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RESUMO 

 

 

 

A microssísmica, tema principal desta dissertação, vem sendo largamente desenvolvida 

ao longo das últimas décadas. No Brasil, sua aplicabilidade aumenta a cada ano, sendo 

aplicada no monitoramento de distintas estruturas geotécnicas. Nesse contexto, o 

presente trabalho utilizou como estudo de caso os dados do monitoramento 

microssísmico da mina Cuiabá entre os anos de 2016 e 2019. Cuiabá é uma mina 

subterrânea de ouro operada pela AngloGold Ashanti que atinge 1300 m de 

profundidade situada no município de Sabará, Minas Gerais, porção noroeste do 

Quadrilátero Ferrífero. O sistema implementado em dezembro de 2015 e vigente 

durante o período de análise consiste em um arranjo de 24 geofones instalados entre os 

Níveis 11 e 17 com o objetivo de melhor compreensão e monitoramento do maciço 

rochoso em tempo real, garantindo a segurança da operação. Dessa maneira, o presente 

estudo caracterizou a microssismicidade da mina Cuiabá, com base em um apanhado 

histórico dos dados do monitoramento aplicando metodologias estatísticas e análises 

espaço-temporais para melhor definição das zonas microssísmicas mais ativas e suas 

possíveis causas. As fontes geradoras dos eventos microssísmicos também foram 

investigadas a partir de uma amostra dos grandes eventos ocorridos em 2018, 

possibilitando o estudo do tensor de momento sísmico e das componentes da fonte 

sísmica destes eventos. Por fim, os tensores de momento sísmico ainda foram 

comparados com dados de ensaios de campo (sobrefuração) indicando o potencial da 

utilização da microssísmica como parâmetro complementar para avaliação das 

tendências de tensões locais em profundidade.  

 

 

Palavras chave: microssísmica; monitoramento microssísmico; mina subterrânea, 

análise espaço-temporal; cluster; tensor de momento sísmico; estado de tensões. 
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ABSTRACT 

 

 

Over the last few decades, micro-seismicity has been widely established. Its 

applicability increases every year in Brazil, being applied to the control of various 

geotechnical structures. In this context, the present study uses the Cuiabá Mine data as a 

study case. The Cuiabá Mine is an underground gold mine owned by AngloGold 

Ashanti, reaching a depth of 1300 m. It is located in the municipality of Sabará, in 

Brazil's Minas Gerais state. Geologically, it is situated in the northwestern portion of the 

Ferrífero Quadrilateral. In order to enhance the understanding and monitoring of the 

rock mass in real time, ensuring the safety of the operation, the microseismic 

monitoring system was first introduced in December of 2015. A total of 24 geophones 

have been installed between level 11 and level 17. Thus, the present work investigated 

the microseismic data between 2016 and 2019 to characterize based on a historical 

overview, the microseismicity of the Cuiabá Mine. For that main objective, statistical 

methodologies and spatiotemporal analysis are used in order to help identify the most 

active microseismic zones and their potential triggers. Based on a sample of the major 

events that occurred in 2018, the sources that generate the microseismic events have 

also been investigated, making it possible to explore the seismic moment tensor 

information and the components of the seismic source of these events. Finally, in 

attempt to decide the capacity of microseismicity data as a complementary parameter 

for evaluating local stress patterns in depth, seismic moment tensors have also been 

compared with data from field tests (overcoring).  

 

 

Key words: microseismicity; microseismic monitoring; underground mine; study case; 

spatiotemporal analysis; clustering; seismic moment tensor; stress field. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Técnicas de monitoramento em obras geotécnicas de grande porte possuem um papel 

essencial para sua manutenção e segurança. A segurança operacional deve ser 

mandatória em qualquer projeto de engenharia. No caso de escavações subterrâneas, um 

bom conhecimento do maciço rochoso é primordial, pois além de atestar a estabilidade 

do maciço e a segurança dos seus colaboradores, visa diminuir possíveis riscos 

operacionais e financeiros em caso de rupturas, colapsos e possíveis acidentes. Nesse 

contexto, a possibilidade de monitorar e prever o comportamento dos maciços rochosos 

constitui um tema de alta relevância, mas ao mesmo tempo, complexo por se tratar de 

uma estrutura heterogênea com propriedades muito variáveis. Mais especificamente em 

mineração subterrânea de maiores profundidades, é possível antever um aumento no 

estado de tensões, o que tornam as aberturas, desenvolvimento de galerias e todo o 

processo de lavra como um todo, tarefas cada vez mais complexas do ponto de vista 

geotécnico e operacional.  

 

Dessa maneira, vale ressaltar que o monitoramento microssísmico, tradicionalmente 

desenvolvido para investigar a estabilidade de estruturas em minas subterrâneas (Bizao 

e Oliveira 2018), vem sendo cada vez mais aplicado e consequentemente se 

diversificando no campo da mecânica de rochas aplicada. Na última década, o interesse 

pela aplicação dos sistemas de monitoramento microssísmico na mineração aumentou 

consideravelmente. De maneira geral, sua aplicação possui o objetivo de assegurar a 

saúde e estabilidade de estruturas em profundidade, como minas subterrâneas, túneis, 

cavidades naturais e cavidades de armazenamento de gás natural, petróleo e estruturas 

superficiais, como fundações, taludes em minas a céu aberto e barragens (Wang e Ge 
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2008). Em minas subterrâneas, sua aplicabilidade no controle da sismicidade é 

indiscutível e trata-se de uma metodologia largamente aplicada em diversos países 

como os monitoramentos presentes na Suécia, África do Sul, Austrália e Peru. Contudo, 

no Brasil o monitoramento dos sismos é ainda pouco utilizado.  

 

Historicamente, o monitoramento microssísmico teve seu primeiro registro, na 

Alemanha, em 1908, quando a primeira estação de observação de sismos foi instalada 

na mina Bochum em Ruhr (Cook 1963, 1964, Bizao e Oliveira 2018). Nesse período 

ainda não era muito claro a correlação entre os sismos e o fraturamento ou falhamento 

dos maciços rochosos. Em 1938, o US Bureau of Mines (USBM) descobriu a 

microssismicidade ao tentar correlacionar a velocidade da onda sísmica com a tensão 

existente em pilares (Xiao et al. 2016). Em 1939, foi aplicada com o objetivo de 

determinar a estabilidade de minas subterrâneas em desenvolvimento a partir de 

distúrbios sísmicos criados por massas rochosas sob altas tensões (Obert e Duvall 

1957). Somente a partir da década de 1960 foram instalados de forma contínua. Na 

década de 1970 foram inventados sistemas mais modernos capazes de determinar não só 

a magnitude, mas a localização dos eventos, como o Electrolab-MP-250. A partir do 

final do século XX, o sistema de monitoramento deixou de ser do tipo sinal analógico e 

passou a ser digital e, somado aos aprimoramentos dos hardwares e softwares, a 

aplicação dessa tecnologia tem se desenvolvido de maneira consistente ao longo das 

duas últimas décadas (Xiao et al. 2016).  

 

No Brasil, o registro da sua primeira aplicação em mina subterrânea tem início em 

2001, na mina Caraíba no Estado da Bahia e mais tarde, em 2015, na mina Cuiabá, no 

município de Sabará, Minas Gerais (MG). Mais recentemente, outras estruturas como 

cavas a céu aberto e barragens começaram a ser monitoradas por microssísmica. Nesse 

sentido, o presente estudo visa abordar como o estudo da microssísmica pode ser 

aplicado no controle da sismicidade em mina subterrânea a partir do estudo dos eventos 

microssísmicos monitorados na mina Cuiabá, MG, Brasil. 
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1.2. OBJETIVO  

 

O presente trabalho visa caracterizar a natureza dos microssismos ocorridos na mina 

Cuiabá, mina de ouro operada pela AngloGold Ashanti em MG, Brasil. Essa proposta 

de dissertação tem como objetivo principal correlacionar os dados da microssísmica 

com suas diversas causas, afim de compreender a sismicidade induzida pela lavra com o 

comportamento das macroestruturas presentes e sua relação com as tensões in situ. 

 

Para tanto se pretende, inicialmente, caracterizar a microssismicidade da mina Cuiabá 

ao longo dos anos monitorados. Identificar as zonas com maior ocorrência de 

microssismos a partir de correlações espaço-temporais e classificá-las de acordo com os 

eventos que os precederam por meio de uma abordagem estatística de maneira a 

caracterizar as zonas mais ativas sismicamente e correlacioná-las com as suas possíveis 

causas. Segundamente, visa-se filtrar os eventos de maior expressividade de maneira 

caracterizar sua fonte a partir dos diagramas do tipo source type plot como o diagrama 

desenvolvido por Hudson et al. (1989) e os mecanismos de falha ou mecanismos focais, 

comumente representados pela técnica das Beach Balls gerados pelas diferentes técnicas 

de inversão do momento sísmico no processo de cálculo dos tensores sísmicos.  

 

Por fim, pretende-se ainda compreender como as tensões estão distribuídas na mina e a 

partir dos mecanismos focais gerados de alguns dos eventos microssísmicos mais 

expressivos buscar correlações válidas com ensaios de campo já realizados. Dessa 

maneira, ao verificar a possível correlação entre os mecanismos focais dos eventos 

microssísmicos com os dados interpretados extraídos das campanhas de ensaio de 

sobrefuração anteriormente realizadas, é possível caracterizar as possíveis tendências da 

tensão in situ para a região coberta pelo monitoramento microssísmico.  

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

A microssísmica é uma tecnologia que vem ganhando importância e aplicabilidade a 

cada dia e, nas últimas décadas, sua utilização cresceu consideravelmente. Contudo, no 

Brasil, o registro do primeiro sistema implementado ocorreu há menos de 20 anos, e 
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somente a partir de 2015 outros projetos foram desenvolvidos em território nacional. 

Dessa maneira, trata-se de uma tecnologia recente. Consequentemente, são escassas as 

referências brasileiras existentes que abordam o estudo e aplicação da microssísmica 

como ferramenta de monitoramento em obras geotécnicas bem como a sua aplicação na 

mecânica de rochas, salvo alguns trabalhos de conclusão de curso e artigos 

recentemente publicados em eventos que abordam o tema como os trabalhos de Freitas 

e Figueiredo (2016), Bizão e Oliveira (2018), Moreira (2018), e Fraga (2020). No 

contexto do monitoramento microssísmico em mina a céu aberto destaca-se a 

dissertação intitulada ―Retroanálise do Registro de um Sistema de Monitoramento 

Microssísmico de uma Ruptura de Talude de Mina‖ De Paula (2020). 

 

Dessa maneira, o presente trabalho se justifica ao apresentar de maneira inédita um 

estudo de caso aplicado, com dados reais integrados do monitoramento da mina Cuiabá, 

uma das mais importantes e profundas minas subterrâneas no Brasil. Assim, a presente 

dissertação de mestrado apresenta a possibilidade de contribuição à ciência em nível de 

pós-graduação, uma vez que o monitoramento microssísmico ainda não foi 

extensamente estudado em teses e dissertações brasileiras como objetivo principal.  

 

1.4. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação de mestrado consiste no produto final do projeto de mestrado 

desenvolvido no NUGEO entre 2018 e 2020. O desenvolvimento do trabalho foi 

dividido em quatro etapas principais:  

 A etapa inicial é caracterizada pela informação sintetizada nos três primeiros 

capítulos do presente volume. Baseia-se principalmente na realização de uma 

revisão bibliográfica que abarca os principais conceitos e ferramentas para 

realização deste estudo, como por exemplo, conceitos da mecânica de rochas, do 

monitoramento microssísmico, o estudo das tensões in situ, estudo de ferramentas 

estatísticas, as particularidades do estudo de caso e o monitoramento microssísmico. 

Seguida da obtenção dos dados de microssismicidade e definição do período de 

monitoramento a ser utilizado.  

 A segunda etapa consistiu na obtenção dos conhecimentos necessários para 
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manipulação dos softwares utilizados no desenvolvimento deste estudo, entre eles 

destaca-se o IMS Vantage, GEM4D e Minitab. Dessa forma, foi elaborada a análise 

dos parâmetros sísmicos dos eventos microssísmicos de maneira a caracterizá-los 

tanto temporalmente quanto espacialmente, com o objetivo de obter um melhor 

entendimento da microssismicidade da mina Cuiabá e determinar as regiões mais 

ativas sismicamente. Ainda nessa fase, a partir da caracterização da 

microssismicidade observada durante os anos de 2016 a 2019, os eventos foram 

integrados com alguns fatores de influência como horários de detonação e grandes 

estruturas geológicas para melhor visualização da correlação entre essas atividades e 

os eventos microssísmicos. Os Capítulos 4 e 5 sintetizam essa etapa do estudo.  

