2017). 
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Em um estudo multivariado vários métodos podem ser desenvolvidos em conjunto, 

sequenciando de forma que uma análise pode ser feita em cima de resultados de outra 

análise. Temos como exemplo, um banco de dados muito robusto, no qual se deseja 

utilizar uma determinada técnica, porém a dimensão deste pode atrapalhar a análise 

desejada. Desta forma, pode-se previamente utilizar um método de Análise de 

Componentes Principais, no qual um dos objetivos é a redução de dados. Assim, 

facilitando o estudo a posteriori que possui um objetivo diferente no método de ACP. 

Hoje as técnicas multivariadas estão sendo amplamente utilizadas nas indústrias, 

comércios, governos e em centros de pesquisas das universidades. Atualmente a 

percepção dos agentes influenciadores do mercado e da sociedade são diferentes de 

antigamente, quando se entendia estes como grupos homogêneos divididos em diferentes 

respostas de poucas variáveis. Um exemplo são os consumidores, que antigamente eram 

divididos por características unitárias como classe social, idade, dentre outras, hoje já se 

diferenciam estes consumidores por inúmeras respostas (variáveis), o que traz uma grande 

variedade de perfis muito mais realistas, no qual as estratégias de mercado são embasadas. 

Para um bom entendimento das técnicas multivariadas é necessário a compreensão de 

termos e conceitos da área. Primeiramente, a formação do banco de dados: esse é formado 

por p variáveis numéricas em um conjunto de n elementos. Cada variável p é nomeada 

de variável escalar ou univariada, o conjunto das p variáveis formam uma variável 

vetorial. Os valores das p variáveis de cada um dos n elementos são representados em 

uma matriz, a matriz de dados de tamanho n x p. 

Como na estatística convencional, a estatística descritiva é fundamental para as análises 

multivariadas. O levantamento das médias, quartis, coeficiente de variação e correlações 

são fundamentais para o entendimento do banco de dados e para utilização dos métodos, 

pois a informação está na variabilidade e na correlação entre variáveis. 

2.7.1 Analises de componentes principais 

A técnica de análise de componentes principais (ACP) é um dos métodos estatísticos 

multivariados, sendo o método mais antigo de ordenação, mais conhecido e com mais 

exemplos de aplicação nas Geociências. Seus mecanismos e propósito são a 

transformação de um conjunto de variáveis inicialmente correlacionadas entre si, em 

outro conjunto de variáveis não correlacionados, chamados componentes principais, 

através de combinações lineares das variáveis originais, visando a redução da 
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dimensionalidade dos dados com a perda mínima de informações (variação) presentes no 

conjunto de dados originais (Hair et al. 2009). 

 As componentes principais são calculadas em ordem decrescente de importância. A 

primeira explica a maior quantidade possível da variância dos dados originais, a segunda 

a maior quantidade possível da variância ainda não explicada, assim por diante até a 

última componente, quando 100% da variação estará explicada. Não há diferença no 

tratamento destas componentes principais, não existe a relação de dependência entre elas, 

todas são variáveis independentes.  

Os principais objetivos da análise de componentes principais são a redução da 

dimensionalidade dos dados e a possibilidade de combinações interpretáveis das variáveis 

originais. Esta técnica vai depender apenas da matriz de covariância ou da matriz de 

correlação das variáveis originais, segundo Bacci e Landim (2015). A utilização da matriz 

de correlação é maior que a de covariância, pois a matriz de correlação elimina o efeito 

de escala, todas as relações variam de 1 a -1. A Figura 2.8 representa a aplicação da 

técnica no qual um banco tridimensional é reduzido para um bidimensional, expondo 

melhor as informações, ajudando na interpretação do banco de dados. 

 

 

Figura 2. 8 – Redução da dimensionalidade (3D para 2D) utilizando ACP. 

 

No entanto, a quantidade de componentes principais levantadas é igual a de variáveis e 

como um dos objetivos é a redução da dimensionalidade, torna-se necessário descartar as 

variáveis de menor importância. Como Pereira (2017) destacou, o pesquisador que utiliza 

esta técnica na análise dos seus dados está interessado na possibilidade de interpretação 

a significância dos resultados das componentes encontradas. Logo se um número muito 

grande de componentes for retirado, pode provocar a exclusão de muita informação. 
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Sendo assim, existem técnicas que ajudam nesta tomada de decisão. Cerca de 70% das 

informações mantidas é um valor médio a se considerar, vai depender de cada caso, por 

isso a importância de conhecer muito bem o banco de dados, da mesma forma, a análise 

feita. 

2.7.2 Análise de agrupamento 

As análises de agrupamento, também conhecidas como análises de cluster ou 

clusterização, são técnicas cuja a finalidade principal é associar eventos ou variáveis com 

base nas características que possuem. É designada uma série de procedimentos 

estatísticos refinados que são utilizados para agrupar os indivíduos sem nem um 

preconceito, investigando apenas similaridades e dissimilaridades, sem definir 

previamente critérios de inclusão em qualquer agrupamento (Pereira, 2017).  

A similaridade (ou dissimilaridade, valor com relação inversa à similaridade) entre 

objetos é medidas de correspondência ou semelhança entre os eventos a serem agrupados. 

As características que definem a similaridade são combinadas em uma medida calculada 

para todos os pares de objetos, assim todos os objetos são comparados a todos os outros, 

a partir desta análise são formados os agrupamentos (Hair et al 2009). 

A similaridade entre os objetos pode ser medida de diversas formas diferentes, porém três 

destas são mais utilizadas nos estudos de agrupamento. 

Primeiro as medidas correlacionais, nas quais a correlação entre os objetos é o fator mais 

considerado. Esta matriz de correlação entre os objetos funciona da mesma forma que a 

matriz de correlação entre as variáveis, porém ela é invertida. Altas correlações apontam 

altas similaridades, da mesma forma que baixas correlações indicam a falta das mesmas. 

Também existem as medidas de distância, parâmetro mais utilizado para a análise de 

agrupamento. Através dos valores da distância em ambiente multidimensional, levantam-

se os valores de dissimilaridade. Quanto maior a distância maior a dissimilaridade, mas 

pode ser representada como valores de similaridade pelo uso de uma relação inversa. 

Existem várias medidas de distância dentro dos estudos da estatística, a distância 

euclidiana é mais utilizada mas, dependendo do banco de dados, existem medidas mais 

apropriadas. Quando existe grande diferença nas variâncias das variáveis é importante 

ponderar este fato na função da distância, para tal, existe a distância euclidiana ponderada 

(Karl Person) e a distância de Mahalanobis. Essa última pondera as correlações existentes 
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entre componentes do vetor também, já para dados com valores discrepantes é indicado 

a utilização da distância de Minkowski. 

Por último, as medidas de associação que são utilizadas para comparar objetos cujas a 

características são medidas apenas em termos não-métricos. Em um estudo, no qual um 

questionário de repostas sim ou não é distribuído para um grupo de pessoas responderem, 

a medida de associação poderá avaliar o grau de concordância entre cada par de respostas. 

De forma simplificada, seria levantado o percentual de vezes que acontece concordância 

no conjunto de respostas. 

Através destas medidas, cria-se a matriz de similaridade ou dissimilaridade, que será o 

instrumento principal para a criação dos agrupamentos. A ideia é juntar pares de 

indivíduos ou grupos de indivíduos mais semelhantes em cada etapa do método. 

Com a matriz de similaridade ou dissimilaridade pronta, o próximo passo é a escolha do 

método que irá reger o agrupamento. Existe uma grande variedade destes que se diferem 

pelo método ou estratégia utilizada para identificar os pares de indivíduos ou grupos mais 

semelhantes (Metz e Monard, 2006). 

O método do vizinho mais próximo considera a distância entre dois grupos sendo a menor 

distância possível entre qualquer elemento dos dois grupos. O método de vizinho mais 

distante é o contrário, considera a maior distância entre dois grupos, como demonstrado 

na Figura 2.9. Existe também o método da distância média que vai gerar a medida de 

distância através da média das distâncias de todos os elementos do grupo para outro. O 

método Ward, conhecido também como método da inércia mínima, se difere dos demais 

métodos pois utiliza os próprios indivíduos ao invés da matriz de distância para elaborar 

uma média global de heterogeneidade de agrupamento, utilizando a soma das distâncias 

euclidianas ao quadrado entre cada indivíduos e a média de seus grupos (Pereira, 2017). 
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Figura 2. 9 – Demonstração dos métodos de agrupamento. 

 

O resultado do agrupamento é usualmente demonstrado por meio de um dendograma, que 

representa uma síntese gráfica do trabalho desenvolvido. Um exemplo é a Figura 2.10, 

que apresenta um resultado de uma análise de agrupamento realizado em um estudo de 

alterações hidrotermais. De acordo com Pereira (2017) esta forma de apresentação dos 

resultados facilita a classificação, comparação e discussão da análise feita. 

 

Figura 2. 10 – Dendograma das análises de alterações hidrotermais, utilizando método 

de agrupamento. 

 

O dendograma demonstra os agrupamentos desde o primeiro, no qual dois objetos são 

agrupados, passando por todos os agrupamentos até o fechamento de um único grupo, 
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que agrega todos os objetos. A partir desta metodologia de apresentação é possível 

perceber a proximidade dos objetos e dos subgrupos. 

A Figura 2.10 ilustra um “corte” no dendograma em uma determinada altura dos 

agrupamentos, esta técnica permite saber em um determinado ponto quantos grupos ainda 

restam, e como são compostos estes grupos. E desta forma, entender o relacionamento 

dos componentes do grupo, possibilitando uma análise mais profunda para justificar as 

razões do agrupamento. 

Além do dendograma, existem outras formas de representação gráfica, como diagrama de 

Ward e diagrama de Banner, menos utilizadas, mas com objetivos semelhantes: 

demonstrar a hierarquia dos agrupamentos, em qual cluster cada objeto está, em qual 

interação os elementos foram agrupados e o grau de similaridade com que ocorreu a 

junção (Metz e Monard, 2006). 

Segundo Vicini (2005), nessa metodologia existem várias opções de realização, como por 

exemplo o método de medida de distância escolhida. Não existe um consenso, uma teoria 

generalizada amplamente aceita, por isso, deve-se utilizar alguns métodos para 

comparação e por fim entender qual encaixa melhor ao estudo. De acordo com a mesma 

autora, muitas vezes são feitas afirmações empíricas, que nem sempre possuem respaldo 

teórico.  