 A terceira etapa visa investigar as fontes causadoras dos eventos ocorrentes na mina 

durante o período analisado. Para tanto, foi definido um corte (cut off) que consistiu 

na seleção dos eventos mais expressivos durante o período estudado, resultando na 

geração de quinze mecanismos focais a partir dos dados de quinze dos 39 eventos de 

maior magnitude captados em 2018. Dessa maneira, além da classificação do tipo da 

fonte e mecanismo de ruptura, os dados microssísmicos foram comparados com os 

dados interpretados provenientes do ensaio de sobrefuração, objetivando obter uma 

correlação positiva das tensões in situ de ambas as fontes de informação para melhor 

estimativa da tendência das tensões em maiores profundidades. Essa última fase 

compõe os Capítulos 6 e 7.  

 Por fim, a última etapa é caracterizada pelas conclusões do trabalho e sugestões 

futuras, está sintetizada no último capítulo.  

 

De maneira geral o presente texto, foi estruturado em sete capítulos, divididos em 

Introdução, Referencial Teórico, Estudo de Caso; Histórico da Microssismicidade da 

mina Cuiabá, Metodologia de análise espaço-temporal de eventos microssísmicos; 

Estudo dos mecanismos de ruptura no maciço rochoso a partir dos dados 

microssísmicos e Conclusão e Sugestão de Futuros Trabalhos. Cumpre-se ainda dizer 

que os capítulos de resultados foram escritos na forma de artigo e por isso apresentam-

se com uma estrutura independente com os seguintes tópicos: introdução, metodologia, 

resultados e considerações finais. As referências bibliográficas desses capítulos 

compõem as referências no final do presente trabalho.  
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CAPÍTULO 2 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo visa apresentar os principais conceitos relevantes para o entendimento e 

desenvolvimento dessa dissertação. Para tanto, foi realizada minuciosa revisão 

bibliográfica acerca dos principais conceitos da mecânica de rochas, tensões e 

deformações, sismologia e microssísmica de mina subterrânea. Dessa maneira, as 

informações consideradas relevantes para o presente trabalho encontram-se aqui 

sintetizadas. 

 

2.1. MECÂNICA DE ROCHAS  

 

A mecânica de rochas consiste na ciência teórica e aplicada do comportamento 

mecânico (resistência e deformabilidade) das rochas. É, portanto, o ramo da mecânica 

interessado na resposta do maciço rochoso aos campos de forças (tensões) do seu 

ambiente físico. Para a Mecânica de Rochas, o termo Maciço Rochoso é 

simplificadamente o conjunto formado pelos os blocos de rocha intacta e as 

descontinuidades ou famílias de descontinuidades (juntas, fraturas, diáclases, falhas, 

estratificações, clivagens etc.) que os separam (Hudson e Harrison 1997, Brady e Brown 

2005, Jaeger et al. 2007).  

 

2.1.1. Estudo das Tensões 

 

O estudo das tensões é essencial para o entendimento do comportamento do maciço 

rochoso e, portanto, um conceito fundamental para a mecânica de rochas e suas 

aplicações. Quando um bloco de rocha é submetido a forças externas são estabelecidas, 

em resposta, esforços internos para alcance do equilíbrio, denominados tensões. Essas 



8 

 

forças podem ser decompostas em componentes normais a superfície, mas também em 

componentes no plano da superfície (tensões de cisalhamento). De acordo com Hudson 

et al. (2003), a tensão é um tensor quantitativo, ou seja, não se trata apenas de um 

escalar ou de um vetor. Nesse contexto, entende-se como tensão total um vetor que ao 

ser aplicado em um ponto qualquer atua nas três direções (X, Y e Z) resultando em nove 

componentes do chamado tensor de tensões, sendo três componentes normais e outras 

seis componentes de cisalhamento. Sua representação é comumente associada a uma 

matriz 3x3, como mostra a Figura 2.1. Segundo Hudson et al. (2003), existe apenas uma 

orientação em que o cubo (Figura 2.1) mostra que ao ser rotacionado terá suas 

componentes cisalhantes iguais a zero, de maneira a ressaltar somente as tensões 

principais atuantes perpendicularmente a esses planos. São elas, σ1, σ2 e σ3 (Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 – Tensor de tensões e tensões principais a partir da rotação dos eixos de 

referência (modificado de Hudson e Harrison 1997).  

 

O estado de tensões presente no maciço rochoso, bem como sua ruptura, pode ser 

explicado pelo diagrama de Mohr e pelo critério de ruptura de Mohr-Coulomb-Griffith 

(Figura 2.2). Como é possível observar na Figura 2.2, o diagrama consiste nas tensões 

normais (eixo X) e tensões cisalhantes (eixo Y). Assim são representadas as tensões 

normais máximas (σ1) e mínimas (σ3), a distância entre elas é correspondente ao 

diâmetro do círculo de Mohr, que possui seu centro no ponto equivalente ao ponto 

(σ1+σ3) /2, no eixo X. Dessa forma, o círculo marcado em preto representa o estado de 

tensões estável inicial, de maneira que todos os pontos ao longo do círculo representam 



9 

 

o estado normal e o estado de cisalhamento para qualquer plano orientado do maciço. 

 

Figura 2.2 – Diagrama contendo o círculo de Mohr e a envoltória de ruptura de Mohr-

Coulomb-Griffith (modificado de Kamei et al. 2015). 

 

Observa-se que os valores plotados no diagrama do círculo de Mohr são de tensão 

efetiva, isto é, tensão aplicada menos pressão dos poros. O círculo inicial estável de 

Mohr (preto) pode ser deslocado em direção à envoltória de ruptura ao alterar a tensão 

aplicada ou a pressão dos poros (por exemplo, por injeção ou retirada de fluidos). A 

inclinação da envoltória de falha de Mohr-Coulomb-Griffith está associada ao atrito do 

material rochoso e seu intercepto no eixo Y está relacionado à coesão ou resistência à 

fratura da rocha. A rocha se rompe (fratura ou falha) quando o círculo de Mohr toca a 

envoltória de ruptura Mohr-Coulomb-Griffith. O ângulo de fratura da falha da rocha é 

dado pelo ângulo da perpendicular à envoltória no ponto em que o círculo de Mohr a 

tocar. Quando a rocha se rompe, geralmente por meio de uma fratura, há liberação de 

tensões e consequentemente de energia, gerando ondas sísmicas. 

 

A ruptura do maciço rochoso pode ser gerada por diversos fatores. Em geral a falha é 

causada pelo aumento da tensão principal maior (1) e suas causas podem ser diversas, 

desde origem tectônica (longo prazo), como mostra o círculo em azul mais à direita – 

Figura 2.2) ou, por exemplo, pelo aumento da pressão nos vazios que pode ser causado 

pelo acréscimo de água nos poros, (círculo em vermelho, mais próximo da origem – 

Figura 2.2).  
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Uma ruptura gerada na região da tensão normal positiva é denominada uma falha 

(indicado pela seta azul na Figura 2.2) e, quando esta ocorre na região da tensão normal 

negativa, é chamada de ruptura por tração (indicado pela seta vermelha, na porção 

esquerda da Figura 2.2). Devido à geometria da envoltória de ruptura depreende-se que 

a energia liberada durante a falha de tração é menor que a energia liberada durante uma 

falha de cisalhamento, visto que as tensões envolvidas na primeira são bem inferiores às 

da última. A depender da relação entre as tensões principais uma ruptura (falha) por 

cisalhamento pode ser classificada em: normal, reversa ou transcorrente (Figura 2.3). 

Uma falha normal ocorre quando σV(1) >σH1(2)>σH2(3), já a reversa pode ser 

evidenciada quando σH1(1)>σH2(2)>σV(3). Por fim, o movimento transcorrente 

ocorre nas seguintes condições, σH1(1)>σV(2)> σH2(3). 

 

 

Figura 2.3 – Tipos de falha em diferentes regimes de tensão-deformação (modificado de 

Kamei et al. 2015). 

 

 Tensões in situ  

 

A determinação de tensões in situ em maciços rochosos é comumente praticada quando 

se visa ocupar o espaço subterrâneo. As manifestações dessas tensões influenciam não 

apenas a disposição espacial e a geometria das estruturas subterrâneas, mas também os 

processos executivos nelas aplicados (Armelin 2010). No caso de aberturas subterrâneas 

a rocha é submetida a um estado de tensões resultante que considera toda a camada de 

rocha sobrejacente e confinada por tensões de origem tectônica (Brown e Hoek 1978). 

Assim, pode-se afirmar que tensões in situ ou tensões naturais, são as tensões 

geológicas atuantes nos maciços rochosos e tensões induzidas quando se tratar de 
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tensões introduzidas por alguma ação humana, como as escavações subterrâneas 

(Armelin 2010).  

 

Nesse contexto, o conhecimento das tensões in situ atuantes no maciço rochoso é 

fundamental, pois possibilita melhor previsão do comportamento do maciço a ser 

escavado. Segundo Brady e Brown (2005), qualquer maciço rochoso está submetido a 

tensões no seu estado natural (in situ), pré-abertura, e são as tensões in situ que 

controlam a distribuição e a magnitude da tensão resultante ao redor de aberturas. 

Nessas condições, quando há escavações na rocha, o campo de tensões locais se altera e 

um novo conjunto de tensões induzidas se estabelece ao longo da abertura (Figura 2.4).  

 

 

Figura 2.4 – Esquema didático da distribuição da tensão no entorno de uma escavação 

circular, em que σrr representa a tensão radial, σθθ a tensão tangencial, e p a tensão 

vertical ou horizontal (Brady e Brown 2005).  

 

No Brasil se destacam alguns trabalhos importantes no âmbito dos estudos das tensões 

in situ, tais como Armelin (2010), Mafra (2001), Tropia (2013), utilizados como base 

para o desenvolvimento do presente tópico. Dentre eles, destaca-se a dissertação de 

Tropia (2013) intitulada Análise das Tensões In Situ na Mina Cuiabá – Sabará – Minas 

Gerais – Brasil e também desenvolvida na mina Cuiabá, estudo de caso deste trabalho.  

 

Fatores como a geologia local e a topografia são os principais influenciadores das 

tensões in situ. A compreensão da história geológica de uma área de interesse, bem 

como a realização de um estudo detalhado da geologia local é de suma importância para 

uma definição assertiva da evolução do regime de tensões em que a mesma se encontra 

(Amadei e Stephansson 1997, Zang e Stephansson 2010). 
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A topografia, quando irregular, pode criar uma concentração de tensões desigual nas 

paredes de escavações executadas em menor profundidade (Amadei e Stephansson 

1997, Zang e Stephansson 2010). Em regiões de topo ocorrem tensões horizontais de 

tração e nos vales é mais comum à ocorrência de componentes de compressão das 

tensões horizontais (Amadei e Stephansson 1997, Zang e Stephansson 2010). À medida 

que a distância da superfície aumenta a influência da topografia nas tensões in situ, de 

acordo com Brady e Brown (2005), decresce rapidamente.  

 

Dessa forma, irregularidades topográficas podem sem dúvida influenciar profundamente 

a redistribuição das tensões in situ e não devem ser ignoradas em projetos de escavação 

subterrânea. De maneira análoga, Stephansson e Zang (2010) também ressaltam em seu 

trabalho que uma campanha de determinação de tensões in situ e a composição de um 

modelo de tensões não são recomendáveis sem um cuidadoso estudo prévio da geologia. 

Assim, a determinação dos valores e direção dessas tensões em conformidade com o 

design da escavação é capaz de aperfeiçoar os trabalhos, impossibilitando a avaliação 

das condições geomecânicas de estabilidade das escavações em profundidade, de 

maneira a garantir uma maior segurança ao processo de abertura.  

 

 Tensões Verticais e Horizontais 

 

De maneira geral, as tensões atuantes no maciço rochoso são provenientes 

principalmente da gravidade (Figura 2.5). A tensão vertical (σv) é considerada como o 

peso da coluna de rocha existente acima do local a ser investigado e pode ser estimada a 

partir da multiplicação da densidade média do corpo rochoso (ρ), pela espessura do 

pacote de rocha (h) e pela gravidade (g), dado por:  

 

          (2.1) 

 

Além da componente vertical, as componentes horizontais σH e σh também estão 

presentes e, estimá-las não é trivial. As tensões horizontais são mais elevadas que a 

tensão vertical em pelo menos 65% a 70% das medições de tensão já realizadas em 

diferentes partes do mundo (Amadei e Stephansson 1997). Em geral, as tensões 
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horizontais se relacionam com a tensão vertical por meio do coeficiente k, como 

expresso abaixo (Sheorey 1994):  

 

          (2.2) 

 

 

Figura 2.5 – Variação da tensão vertical em relação à profundidade (modificado de 

Windsor 2003, apud  Brady e Brown 2005). 

 

Como pode ser observado na Figura 2.6, as curvas representam os valores de Eh 

relacionados aos valores de k para as diferentes profundidades (z). Windsor (2003) 

compilou inúmeros dados da razão entre as tensões horizontais e verticais (Figura 2.6). 

Assim, a partir de Sheorey (1994) e Windsor (2003) é possível observar que a razão KH 

tende a ser mais elevada a pequenas profundidades e que, para profundidades maiores, o 

valor da tensão horizontal se aproxima ao da vertical, conforme proposto por Heim. 

 

Shoerey (1994) não aborda casos em que as tensões verticais superam a sobrecarga 

calculada, quando há presença de tensões horizontais muito elevadas em algumas 

localidades ou por que as duas tensões horizontais raramente são iguais. Essas 

diferenças são, provavelmente, devido às características locais associadas à topografia e 

a geologia principalmente e, portanto, não podem ser levadas em conta em um modelo 

de grande escala (Hoek 2007). Dessa maneira, para os casos específicos em que a 

tensão in situ é susceptível a influência significativa em relação ao comportamento de 

aberturas subterrâneas, recomenda-se que as mesmas sejam medidas. 
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Figura 2.6 – Variação de k com a profundidade (modificado de Windsor, 2003 apud 

Brady e Brown, 2005, Sheorey, 1994). 

 

  Classe das tensões 

 

Durante o processo de construção do BESM (Best Estimate Stress Model) é necessário 

caracterizar os tipos de tensões regionais existentes no local de interesse. Dessa 

maneira, Zang e Stephansson (2010) propuseram, a partir da terminologia apresentada 

por Amadei e Stephansson (1997) e do trabalho de Hudson e Harrison (2000), uma 

categorização dos diferentes tipos de tensão (Figura 2.7). 

 

No primeiro nível da Figura 2.7 estão apresentadas as diferentes situações de ocorrência 

das tensões denominadas in situ: (A) corresponde a tensão inicial, ou pré-escavação; (B) 

apresenta a tensão induzida ou secundária, pós-escavação. Em seguida, são apresentadas 

tensões estruturais (C) que estão associadas a maciços rochosos com alguma feição bem 

definida capaz de perturbar a escavação (D). O segundo nível, por sua vez, consiste na 

classificação dos diferentes tipos de tensão de acordo com sua origem que por sua vez 

pode ser gravitacional, resultado do peso da coluna de rocha sobrejacente (2A1); 

tectônico, a partir da influência da movimentação das placas tectônicas (2A2); 

residual/remanescente, quando decorrente da gênese da rocha em questão (2A3) e, 

também terrestre, por influência da Lua (2A4). O terceiro e último nível classifica as 

diferentes origens das tensões tectônicas (2A2). Dessa maneira, A2a corresponde às 

tensões regidas por placas tectônicas, A2b são características de cadeias montanhosas 



15 

 

(isostasia) e, por último, têm-se as estruturas de falha (A2c). 

 

 

Figura 2.7 – Classificação dos tipos de tensões (Zang e Stephansson 2010). 

 

Para Zang e Stephansson (2010), o conhecimento das tensões in situ em um maciço 

rochoso consiste na determinação das tensões tectônicas mais as gravitacionais. Em 

termos práticos, o mecanismo de formação do campo de tensão regional nem sempre é 

conhecido, sendo sua importância secundária. De maneira geral, para os autores, o 

objetivo principal deve consistir na determinação do melhor tensor da tensão local na 

área de estudo, ou seja, o mais representativo. Ressalta-se também o esquema proposto 

por Armelin (2010), a partir de Amadei e Stephansson (1997), para determinação das 

tensões e suas respectivas causalidades e consequências (Figura 2.8).  
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Figura 2.8 – Classificação das tensões atuantes em maciços rochosos (Armelin 2010). 

 

 Determinação das Tensões In Situ 

 

Segundo Amadei e Stephansson (1997), as diferentes metodologias para determinação 

das tensões in situ começaram a ser desenvolvidas a partir dos anos 1930 e, atualmente, 

existem métodos que permitem mensurar tensões a 3-4 km de profundidade na crosta 

terrestre. Contudo, apesar de todas as tecnologias desenvolvidas até hoje, estima-se que 

mesmo em condições ideais, a determinação das tensões in situ pode ter um erro 

associado de 10-20%, podendo ser ainda mais altos em casos de maciços alterados ou 

fraturados. 

 

A partir do exposto em Ljunggren et al. (2003), dentre as principais metodologias de 

determinação de tensão in situ destacam-se primeiramente, os métodos que modificam a 

condição natural do maciço rochoso por meio de abertura de fratura, como os métodos 

hidráulicos que consistem em testes hidráulicos em fraturas pré-existentes e 

fraturamento hidráulico por indução de fratura (HTPF, hydraulic tests on pre-existing 

fractures); métodos de alívio em furos (sobrefuração – overcoring); métodos de alívio 
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de superfície (macaco plano – flat jack).  

 

Em seguida, têm-se as metodologias que se baseiam na observação do comportamento 

do maciço rochoso sem a influência de métodos de ensaios como: discing; breakouts; 

métodos acústicos (Efeito Kaiser); métodos de recuperação de deformação; métodos de 

observação geológica; mecanismos focais de terremotos e retroanálise de rupturas 

(deformação) de grandes volumes de rocha. 

 

A técnica de alívio em furos, mais conhecida como sobrefuração (ou overcoring), 

apresenta maior relevância para o presente estudo. A técnica parte do princípio de 

isolar, parcial ou totalmente, uma amostra de campo de tensões da sua rocha 

circundante e observar a resposta da deformação de reequilíbrio ao provocar no maciço 

uma perturbação. A partir disso, as tensões são inferidas com base nas deformações 

indicadas pelo processo de alívio e medidas em uma amostra de rocha isolada (Merrill, 

1964 apud Amadei e Stephansson 2010). 

 

Segundo Amadei e Stephansson (1997), os métodos de alívio podem ser divididos em 

três tipos: métodos que usam instrumentos em furos (Borehole relief methods); métodos 

que envolvem a resposta (comportamento) de grandes volumes de rocha (Rock mass 

relief methods) e métodos que envolvem medição de deformação ou deslocamento na 

superfície da rocha (Surface relief methods). Dentre essas três possibilidades, somente 

os métodos que usam instrumentos em furos serão mais bem detalhados, uma vez que 

estão dentro do objetivo de estudo da dissertação, em especial o método de sobrefuração 

com células triaxiais.  

 

Nesse sentido, Leeman e Hayes sugeriram em 1966 a sobrefuração de células de 

deformação triaxiais do tipo CSIR (Council for Scientific and Industrial Research) com 

o objetivo de determinar o estado de tensões em um único furo com diâmetro de 38 mm 

(Amadei e Stephansson, 1997). Esta célula possibilita a quantificação da deformação na 

parede do furo a partir da fixação de pelo menos três rosetas com extensômetros (strain 

gages) em posições orientadas. Assim a medida da deformação é realizada antes e 

depois da sobrefuração.  
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Como indicado de forma simplificada na Figura 2.9, a técnica consiste na instalação de 

um instrumento (célula) de medição de deformação (3,4 e 5, Figura 2.9) disposto no 

fundo de um furo piloto de pequeno diâmetro, realizado concentricamente, na base de 

um furo mais largo (1 e 2, Figura 2.9). Em seguida, a célula é sobrefurada usando um 

bit de perfuração de maior diâmetro que causa efetivamente o alívio da tensão atuante 

durante o processo no testemunho (6, Figura 2.9).  

 

 

Figura 2.9 – Sequência esquemática do ensaio de sobrefuração (Sjoberg et al., 2003). 

 

Sjöberg et al. (2003) é uma referência de extrema importância publicada pela ISRM 

como um procedimento dedicado à execução de ensaios de sobrefuração em periódico 

especial sobre determinação de tensões. Esse periódico apresenta detalhadamente todos 

os requisitos para um ensaio de boa qualidade com os equipamentos necessários, etapas 

do trabalho de campo, análise dos resultados e cálculo das tensões. 

 

A interpretação dos ensaios exige o conhecimento de fatores externos como a 

temperatura da célula durante a execução do teste, a rotação da perfuração do furo, o 

torque da perfuratriz, distância das superfícies livres mais próximas bem como a 

distância de estruturas geológicas mapeadas. Além disso, a qualidade do ensaio depende 

fortemente de alguns procedimentos técnicos durante a perfuração e a colagem da 

célula, bem como do conhecimento adequado do maciço e de suas peculiaridades, como 

anisotropia e heterogeneidades (Hakala et al. em 2003 apud Reinecker et al. 2008). 

 

Vale ressaltar que, de todas as tecnologias supracitadas, o conhecimento da tensão é 

obtido de maneira indireta, ou seja, a partir da deformação do meio. Na realidade o que 
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se obtém são os valores de deformação quando sua tensão original é modificada, em 

resposta ao seu princípio elástico diante da aplicação de uma tensão. Dessa forma, a 

partir da observação desses fenômenos em conjunto ao conhecimento teórico dado pelas 

relações de tensão-deformação é possível deduzir seu estado prévio de tensão in situ. 

Assim, para uma determinação mais assertiva das tensões é necessário compreender ao 

máximo o maciço rochoso em questão e, idealmente, conduzir uma série de testes para a 

obtenção de resultados coerentes dentro de um intervalo pré-determinado ou de uma 

localização.  

 

2.1.2. Comportamento do Maciço Rochoso em ambientes de mina subterrânea e 

seus possíveis mecanismos de falha 

 

O maciço rochoso pode se comportar de diversas formas a depender das suas 

características naturais (condição geomecânica do maciço), da variação de energia e das 

tensões a que é submetido. Em minas e regiões próximas as atividades das minas 

subterrâneas, a condição de tensões do maciço rochoso sofre mudanças contínuas, seja 

devido à abertura de galerias ou avanço da profundidade, e do desenvolvimento da 

lavra. Nesse contexto, observam-se localmente, ao longo da mina, regiões submetidas a 

maiores e menores níveis de tensões (Larsson 2004). O presente tópico visa revisar as 

possíveis consequências/rupturas do maciço durante a liberação de energia acumuladas 

no corpo rochoso bem como seu comportamento do maciço rochoso em diferentes 

situações associadas ao ambiente de mina subterrânea.  

 

Em geral, minas subterrâneas são constituídas de vários tipos de escavações distribuídas 

ao longo de uma grande área o que pode resultar em uma mudança considerável do 

campo de tensões local. Somado a isso, à medida que a mina se desenvolve a zona que 

sofre distúrbios no campo de tensões se torna ainda maior (Larsson 2004). Dessa 

maneira, as tensões induzidas pela mineração são resultado do processo como um todo 

e, portanto, diferentes métodos de lavra podem alterar o campo de tensões de diversas 

maneiras. 

 

Nesse contexto, destacam-se os métodos sublevel caving e cut-and-fill (corte e aterro). 

O primeiro consiste em um método de mineração de grande escala e muito comum em 
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minas mais profundas com corpos de minério mais íngremes (≥ 60°). Nesse método o 

minério é extraído a partir de subníveis desenvolvidos de maneira regular, de forma que 

a capa (hangingwall) fratura e colapsa. Somente parte das tensões é capaz de atravessar 

a rocha escavada dada sua menor rigidez em comparação com o maciço rochoso como 

um todo. Dessa forma, a maior parte da tensão perpendicular ao corpo é redistribuída 

abaixo da região escavada, como mostra a Figura 2.10 (Larsson 2004). Assim, à medida 

que a mina se aprofunda, maiores são as concentrações no fundo da escavação. 

Consequentemente, se a redistribuição ao longo do corpo de minério correr 

horizontalmente pode gerar concentrações de tensão tanto na lapa (footwall) quanto na 

capa (Figura 2.11), podendo prejudicar cortes e acessos perpendiculares ao corpo.  

 

Figura 2.10 – Distribuição das tensões no método de lavra do tipo sublevel caving 

(modificado de Larsson 2004). 

 

Figura 2.11 – Trajetória das tensões ao longo de um corpo de minério (modificado de 

Larsson 2004). 

 

O método corte e aterro por sua vez é caracterizado pelo corte e preenchimento em 

subníveis. É muito utilizado por ser aplicado em corpos de minério de diferentes 

tamanhos. De maneira sucinta, consiste na retirada e preenchimento de minério do nível 

mais profundo para o menos profundo por meio de subníveis horizontais que são 

primeiramente lavrados e em seguida preenchidos com o material (estéril) do desmonte 

do nível superior. O nível preenchido serve como plataforma de trabalho para o nível 

subsequente e assim sucessivamente. Nesse processo, um pilar de soleira é deixado, 
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como pode ser observado na Figura 2.12, indicando melhor a distribuição das tensões 

para esse método de lavra. É importante ressaltar que à medida que a lavra avança o 

carregamento do minério logo acima e logo abaixo do realce (stope) aumenta. Assim, 

quando o realce se aproxima da lavra já extraída e preenchida, o corpo de minério logo 

acima se comporta como um pilar horizontal sujeito a altos níveis de tensão (Larsson 

2004). 

 

Figura 2.12 – Distribuição das tensões no método de lavra do tipo corte e aterro 

(modificado de Krauland e Söder 1989 apud Larsson 2004). 

 

Segundo Larsson (2004), a possível ruptura do maciço e sua magnitude são controladas 

pela interação entre três fatores principais: condição geomecânica do mesmo, estado de 

tensões atuantes e atividade mineira, esta última responsável principalmente pelas 

modificações do estado de tensões do maciço rochoso durante as mais diversas 

atividades envolvidas durante o processo de lavra. A condição geomecânica do maciço 

é um fator determinante e pode ser caracterizada pela resistência e rigidez do maciço 

como um todo (corpo rochoso + descontinuidades e feições geológicas estruturais – 

famílias de fraturas, juntas, falhas e dobras, principalmente). Dessa maneira, para que 

ocorra a ruptura do maciço é necessário que todos os três fatores supracitados ocorram 

de maneira simultânea, podendo ocasionar diferentes mecanismos de ruptura.  