Para aprimorar os estudos, é importante a validação dos agrupamentos, para tal, existem 

várias metodologias, algumas simples com métodos univariadas como a comparação de 

médias e outras que utilizam métodos multivariadas como a MANOVA, análise da 

variância multivariada. Com o mesmo objetivo foram desenvolvidos métodos mais 

elaboradas, como a correção cofenética, que compara as medidas de distâncias previstas 

na análise com a distâncias reais entre os elementos. Com o mesmo intuito, o gráfico de 

silhueta verifica a qualidade do agrupamento através da verificação se um indivíduo está 

mais próximo dos elementos do próprio grupo ou de elementos de grupos vizinhos 

(Pereira, 2017). 
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CAPÍTULO 3 

 

PROJETO LAVRA CONTROLADA 

A empresa mineradora Vale S.A., com autorização do IBAMA, desenvolveu um projeto 

de lavra controlada nomeado “Projeto Piloto para definição de área de influência das 

cavidades N4E-0026 e N4E-0086 na mina N4E”, em que as cavidades N4E-0026 e N4E-

0086 foram altamente instrumentadas e estudadas. O projeto consiste na lavra controlada 

das áreas de influência de proteção às cavidades naturais subterrâneas, 250 metros em 

forma de poligonal convexa, conjuntamente com levantamento e investigação dos 

possíveis efeitos causados pela atividade nas diversas áreas relacionadas às cavidades. 

Esse projeto teve como objetivo principal o entendimento da real área de influências das 

cavidades naturais subterrâneas, em litologia ferrífera, desta forma, buscando estabelecer 

a distância mínima de segurança, na qual a atividade de mineração possa ocorrer sem 

gerar riscos à estrutura, biota e hidrogeologia do local. Para tal, foram elaboradas diversas 

companhas de levantamento de informações, para estabelecer as características do 

ambiente, juntamente com a implantação de sistemas de monitoramento para o 

acompanhamento das respostas geradas pelas atividades minerárias. 

Foram realizados vários estudos para determinar os modelos geológicos, estrutural e 

geomecânico, buscando aprofundamento técnico das questões relacionadas à mecânica 

das rochas e estabilidade geotécnica das cavidades naturais subterrâneas, trazendo 

conceitos e tecnologias de mapeamento e monitoramento instrumentado da mineração 

subterrânea. 

Os levantamentos desenvolvidos recolheram informações fundamentais para o 

entendimento da área de formação das cavidades estudadas. Para o reconhecimento dos 

materiais constituintes da formação geológica do maciço N4E, sondagens entorno das 

cavidades foram feitas, junto com estudos geofísicos ao longo de duas malhas 

topográficas abertas sobre as cavidades. Para o levantamento geomecânico foi utilizado 

um método não destrutivo de análise uniaxial, técnica de compressão uniforme. Por fim 

aplicou-se uma técnica de laser escâner para o levantamento topográfico do interior da 

cavidade.    
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Este capítulo apresenta as técnicas e procedimentos realizados nesse projeto, embasado 

nos relatórios internos da empresa: Soares e Sebastião (2016), Soares et al. (2015) e Dias 

et al. (2015), fornecidos exclusivamente para a preparação deste estudo. 

O projeto foi dividido em 4 etapas. Na primeira fase, iniciada em 17/02/2014, ocorreu a 

supressão vegetal e a preparação do terreno para as futuras detonações, seguido dos 

primeiros fogos dentro da área de preservação, entre os limites de 250 a 200 metros da 

cavidade. A fase dois avançou mais as detonações para perto da cavidade atingindo a 

faixa de 150 a 200 no raio de proteção, houve também detonações fora deste raio. A etapa 

3 prosseguiu com a avanço até 100 metros e a quarta aproximou a lavra até 75 metros da 

cavidade N4E-0026. As etapas estão demonstradas na Figura 3.1, juntamente com a 

determinação da área de proteção. 

 

Figura 3. 1 – Mina N4E, áreas lavradas nas 4 fases. 

 

3.1 TÉCNICAS DE DESMONTE 

As propriedades do desmonte, tais como malha de perfuração, profundidade do furo e 

tipos de acessórios, variaram sensivelmente em cada um dos desmontes primários. Os 

diâmetros dos furos para desmonte variaram entre os quatro diâmetros: 10, 6, 4 e 3,5 

polegadas. O explosivo utilizado nos desmontes foi a emulsão bombeável IBENITE, 

juntamente com ANFO, em uma proporção de 70/30, sendo 30 unidades de ANFO para 
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70 de IBENITE, gerando uma densidade específica de 1,5. 

Inicialmente, as operações de lavra eram controladas pelas respostas sísmicas das 

instrumentações instaladas nas cavidades. A carga utilizada nos furos iniciou em um valor 

baixo, pois ainda eram desconhecidos os possíveis efeitos causados pelo evento. Com 

intuito de gerar vibrações mais suaves, as cargas foram controladas pelos engenheiros 

responsáveis pelo estudo, segundo um limite preestabelecido da resposta sísmica, a 

velocidade de partícula. 

Com o aprofundamento dos estudos geoestruturais e geomecânicos, ocorrido no segundo 

semestre de 2014, que ampliaram os conhecimentos sobre as reais fragilidades estruturais, 

ficou possível a identificação de deformações, movimentações não visíveis (internas à 

rocha) e pouco perceptíveis em mapeamentos tradicionais. 

Com o respaldo desta nova abordagem, foi possível um aumento gradual das cargas de 

explosivo, atingindo valores satisfatórios de produção. Portanto, o controle que era 

embasado nas respostas sísmicas, passou a ser fundamentado pelas respostas da 

quantificação da resistência geomecânica e da deformação estrutural medida em 

descontinuidades. 

No início de 2015, com a confiança no método implementado, não havia mais restrições 

às cargas de explosivos, permitindo uma lavra em ritmo normal, compatíveis com o 

restante da mina. Isso só foi possível pois não foi registrada qualquer alteração no padrão 

de comportamento estrutural das cavidades. A evolução do aumento de carga pode ser 

vista na Figura 3.2, em que um gráfico demonstra a carga máxima por espera durante o 

projeto de lavra controlada, para as diferentes faixas das áreas de preservação. 



 

 

 

37 

 

 

Figura 3. 2 – Gráfico, retirado do relatório Soares et al (2015), que ilustra o aumento de 

cargas de explosivos (Carga Máxima por Espera) e os marcos técnicos que permitiram 

este incremento ao longo do projeto piloto na Mina de N4E. 

 

3.2 LEVANTAMENTO GEOFÍSICO 

Utilizou-se de duas técnicas de pesquisas geofísicas para o levantamento das 

características geológicas do local onde estão as cavidades. Primeiramente foi aplicada a 

técnica de Sondagem Elétrica Vertical Multi-Eletrodos (SEVME), o qual se baseia na 

determinação de resistências elétricas dos materiais, que são influenciados pela 

mineralogia, porosidade, teor de água e natureza dos sais dissolvidos. As informações 

levantadas por esta técnica podem ser utilizadas, além dos estudos da estrutura, para 

análises hidrogeológicas e ambientais. 

Nessa primeira técnica, foram cravados eletrodos no solo, ligados por um cabo que possui 

contatos, para se conectar aos eletrodos. No meio da secção é posicionado o equipamento 

que realiza as leituras, no qual é previamente configurado o script de leitura, sendo assim 

as diversas leituras ocorrem de forma automática.  

Na segunda técnica, foi utilizado o Radar de penetração no solo, que consiste na emissão 
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e propagação de ondas eletromagnéticas no corpo geológico onde estão as cavidades, com 

posterior recepção dos sinais refletidos, em descontinuidades do meio. O método 

manuseia ondas eletromagnéticas com frequência entre 10 a 2500 MHz para mapear 

feições geológicas, localizar estruturas antrópicas e objetos enterrados pelo homem.  

3.3 MAPEAMENTO GEOMECÂNICO – LEVANTAMENTO DE 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

O intuito do mapeamento geomecânico é registrar os aspectos estruturais e geomecânicos 

dos litotipos presentes na região das cavidades, e também, suas variações no ambiente. 

Objetivando a identificação da influência das descontinuidades na compartimentação do 

maciço, sob o ponto de vista geotécnico e detectando as condicionantes de estabilidade 

física das cavidades. 

Devido a legislação vigente, que protege as cavidades, não foi permitido a retirada de 

amostras no interior das cavernas. Logo, para o levantamento da resistência à compressão 

uniaxial foi utilizado o martelo de Schmidt, também conhecido como esclerômetro de 

Schmidt, com ensaios de compressão puntiforme.  

Para a realização do estudo foi aplicada a metodologia de ensaio da ISRM (International 

Society for Rock Mechanics) que recomenda a obtenção das seguintes informações 

(Brandi, 2015): 

• Descrição litológica do maciço rochoso (força, cor, textura / fábrica, 

intemperismo /alteração); 

• A localização geográfica e profundidade de amostragem em paredes rochosas in-

situ; 

• Data do ensaio e condições climáticas;  

• Número da amostra ou afloramento; 

• Tipo de amostra (bloco de corte de serra, grande bloco de campo, frente de 

escavação e a exposição natural); 

• Dimensões da amostra ou superfícies de exposição; 

• Umidade da amostra durante os testes (teor d’água ou em termos descritivos, tais 

como seca e úmida); 
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• Uso e natureza de fixação e apoio da base de aço; 

• A orientação do eixo do martelo (direção), com impacto referência à horizontal; 

• A orientação do eixo de martelo com referência a se manter intactas as 

características de anisotropia da rocha (por exemplo: laminação, foliação, 

xistosidade e lineação); 

• Histograma de 20 leituras de ricochete (normatizados para direção de impacto 

horizontal e ordenados em valor descendente); a média, mediana, moda e 

intervalos estatísticos; 

• Fotografias (ou descrição) dos pontos de impacto antes e após os testes. 

O uso desta técnica ajudou a avaliar a resistência dos litotipos presentes nas cavidades de 

forma não destrutiva, mantendo as paredes intactas, para desenvolvimento da base de 

dados de variáveis geotécnicas pertinentes ao estudo espeleológico. 

3.4 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E GEOMECÂNICO EM 3D E 

REALIDADE VIRTUAL  

Juntamente dos métodos tradicionais para a criação de um mapeamento geomecânico e 

levantamentos topográficos, o projeto utilizou de tecnologias não muito corriqueiras, 

relativamente recentes nos estudos de cavidades, como a varredura a laser 3D, que oferece 

dados inéditos de aquisição. Esta técnica originou uma série de produtos mais precisos, 

detalhados e apropriados para aplicação em software e para utilização de outras áreas, 

que aproveitam estes produtos com maiores informações (Araújo, 2016). 

O escâner, equipamento que realiza o levantamento das informações dessa técnica, emite 

um feixe de laser, que reflete nas paredes e teto das cavidades, retornando para o mesmo, 

permitindo o cálculo da distância entre o centro do equipamento e o ponto de reflexão. 

Na emissão do feixe, os ângulos horizontais e verticais são armazenados para 

determinação das coordenadas por meio de equações trigonométricas relacionando esses 

com a distância. Este processo tem uma repetição de 50.000 pontos por segundo até o 

fechamento da região de alcance do equipamento.  

A técnica foi utilizada nas cavidades do projeto e o resultado pode ser visto na Figura 3.3, 

na qual foi mostrado o mapeamento 3D da geometria do espaço da cavidade N4E-0026, 

caverna analisada neste trabalho. 
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Figura 3. 3 – Malha da cavidade N4E-0026. 

 

Além da elaboração da superfície virtual, essas técnicas ajudaram com mapeamento 

geomecânico, através do levantamento das descontinuidades, que apresentam 

características que exercem influência direta no comportamento do maciço. Com o 

tratamento em realidade virtual, foi possível desenvolver a estruturação das 

descontinuidades, verificando suas famílias, persistências, condições e espaçamento entre 

elas.  

Esta investigação auxiliou o cálculo do RQD (Rock Quality Designation), atributo 

fundamental para o cálculo do RMR (Rock Mass Rating) (Bieniawski 1989) e Q (Barton 

et al 1974), os dois sistemas de classificação geomecânica mais utilizados no mundo. Os 

resultados dos cálculos do RQD podem ser vistos na Figura 3.4. 
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Figura 3. 4 – Resultado de RQD para o teto da cavidade N4E-0026. 

 

O resultado final dos estudos geomecânicos, que reuniram informações das análises de 

campo, resultados dos testes com martelo de Schmidt e levantamentos com as tecnologias 

de escâner 3D e realidade virtual, foi desenvolvido nos sistemas de classificação mais 

comuns dentro dos estudos geomecânicos, RMR e Q de Barton. Pode-se observar uma 

grande semelhança entre as duas resoluções, como vistos na Figura 3.5, que por meio de 

métodos de interpolação, permite desenvolver um mapeamento regional das fragilidades 

da cavidade. 
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Figura 3. 5 – a) Comparação dos resultados da análise por RMR e b) Q de Barton. 

 

3.5 MONITORAMENTO SISMOGRÁFICO 

Um dos principais objetivos do projeto foi a manutenção da integridade da cavidade, não 

permitindo que as ações relacionadas à mineração causassem danos não reversíveis à 

estrutura. Dessa forma, foi desenvolvido um planejamento quanto às operações próximas 

às cavidades, no intuito de mitigar qualquer chance de avarias. 
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A prática de lavra, por meio de desmontes com explosivos, é considerada uma das 

atividades com maior predisposição a causar danos em estruturas ao redor, neste caso, às 

cavidades próximas aos desmontes. Por esse motivo, essas foram alvo de vários 

monitoramentos e controles, como já foi visto na seção 3.1. O grande problema das 

detonações é a geração de sismos, ondas de tensão, que atravessam os maciços rochosos, 

gerando vibrações nas partículas constituinte desses.  

Senso assim, entendeu-se que o controle dessa variável era fundamental para 

monitoramento das detonações e seus potenciais. Foram instalados sismógrafos de 

engenharia da fabricante canadense INSTANTEL, no interior das cavidades. 

Os sismógrafos de engenharia são dotados de geofones (Figura 3.6). Segundo Gontijo 

(2017), esses transformam a energia mecânica das vibrações que os alcançam, em sinais 

elétricos, com intensidade equivalente à intensidade do movimento oscilatório do maciço. 

Os geofones captam os sismos em três componentes ortogonais, comumente conhecidos 

por L (longitudinal, na direção da reta horizontal que passa pelos pontos de detonação e 

de registro), T (transversal, perpendicular à longitudinal) e V (vertical, perpendicular às 

anteriores).  

Desta forma, são levantadas as três componentes ortogonais: as frequências, velocidades 

e deslocamentos das partículas, além da velocidade resultante dessas, que é entendida e 

também conhecida como a velocidade de vibração de partícula de pico ou velocidade 

máxima de partícula. 

 

Figura 3. 6 – Geofone, equipamento que registra as vibrações para o sismógrafo, 
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instalado para monitoramento das vibrações de teto na cavidade N4E-0026. 

Como não havia informações das possíveis reações das cavidades às solicitações 

dinâmicas, estabeleceu-se uma velocidade de partícula máxima, fundamentada na norma 

técnica brasileira ABNT – 9.653/2005 “Guia para a avaliação dos efeitos provocados pelo 

uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas”. Essa define os limites de vibração 

admissíveis, baseados na velocidade de pico de vibração de partícula e nas faixas de 

frequências em áreas urbanas, como mostra a Tabela 3.1.  

Tabela 3. 1 - Frequência x Velocidade de vibração segundo a norma técnica brasileira 

ABNT – 9.653/2005 

 

 

Outros trabalhos desenvolvidos pelo corpo técnico da Vale (Dias et al 2012), na área de 

sismografia, demonstraram que em formações ferríferas as ondas sísmicas se propagam 

em baixa frequência, variando entre valores de 2 Hz a pouco mais de 10 Hz. Desta forma, 

os limites exigidos foram baseados na primeira linha da Tabela 3.1, a qual limita-se em 

20 mm/s a velocidade de vibração de partícula de pico. 

Como foi visto, as primeiras fases do projeto utilizaram esse valor como limitador de 

carga nos planos de fogo. Mas logo foram desenvolvidas outras técnicas de 

monitoramento que demonstraram ser mais eficazes. Porém os estudos 

sismográficos não foram descartados, pois o entendimento dos seus efeitos foi 

considerado como primordial no esclarecimento de um novo raio de influência das 

cavidades sendo o principal motivo deste estudo. Os dados levantados pelos sismógrafos 

serão analisados juntamente com os dados do monitoramento geotécnico, tema que será 

tratado na próxima secção. 
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3.6 MONITORAMENTO GEOTÉCNICO 

O monitoramento geotécnico foi desenvolvido para entender as movimentações das 

cavidades atingidas por ondas de tensão, fornecendo parâmetros para controle das 

condições estruturais de estabilidade das cavernas, possibilitando a análise das condições 

de segurança e do desempenho do maciço.  

Nas inspeções visuais não foram detectadas movimentações perceptíveis, entendeu-se 

que seria necessário a instalação de instrumentos que identificassem deformações e 

movimentações não visíveis ou pouco perceptíveis. Sendo assim, foram instalados 

instrumentos geotécnicos, Crackmeter e Convergence meter, juntamente com uma 

infraestrutura de transmissão, estações de telemetria e repetidores (Figura 3.7), que 

enviam os dados levantamentos de forma contínua, instantaneamente, para o servidor de 

banco de dados da empresa. 

 

Figura 3. 7 – Estação de transmissão dos dados da cavidade N4E-0026. 

 

Um sistema de alarme foi desenvolvido que na ocorrência de alguma movimentação 

estrutural discrepante dos valores base pré-definidos, envia alertas para os celulares dos 

responsáveis pelo monitoramento das cavidades. 

Além dos instrumentos geotécnicos, foram instalados equipamentos de suporte, um 

transmissor de temperatura e umidade (Figura 3.8-a), para entender as influências destes 

elementos nas movimentações. Uma câmera de vídeo (Figura 3.8-b) também foi 

acrescentada no sistema de monitoramento, para o registro de imagens, disponibilizando 

vídeos em períodos previamente estipulados. Adequada para acompanhamento de áreas 

mais frágeis e também auxiliar a observação da biota durante os eventos de detonação. 
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        Figura 3. 8 – a) Transmissor de temperatura e umidade e b) Câmera de vídeo 

 

3.6.1 Crackmeter  

O Crackmeter é um instrumento capaz de indicar movimentações de fraturas, conhecido 

também como medidor de fendas/fraturas. Esse possui um elemento sensor de corda 

vibrante que através de um sistema de mola e haste, interpreta as alterações de abertura 

ou fechamento de fendas/fraturas, com uma precisão e sensibilidade para medidas de 

0,001 mm. 

O aparelho é instalado com as duas extremidades em lados opostos da fenda, como 

ilustrado na Figura 3.9. Ocorrendo alguma movimentação a haste de ligação é puxada 

para fora ou empurrada para dentro do corpo do medidor, dependendo de qual movimento 

aconteceu na fratura. Esta haste movimenta uma mola, alongando ou retraindo, fazendo 

com que mude o estado de tensão desta que é interpretado pelo sensor de corda vibrante. 

A tensão do fio é diretamente proporcional à sua extensão, sendo assim, qualquer 

alteração na abertura da fenda monitorada pode ser determinada com muita precisão.  
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Figura 3. 9 – Detalhes do Crackmeter. 

 

Na cavidade N4E-0026 foram instalados dois Crackmeters (Figura 3.10) em seu interior, 

medindo microfissuras de teto e parede. Foi a cavidade mais bem instrumentada do 

projeto, devido à sua importância espeleológica. As demais tiveram um ou nenhum 

instrumento medidor de fendas/fraturas. 

 

Figura 3. 10 – Crackmeter instalado na cavidade N4E-0026. 

 

3.6.2 Convergence meter 

O Convergence meter (Figura 3.11) é também um instrumento para medir as 

movimentações das cavidades, porém seus levantamentos estão relacionados com as 
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movimentações de recalque de piso e teto. Conhecido como medidor de convergência, é 

um instrumento projetado para detectar alterações de movimento de contração, 

convergência, ou alongamento, divergência, entre dois pontos de ancoramento fixos em 

duas superfícies a serem medidas. 

Da mesma forma que o Crackmeter, são fixadas as duas extremidades em dois pontos que 

se queira medir a aproximação ou afastamento, e o funcionamento é muito parecido, sua 

haste de ligação vai movimentar conforme as movimentações dos pontos fixados, 

ativando um sensor que entrega o valor desse deslocamento.  

 

Figura 3. 11 -Detalhes do Convergence Meter. 

 

Este instrumento pode ser utilizado para medir convergências de dois pontos em 

diferentes direções, horizontalmente entre duas paredes que estão se movimentado ou 

verticalmente entre piso e teto. O projeto utilizou na direção vertical (Figura 3.12), pois 

o intuito foi levantar o recalque entre o teto e o piso. 

 

Figura 3. 12 - Convergence meter instalado na cavidade N4E-0026. 
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Para os dados levantados com a instrumentação geotécnica, foi desenvolvida uma 

normalização elaborada por Soares et al. (2015), pois eles entenderam que existia uma 

influência muito grande da temperatura do instrumento sobre os dados capturados (Brandi 

et al., 2015). As equações de normalização são apresentadas da seguinte forma: 

Para o primeiro Crackmeter (CKM-0026-001): 

CKM-01_nor = 0,2575 - 0,01181 x CKT-0026-001_gC 

Para o segundo Crackmeter (CKM-0026-002): 

CKM-02_nor = - 0,8347 + 0,03062 x CKT-0026-002_gC 

Para o segundo Convergence meter (CGM-0026-001): 

CGM_nor = 0,2628 - 0,01313 x CGT-0026-001_gC 

Os valores das temperaturas do instrumento são representados por CKT-0026-001_gC, 

CKT-0026-001_gC e CGT-0026-001_gC e os dados normalizados são CKM-01_nor, 

CKM-02_nor e CGM_nor. 

3.7 MONITORAMENTO HIDROGEOLÓGICO E BIOESPELEOLÓGICO 

O projeto incluiu monitoramentos hidrogeológicos e bioespeleológicos, por serem 

elementos importantes dentro da dinâmica dos estudos espeleológicos. Como não fazem 

parte do tema principal do estudo, serão apresentados de forma resumida. 

O levantamento da área de influência hídrica das cavidades é o objetivo principal do 

monitoramento hidrogeológico, na tentativa de encontrar um raio de distância máxima 

em que as águas do escoamento superficial e ou subsuperficial podem ser dirigidas para 

o interior das cavidades. Essas que participam dos processos espeleológicos e contribuem 

para o aporte de material trófico rumo à caverna. 