 

Usualmente, rupturas de rochas induzidas pela mineração são em sua maioria referidas 

como rockfalls, rockbursts, bumps e outbursts. A queda de blocos (rockfall) é um termo 

utilizado para descrever rupturas não violentas em que blocos de rochas semi soltos 

caem pela influência da gravidade (Ortlepp e Stacey 1994). Quando o maciço é 

considerado de alta qualidade, composto por um litotipo rochoso de alta competência e 

comportamento frágil (brittle high strength rock type), maiores são as chances de 

ocorrência de rupturas do tipo violentas. Na maioria dos casos, são confinadas as áreas 
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próximas às escavações, podendo ainda resultar em movimentos de curta duração que se 

estendem ao longo de estruturas geológicas, gerando eventos sísmicos (Larsson 2004). 

Essas rupturas são, em geral, denominadas rockbursts quando associados a explosões de 

rocha que causam danos às escavações (Hedley 1992b; Ortlepp e Stacey 1994). 

Contudo, não há uma regra ou convenção para a determinação de um evento de ruptura 

como rockburst. Dessa maneira, um evento caracterizado como rockburst em uma mina 

pode não ser considerado como tal em outra (Larsson 2004).  

 

Rockburst pode ser definido como uma explosão de rocha repentina nas paredes de 

escavações em minas. Segundo Jeger e Ryder (1999), é uma consequência da mineração 

subterrânea. É causada por um evento sísmico induzido de magnitude suficiente para 

causar danos em uma ou mais escavações abertas no maciço rochoso (Cook 1976, 

Salamon 1983, Hedley 1992, Ortlepp and Stacey 1994, Jager and Ryder 1999). O estado 

de tensões do maciço é um fator determinante para sua ocorrência (Larsson 2004). O 

volume de rocha expelido pode variar entre frações de m
3
 a milhares de m

3 
(Ortlepp e 

Stacey 1994). 

 

Outburst é um mecanismo de ruptura muito comum em minas de carvão e sal. 

Caracteriza-se por ejeções violentas de rocha causadas por uma liberação repentina de 

gás adsorvido ou aprisionado como resultado dos processos de deformação da rocha. 

Analogamente aos eventos de rockburst, o volume de material ejetado pode variar em 

até três ou quatro ordens de grandeza (Ortlepp e Stacey 1994). 

 

Bumps são geralmente usados para descrever eventos em que há movimento do maciço 

ou até mesmo sua ruptura (Ortlepp e Stacey 1994). Nesse caso, mesmo que uma ruptura 

seja violenta não causará necessariamente danos ao maciço. Autores como Obert e 

Duvall (1967) e Osterwald (1970) apresentam uma discussão mais detalhada acerca 

deste termo.  

 

Para classificar e diferenciar os diversos mecanismos de ruptura de maciços rochosos e 

suas escalas de grandeza faz-se necessário a introdução de alguns conceitos 

importantes, ainda que de maneira simplificada, nesse primeiro momento. São eles:  
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 Sismicidade é a resposta do maciço rochoso à deformação e/ou ruptura (Mendecki 

1997a, 2014, Larsson 2004). Muitas vezes é análoga a atividade sísmica e, portanto, 

relacionada a um número de eventos sísmicos em um determinado período de 

tempo e uma dada região ou volume de rocha (Mendecki 1997a, 2013, Mendecki et 

al. 1999). Evento sísmico é a liberação repentina de energia acumulada no maciço 

rochoso na forma de ondas sísmicas que são irradiadas e propagam no meio 

(Hedley 1992, Mendecki 1997a, Mendecki et al. 1999, Larsson 2004, Peña 2012). 

Há dois principais tipos de eventos sísmicos, um deles está associado a causas 

naturais, ou seja, movimentos em grandes descontinuidades geológicas. O segundo 

está associado à mineração (frentes de lavra e realces) (Gibowicz e Kijko 1994), e 

são comumente denominados sismos induzidos por escavações subterrâneas, mais 

comumente mineração – mining-induced events (Gibowicz, 1990; 1993; Urbancic e 

Trifu, 1995).  

 Os eventos sísmicos induzidos são resultantes da redistribuição das tensões 

aplicadas ao redor da escavação e tendem a ocorrer em maior quantidade em 

regiões de maior stress associado (Larsson 2004). Uma característica intrínseca a 

esse tipo de evento é que, nesse caso, o dano associado e a falha do maciço rochoso 

coincidem de tal forma que a localização da liberação de energia é a mesma em que 

se observa o dano (Larsson 2004). São considerados como tipos ou categorias de 

rockburst e, dentre os principais mecanismos de ruptura associados a esses eventos, 

destacam-se: 

 Strain burst reside em um movimento de ruptura violento em que pequenos blocos 

de rocha são expelidos das bordas das escavações, tratando-se de uma ruptura local 

com dano associado geralmente baixo, pois a energia liberada é razoavelmente 

pequena. Pode ser considerado o tipo mais comum de rockburst em minas e 

estruturas civis. Em geral, são geradas lascas de rochas superficiais que são por sua 

vez ejetadas. A presença de descontinuidades geológicas não é um pré-requisito 

para a ocorrência desse tipo de ruptura (Larsson 2004). Nesse contexto, face burst é 

um termo utilizado para caracterizar um strain burst causado pela acumulação de 

energia do maciço rochoso a frente da face de escavação. Em geral, são 

acompanhados de ejeções violentas de material presente na face de 

desenvolvimento da área escavada (Larsson 2004).  
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 Pillar burst consiste no termo que caracteriza rupturas violentas em pilares como 

resultado da redistribuição de tensões locais. Os níveis de energias liberados nesse 

tipo de ruptura são consideravelmente maiores que aqueles presentes no strain 

burst. O dano associado às rupturas pode variar bastante em função do local em que 

o pilar se rompe e a condição do maciço no seu entorno. Em casos mais severos, 

pode ocorrer um efeito dominó ocasionando a ruptura sucessiva de pilares, podendo 

resultar no colapso de uma parte da mina (Larsson 2004).  

 Os eventos sísmicos naturais também podem estar associados aos ambientes de 

mina. De maneira análoga, resulta da redistribuição de tensões locais ao longo das 

aberturas no maciço, porém, nesse caso, estão associadas a maiores escalas, como 

reativações de falhas geológicas (Larsson 2004). Os danos causados por esse tipo 

de evento podem ser severos afetando grandes áreas e podendo ser sentidos na 

superfície.  

 

A maioria dos eventos sísmicos associados a estruturas geológicas ocorrem como 

resultado da redistribuição das tensões causadas pela atividade minerária. O tipo mais 

comum de ruptura associado a grandes eventos sísmicos são escorregamentos sobre 

falhas (fault slip), devidos às tensões cisalhantes no maciço rochoso: 

 

 Fault Slip é um movimento de ruptura sobre uma falha pré-existente que 

corresponde a um deslizamento relativo (escorregamento entre uma face e outra 

da falha que se rompe). Nesse contexto, a mineração influencia a ocorrência de 

movimentos deste tipo, pois quando há lavra próximo de falhamentos, ela pode 

gerar não somente a perda relativa de resistência como também o aumento das 

tensões de cisalhamento ao longo da falha. A energia liberada pelo deslizamento 

na falha é a causa dos danos causados às escavações. Nesse contexto, quando a 

energia é liberada e irradiada na forma de ondas sísmicas, essas podem gerar, 

dentre outras consequências, as seguintes: ejeções de blocos de rochas definidos 

por juntas pré-existentes; tensões de tração próximas dos limites da escavação, 

podendo causar ejeção da rocha falhada e, também, grandes tensões de 

compressão, que em caso de ruptura podem acarretar queda ou desprendimento 

de blocos (Larsson 2004).  
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 Tensão de cisalhamento, tensão de compressão e sismicidade 

 

O maciço rochoso pode se comportar de diferentes formas durante o cisalhamento. Um 

fator de influência crucial nesse processo é a rigidez da rocha. Ainda que rochas com 

valores de rigidez diferentes (mais rígida ou mais macia) consumam valores muitos 

próximos de energia acumulada durante o processo de ruptura, a forma como a ruptura 

se concretiza pode ser diferenciada (Larsson 2004). Geralmente, rupturas violentas 

estão associadas a escavações em que o maciço rochoso ao redor da região escavada 

possui menor rigidez que a rocha escavada. De maneira oposta, quando a rigidez do 

maciço ao circundante a rocha escavada é superior a esta espera-se um processo de 

ruptura não violento (Hedley 1992). 

 

Nesse contexto, possíveis falhas ou rupturas no maciço podem ou não estar associadas a 

um evento sísmico e depende principalmente da existência de um estado de tensão 

suficientemente grande para uma ruptura (Larsson 2004). Contudo, fatores como a 

energia associada à deformação local e ao rompimento em si é que define se a ruptura 

do maciço estará associada à ocorrência de uma atividade sísmica (ou microssísmica) 

(Wawersik e Fairhurst 1969).  

 

A sismicidade induzida pela mineração (mining induced seismicity) associada a  

reativações de falhas geológicas possui os mesmos mecanismos básicos dos terremotos, 

porém em uma escala muito menor. De maneira simplificada, mecanismos desse tipo 

envolvem acumulação gradual de tensão e energia de deformação que, em determinado 

momento, é liberada de maneira repentina, por meio de um movimento ao longo de uma 

falha (Larsson 2004). Em geral, predizer a ocorrência e magnitude de terremotos de 

maior escala é uma tarefa complexa, pois, além de envolver a influência de diversos 

fatores esses eventos não são muito frequentes. Vale ressaltar, que sismos induzidos 

pela mineração ou até mesmo terremotos de menor escala ocorrem em quantidades 

maiores, o que possibilita a aplicação de modelos estatísticos e probabilísticos com o 

objetivo de melhor compreender e predizer tais eventos (Larsson 2004).  

 



26 

 

2.2.  SÍSMICA  

 

Segundo Mendecki (1997a), a sismologia é uma ciência multidisciplinar que envolve 

diversas áreas do conhecimento como estatística, física, geofísica, geologia, 

matemática, mecânica e mecânica de rochas. Apesar do seu caráter pluridisciplinar ela 

apresenta, muitas vezes, uma linguagem pouco comum para muitos engenheiros e 

geotécnicos. Este mesmo autor ressalta a necessidade de verificar a qualidade e a 

integridade dos dados obtidos antes de qualquer análise e avaliação da sismicidade em 

mineração (Mendecki 1997a). 

 

As leis da física que governam processos de deformação desde a escala de centímetros a 

quilômetros são as mesmas. Pode-se inferir que para certa escala tal invariância pode 

ser aplicada na sismologia possibilitando que a teoria da sísmica crustal, salvo 

adaptações, seja replicada em fenômenos microssísmicos, bem como resultada em 

laboratórios (Aswegen et al. 1997).  

 

2.2.1 Ondas Sísmicas 

 

Segundo Mendecki (2013), o conceito de onda consiste no transporte de energia a partir 

da sua fonte através do meio. Trata-se da energia da onda e não das partículas do meio 

que viajam a partir do mesmo. As ondas sísmicas (ground motions) são comumente 

captadas por sismogramas e são resultado da fonte sísmica e do meio pelo qual 

propagam. O movimento das ondas pode ser classificado como periódico randômico ou 

transitório (transiente).  

 

Um evento sísmico é um fenômeno de vibração repentino, intenso e passageiro da Terra 

decorrente de fenômenos típicos da dinâmica terrestre como atividade vulcânica, 

movimentação das placas tectônicas, migração de gases como o metano no interior da 

Terra, ou ainda a partir de falhamentos e rupturas de maciço (Hedley 1992, Larsson 

2004, Mendecki 1997a, Mendecki et al. 1999, Peña 2012). Nesse sentido, as ondas que 

transportam a energia liberada nos eventos sísmicos são caracterizadas como 

transitórias. É um movimento característico de movimentos de excitação ou pulsos de 
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origem repentina (Mendecki 1997a). 

 

Na mineração os sismos possuem escalas geralmente muito menores e por isso são 

considerados microssismos (Eaton et al. 2016). Esses microterremotos podem ser 

induzidos a partir de um desvio no campo de tensão que acarreta no acúmulo de energia 

e de tensões em outra região, como em um desmonte de rochas por exemplo. 

Independente da sua escala, as ondas geradas a partir desses fenômenos são conhecidas 

como ondas sísmicas podendo ser ondas volumétricas (também denominadas body 

waves - Figura 2.13) e/ou superficiais (Peña 2012). Em uma onda sísmica há 

transmissão de vibrações das partículas do meio e também de deformações do meio 

(Machado 2006).  

 

São conhecidos diversos tipos de ondas sísmicas. Em geral, seus principais tipos 

consistem nas ondas de corpo ou body waves e nas ondas de superfície ou surface 

waves. Segundo Lowrie (2007), a superfície em que todas as partículas vibram em uma 

mesma fase é denominada de frente de onda (wavefront como mostra a Figura 2.13). 

Dessa forma, as ondas superficiais são aquelas que se propagam na superfície da Terra a 

partir da fonte (ponto P na Figura 2.13) ou surface wave. Já as body waves são aquelas 

que se propagam pelo interior do meio a partir da fonte sísmica, ou seja, 

tridimensionalmente em relação ao ponto P. São ondas que se propagam no interior do 

meio a partir do foco do evento sísmico.  

 

Figura 2.13 – Propagação de frentes de onda – wavefront (Lowrie 2007).
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Dessa forma as ondas de corpo podem ser primárias (ondas P) ou secundárias (ondas S), 

sendo ambas utilizadas no estudo da microssísmica. As ondas primárias são ondas que 

vibram paralelamente à direção da onda (Figura 2.14a), também conhecidas como ondas 

dilatação/compressão (Lowrie 2007). São também as mais velozes e, portanto, são as 

primeiras ondas a atingir um ponto de referência ou um sismógrafo na presença de 

monitoramento. As ondas secundárias (Figura 2.14b), por sua vez, são ondas 

transversais, ou seja, vibram perpendicularmente à direção de propagação da onda e 

denominadas como ondas de cisalhamento, ou seja, correspondem às ondas das 

deformações tangenciais (Lowrie 2007). As ondas S são menos velozes que as ondas P 

e, consequentemente, atingem o ponto de referência posteriormente (Figura 2.15). As 

ondas secundárias, diferentemente das primárias, não se propagam em meios não 

sólidos, pois esses não possuem resistência ao cisalhamento para possibilitar a sua 

propagação. 

 

Compõe o grupo das ondas superficiais as ondas Rayleigh (Figura 2.14d) e as ondas 

Love (Figura 2.14c) que se propagam na superfície do meio a partir do epicentro do 

evento sísmico. Essas ondas são mais lentas que as ondas primárias e secundárias, pois 

possuem menores frequências, maiores amplitudes e também maior duração. 

Diferentemente das ondas de superfície, possuem comportamento dispersivo de tal 

forma que as componentes do seu comprimento de onda possuem diferentes velocidades 

de propagação e, consequentemente tempos de chegada distintos, como mostra a Figura 

2.15. Por essas características, são consideradas de maior energia associada e também 

de maior potencial destrutivo, podendo ou não ocorrer em um evento microssísmico 

(Clough e Penzien 2003, Peña 2012, Bizao e Oliveira 2018). Destaca-se que para o 

presente estudo serão consideradas, prioritariamente as ondas S e P.  

 

 

Figura 2.14 – Principais modos de propagação das ondas sísmicas (Teixeira et al. 2008). 
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Figura 2.15 – Representação de um sismograma típico indicando as chegadas dos 

diferentes tipos de ondas (modificado de Kusky 2008). 

 

2.3.  MICROSSÍSMICA  

 

O conceito de microssísmica considerado no presente estudo consiste na metodologia de 

auferição e monitoramento de eventos de pequena sismicidade ou microssismos 

caracterizados por abalos extremamente fracos que ocorrem em escalas muito pequenas, 

se comparados aos tremores de grande magnitude geralmente perceptíveis a população 

em geral e/ou reportados pela mídia, como exemplificado na Figura 2.16 (Bizao e 

Oliveira 2018). Um evento sísmico pode ser definido como uma deformação inelástica 

repentina em um determinado volume de rocha que irradia ondas sísmicas, em outras 

palavras, trata-se da emissão de onda de tensão dinâmica transitória originada a partir de 

uma fratura no maciço rochoso (Mendecki 1997a). 

 

Nesse sentido, é de comum conhecimento que a maioria dos materiais sólidos quando 

submetidos a algum esforço ou deformados emitem pequenos sinais sísmicos (Hardy Jr. 

2005). Ainda segundo Hardy Jr (2005), os sinais emitidos nesse contexto podem ser 

denominados a partir de uma série de termos incluindo emissão acústica, atividade 

microssísmica, atividade sísmico-acústica, stress wave analysis technique (SWAT) e 

microterremoto.  
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Figura 2.16 – Imagem ilustrativa do sinal emitido por um sismo e um microssismo 

(modificado de Kamei et al. 2015). 

 

Segundo Larsson (2004), pode-se considerar um microssismo qualquer sismo de 

pequena escala que movimente menos de 1 a 2 m
3
 de material em uma mina ou galeria, 

que possua uma magnitude na escala inferior a 0,5 na escala Richter, ou resulte em 

menos de 30 mm de deslocamento em um sismógrafo (Larsson 2004). Mais 

recentemente, Eaton et al. (2016) introduz que a microssismicidade corresponde a 

qualquer evento sísmico com magnitude menor que zero, além de apresentar uma 

adaptação das classes sísmicas antes apresentadas por Bohnhoff et al. (2010) que 

reclassifica os eventos sísmicos em classes de acordo com a magnitude ou momento 

sísmico dos mesmos de acordo com o sistema internacional de unidades (SI). Além da 

magnitude, são expostos outros parâmetros sísmicos e seus limites relacionados a cada 

classe, tomando-se como base valores aproximados de deslocamento e tamanho da 

fonte e assumindo um stress drop de 3 MPa para os eventos, como mostra a Tabela 2.1.  

 

Vale ressaltar que o proposto por Eaton et al. (2016) é um pouco diferente do 

comumente encontrado na bibliografia, uma vez que o termo ou microterremotos 

(microearthquake) é amplamente utilizado para eventos sísmicos com magnitudes 

menores que 3, 2,5 ou até mesmo 2. Além disso, Ak (One Aki) definido por Keiiti Aki 

corresponde a 10^18 Nm e é uma unidade considerada padrão para escalas de 

terremotos pela International Association of Seismology and Physics of the Earth´s 

Interior (Eaton et al. 2016). 
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Tabela 2.1 – Classes dos sismos (modificado de Eaton et al 2016). 

MAGNITUDE CLASSE TAMANHO DA FONTE DESLOCAMENTO FREQUÊNCIA MOMENTO SÍSMICO

8 - 10 Great earthquake 100 - 1000 km 4 - 40m 0.001 - 0.1 Hz 1 kak - 1 Mak

6 - 8 Large earthquake 10 - 100 km 0.4 - 4 m 0.01 - 1 Hz 1 AK - 1 kAk

4 - 6 Moderate earthquake 1 -10 km 4 - 40 cm 0.1 - 10 Hz 1 mAk - 1 Ak

2 - 4 Small earthquake 0.1 - 1 km 4 - 40 mm 1 - 100 Hz 1 µAk - 1 mAk

0 - 2 milliseism ou Microearthquake 10 - 100 m 0.4 - 4 mm 10 - 1000 Hz 1 nAk - 1 µAk

-2 a 0 microseism 1 - 10 m 40 - 400 µm 0.1 - 10 kHz 1 pAk - 1 nAk

-4 a -2 nanoseism 0.1 - 1 m 4 - 40  µm 1 - 100 kHz 1 fAk - 1 pAk

-6 a -4 picoseism 1 - 10 cm 0.4 - 4  µm 10 - 1000 kHz 1 aAk - 1 fAk

-8 a -6 femtoseism 1 - 10 mm 0.04 - 0.4  µm 1 - 100 MHz 1 zAk - 1 aAk  

 

Tais eventos podem decorrer de forças naturais como uma sismicidade natural 

proveniente de uma movimentação tectônica como também pode ser induzidos por 

ações antrópicas (sismicidade induzida) que alteram as condições naturais de tensão-

deformação na Terra (Kamei et al. 2015). Quando associados à ação antrópica, é 

causado por uma mudança do estado de tensões no meio por empreendimentos mineiros 

e civis, por exemplo. No caso da mineração, mais específico em minas subterrâneas, a 

sismicidade induzida pode se dar, por exemplo, a partir da retirada de material, como 

um corpo de minério, por exemplo, que acarreta uma perturbação geomecânica seguida 

de uma propagação de tensões que são acumuladas, desviadas para outras regiões ou 

liberadas na forma de energia (Moreira 2018). 

 

2.3.1  Microssísmica Aplicada a Mina Subterrânea 

 

O monitoramento microssísmico em mina subterrânea trata-se, portanto, do 

monitoramento das ondas sísmicas que são propagadas por um maciço rochoso quando 

há algum tipo de fraturamento no seu interior. Este monitoramento visa detectar, 

localizar e caracterizar os microssismos de maneira a compreender sua frequência e 

distribuição bem como estudar e monitorar a propagação de fraturas e redes de fraturas 

subjacentes. Eventos comuns em um monitoramento microssísmico em mina possuem 

magnitudes de momento (mw) entre -2.0 a +3.5 (Mendecki et al. 2010). Os maiores 

eventos já observados em monitoramentos microssísmicos em mina registram mw=3 e 5, 

e os menores já detectados ficam entre mw=-4 e -3 (Mendecki 1997a). Nesse contexto, 

deve-se destacar que a magnitude é uma escala e está associada ao ―tamanho do 

terremoto‖, até o presente foram definidos diferentes tipos de magnitude, conforme 

melhor apresentado na seção 2.3.3. 
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Historicamente pode-se dizer que o primeiro monitoramento microssísmico foi 

implementado na Alemanha, em 1908, quando a primeira estação de observação de 

tremores foi instalada na mina Bochum em Ruhr (Bizao e Oliveira 2018). Em 1938 o 

US Bureau of Mines tentou correlacionar a velocidade da onda sísmica com a carga do 

pilar (Xiao et al. 2016). Em 1939, foi aplicada com o objetivo de determinar a 

estabilidade de minas subterrâneas em desenvolvimento a partir de distúrbios sísmicos 

criados por massas rochosas sob maior stress (Obert e Duvall 1957).  

 

Em 1961, a aplicação do monitoramento microssísmico no estudo da sismicidade 

induzida em mina começou a ganhar maior relevância quando uma rede de 

monitoramento foi instalada e operada de forma contínua por seis meses entre 2500 e 

2800 m de profundidade na East Rand Proprietary Mine (ERPM) na África do Sul 

(Cook 1963, 1964). Segundo Xiao et al. (2016), nos anos 1990 o sistema de 

monitoramento deixou de ser do tipo sinal analógico e passou a ser digital. Dessa 

maneira, a partir do advento do monitoramento digital a aplicação dessa tecnologia tem 

se desenvolvido de maneira consistente ao longo das duas últimas décadas. Atualmente, 

a microssísmica é amplamente utilizada e aplicada como uma ferramenta de 

monitoramento de rotina em obras geotécnicas e outras aplicações vêm sendo atribuídas 

a essa metodologia mais recentemente (Hardy Jr. 2005). 

 

De acordo com Mendecki et al. (2010), os principais objetivos do monitoramento 

microssísmico podem ser divididos em cinco grupos, são eles:  

1 – Resgate de pessoas: com o objetivo de detectar eventos sísmicos potencialmente 

perigosos e, portanto, alertar e dar suporte aos possíveis impactados.  

2 – Prevenção: comparar as respostas do maciço rochoso a partir do monitoramento 

com aquelas já previstas de maneira a confirmar condições de estabilidade ou 

instabilidade do maciço.  

3 – Classificação de risco sísmico: Quantificar a exposição à sismicidade e monitorar 

suas possíveis alterações espaciais e temporais. 

4 – Alerta: detectar mudanças inesperadas no comportamento espacial e ou temporal 

dos parâmetros sísmicos que podem levar à instabilidade. 

5 – Retroanálise: realizar melhorias tanto no design da mina quanto no processo do 

monitoramento microssísmico em si.  
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O presente estudo está inserido, principalmente nos itens 3 e 5, de tal forma que busca a 

partir dos dados de um estudo de caso a caracterização da microssismicidade de uma 

mina identificando e investigando suas variações espaço temporais ao longo do tempo 

na busca do entendimento da microssismicidade induzida na região de interesse.  

 

O estudo dos eventos sísmicos em uma mina é capaz de auxiliar na compreensão dos 

mecanismos de falha em condições mais complexas bem como traz a possibilidade de 

melhorias no design da mina com relação à sua sismicidade induzida (Genter et al. 

2009). Segundo Cao (2009), o monitoramento microssísmico já é efetivamente utilizado 

para mitigar os perigos antes que esses possam vir a se tornar realidade, dessa forma, 

medidas de segurança são acionadas com o objetivo de evitar acidentes, resultando em 

uma melhora significativa no conhecimento da sismologia da mina (Cao et al. 2009). 

Assim, a partir da caracterização fidedigna do hipocentro, orientação e demais 

características comportamentais dos microssismos induzidos é possível identificar de 

maneira mais precisa as zonas de acumulação de stress ao longo de importantes 

estruturas geológicas, como falhas, diques e dobras.  