A metodologia utilizada foram os estudos de traçadores, corantes lançados no ambiente 

onde ocorre o escoamento das águas pluviométricas em direção à cavidade. A partir de 

experiências da equipe em projetos semelhantes, dentro da mesma região, definiram duas 

faixas de injeção dos corantes, uma a 50 m e outra a 100 m a montante da projeção 

planimétrica das cavidades. Foram utilizados dois diferentes traçadores, Rodamina WT 

para as menores distâncias e Fluoresceína para a maiores, em forma de semicírculo, pois 

não foi necessário a injeção na área a jusante, equidistantes do ponto de interesse. O 

resultado do levantamento da área de influência para a cavidade N4E-0026 está 
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apresentado na Figura 3.13. 

 

Figura 3. 13 - Bacia de contribuição potencial com faixas de injeção de traçadores para 

a cavidade N4E-0026, Dias et al. (2015). 

 

Junto aos estudos de traçadores, ocorreu um acompanhamento das águas que circulam 

dentro das cavidades. Entendeu-se que a movimentação destas águas ocorre 

preferencialmente em descontinuidades e nas proximidades das entradas, por possuírem 

a espessura de canga/minério menor (Figura 3.14). Esta relação é fundamentada pela 

influência do paleorelevo, determinado pela espessura e cota da canga.  
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Figura 3. 14 - Principais pontos de gotejamentos e fluxos de água observados na 

cavidade N4E-0026. 

 

O monitoramento bioespeleológico teve como objetivo principal avaliar a manutenção 

dos elementos bióticos e abióticos importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico 

da ambientes cavernícolas, comparar os levantamentos anteriores ao início da lavra dentro 

da área de proteção de 250 metros, durante os trabalhos e ao final. Comparando os 

resultados pode-se entender se houve alguma influência e a partir de qual momento essa 

começou a ocorrer. 

O trabalho foi desenvolvido a partir de identificação e acompanhamento de espécies 

potencialmente indicadoras de alterações ambientais, do diagnóstico e observação das 

condições tróficas dos sistemas e das condições ambientais no interior das cavidades por 

meio de respostas abióticas: temperatura, umidade e luminosidade. 
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Foi utilizada uma metodologia experimental, no intuito de desenvolver um trabalho que 

encaixasse nas particularidades do projeto. Sendo assim, os resultados ainda não são 

muito conclusivos e a necessidade de um aperfeiçoamento é comum às novas 

metodologias desenvolvidas. 
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CAPÍTULO 4 
 

GEOLOGIA DA PROVÍNCIA MINERAL DE CARAJÁS 

A Província Mineral de Carajás é a maior e mais importante província mineral do Brasil 

e uma das maiores do mundo. Composta de rochas de idade predominantemente 

arqueana, aloja vários depósitos de ferro, ouro, cobre, níquel, zinco e manganês. A 

Província Mineral está localizada na porção sudeste do estado do Pará, no extremo leste 

do Cráton Amazônico. Representa a porção crustal mais antiga e melhor preservada do 

Cráton Amazônico (CPRM, 2008). 

A região da Serra dos Carajás é um complexo de serras, platôs e montanhas, fortemente 

entalhado pela ação de regimes pluviais, desenvolvendo vales encaixados. A amplitude 

da altimetria é de 747 m, onde a cota mais alta está na Serra Sul com 897 m acima do 

nível do mar e a mais baixa no Rio Itacaiúnas com 150 m. Segundo Dutra et al (2015) as 

cavidades geralmente estão situadas nas altitudes em torno de 600m. 

4.1 GEOLOGIA ESTRUTURAL E ESTRATIGRÁFICA  

Vasquez et al (2008) diz que originalmente, esta província integrava a Província 

Amazônia Central determinada por Amaral (1974), relacionada ao Ciclo 

Transamazônico. Porém, o mesmo autor cita outros trabalhos de Tassinari (1996), 

Tassinari (1999) e Macambira (2004) que desenvolveram uma proposta diferente, na qual 

foi considerada como uma região formada e estabilizada tectonicamente no Arqueano, e 

não afetada pelas orogêneses do Ciclo Transamazônico. 

Sua designação como província deve-se também a sua enorme riqueza mineral, incluindo 

os depósitos de ferro das serras norte (N1 a N9), sul (S1 a S45) e leste os depósitos da 

classe óxidos de Fe-Cu-Au, Salobo, Pojuca, Alemão, Igarapé Bahia, Cristalino, Sossego, 

Gameleira, Manganês Azul, e do Níquel Vermelho. 

A Província é delimitada ao norte pelo Domínio Bacajá, o Domínio Santana do Araguaia 

ao sul, a leste faz limite com a Província do Tocantins, definido pelo cavalgamento do 

Cinturão do Araguaia e a oeste pela Província Amazônica central, composta por rochas 

ígneas e sedimentares paleoproterozóicas que recobrem e cortam as rochas contidas na 

Província de Carajás 
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O Domínio Carajás é constituído por uma associação de alto grau, representando o 

embasamento mesoarqueano de sequências vulcano-sedimentares neoarqueanas e 

complexos máfico a ultramáficos associados com idades entre 3.0 e 2.8 Ma. Para o 

presente trabalho, onde as formações ferríferas são tema, será dada maior ênfase às 

sequências metavulcano-sedimentares do Grupo Grão Pará, neoarqueanas constituídas 

por metabasaltos, BIFs e metassedimentos, principalmente as rochas que formam a Serra 

dos Carajás (CPRM, 2008). Engloba importantes depósitos de Fe, Cu, Au e Mn, sendo 

considerada como uma bacia neoarqueana constituída de rochas metavulcano-

sedimentares, sobreposta a um embasamento meso a neoarqueano constituído por rochas 

de complexos ígneos e metamórficos (Cordani et al, 2000).  

Existem diferentes propostas de divisão da província Carajás em domínios e associações 

litotectônicas distintas, porém será relatada apenas de Santos (2003), na qual foi dividida 

em dois domínios Rio Maria e Carajás. O limite entre os dois domínios foi definido com 

base em anomalias magnetométricas, não coincidentes com contatos geológicos. 

O Domínio Rio Maria é caracterizado por uma crosta juvenil mesoarqueana, com 

sequências de greenstone belts e granitóides tipo TTG. Diferenciando-se, o Domínio 

Carajás é uma região de crosta continental predominantemente neoarqueana, 

caracterizada principalmente por sequências metavulcanosedimentares e granitóides de 

alto K. Ambos os domínios são marcados por um magmatismo granítico tipo A 

orosiriano, extensivo a outros domínios. 

A continuidade regional das sequências vulcanossedimentares na Província de Carajás 

apresenta uma estruturação aproximadamente N-S, dobrada, com o desenvolvimento de 

um sistema de eixo com caimento moderado, aproximadamente para WNW, intersectado 

por diversas falhas de orientação geral E-W, subparalelas ao plano axial. A Serra Sul 

corresponde, consequentemente, ao flanco sul de um par sinforme-antiforme em forma 

de “S”, denominado pelos autores de Dobra de Carajás. A Serra Norte, região do presente 

estudo, corresponde ao antiformal conjugado, cujos flancos foram estirados, sendo a zona 

de charneira desmembrada em diversos blocos, alguns rotacionados (Zucchetti, 2007). 

Os corpos gigantescos de alto teor da Serra Norte desenvolveram-se em zonas de maior 

permeabilidade, localizadas na zona de charneira de escala quilométrica da Dobra 

Carajás. A formação ferrífera foi também rompida, desmembrada e duplicada através do 

falhamento que provocou adicionalmente translação e rotação de blocos. 
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Existem inúmeras teorias para a mineralização do ferro na província de Carajás. Um 

conjunto de dados obtidos permitiu-se propor que um único fluido mineralizador do ferro 

era dominantemente rico em H2O-Fe-CO2, relativamente redutor e mais quente que as 

rochas encaixantes. O fluido continha espécies como S±U±Au e interagiu com as rochas 

encaixantes, em regime de deformação rúptil-dúctil, entre canais de fluxo do fluido. A 

força motora, capaz de gerar esses depósitos de ferro de grande dimensão, foi um sistema 

hidrotermal ígneo, relativamente raso. Dessa forma, os depósitos de ferro de Carajás 

poderiam representar um membro de baixa temperatura do sistema hidrotermal óxidos de 

ferro-cobre-ouro da província, envolvendo fluidos de origem ígnea, como também, 

possivelmente, de origem meteórica (Zucchetti, 2007). 

O depósito N4E, onde se encontra a cavidade N4E-0026 localizada na Serra Norte, 

apresenta minério friável de alto teor, laminado, com diversos corpos irregulares de 

jaspilito. Pequenos corpos de minério compacto de alto teor ocorrem em meio ao minério 

friável. Na porção leste do domínio norte, junto ao contato inferior da sequência jaspilito-

minério, a rocha máfica encontra-se hematitizada, correspondendo ao chamado minério 

de baixo teor. Na parte sul do corpo ocorrem também jaspilitos dolomitizados e lentes de 

manganês. 

Nas proximidades da cavidade N4E-0026 foram desenvolvidos estudos com furos de 

sonda, gerando testemunhos para o entendimento da geologia local, os locais da furação 

estão demonstrados nos pontos verdes na Figura 4.1. As sequências ferríferas têm como 

substrato a rocha máfica e o mergulho geral é tendencioso para Oeste com o Jaspilito em 

profundidade. Os contatos das hemantitas friáveis com o Jaspelito é brusco. Este conjunto 

é cortado por diques e sills de rochas máficas decomposta mesmo na profundidade. 
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Figura 4. 1 – Mapa da região da cavidade N4E-0026, com indicações dos furos de 

sonda. 

 

As interpretações das sondagens são vistas na Figura 4.2, no qual são demostrados os 

empilhamentos litológicos descritos da região em torno da cavidade N4E-0026. O modelo 

de blocos da mina ajudou a interpretação, pois já possuía maiores estudos do material.  

São perceptíveis a redução e o fim da crosta de canga superficial no sentindo leste da 

cavidade, nota-se que o furo de sonda FR_N4E-0100, mais a leste, não relata a presença 

da canga. Os furos mostram os diferentes contatos existentes na mina. Logo abaixo da 

canga ocorrem 3 diferentes matérias, sendo que a hematita friável é a mais comum de 

ocorrer. Existem bolsões de jaspilito dentro dos corpos hematiticos e entre estes, cortes 

de sills de rochas máficas decompostas. 
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Figura 4. 2 – Representação dos corpos retirados na sondagem. 
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Como na maioria das cavidades naturais subterrâneas em rochas ferríferas, a N4E_0026 

se desenvolveu no contato da canga com o minério de ferro, que nesse caso é a hematita 

friável, possível de ver na Figura 4.3. Um contato brusco com ondulações que 

favoreceram a formação da cavidade. Desta forma é possível observar teto em canga ou 

em hematita, com menor ocorrência. As paredes e piso são predominantemente 

constituídos de hematita. 