 

2.3.2 Monitoramento microssísmico  

 

Segundo Bizão e Oliveira (2018), o monitoramento microssísmico segue o mesmo 

princípio do monitoramento de terremotos de maior magnitude, contudo, a escala em 

que se tem na microssísmica é menor. Segundo Assunção (2016), este método é 

também conhecido na literatura como sísmica passiva e se baseia no controle dos 

tempos de chegada das ondas sísmicas geradas a partir de um evento sísmico 

proveniente, por exemplo, de um fraturamento em receptores de alta sensibilidade. De 

forma distinta tem-se a sísmica ativa que consiste na geração de onda a partir de uma 

fonte artificial que se propaga pelo meio até que encontre uma interface entre dois 

limites de diferentes impedâncias acústicas (como um contato geológico), onde é então 

refletida e retorna de volta até que seja registrada por meio de receptores (Assunção 

2016). Comercialmente, no Brasil, a sísmica passiva aplicada no monitoramento de 

minas também é conhecida como microssísmica passiva convencional ou somente 

microssísmica convencional.  
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Essa metodologia foi inicialmente desenvolvida para mitigar e prevenir os efeitos de 

rockbursts em maciços rochosos e mais tarde em minas de carvão (Hardy Jr. 2005). 

Segundo Hardy Jr. (2005), sua aplicabilidade aumenta a cada dia e atualmente possui 

extenso uso em solos e rochas mais brandas como a rocha sal. No âmbito geotécnico o 

monitoramento microssísmico é utilizado para o monitoramento da estabilidade de 

estruturas em minas subterrâneas, túneis, cavernas de armazenamento de gás natural e 

petróleo, repositórios de lixo radioativo, reservatórios geotermais, estruturas como 

fundações, pontes, píeres e também em barragens e em taludes de solos e de rochas 

(Hardy Jr. 2005).  

 

O controle dos eventos sísmicos se dá a partir de um conjunto de equipamentos (Figura 

2.17) capazes de captar a sismicidade e transmitir os sinais obtidos para uma sala de 

controle em que se torna possível seu processamento, observação e interpretação.  

 

De maneira sucinta, o monitoramento microssísmico é composto por quatros 

componentes principais: sensores (geofones ou acelerômetros), instrumentos de 

aquisição de dados, unidades de transferência de dados (cabos, fibra ótica ou sistema 

wireless) e centrais de processamento via software como mostra a Figura 2.18 (Xiao et 

al. 2016). 

 

 

Figura 2.17 – Componentes do monitoramento microssísmico (modificado de Xiao et 

al. 2016). 
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Figura 2.18 – Princípios do monitoramento microssísmico (modificado de Xiao et al. 

2016). 

 

 Transdutores 

 

Os transdutores sísmicos, mais comumente chamados de sensores, são dispositivos que 

ficam em contato com a superfície e possuem alta sensibilidade capaz de captar as 

ondas sísmicas decorrentes de um evento microssísmico e de converter a onda captada 

em um sinal analógico (Xiao et al. 2016). Os sensores mais utilizados são os geofones e 

acelerômetros. Qual sensor se deve utilizar, sua especificação e qual o tipo de arranjo 

varia caso a caso, bem como o local de instalação, seja ele na superfície ou em 

profundidade. Segundo Xiao et al. (2016), os sensores instalados em profundidade são 

mais aconselhados para monitoramentos in situ. 

 

O geofone é um transdutor de velocidade passivo, ou seja, independe de energia para 

seu desempenho. Seu funcionamento está condicionado a um sistema de ímã e bobinas 

(Figura 2.19). Trata-se de velocímetros eletromagnéticos passivos, de custo 

relativamente baixo, caracterizados por uma resposta acima de sua frequência natural 

(Arosio et al. 2009)). Dessa maneira, quando o geofone, em contato com o meio, recebe 

a energia decorrente de um evento sísmico o ímã, que se encontra preso entre molas, 

tende a se movimentar de forma vibracional, gerando um campo magnético e uma 

voltagem nas bobinas. Essa voltagem gerada é proporcional à velocidade da vibração e 

pode ser medida com precisão (Moreira 2018). 

 

O ímã preso às molas tende a ficar no centro da bobina, por esse motivo, quanto mais 

sensível for o geofone, menor será a constante dielétrica da mola. Entre os tipos de 

geofones utilizados no monitoramento microssísmico se destacam os uniaxiais, mais 

simples e perfeitos para expandir os canais do sistema de monitoramento, e os triaxiais, 
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mais complexos e teoricamente capazes de produzir informações mais detalhadas acerca 

do evento sísmico e sua fonte (Xiao et al. 2016).  

 

 

Figura 2.19 – Modelo simplificado do funcionamento de um geofone (Olivier e Meyer). 

 

Os acelerômetros são transdutores que captam os eventos sísmicos a partir da medição 

da aceleração destes. Segundo Moreira (2018), há uma massa de controle no seu interior 

que é instalada em contato direto com um componente piezelétrico. Assim, quando o 

sismo ocorre, a massa presente no acelerômetro tende a se mover e seu movimento é 

impedido pela voltagem gerada no sistema decorrente da diferença de potencial criada, 

de acordo com a segunda lei de Newton (F = m*a) (Figura 2.20). 

 

 

Figura 2.20 – Modelo simplificado do sistema de funcionamento de um geofones 

(Olivier e Meyer). 

 

Diferentemente dos geofones, os acelerômetros trabalham sob sua frequência de 

ressonância e geralmente dependem de alguns circuitos sensoriais para fornecer dados 

assertivos. Muito embora os dispositivos piezoelétricos sejam intrinsecamente passivos 

e de alto valor agregado, os acelerômetros MEMS (micro electro-mechanical systems - 

sistemas microeletromecânicos) surgem como uma ótima alternativa, pois são 

incrivelmente baratos e pequenos. Contudo, para condições de ruído extremamente 
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baixo, o ruído interno dos sensores pode se tornar a fonte dominante (Maxwell e 

Lansley 2011).  

 

Dessa forma, no que tange ao monitoramento microssísmico, destaca-se que a faixa 

principal de frequência de microssismos é bastante ampla, variando tipicamente de 5 a 

400 Hz (Lynch e Malovichko 2006, Manthei e Eisenblätter 2008). Os autores afirmam 

ainda que a utilização de geofones para monitoramento microssísmico é mais adequado 

do que acelerômetros, uma vez que os geofones são mais sensíveis às frequências 

tipicamente registradas. Além disso, indicam que os acelerômetros podem responder em 

dados de menor confiabilidade, fato sugerido também por Read e Stacey (2009). De 

maneira complementar, Maxwell e Lansley (2011) afirmam que, não há solução 

universal para os desafios da aquisição de dados de baixa frequência, uma vez que 

inúmeras variáveis devem ser consideradas. De maneira geral o que pode-se dizer é que 

em ambientes de alto sinal e energia esperada no espectro de baixa frequência, os 

acelerômetros do tipo MEMS provavelmente oferecem a abordagem mais limpa. Por 

outro lado, em ambientes com baixa intensidade de sinal, sugerem-se os arranjos de 

geofones como sendo mais efetivos.  

 

 Instrumentos de aquisição de dados 

 

Segundo Xiao et al. (2016), os instrumentos responsáveis pela aquisição de dados são 

considerados o coração do sistema de monitoramento. Trata-se de um conjunto de itens 

responsáveis pela conversão dos sinais analógicos amplificados para um formato de 

dado digital. Normalmente é composto por três partes principais: o pré-amplificador, o 

conversor de analógico-digital (A/D converter) e o computador de aquisição de dados 

(DAC – ―Data Aquisition Computer‖). 

 

 Unidades de transferência de dados 

 

Responsáveis pela transmissão dos dados sísmicos já convertidos para a sala de bordo 

ou para o computador central de armazenamento e processamento de dados, os 

equipamentos constituintes da unidade de transferência podem ser cabos, fibra ótica ou, 

quando mais modernos, um sistema wireless. Segundo Xiao et al. (2016) esses 
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equipamentos podem ser categorizados em três tipos de unidades, a primeira é 

responsável pela transmissão dos dados captados pelos sensores até o instrumento de 

aquisição de dados. Já a segunda transmite as informações entre este e o servidor 

central. Por último, tem-se ainda a transferência entre o servidor central e os 

departamentos responsáveis pelo processamento de dados e tomada de decisões.  

 

 Servidores centrais e processamento via software 

 

Os servidores centrais, como o próprio nome já faz menção, é a parte dominante do 

monitoramento, responsável pela sua configuração e pelo armazenamento em tempo 

real dos dados enviados por meio das unidades de transferência. Segundo Xiao et al. 

(2016), os softwares que compõem o monitoramento microssísmico podem ser 

divididos em 

 software de monitoramento: responsável pela exibição em tempo real das condições 

de cada dispositivo que compõe o sistema. É imprescindível para assegurar o 

funcionamento normal do monitoramento; 

  software de processamento sísmico, onde ocorre o processamento dos dados; 

  software de interpretação de dados que permite a visualização e interpretação dos 

dados processados. 

 

2.3.3 Parâmetros Sísmicos 

 

Os parâmetros sísmicos são essenciais para caracterização dos eventos sísmicos e 

também aplicáveis aos microssísmicos. Mendecki et al. (1999) indica em seu trabalho 

que para que um evento sísmico seja analisado quantitativamente é necessário coletar, 

ao menos, quatro informações básicas do evento em questão. São elas: a localização do 

evento sísmico; o horário do evento sísmico e o conhecimento de no mínimo dois 

parâmetros sísmicos independentes (energia sísmica, momento sísmico, tamanho da 

fonte etc.).  

 

Como exposto em Hudyma (2008), a coleta apropriada dos parâmetros independentes 

de um evento sísmico ou de um conjunto de eventos é a primeira premissa para uma 

análise apropriada da sismicidade de uma região ou uma mina, por exemplo. Nesse 
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contexto, não menos importante, têm-se as informações provenientes da manipulação e 

da combinação dos parâmetros independentes, como a magnitude. Por último, deve citar 

os parâmetros da fonte de segunda ordem. Segundo Urbancic et al. (1992), tais 

parâmetros vem sendo utilizados na literatura para compreender os mecanismos de falha 

dos maciços rochosos em minas. Ao todo, são mais de 50 parâmetros sísmicos citados 

na bibliografia, em sua maioria, tratam-se de combinações dos parâmetros de fonte com 

base no conceito da propagação das ondas sísmicas em maciços rochosos (Hudyma 

2008).  

 

O conjunto de informações derivadas dos eventos sísmicos tem o potencial de fornecer 

indicações de eventos sísmicos grandes e prever danos potenciais iminentes a partir da 

ocorrência de tais abalos (Hudyma 2008). Dessa forma, os trabalhos de Hudyma (2008), 

Mendecki (2013), Glazer (2016) e Eaton et al. (2016) são referências importantes, pois 

sintetizam de maneira completa e bem estruturada os diversos parâmetros e conceitos 

acerca da sismologia de mina e da microssísmica. Dentre eles, alguns conceitos 

importantes para o contexto do presente trabalho serão sintetizados ao longo dessa 

seção.  

 

 Parâmetros sísmicos independentes 

 

São cinco os principais parâmetros sísmicos independentes (localização, data-hora, 

energia sísmica, momento sísmico e tamanho da fonte). Todos estes se relacionam 

diretamente com a fonte sísmica. A fonte sísmica, por sua vez, consiste na localização 

exata da fonte do sismo. Em outras palavras, consiste no local ou coordenada no maciço 

rochoso em que, a partir da combinação específica de tensão, fatores geológicos 

estruturais e influência antrópica (influências em um ambiente de mina, por exemplo) 

causam a deformação e ou ruptura de um volume rochoso, resultando em um evento 

sísmico.  

 

Localização da fonte sísmica 

Trata-se de um ponto no espaço de coordenada conhecida (x0, y0, z0) conhecido como 

localização da fonte ou hipocentro do evento sísmico. Para sua definição é necessário 

que o sismo seja auferido por, no mínimo três sensores (Figura 2.21). Segundo Hudyma 
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(2008), é o primeiro passo das análises sísmicas. Vários parâmetros da fonte são obtidos 

a partir do conhecimento da distância entre a fonte sísmica e os sensores sísmicos do 

monitoramento em questão (Hudyma 2008). Seu conhecimento se dá de maneira sucinta 

a do cálculo das velocidades das ondas S e P e medindo-se no sismograma os tempos de 

chegada das ondas P e S captada por sensores é possível obter a distancia do evento 

sísmico para um sensor determinado, comumente associada a uma média estatística das 

diferentes porções da fonte com certo erro associado (Gibowicz e Kijko 1994, 

Mendecki 2013). Durante seu cálculo, são adotadas algumas premissas importantes: 

utiliza-se como dados de entrada apenas os dados captados pelos sensores (sismógrafos, 

geofones, acelerômetros), o meio é assumido como homogêneo, a velocidade de 

propagação de ondas P e S são consideradas constantes no meio, a trajetória dos raios 

de propagação entre a fonte e o sensor é considerada direta.  

 

 

Figura 2.21 – Simplificação da localização de um evento sísmico a partir de três 

sensores (modificado de Xiao et al. 2016). 

 

A observação visual da localização dos eventos sísmicos é uma ferramenta importante 

na compreensão da atividade sísmica de uma dada região ou mina, bem como seus 

principais fatores de influência. Nesse sentido, a identificação da localização de uma 

nuvem de eventos sísmicos pode ser capaz de caracterizar a presença de estruturas 

geológicas, como exposto por Mollison et al. (2001), que identificou a presença e 

orientação de um falhamento majoritário somente com a localização dos eventos 

sísmicos concentrados ao longo da falha (Figura 2.22). Urbancic e Trifu (1995) 

mostram tendência de concentração de eventos sísmicos de diferentes escalas ao longo 
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de um pilar em uma mina somente com o monitoramento microssísmico de quatro dias 

(Figura 2.23). Ebrahim-Trollope e Jooste (2005) apresentaram as dificuldades 

associadas à determinação falha da localização dos hipocentros de eventos sísmicos em 

um ambiente de mina e suas consequências para a caracterização da sismicidade 

presente.  

 

 

Figura 2.22 – Identificação da atitude de uma falha em uma mina subterrânea a partir da 

localização de eventos sísmicos (modificado de Mollison et al. 2001). 

 

 

Figura 2.23 – Localização de dez grandes eventos sísmicos e outros de menor escala 

identificados ao longo de pilares de uma mina durante 4 dias de monitoramento 

(modificado de Urbancic e Trifu 1995). 
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Brummer (1999) concluiu que a localização dos eventos sísmicos é a informação mais 

importante para operações mineiras. Em geral, os erros de determinação da localização 

de eventos estão relacionados à escolha incorreta das fases de onda, bem como 

identificação incorreta de ruídos, muito comuns em minas (Lenhardt 1989). Dessa 

maneira, para a obtenção da máxima acurácia na identificação dos hipocentros dos 

eventos sísmicos, é necessário obter um número mínimo de sensores e um arranjo 

adequado para cada estudo de caso. É de extrema importância que todas as fases 

relacionadas à obtenção das localizações sejam muito bem desenvolvidas e detalhadas, 

para um resultado coerente e mais exato possível (Lenhardt 1989, Potvin e Hudyma 

2001).  

 

Horário do evento sísmico  

A data e hora de ocorrência do evento sísmico é capaz de identificar eventos 

correlacionados a partir de uma única ruptura ou deformação do maciço rochoso. A 

comparação entre o horário do abalo e a ocorrência de detonações é uma análise 

importante para a caracterização dos eventos induzidos pela mineração e os eventos 

naturais. Quanto menor o intervalo de tempo entre as detonações e os eventos sísmicos, 

maior é a possibilidade de correlação entre a ruptura do maciço rochoso e a detonação 

ou ainda, entre eventos sísmicos (Hudyma 2008). Ainda segundo Hudyma (2008), uma 

das análises para a caracterização do perigo sísmico (seismic hazard) consiste na 

correlação da frequência de ocorrência de eventos de escalas similares (atividade 

sísmica) em períodos de tempo pré-determinados.  

 

Momento Sísmico (M0) 

O momento sísmico consiste na quantidade de energia mensurável liberada por um 

terremoto. Segundo Gibowijcz e Kijko (1994), é a variável mais confiável da expressão 

da força de um evento sísmico. De maneira mais simplificada, o momento sísmico da 

fonte é obtido a partir da média de dois momentos, derivados da onda S e da onda P 

(Glazer 2016). É expresso Newton metro (N.m). Mendecki (2013) apresenta a seguinte 

fórmula para o cálculo de M0:  

 

       (2.3) 
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onde: 

µ = rigidez da maciço ao redor da fonte; 

P= potência sísmica; 

=∆σ/µ, em que ∆σ é a média do stress drop; 

V= volume da fonte. 

 

Segundo Glazer (2016), o momento sísmico é função dos seguintes fatores: densidade 

do material, da velocidade das ondas S e P na fonte, distância entre fonte e receptor 

(geofones, acelerômetros etc.) e o nível de baixa frequência (low frequency level). Este 

último consiste em um parâmetro espectral, radiação da onda S e P, superfície livre de 

amplificação de ambas as ondas S e P e também o fator de correção da onda S e P 

(Glazer 2016). 

 

Energia Sísmica  

A energia elástica total emitida a partir de um terremoto pode ser representada pela 

energia sísmica e em linhas gerais, é o melhor indicador do potencial de destruição do 

terremoto em estruturas (Gibowicz e Kijko 1994). Segundo Shearer (1999), a energia 

sísmica total (Et) foi estimada de maneira empírica por Gutenberg e Richter a partir da 

sua correlação com a magnitude da body wave: 

 

        (2.4) 

 

Em que Et é a energia sísmica em ergs (1 erg = 10
-7 

J) e mb é a magnitude da body wave 

(Shearer 1999). Ambos também desenvolveram a relação entre a magnitude local (mL) e 

a energia sísmica em MJ (Wk): 

 

        (2.5) 

 

Tamanho da fonte 

É comumente definido como um diâmetro ou um raio e dependente do modelo que visa 

caracterizar a superfície de falha associada à fonte geradora do sismo (Hudyma 2008): 
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l = tamanho da fonte (m) 

c = constante dependente do modelo aplicado 

f0 = corner frequency, consiste no domínio da frequência, na interseção entre a região 

de baixa frequência com o de decaimento da alta frequência (Hedley 1992).  

 

 Manipulação dos parâmetros sísmicos independentes 

 

A partir dos parâmetros sísmicos independentes é comum a combinação simples de um 

ou mais destes parâmetros durante a análise de um conjunto de eventos sísmicos, alguns 

dos quais estão detalhados a seguir. 

 

Magnitude 

O conceito de magnitude foi primeiramente apresentado por Charles Richter, em 1934, 

e aprimorada por Richter e Gutenberg, em 1958, com o objetivo de mensurar a 

quantidade energia liberada por sismos. Em 1935, Charles Richter publicou um gráfico 

com dados sísmicos do sul da Califórnia correlacionando a máxima vibração do terreno 

(peak ground motion) com a distância associada a terremotos ocorridos naquela região 

(Hudyma, 2008). Vale ressaltar que anos antes, em 1931, o sismólogo Wadati 

apresentou um gráfico muito similar com outros dados (Mendecki 2013). De acordo 

com a escala de magnitude apresentada por Richter, para cada unidade da escala de 

magnitude local (mL), a energia liberada é cerca de trinta vezes maior que a unidade 

logo abaixo na escala. De maneira análoga, o aumento em uma unidade da Escala 

Richter significa um aumento da amplitude da vibração do terreno em dez vezes 

(Mendecki 2013). A magnitude local pode ser definida a partir da seguinte equação: 

 

        (2.6) 

 

onde A e A0 são as amplitudes dos deslocamentos horizontais de partículas de um 

evento sísmico comparado a um evento de referência a uma distância de 100 km. 
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A magnitude de momento (mw) por sua vez é a mais indicada para o estudo de eventos 

sísmicos menores, como é o caso dos microssismos, pois sua equação possibilita a 

existência de valores negativos para o cálculo da magnitude a partir do momento 

sísmico, M0, ou seja, a energia liberada durante o abalo, quando seus valores ocorrem 

entre 0 e 1 (Mendecki et al. 2010): 

 

       (2.7) 

É possível obter a magnitude local pela média entre mw e a me. A magnitude de energia 

(me) é dada pela seguinte fórmula (Gibowicz, 1963): 

 

        (2.8) 

 

Ainda podem ser citados outras escalas de magnitude mais específicas, como a 

magnitude de superfície ou surface wave magnitude (ms) e a magnitude de corpo de 

onda ou body wave magnitude (mb), desenvolvidas por Gutenberg (1945). A magnitude 

de superfície ms é indicada para sismos grandes e de pequena profundidade que geram 

ondas superficiais bem desenvolvidas e duração da fonte com período máximo de 20 s e 

mb, para sismos menores de pequena duração. Estas magnitudes são dadas por: 

 

       (2.9) 

 

        (2.10) 

 

onde: 

u = amplitude máxima; 

T = período máximo (aproximadamente 20 s no caso de ms); 

∆ = distância do epicentro em graus; 

c1 e c2 = constantes de calibração; 

q(∆,h) = função para correção da distância do epicentro (∆), profundidade (h) e efeitos 

do site.  
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Associado a magnitude tem-se também a intensidade dos sismos, que consiste em uma 

avaliação qualitativa da força de um sismo a depender da sua magnitude. A principal 

diferença entre a magnitude e a intensidade é que a primeira é característica do sismo e 

a segunda está associada às consequências decorrentes do evento e, portanto, depende 

da hora e do lugar em que ocorre. Em linhas gerais, a intensidade sísmica é a 

representação dos efeitos e danos produzidos por um abalo sísmico na superfície 

terrestre (Lopes e Nunes 2011). Pode ser classificada a partir de uma escala já pré-

definida, a mais aceita atualmente é a escala de Mercalli-modificada, como mostra a 

Tabela 2.2 (Teixeira et al. 2008).  

 

Foi realizada uma comparação entre a percepção desses eventos (qualitativa) e a escala 

Richter associada aos mesmos em um ambiente de mina, como mostra a  

Tabela 2.3. De maneira geral, a escala dos eventos em minas é menor, e, portanto, são 

denominados microssismos. No caso da microssísmica, a escala de magnitude de 

momento associada aos microssismos varia entre -2.0 a +3.5 (Mendecki et al 2010). 

Nesse contexto, Butler (1997) considera com base em eventos ocorridos em minas 

subterrâneas de maior profundidade na África do Sul que eventos sísmicos de 

magnitudes maiores que +1.0 na escala Richter são considerados potencialmente 

perigosos. 
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Tabela 2.2 – Escala de Mercalli modificada (Teixeira et al. 2008). 

 

Tabela 2.3 – Correlação qualitativa entre a magnitude de eventos microssísmicos em 

minas e como os mesmos são sentidos ou percebidos (Hudyma 2008). 

Magnitude (mw) Descrição Qualitativa do Evento

ꟷ Pequenas vibrações ou podem ser sentidas em locais próximos a fonte. 

ꟷ Em alguns casos pode ser ser audível, como baixos estalidos, mas em sua maioria é muito pequeno 

para que hajam estalos ou similares.  

ꟷ São comumente associados ao desenvolvimento de ruídos após detonações.

ꟷ Em geral, não são detectáveis pelo monitoramento microssísmico. 

ꟷ Vibração do meio é notavel.

ꟷ São sentidos estalidos (thumps  ou rumbles ). Sua percepção pode se estender aproximadamente 

100m além da fonte. 

ꟷ São mais detectáveis em monitoramentos microssísmicos a depender da sua localização e densidade 

de sensores nas suas proximidades. 

ꟷ Podem ser perceptíveis por vários colaboradores na mina.

ꟷ Podem causar vibrações no terreno consideráveis.

ꟷ Sua vibração associada se assemelha a detonações secundárias;

ꟷ São possívelmente captados pelo monitoramento microssísmico com boa acurácia associada. 

ꟷ São sentidas vibrações e estalidos ao longo de toda a mina. 

ꟷ Em superfície bumps podem ser perceptíveis até um raio de 100m de distância. Em geral, se 

assemelham aquelas geradas por ciclos de detonações de desenvolvimento. 

ꟷ Geralmente, não são audíveis. 

ꟷ São claramente audíveis e perceptíveis na superfície.

ꟷ Sua vibração associada se assemelha a detonações de maior escala.

ꟷ Podem ser captados por redes sismográficas localizadas a centenas de kilometros de distância. 

2
ꟷ Vibrações (bumps ) sentidas por esses eventos são mais intensas que aquelas causadas por 

detonações de larga produção.

3
ꟷ Os eventos de maior magnitude ocorridos em minas estão entre 3 e 4 de magnitude, com base nos 

dados da Australia

1

-3

-2

-1

0

 

 

Glazer (2016), mostra em seu trabalho exemplos de grandes sismos captados em 

ambientes de mina, resumidos na Tabela 2.4. 
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Tabela 2.4 – Grandes eventos sísmicos em mina.  

Data Magnitude (mL) Local Referência

1989 5,5 Potash Mining District, Alemanha Glazer, 2016

2005 5,3 Klerksdorp,  África do Sul Glazer, 2016

1975 5,2 Potash Mining District, Alemanha Glazer, 2016

1977 5,2 Klerksdorp, África do Sul Glazer, 2016

1977 4,5 Lubin Copper Mining District,  Poland Glazer, 2016

Grandes Eventos Sísmicos em Mina

 

 

Potência (P) 

Segundo Mendecki (2013), a potência sísmica de uma fonte caracterizada por 

cisalhamento puro consiste na média entre a área da fonte e média da ruptura associada 

(Equação 2.11). Já em casos em que a fonte é mais complexa, a potência pode ser 

medida a partir do cálculo entre o produto das deformações ( =∆σ/µ) e do volume da 

fonte (V) (Equação 2.12). Em geral, os cálculos associados à mensuração da potência 

sísmica possuem resultados mais assertivos que a energia sísmica, isso se dá 

principalmente pela potência se tratar de um parâmetro observável na assíntota de baixa 

frequência do espectro de deslocamento, e, portanto, suas correções são menos 

complexas (Mendecki 2013).  