 

 

Figura 4. 3 – Estrutura geologia produzida com as informações da sondagem. 
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CAPÍTULO 5 
 

METODOLOGIA  

5.1 DESENVOLVIMENTO DO BANCO DE DADOS  

O estudo utilizou de técnicas de estatísticas multivariada com o intuito de compreender a 

relação entre os deslocamentos, levantados pela instrumentação geotécnica, e os 

principais elementos das ondas sísmicas, causadas pelas detonações da atividade 

mineraria, juntamente com o posicionamento, distância e intensidade das atividades de 

explotação, além das variáveis climáticas do ambiente cavernícola. 

Desta forma, a primeira ação foi a criação de um banco de dados, na qual todos os eventos 

selecionados estivessem completos em relação aos dados de interesse da pesquisa, para 

um entendimento das relações entre estes. 

Foram disponibilizados pela Vale S.A. os bancos de dados relacionados aos 

levantamentos sismográficos (Características das ondas sísmicas que atingiram o 

geofone), plano de fogo (Cargas e distâncias das detonações), deslocamento das 

instrumentações geotécnicas (Crackmeter e Convergence meter) juntamente com os 

dados de temperatura e umidade da área em estudo. 

Motivado pelo fato de se tratar de um estudo novo, sem referências para o 

desenvolvimento do banco de dados, foram desenvolvidas várias alternativas antes da 

escolha da formulação final, com o intuito de se desenvolver uma base de informações 

mais relevante para o estudo, no qual fosse possível extrair o máximo de conhecimento.  

Inicialmente, foi montada uma tabela com todas as variáveis sem nem um critério de 

seleção. Porém os resultados não trouxeram boas informações. A partir disso foram 

desenvolvidos outros bancos até a escolha final de um método para a construção do banco. 

O primeiro critério foi separar os dados de deslocamento dos diferentes instrumentos com 

os dados do geofone (sismógrafo) mais próximo. 

Como podemos ver na Figura 5.1, foram instalados dois geofones na cavidade N4E-0026, 

um no salão dos morcegos e outro no salão principal. Pela proximidade, os dados do 

Crackmeter 02 (CKM-0026-002) e Convergence meter (CGM-0026-001) entraram em 

um banco de dados com as informações do geofone do Salão dos morcegos. Pelo mesmo 
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motivo o Crackmeter 01 (CKM-0026-01) entrou no banco com os levantamentos do outro 

geofone. Sendo assim, foram criados dois bancos diferentes. 

 

 

Figura 5. 1 – Instrumentação na cavidade N4E-0026 

 

As variáveis de cada tabela foram escolhidas a partir de estudos de sismos desenvolvidos 

para outros focos, como mostrado na revisão bibliográfica, em conjunto das variáveis 

entendidas, pelo autor, como possíveis influenciadoras dos deslocamentos. 

Dessa forma, dos dados de planos de fogo foram selecionadas a distância e distância 

escalonada (calculada com os dados de carregamento do furo conforme a equação 9), pois 
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como o projeto entendeu que a quantidade de carga não causava influência significativa 

nas estruturas das cavidades, existiu a necessidade de analisá-las como variáveis distintas. 

Dos dados de sismografia foram utilizados os valores das frequências dominantes 

(resultante da soma dos três eixos) e velocidade resultante da partícula, parâmetros 

estabelecidos como principais nos estudos de impacto de ondas sísmicas. 

O banco de dados dos deslocamentos dos instrumentos geotécnicos apresenta o intervalo 

de registro a cada 10 segundos. Logo, para o levantamento do deslocamento foi 

encontrada a diferença de posicionamento antes e depois da detonação. No mesmo banco 

foram retirados os dados da temperatura do instrumento. Para comparação, foram 

calculados e integrou o banco de dados também os dados normalizados, da forma 

apresentada na subseção do Monitoramento geotécnico.  

Por último, as informações de temperatura e umidade, levantados no interior da cavidade, 

completaram o banco de dados utilizado nas análises estatísticas multivariadas. 

5.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA 

Para realizar os estudos estatísticos multivariados foi utilizado o software Rstudio, 

programa de ambiente de desenvolvimento integrado para a linguagem R, utilizado para 

cálculos estatísticos e demonstrações gráficas. 

Dentro de um estudo estatístico, a primeira ação a ser executada é um estudo descritivo 

do banco de dados, para o entendimento do comportamento individual das variáveis no 

conjunto de resposta de cada indivíduo (evento), junto com as relações com as demais 

variáveis. Sendo assim, foram levantados os valores das médias, quartis, os coeficientes 

de variação, o histograma, a distribuição das respostas de cada variável em uma 

representação boxplot (onde são representadas as medianas, quartis e outliers que são 

valores discrepantes da maior parte dos dados) e por último a matriz de correlação, na 

qual já existem interpretações significantes para o estudo. 

5.3 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

Com o intuito de gerar um conjunto de novas variáveis com representação gráfica de 

acessível interpretação, foi desenvolvido a Análise de Componentes Principais nas 

matrizes dos bancos de dados. Como descrito na seção 2.7.1, este processo gera novas 

variáveis, conhecidas também como fatores, que carregam as informações da matriz de 

forma decrescente entres as componentes criadas. 
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Inicialmente, foi aplicado o teste de esfericidade de Bartlett para conferir se as variáveis 

são suficientemente correlacionadas, pois se estas forem altamente independentes umas 

das outras não existe sentindo desenvolver a ACP (Lattin et al 2011). Com a hipótese 

rejeitada, dá-se continuidade à análise. 

Utilizou-se a ferramenta “scree-plot” para desenvolver um gráfico com as componentes 

principais e suas variações. Este recurso é utilizado para auxiliar a decisão de quantas 

componentes serão mantidas na análise sem grandes perdas na informação. Em 

companhia ao “scree-plot”, utiliza-se a função “abline”, que traça uma linha no gráfico 

gerando, dividindo as componentes que devem ser utilizadas, acima da linha, das que não, 

abaixo. 

Escolhida a quantidade de componentes principais, foi gerado uma tabela de correlação 

das componentes principais selecionadas e as variáveis originais. Estas correlações são 

medidas das contribuições individuais de cada variável, possibilitando a interpretação da 

componente e das relações entre as variáveis originais. 

Para a análise final da técnica de ACP, foi gerado gráfico de dispersão das duas primeiras 

componentes, no qual a abscissa é a componente principal 1 e a ordenada a componente 

principal 2. Neles são representadas as posições de cada evento e as direções de máxima 

variabilidade das variáveis em estudo.  

5.4 ANÁLISE DE AGRUPAMENTO 

Outra técnica multivariada foi desenvolvida, a análise de agrupamento hierárquico, com 

o objetivo de entender a proximidade das variáveis através de agrupamentos. Essa técnica 

geralmente é utilizada para agrupar eventos (indivíduos), porém este trabalho tem o 

intuito de analisar as relações entre as variáveis. Desta forma, a técnica foi utilizada para 

agrupá-las em vez dos eventos. Para isso, a perspectiva de análise deve ser diferente, nos 

estudos de agrupamentos de indivíduos a quantidade de variáveis é o número de 

dimensões e os eventos que estão dispersos neste espaço, posicionados em relação às 

respostas de cada variável. Para a análise, estas relações são trocadas, a quantidade de 

dimensões se torna o número de eventos e as variáveis se posicionam neste espaço através 

das respostas de cada evento.  

Com o intuito de evitar problemas com as diferentes grandezas, o primeiro passo foi 

normalizar o banco de dados. Utilizou-se a matriz transposta devido a mudança de 



 

 

 

63 

 

perspectiva para a análise.  

Para a construção da matriz de dissimilaridade do banco de dados quantitativo, foi 

escolhida a distância. Por se tratar de um estudo muito novo, não existe referência para 

qual método de distância é mais apropriado ao estudo, logo calculou-se por três diferentes 

métodos: distância euclidiana, distância euclidiana ponderada (Karl Person) e distância 

de Manhattan. 

Com a mesma justificativa de utilizar três diferentes métodos de distância, foi selecionado 

quatro diferentes métodos de agrupamento: vizinho mais próximo, vizinho mais distante, 

distância média e Ward (Inércia mínima). 

Os resultados encontrados foram validados e comparados pela técnica de validação 

correlação cofenética, que levanta uma relação proporcional entre as reais distâncias e as 

distâncias utilizadas no método. Os resultados com melhores desempenhos nesta 

validação foram escolhidos para demonstração, pois foram as melhores metodologias 

para o caso. 

Os resultados foram demonstrados através de um dendrograma, onde é possível ver os 

agrupamentos desde as variáveis sozinhas até um único grupo, demonstrando a 

proximidade das variáveis por meio da sequência de junções, quanto antes agrupadas 

mais próximas serão as variáveis. 

 

CAPÍTULO 6 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

6.1 RESULTADOS COM COMENTÁRIOS 

 

6.1.1 Estatística Descritiva  

Os primeiros resultados gerados pelo estudo foram as análises descritivas do banco de 

dados, a princípio demonstrando as características do comportamento de cada variável, 

histogramas e boxplots, e depois as relações entre estas na matriz de correlação (Tabelas 

6. 3 e 6.5). 

Para uma melhor apresentação dos resultados, os valores dos cálculos univariados das 
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variáveis Distância, Distância escalonada e as Variações de temperatura e umidade, 

comuns aos dois bancos, foram apresentados apenas uma vez, junto com a tabela do Salão 

principal. As variáveis dos dois bancos foram abreviadas como apresentado na Tabela 6. 

1: 

Tabela 6. 1 – Tabela de abreviações e unidades das variáveis. 

Variável Unidade Abreviação  

Distância m Dist. 

Frequência Hz Feq. 

Velocidade de partícula mm/s V. Part. 

Distância escalonada m/kg D.Esc. 

Variação de temperatura °C V. T. 

Variação de Umidade % V. UMI. 

Levantamento Crackmeter 01 mm CK1 

Variação temperatura Crackmeter 01 °C V.T.C1 

Levantamento Crackmeter 01 normalizado mm CK1.N 

Levantamento Crackmeter 02 mm CK2 

Variação temperatura Crackmeter 02 °C V.T.C2 

Levantamento Crackmeter 02 normalizado mm CK2.N 

Levantamento Convergence meter mm CG 

Variação temperatura Convergence meter °C V.T.CG 

Levantamento Convergence meter 

normalizado 

mm CG.N 
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Os resultados dos levantamentos descritivos (média, quartis e coeficiente de variação) 

estão apresentados nas Tabelas 6.2 e 6.4, onde µ é média, os Q1, Q2 e Q3 são os 

respectivos quartis e CV o coeficiente de correlação, necessário para comparar a 

variabilidade das variáveis mensuradas em diferentes unidades. 

O histograma foi produzido com o intuito de demonstrar as tendências das variáveis, 

como modas locais e simetrias nas distribuições dos levantamentos. O boxplot carrega 

duas informações importantes, primeiro a existência de outliers e também a simetria, 

através da posição dos quartis.  

6.1.1.1 Estatística Descritiva do Salão Principal 

A Figura 6.1 apresenta os resultados do histograma e boxplot do banco de dados Salão 

principal. 

 

 

Figura 6. 1 – Histogramas e boxplots do banco de dados Salão principal. 

 

Através dos histogramas pode-se identificar modas acentuadas em todas as variáveis, 
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principalmente nas frequências, velocidade de partículas, variação de temperatura e de 

umidade, levantamentos Crackmeter natural e normalizados e variação de temperatura do 

instrumento geotécnico. Nos quais os dados se concentram nos valores mais baixos. 

Com o auxílio do boxplot, entende-se que os valores mais altos, com baixa densidade nas 

demonstrações, são outliers. Estes valores podem ser originados de dois fatores, erros 

grosseiros ou resultados raros (Naghettini e Pinto, 2007). Sendo assim, alguns estudos 

excluem estes valores, porém entendeu-se que no presente caso estes valores são 

importantes, também foi percebida uma tendência da existência destes outliers nas 

variáveis medidas por diferentes instrumentos, diminuindo a chance de estes serem erros 

pontuais. 

Estes outliers acarretam aos dados uma assimetria forte, possível de ser percebida nas 

duas representações. Já os dados de distância e distância escalonada, que não possuem 

outliers, evidenciam algumas modas pontuais, porém possuem uma distribuição 

relativamente simétrica.  

 

Tabela 6. 2 – Tabela da análise descritiva Salão principal (média, quartis e coeficiente 

de variação). 

 

 

As assimetrias são confirmadas analisando a diferença entre a média e a mediana (Q2), 

juntamente com a diferença desta mediana com os demais quartis. Para uma distribuição 

simétrica, as médias e medianas devem ser valores próximos, da mesma forma, a 

diferença entre os quartis e a mediana. É possível identificar este arranjo nas variáveis 

mais simétricas: distância e distância escalonada. 

Em relação as variabilidades, demonstradas através do coeficiente de variação, que indica 

o percentual que o desvio padrão é menor (CV<1) ou maior (CV>1) do que a média, 

valores altos são percebidos para as variáveis de velocidade de partícula, levantamentos 

geotécnicos, naturais e normalizados, da variação de umidade e variação da temperatura 

do instrumento, sinalizando que estes valores variam muito, desvios padrões maiores que 
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a média, e que os dados são heterogêneos. Já os dados distância, distância escalonada, 

frequência e variação de temperatura, mostram uma variabilidade menor, sendo assim, 

dados mais homogêneos. 

 

Tabela 6. 3 – Tabela de correlações do Salão principal. 

 

 

Algumas correlações altas, apresentadas pela tabela, já eram esperadas, pois algumas 

variáveis possuem relações anteriormente entendidas. São os casos da distância com a 

distância escalonada, das distâncias com a velocidade de partícula, comprovado pela 

Equação 11, nas variações de temperatura e umidade juntas com a variação da 

temperatura do instrumento e entre a levantamento do Crackmeter natural com o 

normalizado. 

Uma correlação positiva para o estudo foi resultado dos levantamentos do instrumento 

geotécnico e as velocidades de partícula, indicando que esta pode ser uma das variáveis 

mais importante para o entendimento dos deslocamentos da fratura. 

6.1.1.2 Estatística Descritiva do Salão dos Morcegos 

Os histogramas e boxplot dos dados do Salão dos Morcegos são apresentados na Figura 

6.2 sem as variáveis comuns ao dois. 
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Figura 6. 2 - Histogramas e boxplots do banco de dados Salão dos Morcegos. 

 

Os resultados das variáveis do banco de dados Salão dos Morcegos tiveram as mesmas 

tendências das variáveis do banco de dados do Salão Principal. As modas foram 

identificadas nos resultados mais baixos e outliers acarretando uma forte assimetria às 

variáveis. Os dados do Convergence Meter demonstraram também uma simetria à direita, 

porém não houve presença de outliers, ilustrando uma situação parecida com os demais 

dados, porém uma densidade maior nos dados de valores mais altos. 
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Tabela 6. 4 – Tabela da analise descritiva Salão dos Morcegos (média, quartis e 

coeficiente de variação). 

 

 

Como no banco de dados do Salão Principal, os resultados das médias, medianas e quartis 

salientaram as assimetrias percebidas nos boxplots e histogramas. Em relação ao 

coeficiente de variação, percebe-se uma forte heterogeneidade nos dados do Crackmeter 

02 e sua normalização, devido à elevada proporção entre o desvio padrão e a média. Com 

exceção da frequência que demonstrou um CV abaixo de 0,5, as outras variáveis 

indicaram heterogeneidade, mas não tão acentuadas quanto à CK2. 

 

Tabela 6. 5 – Tabela de correlações do Salão dos Morcegos 

 

 

Além das correlações já previstas, como citadas anteriormente, foi observado um bom 

nível de relação entre a variável dos levantamentos do Crackmeter 02 e as variações de 

temperatura e umidade. Fato que atrapalha uma conclusão inicial para os levantamentos 

dos Crackmeters, pois se imaginavam respostas parecidas entre os dois instrumentos. 

Os dados do Convegence meter não demonstraram nenhuma correlação expressiva com 

as outras variáveis, o que levanta a hipótese que as movimentações de recalque piso/teto 
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são independentes destas, e que talvez ocorram por influência de outros fatores não 

presentes neste estudo. 

6.1.2 Análise de componentes principais   

A hipótese do teste de esfericidade de Bartlett foi rejeitada para os dois bancos de dados, 

através do comando cortest.bartlett, que fornece o dado p.valor, que irá rejeitar H0 

(Hipótese) se este valor for próximo de 0; ou aceitar, se não for. Os resultados dos 

p.valores foram 5.622206e-59 para o Salão principal e 4.629939e-117 para o Salão dos 

morcegos. Sendo assim, pode-se entender que existem correlações significativas para a 

continuidade do estudo. 

A técnica de ACP foi aplicada aos dois bancos de dados, gerando um número de 

componentes principais iguais ao número de variáveis, em ordem decrescente de 

importância. 

6.1.2.1 Análise de componentes principais do Salão Principal 

As componentes relacionadas ao banco de dados do Salão Principal foram representadas 

na Tabela 6.6, que demonstra as componentes e seus percentuais de variância explicada 

por cada uma (PV) e também o percentual acumulado (PVA). 

 

Tabela 6. 6 – Proporção da variância explicada por cada componente principal (Salão 

principal). 

 

 

É possível notar que até a componente 4 (C. 4) 90% das variâncias foram explicadas, 

demonstrando a baixa importância das demais componentes, justificada pela pequena 

quantidade de informação representada por elas. 

Para a seleção das componentes, gerou-se o gráfico scree-plot (Figura 6.3), juntamente 

com a função abline, técnica escolhida para a escolha das componentes. 
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Figura 6. 3 – Gráfico scree-plot (Salão principal) junto com a função abline. 

 

Analisando a resposta da função abline pode-se identificar as componentes que 

permanecerão no estudo. O corte da função foi entre as componentes 3 e 4, indicando que 

apenas as componentes 1, 2 e 3 serão analisadas. A primeira investigação é a correlação 

entres as variáveis originais e as novas componentes selecionadas, que estão 

representadas na Tabela 6. 7. 

 

Tabela 6. 7 – Correlações entre variáveis originais e componentes principais (Salão 

principal). 
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A primeira componente principal representa uma relação direta das variáveis dos 

levantamentos geotécnicos e velocidade de partícula, junto com uma relação inversa 

destas com as distâncias, podendo ser essa a representação da Equação 11, na qual quanto 

maiores os valores de velocidade de partícula, maiores os deslocamentos. 

A segunda componente demonstra uma relação direta das variações de temperatura e 

umidade com a temperatura do instrumento geotécnico, podendo ser interpretada como 

uma resposta do clima regional, quanto maiores os valores desta, mais altas a temperatura 

e umidade do ambiente no determinado dia e hora do evento. 

A terceira componente possui relações mais baixas com as variáveis originais, portanto 

seus resultados possuem menos intepretações importantes, mesmo assim, pode-se notar 

uma relação indireta da frequência com as distâncias e os dados do Crackmeter 01. 

Para auxiliar as análises desenvolvidas, gerou-se um gráfico de dispersão entre as duas 

componentes mais importantes, logo, a primeira e a segunda, representadas na Figura 6.4. 

 

Figura 6. 4 – Gráfico de dispersão entre as duas primeiras componentes principais 

(Salão principal). 

 

As setas do gráfico representam os sentidos de máxima variação das variáveis em estudo. 

As relações citadas ficam evidenciadas neste gráfico, as altas relações diretas das 

variáveis do levantamento geotécnico com velocidade de partícula e uma relação menos 

acentuada daquelas com a frequência. Juntamente com a relações inversas destas com as 
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distâncias. Constatou-se quase nenhuma influência das variações climáticas nos 

levantamentos do Crackmeter, perceptível a partir da perpendicularidade entre as 

direções do vetor de variância.  

6.1.2.2 Análise de componentes principais do Salão dos Morcegos 

Os mesmos processos desenvolvidos para o banco de dados do Salão principal foram 

aplicados ao banco de dados Salão dos morcegos, as componentes principais junto aos 

percentuais de variância explicados estão representadas na Tabela 6. 8. 

 

Tabela 6. 8 – Proporção da variância explicada por cada componente principal (Salão 

dos morcegos). 

 

 

Neste caso, as primeiras componentes principais são menos representativas que a análise 

anterior, além dos valores de explicação serem menores, observa-se que estas alcançaram 

90% das variâncias na C. 6, no outro caso este valor foi alcançado no C. 4. 

Por este motivo, quando utilizada a função abline no scree-plot destas componentes 

(Figura 6. 5), seleciona-se um maior número de componentes que a análise do Salão 

principal. As componentes 11 e 12 representam tão pouco os dados originais, que o 

comando scree-plot as descartou no desenvolvimento do gráfico.  

 

Figura 6. 5 – Gráfico scree-plot (Salão dos morcegos) junto com a função abline. 
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O corte da função foi entre as componentes 4 e 5, logo as 8 últimas componentes 

principais foram descartadas. Desta forma, gerou a tabela de correlação entre as 

componentes 1, 2, 3 e 4 e as variáveis originais (Tabela 6. 9). 

Tabela 6. 9 – Correlações entre variáveis originais e componentes principais (Salão dos 

morcegos). 

 

 

A primeira componente principal corresponde a uma relação direta entra o resultados dos 

levantamentos geotécnicos do Crackmeter 02 e os dados climáticos do ambiente 

cavernícola, juntamente com as temperaturas dos instrumentos, naturalmente 

influenciadas pela temperatura local.  

A componente 2 representa a relação direta entre os levantamentos do Convergence meter 

e a velocidade de partícula, e uma relação inversa destas com as distâncias. Esta 

componente retrata um cenário parecido com a componente 1 da análise do Salão 

principal, porém com uma representação mais fraca, devido aos valores menores de 

correlação com as variáveis originais. 

A componente 3 apresenta uma relação inversa dos deslocamentos do Convergence meter 

em relação à frequência, demonstrando que quanto menores as frequências, maior a 

possibilidade de uma movimentação de recalque. A última componente mantida no 
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estudo não demonstrou nenhuma relação interpretável, provavelmente por não ter muita 

importância prática, pois representa apenas 8% das informações do banco original. 

Como na análise do banco de dados do Salão principal, gerou-se um gráfico de dispersão 

dos resultados das duas primeiras componentes (Figura 6. 6): 

 

 

Figura 6. 6 – Gráfico de dispersão entre as duas primeiras componentes principais 

(Salão dos morcegos). 

 

Os resultados da dispersão das variações demonstraram uma leve semelhança com o 

gráfico da Figura 6. 4, devido à relação inversa entre as distâncias e os levantamentos 

geotécnicos com Convergece meter, frequência, velocidade de partícula e a 

perpendicularidade destes com os dados das variações climáticas. Porém os dados do 

Crackmeter 02 não seguiram o mesmo padrão, ficando quase paralelos ao eixo da 

componente principal 1, demonstrando, como já citado, uma forte relação com os dados 

das variações climáticas. 

6.1.3 Análise de agrupamento 

A análise de agrupamento foi proposta com intuito de demonstrar, dentro dos 

levantamentos realizados, a proximidade das variáveis. Foram desenvolvidos, como 
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explicado na Metodologia, 12 diferentes métodos de agrupamentos, pois utilizaram-se 4 

métodos que regem o agrupamento e para cada um, três medidas de distâncias diferentes. 

6.1.3.1 Análise de agrupamento do Salão Principal 

 

A Tabela 6. 10 traz os resultados dos cálculos das correlações cofenéticas para todos os 

métodos de agrupamento propostos, para que se possa escolher o melhor método para 

este banco de dados. 

 

Tabela 6. 10 – Correlação cofenética das 12 combinações de metodologia (Salão 

principal) 

 

 

Analisando a tabela de correlações cofenéticas desenvolvidas com os resultados das 

análises de agrupamento sobre o bando de dados do Salão principal, nota-se que os 

resultados foram bons para todos os métodos com todas as distâncias, pois esta correlação 

faz uma comparação percentual das distâncias efetivas observadas entre as variáveis e as 

distâncias previstas a partir do processo de agrupamento e os resultados estão próximos 

a 90%.  

Um dos métodos demonstrou a melhor comparação, quando utilizado o método da 

distância média juntamente com a tabela de dissimilaridade das distâncias Euclidianas, 

com o resultado de 95% na comparação. Logo, o dendrograma dessa é apresentado na 

Figura 6. 7. 
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Figura 6. 7 – Dendrograma do agrupamento pelo método de distância média com 

distância euclidiana (Salão principal). 

 

Analisando os resultados do estudo de agrupamento, mais uma vez ficou evidenciada a 

proximidade e a relação entre os levantamentos geotécnicos e os resultados da velocidade 

de partícula. No dendrograma, os deslocamentos registrados pelo Crackmeter 01 se 

agrupam primeiramente aos resultados normalizados, o que já era esperado devido à forte 

relação destas variáveis. O novo grupo formado, logo em seguida, se agrupa à velocidade 

de partícula. O que representa menor dissimilaridade entre os deslocamentos das fraturas 

e essa variável em relação às outras, realçando a hipótese da importância da velocidade 

de partícula no entendimento dos deslocamentos da cavidade. 

As duas distâncias foram as variáveis mais distantes das outras, pois, depois do 

agrupamento entre elas, são as últimas a se agruparem ao restante das variáveis. 

Demonstrando a alta dissimilaridade entre essas variáveis e as demais, principalmente as 

movimentações geotécnicas, devido às relações inversas destas, demonstradas na Análise 

de Componentes Principais. 

Como uma forma de validar o agrupamento, entendeu-se que os agrupamentos foram 

coerentes com conhecimentos anteriores à pesquisa e também ás outras análises 
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desenvolvidas neste estudo, como o caso das variações climáticas, que se agrupam 

primeiro antes de agruparem com as demais variáveis. 

6.1.3.2 Análise de agrupamento do Salão dos Morcegos 

 

Como foi desenvolvido para a tabela dos Salão principal, a primeira apresentação do 

estudo de agrupamento são as correlações cofenéticas dos resultados nos diferentes 

métodos, que estão apresentados na Tabela 6. 11.  

 

Tabela 6. 11 – Correlação cofenética das 12 combinações de metodologia (Salão dos 

morcegos). 

 

 

O resultado do método de distância média, utilizando a distância euclidiana como tabela 

de dissimilaridade, novamente motivou a escolha deste como melhor processo para ser 

apresentado. Neste caso este método alcançou uma semelhança de 95,8% das distâncias 

originais entre os elementos. 

Analisando as duas tabelas de correlação cofenética, percebeu-se que o método de 

distância média apresentou sempre os melhores resultados, independente das distâncias 

utilizadas, o que não acontece com nenhuma distância, que varia como melhor resultado 

dependendo do método utilizado. 

O dendrograma do método escolhido está representado na Figura 6. 8, na qual o banco de 

dados possui 12 variáveis. 
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Figura 6. 8 – Dendrograma do agrupamento pelo método de distância média com 

distância euclidiana (Salão dos morcegos). 

 

Como foi visto n item Análise de Componentes Principais, os dados dos levantamentos 

do Crackmeter 02 estão fortemente relacionados às variações climáticas. Após 

rapidamente agrupar com a sua normalização, esses se agrupam com as variações 

climáticas do ambiente e em seguida com as variações de temperatura dos instrumentos. 

O outro instrumento geotécnico, os dados do Convergence meter, após agrupar com sua 

normalização, tiveram outro agrupamento relativamente tardio, com o grupo da maioria 

das variáveis. A velocidade de partícula agrupa-se com a frequência em um nível de 

junção elevado e, logo em seguida, este grupo formado agrupa-se, quase ao mesmo tempo 

em que os dados do levantamento do Convergence meter e sua normalização, ao grupo 

de dados do Crackmeter 02 e as variações de temperatura e umidade. 

Este agrupamento quase que ao mesmo tempo citado acima, mostra uma relação entres 

os dados das características dos sismos e os levantamentos do Convergence meter, 

mostrando a influência existente entre estes dados, como foi vista na Análise de 

Componente Principal. 
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6.2 DISCUSSÕES FINAIS 

 

Os resultados das técnicas multivariadas não foram alinhados, como esperado pelos 

desenvolvedores do estudo para uma conclusão mais certeira. Desejava-se que as relações 

dos dois Crackmeters e do Convergence meter, frente as outras variáveis, fossem mais 

similares. Mesmo assim, o Crackmeter 01 e o Convergence meter apresentaram uma certa 

semelhança nas respostas. 

Foram levantados dois possíveis motivos para esta falta concordância nos resultados. A 

primeira causa pode ser o fato do comprimento de onda das ondas sísmicas ser muito 

maior que a abertura da cavidade, mais de 8 vezes, o que não causaria uma movimentação 

diferencial na cavidade, fazendo que ela tivesse o deslocamento interiço da sua estrutura, 

não gerando riscos de deformações geotécnicas à cavidade, apenas um aumento de tensão 

proporcionalmente baixo, na ordem de 10% da tensões in situ. 

O comprimento de onda foi calculado por Figueiredo (2017), que apresentou um estudo 

sobre danos à cavidade N4E-0026, no qual utilizou os valores de Q de Barton para estimar 

a velocidade das ondas P e logo após, com esta estimativa mais o coeficiente de Poisson 

(v=0,25) calculou a velocidade das ondas S, encontrando as velocidades 3307 m/s para as 

ondas P e 1909,3 m/s para ondas S. Como o objetivo era ter o comprimento mínimo, 

utilizou a menor velocidade junto à maior frequência, obtendo o valor de 248 m. Como o 

comprimento do maior Salão da N4E-0026 é aproximadamente 14 metros, podemos 

afirmar que o comprimento de onda é maior que 8 vezes a maior abertura da cavidade. 

A segunda possível causa é existência de algum outro fator, não analisado neste estudo, 

que tenha influência nos levantamentos dos dados, podendo justificar também a 

existência de muitos outliers. Um exemplo seria um estudo da presença de 

descontinuidades no maciço, que é um dos principais responsáveis pela atenuação das 

ondas de tensão.  

Mesmo com a falta de associação única de todos os resultados, algumas relações são 

possíveis de se identificar e algumas variáveis não se mostraram independentes 

suficientemente para analises diferentes das suas variáveis primarias. 

Para os estudos estatísticos, a normalização proposta por Soares et al. (2015), demostrou-

se ineficiente, pois os resultados e comportamento eram idênticos ou muito parecidos 

com os dados naturais. Não as descartando totalmente, pois para as representações 
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gráficas desenvolvidas por esses autores, base para a criação das equações de 

normalização, essas se mostram úteis. 

Outra variável que se mostrou dependente, foi a distância escalonada, que difere da 

distância pela divisão dessa pela carga total utilizada na detonação, o que pode ajudar a 

reafirmar a percepção que foi feita pelos responsáveis do projeto lavra controlada, que a 

princípio se preocupavam com o valor de carga total, mas perceberam que essa não tinha 

influência na estabilidade das cavidades subterrâneas naturais. 

Em uma análise geral dos resultados, ficou evidente a forte relação dos deslocamentos 

geotécnicos com a velocidade de partícula, primeiro nas demonstrações gráficas das 

componentes principais nos dois bancos de dados. No banco de dados do Salão Principal, 

o sentido e intensidade das variações foram muito próximos. Já no banco de dados do 

Salão dos Morcegos, a variação do Convergence meter se mostrou bem próxima à da 

velocidade de partícula, com uma intensidade um pouco reduzida, porém os dados do 

Crackmeter 02 se mostraram distantes apesar da direção de variância não ser muito 

diferente da velocidade de partícula. 

Nos estudos de agrupamento, o resultado foi o mesmo, foi perceptível a proximidade dos 

dados do Crackmeter 01 e do Convergence meter com a velocidade de partícula e o 

Crackmeter 02 mais relacionado às variáveis climáticas. 

A frequência do sismo teve uma relação parecida com a velocidade de partícula, porém 

mais fraca, suas correlações ficaram mais fortes em relação à distância, demonstrando sua 

relação inversa à essa.  

Os sentidos das variações climáticas do interior da cavidade perpendiculares aos sentidos 

das variações dos deslocamentos do Crackmeter 01 e Convergence meter, nos resultados 

da ACP, demonstram uma baixa ou quase nenhuma relação com essas, porém se mostram 

a variável mais próxima aos deslocamentos do Crackmeter 02, sendo assim, não podendo 

ser descartadas. 

O que se evidenciou claramente foi a relação inversa de todos os dados geotécnicos com 

as distâncias de detonação. Na Análise de componentes principais em todas as 

representações essas variáveis se mostraram em sentido inverso. Nos agrupamentos essas 

também se mostraram distantes das demais variáveis, pelo fato de serem as últimas a se 

agruparem às demais. 
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CAPÍTULO 7 
 

CONCLUSÃO 

O objetivo das análises desenvolvidas foi entender quais fatores eram preponderantes 

como influenciadores dos deslocamentos registrados pelos instrumentos geotécnicos. É 

importante salientar que esses deslocamentos estão na casa de centésimos de milímetros, 

valores muito baixos, o que a princípio não gera nenhuma instabilidade na estrutura da 

cavidade. 

Como mencionado nas discussões finais do capítulo anterior, as análises dos dados não 

foram muito concordantes, pois era esperando uma relação parecida entre as relações dos 

levantamentos geotécnicos e as demais variáveis. Mesmo assim, algumas conclusões 

ficaram evidentes. 

Os deslocamentos, por menores que sejam, mostraram-se mais relacionadas com a 

velocidades resultante de partícula, provenientes dos sismos das detonações, do que as 

variáveis das variações climáticas no interior da cavidade. Demonstrando que existe, 

mesmo que ínfimo, um deslocamento induzido pela atividade de detonação, que 

provavelmente esteja dentro do regime elástico das rochas que compõem a cavidade. 

Por fim, conclui-se, após seleção dos parâmetros, pelas análises realizadas, que as 

influências das solicitações dinâmicas na deformação do maciço e na estabilidade das 

cavidades são muito baixas.  
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APÊNDICE 

 

Comandos utilizados no Software RStudio, com comentários e explicações dos 

comandos, para os estudos estatísticos multivariado: 
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##Comandos iniciais e instalação dos pacotes necessários 

options(max.print=5.5E5)  

 

load <- function(pkg){ 

  new.pkg <- pkg[!(pkg %in% installed.packages()[, "Package"])] 

  if (length(new.pkg)) 

    install.packages(new.pkg, dependencies = TRUE) 

  sapply(pkg, require, character.only = TRUE) 

}  

 

packages <- c("MASS", "ecodist", "klaR", "goft", "MVN", "biotools", 

"DiscriMiner","ks") 

load(packages) 

 

##Importação dos dados via exel## 

install.packages("xlsx", dependencies=TRUE) 

library(xlsx) 

### Comandos dos estudos realizados com o banco de dados Salao_Morcego, os 

mesmos comandos foram utilizados para o banco Salao_Principal, mudando apenas a 

importação do banco a seguir: ########  

teto = read.xlsx (file = "Salao_Morcego.xlsx", sheetIndex=1, as.data.frame=TRUE, 

header=TRUE, row.names=1,colClasses = 'numeric') 

 

 

 

########################### ANÁLISE DESCRITIVA ##################### 

 

##Histograma## 

x11() 

par(mfrow=c(2,3)) # Divide a tela grafica em 6 partes (2 linhas e 3 colunas) 
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sapply(seq(1,6),function(j)hist(teto[,j],main=colnames(teto)[j],xlab="",col="darkred",fr

eq=FALSE)) 

x11() 

par(mfrow=c(2,2)) # Divide a tela grafica em 6 partes (2 linhas e 3 colunas) 

sapply(seq(7,10),function(j)hist(teto[,j],main=colnames(teto)[j],xlab="",col="darkred",f

req=FALSE)) 

 

##Boxplot (separados)##  

x11() 

par(mfrow=c(2,3)) 

sapply(seq(1,6),function(j)boxplot(teto[,j],main=colnames(teto)[j],xlab="",col="darkred

")) 

x11() 

par(mfrow=c(2,2)) 

sapply(seq(7,10),function(j)boxplot(teto[,j],main=colnames(teto)[j],xlab="",col="darkre

d")) 

 

##Boxplot (juntos e normalizados)##  

norm = scale(teto) 

x11() 

boxplot(norm,col="darkred") 

 

##Diperções tomadas 2x2## 

x11() 

plot(teto,col="darkred") 

 

##Correlações## 

cor(teto) 

 

##Variâncias## 

norm = scale(teto) 
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var(norm) 

 

################## ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS ############ 

 

## verificando a necessidade de se usar matriz de correlacoes 

dados = as.data.frame(lapply(dados,function(x){as.numeric(as.character(x))})) 

boxplot(dados,col="darkred") 

dim(dados) 

 

## Teste de espericidade de Bartlett 

n = dim(teto)[1] 

R = cor(teto) 

cortest.bartlett(R,n) 

 

## Analise de Componentes Principais utilizando matriz de correlacoes 

acp_R = princomp(teto,cor = T) 

 

## Proporcao da variacao explicada 

summary(acp_R) 

 

## criterio de kaiser 

R =  cor(dados) 

R 

k = sum(eigen(R)$values > 1) 

k 

 

## screeplot 

screeplot(acp_R, type='l') 

abline(h=1,col="red") 
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## Loadings (cargas) 

loadings(acp_R) 

loadings(acp_R)[,1:k] 

 

## Para aparecer as cargas suprimidas 

unclass(loadings(acp_R))[,1:k] 

 

## Escores 

Yr = acp_R$scores[,1:k] 

Yr 

 

## Matriz de correlacoes entre variaveis originais e componentes principais 

Ryx_R = cor(dados,Yr) 

Ryx_R 

 

## Grafico biplot 

x11() 

biplot(acp_R) 

 

################## ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS ###################### 

 

library("ecodist") 

norm = scale(teto) 

 

##Tranposição da matriz banco de dados## 

teto_trans <- t(teto) 

teto_trans1 <- t(norm) 

 

#### DIFERENTES DISTÂNCIAS#### 
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#Distância Euclidiana  ## 

d_euclidiana <- dist(teto_trans1, method = "euclidean") 

 

#Distância de Manhattan ## 

d_manhattan <- distance(teto_trans1, method = "manhattan") 

 

##Distância de Karl Person ## 

padronizar<-function(teto_trans ){ 

  teto_trans/sd(teto_trans)} 

KPdist<-function(teto_trans){ 

  x2<-apply(teto_trans,2,padronizar) 

  dist(x2,diag=TRUE)} 

d_karl = KPdist(teto_trans) 

 

####MÉTODOS DE AGRUPAMENTO #### 

 

#EUCLIDIANA SINGLE# 

hc_euclidian_single = hclust (d_euclidiana, method = "single") 

##Dendograma## 

x11() 

plot(hc_euclidian_single, hang=-1, main = "dendograma")  

 

#MANHATAN SINGLE# 

hc_manhattan_single = hclust (d_manhattan, method = "single") 

##Dendograma## 

x11() 

plot(hc_manhattan_single, hang=-1, main = "dendograma")  

 

#KARL SINGLE# 

hc_karl_single = hclust (d_karl, method = "single") 
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##Dendograma## 

x11() 

plot(hc_karl_single, hang=-1, main = "dendograma")  

 

##MÉTODO COMPLETE## 

#EUCLIDIANA COMPLETE# 

hc_euclidian_complete = hclust (d_euclidiana, method = "complete") 

##Dendograma## 

x11() 

plot(hc_euclidian_complete, hang=-1, main = "dendograma")  

 

#MANHATAN COMPLETE# 

hc_manhattan_complete = hclust (d_manhattan, method = "complete") 

##Dendograma## 

x11() 

plot(hc_manhattan_complete, hang=-1, main = "dendograma")  

 

#KARL COMPLETE# 

hc_karl_complete = hclust (d_karl, method = "complete") 

##Dendograma## 

x11() 

plot(hc_karl_complete, hang=-1, main = "dendograma") 

 

##MÉTODO AVERAGE## 

 

#EUCLIDIANA AVERAGE# 

hc_euclidian_average = hclust (d_euclidiana, method = "average") 

##Dendograma## 

x11() 

plot(hc_euclidian_average, hang=-1, main = "dendograma")  
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#MANHATAN AVERAGE# 

hc_manhattan_average = hclust (d_manhattan, method = "average") 

##Dendograma## 

x11() 

plot(hc_manhattan_average, hang=-1, main = "dendograma")  

 

#KARL AVERAGE# 

hc_karl_average = hclust (d_karl, method = "average") 

##Dendograma## 

x11() 

plot(hc_karl_average, hang=-1, main = "dendograma")  

 

##MÉTODO WARD## 

 

#EUCLIDIANA WARD# 

hc_euclidian_ward = hclust (d_euclidiana, method = "ward") 

##Dendograma## 

x11() 

plot(hc_euclidian_ward, hang=-1, main = "dendograma")  

 

#MANHATAN WARD# 

hc_manhattan_ward = hclust (d_manhattan, method = "ward") 

##Dendograma## 

x11() 

plot(hc_manhattan_ward, hang=-1, main = "dendograma")  

 

#KARL WARD# 

hc_karl_ward = hclust (d_karl, method = "ward") 

##Dendograma## 
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x11() 

plot(hc_karl_ward, hang=-1, main = "dendograma") 

 

#### VALIDAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS #### 

 

##Euclidiana## 

cophenetic(hc_euclidian_single) 

cophenetic(hc_euclidian_complete) 

cophenetic(hc_euclidian_average) 

cophenetic(hc_euclidian_ward) 

 

a1 <- cophenetic(hc_euclidian_single) 

a2 <- cophenetic(hc_euclidian_complete) 

a3 <- cophenetic(hc_euclidian_average) 

a4 <- cophenetic(hc_euclidian_ward) 

 

cor_euclid_single <- cor(d_euclidiana,a1) 

cor_euclid_complete <- cor(d_euclidiana,a2) 

cor_euclid_average <- cor(d_euclidiana,a3) 

cor_euclid_ward <- cor(d_euclidiana,a4) 

 

print(cor_euclid_single) 

print(cor_euclid_complete) 

print(cor_euclid_average) 

print(cor_euclid_ward) 

 

##Manhattan## 

cophenetic(hc_manhattan_single) 

cophenetic(hc_manhattan_complete) 

cophenetic(hc_manhattan_average) 
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cophenetic(hc_manhattan_ward) 

b1 <- cophenetic(hc_manhattan_single) 

b2 <- cophenetic(hc_manhattan_complete) 

b3 <- cophenetic(hc_manhattan_average) 

b4 <- cophenetic(hc_manhattan_ward) 

 

cor_manhat_single <- cor(d_manhattan,b1) 

cor_manhat_complete <- cor(d_manhattan,b2) 

cor_manhat_average <- cor(d_manhattan,b3) 

cor_manhat_ward <- cor(d_manhattan,b4) 

 

print(cor_manhat_single) 

print(cor_manhat_complete) 

print(cor_manhat_average) 

print(cor_manhat_ward) 

 

##Karl## 

cophenetic(hc_karl_single) 

cophenetic(hc_karl_complete) 

cophenetic(hc_karl_average) 

cophenetic(hc_karl_ward) 

c1 <- cophenetic(hc_karl_single) 

c2 <- cophenetic(hc_karl_complete) 

c3 <- cophenetic(hc_karl_average) 

c4 <- cophenetic(hc_karl_ward) 

 

cor_karl_single <- cor(d_karl,c1) 

cor_karl_complete <- cor(d_karl,c2) 

cor_karl_average <- cor(d_karl,c3) 

cor_karl_ward <- cor(d_karl,c4) 
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print(cor_karl_single) 

print(cor_karl_complete) 

print(cor_karl_average) 

print(cor_karl_ward) 

 