 

A potência pode ser calculada a partir das seguintes equações (Mendecki 1997a, 

Mendecki 2013):  

          (2.11) 

 

          (2.12) 

 

onde: 

u= deslocamento médio na área A; 

A= área de ruptura da fonte sísmica. 

=∆σ/µ, em que ∆σ é a média do stress drop; 

V= volume da fonte. 

 

Relação Magnitude e Frequência 
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A análise de frequência de ocorrência de eventos vs. magnitude é uma técnica pioneira, 

primeiramente apresentada em Gutenberg e Richter (1994) e é amplamente aplicada 

para análises de dano sísmico (seismic hazard). A relação entre esses dois parâmetros 

respeita a seguinte equação:  

 

        (2.13) 

 

onde: 

N(m) = é o número de eventos ocorridos com uma magnitude mínima (m) 

m = magnitude 

a, b = constantes 

 

Como indicado na Figura 2.24, a tendência da reta apresentada é linear para uma grande 

amostra de dados, de tal modo que o ponto em que a tendência deixa de ser linear é 

considerado a magnitude da completude do banco de dados estudado e o ponto de 

interseção entre a continuação da reta e o eixo das abcissas (magnitude local) representa 

uma magnitude superestimada do maior evento com possibilidade de ocorrer dentro 

daquela população de dados (Gibowicz e Kijko 1994).  

 

Figura 2.24 – Relação típica entre frequência de eventos e magnitude apesentada por 

Richter para um grande banco de dados sísmicos (modificado de Hudyma 2008). 

O parâmetro b-value (b) é capaz de descrever a frequência de ocorrência de grandes 

eventos em relação a eventos de menor escala em uma amostra de sismos estudada. 

Assim, banco de dados com valores de b de aproximadamente 0,5 possui uma 

frequência de eventos de maior escala que um banco de dados que possui um valor b de 

1,5 (Hudyma 2008). Portanto, o valor de b é um indicador do dano sísmico. Deve-se 
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ressaltar que para uma amostragem mais especifica e localizada o valor de b pode variar 

consideravelmente (Figura 2.25). 

 

 

Figura 2.25 – Gráficos de frequência vs. magnitude de duas amostras de sismos com 

características de b distintas (modificado de Hudyma 2008). 

 

Nesse sentido, é possível correlacionar os valores de b e o mecanismo de ruptura 

gerador da sismicidade. Em geral, a sismicidade decorrente de mecanismos 

transcorrentes refletem baixos valores de b, comumente menores que 0,8. Mudanças no 

estado de tensões, por sua vez, estão diretamente relacionadas com detonações estão 

associadas a valores de b entre 1,2 e 1,5 (Legge e Spottiswoode 1987, Hudyma 1995). 

 

Razão onda S e onda P (Es/Ep) 

Como melhor detalhado na Seção 2.2.2, sabe-se que para cada abalo sísmico há a 

geração de uma onda compressional associada a ele, ou seja, uma onda P e uma onda S. 

A velocidade da onda P varia entre 5500-6500 m/s em média, e a onda S, menos veloz, 

possui velocidades ente 3000-3500m/s, tomando-se como base maciços rochosos 

compostos por rochas sã e pouco fraturados. Consequentemente, a onda P é captada 

primeiro que a onda S, como mostra a Figura 2.26 (Hudyma 2008). A razão entre as 

energias das ondas P e das ondas S (Es/Ep) é um indicativo do tipo de mecanismo focal 

causador do evento sísmico (Gibowicz 1990, Urbancic et al. 1992) 
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Figura 2.26 – Assinatura de onda indicando os tempos de chegada entre as ondas P e S 

(Hudyma 2008). 

 

Segundo Mendecki (2013), a razão tende a ser pequena quando resultante de uma onda 

oriunda de uma detonação, e alta se a fonte causadora é natural, como no caso de um 

movimento de ruptura de falha transcorrente (fault slip). Isso se deve, principalmente 

pelo fato de que em eventos decorrentes de mecanismos desse tipo, tem-se uma 

liberação de energia significantemente maior na forma de ondas S que em ondas P 

(Boatwright e Fletcher 1948).  

 

Já em eventos causados por fontes geradoras não cisalhantes, como strain bursting 

(rompimento de rocha) ou causados por mudanças no estado de tensões e/ou 

volumétricas no maciço rochoso, a energia liberada pela onda P é significamente maior 

(Urbancic et al. 1992). Dessa maneira, segundo Larsson (2004), eventos naturais 

possuem Es/Ep entre 10 e 30. Quando a razão possui valores acima de 30, em que a 

maior parte da energia está contida nas ondas S, o mecanismo focal tende a ser 

decorrente de um movimento de falha (Hedley 1992). 

 

Tensão aparente (aparent stress) 

A tensão aparente consiste um modelo independente capaz de mensurar a mudança das 

tensões presentes em uma fonte sísmica (Mendecki e van Aswegen 2001, Domański e 

Gibowicz 2008). Foi primeiramente defina por Wyss e Brune (1968): 

 

         (2.14) 

 

onde: 

 = tensão aparente (Pa)
 

rigidez da maciço ao redor da fonte (N/m
2
)  
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E = energia sísmica (J) 

Mo = momento sísmico (Nm). 

 

Segundo Mendecki (2013), a tensão aparente pode ser resumida por meio da razão entre 

a energia sísmica liberada e potência do evento, pois é a tensão aplicada que causa 

liberação de energia na forma de sismo. Dessa forma, pode ser descrita a partir das 

seguintes relações: 

 

          (2.15) 

 

         (2.16) 

 

         (2.17) 

 

A constante d está associada à rigidez do maciço rochoso e c está intimamente 

relacionado ao nível de tensões atuantes (Mendecki 2001, 2013) Assim, para d=1, a 

tensão aparente é simplificada em: 

 

          (2.18) 

 

Para um mesmo momento ou potência sísmica, a tensão aparente pode variar na ordem 

de 100 vezes ou mais (Mendecki 1993). Segundo Mendecki (1993), pode ser utilizado 

como um bom indicador do nível local de tensões atuantes na fonte sísmica. A fonte 

geradora de um evento sísmico decorrente de mecanismo de falha relativamente fraco 

tende a se dissipar de maneira mais lenta sob uma tensão diferencial mais branda. 

Portanto, é capaz de produzir maior deformação inelástica, apresentando maior potência 

e menor energia sísmica associada, o que resulta em um evento de menor valor de 

tensão aparente. O oposto também se aplica, ou seja, uma fonte causada por um grande 

movimento de falha deverá apresentar um maior valor de tensão aparente.  

 

Em geral, o gráfico que apresenta a relação entre os valores de log E e log P pode ser 
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útil para apresentar a tendência de aumento ou diminuição da rigidez do sistema (Figura 

2.27). Para uma determinada inclinação da reta, um aumento no valor de c reflete em 

um aumento das tensões atuantes no sistema (Mendecki 2001). Nesse contexto, para 

uma determinada potência, um alto valor de f0 indica energia sísmica elevada, como 

indicado na Figura 2.27.  

 

Segundo Simser et al. (2003), a partir do estudo desenvolvido em uma mina, notou que 

regiões submetidas a maiores tensões tendem a ter eventos de maiores energias sísmicas 

associadas e tendem a não permitir grandes deformações no maciço devido às forças de 

aperto (eventos de elevados valores de tensão aparente). Eventos com menores valores 

de stress aparente por sua vez, estão associados a regiões submetidas às tensões 

menores, ou áreas que evidenciaram liberação dessas tensões por meio do faturamento 

de maciço rochoso (Simser et al. 2003).  

 

 

Figura 2.27 – Gráfico Log E vs Log P (modificado de Mendecki 2013). 

 

 Parâmetros sísmicos da fonte de segunda ordem 

 

Hudyma (2008), Mendecki e Van Aswegen (2001) e Mendecki (2013) apresentam uma 

vasta lista de parâmetros sísmicos, sendo muitos compostos por uma combinação 

complexa dos parâmetros sísmicos independentes. No caso da sismicidade em mina, tais 

parâmetros buscam compreender ao máximo os eventos de deformação e ruptura do 

maciço rochoso e a influência da lavra, além de ser largamente aplicados nos cálculos e 

metodologias aplicadas nas análises de risco sísmico (seismic hazard).  

Com base nos objetivos do presente trabalho, alguns desses parâmetros serão mais bem 
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explicitados a seguir. 

 

Índice de energia (Energy Index – EI) 

O índice de energia (EI) consiste no parâmetro sísmico que correlaciona energias 

liberadas em eventos sísmicos de potências similares (Hudyma 2008, Mendecki 2013). 

EI consiste basicamente na razão entre a energia liberada pelo sismo e a média das 

energias liberadas ( ) para eventos de uma mesma potência (P) observada e d=1 é 

proporcional à tensão aparente (van Aswegen e Butler, 1993):  

 

         (2.19) 

 

         (2.20) 

 

Ainda segundo Glazer (2016), a energia sísmica consiste na razão entre o valor 

estimado de energia emitido e a média dos valores de energia sísmica emitida por 

eventos de mesmo momento sísmico que o valor estimado o evento em questão. Dessa 

maneira, é possível obter a partir de uma escala independente, a medida da tensão 

atuante na fonte geradora no momento de ocorrência do evento sísmico (Hudyma 2008). 

Quanto maior o valor do índice de energia maior deverá ser a tensão atuante na região 

da fonte geradora no momento da ocorrência do sismo (Mendecki 2013). Muitas vezes, 

são usados mapas de contorno para indicar as regiões e suas diferenças de tensão 

(Glazer 2016). Como exposto na Figura 2.28 se EI >1, significa que a energia liberada 

na fonte daquele determinado sismo é maior que o esperado, por outro lado, se EI <1 a 

quantidade de energia liberada na fonte do evento foi menor que a esperada.  
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Figura 2.28 – Definição de EI (Mendecki 1999). 

 

A energia sísmica é uma ferramenta importante para a realização de análises de 

instabilidade. Sabe-se que quando há um aumento relativo das tensões atuantes no 

maciço rochoso, os valores de EI tendem a serem maiores que um e, quando os valores 

decaem para <1, o maciço rochoso pode estar cedendo sob menor acúmulo de tensões 

(Hudyma 2008).  

 

Características de movimento do terreno (Ground Motion – GM) associada a 

eventos sísmicos 

Em eventos sísmicos de maior escala, é comum a ocorrência de vibrações do maciço 

rochoso no entorno da fonte do evento. Tais vibrações são consideradas uma das 

principais consequências desses eventos, pois pode gerar deformações no maciço desde 

o entorno da fonte, até mesmo num raio de dezenas ou até mesmo centenas de metros a 

partir da fonte, a depender do evento. As características desse movimento são cruciais 

para o planejamento e mitigação das possíveis consequências que essas vibrações 

podem gerar, por exemplo, em escavações e galerias por meio de estruturas de suporte 

(Hudyma 2008).  

 

As principais características de movimentação do terreno incluem variáveis como a 

aceleração, a velocidade e o deslocamento, são elas: PGA (peak ground acceleration), 

PGV ou PPV (peak ground velocity ou peak particle velocity ground motion) e PGD 

(peak ground displacement), respectivamente. A singularidade básica entre PGV e PPV 

é que a primeira está associada à velocidade máxima da partícula do terreno e a segunda 

é mais generalista, podendo ser aplicada a velocidade máxima de um objeto ou 

superfície (Majer et al. 2012). Contudo, são recorrentemente usados como sinônimos.  
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Segundo Majer et al. (2012), PGA consiste na amplitude instantânea máxima do valor 

da aceleração de uma partícula do terreno e o PGV, consequentemente é a amplitude 

instantânea máxima de velocidade que a partícula do terreno é capaz de atingir durante 

um evento sísmico. De maneira análoga, o valor de deslocamento instantâneo máximo 

do terreno caracteriza o PGD.  

 

A fórmula capaz de obter a velocidade máxima das partículas durante o movimento do 

terreno em m/s foi inicialmente apresentada por Kaiser et al. (1996) no Canadian 

Rockburst Support Handbook, e recentemente publicado com atualizações por Cai e 

Kaiser (2018):  

 

     (2.21) 

onde: 

mL = magnitude local (escala de Richter) 

c = 0.25 

a = 0.5 

r = distância da fonte do evento (m). 

 

Ainda segundo Kaiser et al. (1996), as constantes a e c são conservadoras, pois entre 90 

e 95% dos eventos sísmicos induzidos em minas possuem movimentos do terreno 

menores que esses limites. De maneira análoga a relação entre a distância da fonte 

mínima deve estar de acordo com a seguinte relação proposta em relação aos efeitos do 

limite do campo mais próximo:  

 

      (2.22) 

 

onde, R é a distância mínima da fonte sísmica para que as leis de campo distante 

possam ser aplicadas em metros (m). 

 

Dessa maneira, as demais características do movimento do terreno se relacionam a 

partir das seguintes equações:  
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         (2.23) 

 

         (2.24) 

 

Segundo Mendecki (2019), a amplitude e a frequência são diretamente proporcionais à 

competência da rocha. Dessa maneira, em eventos com alta frequência associada não 

deve haver deslocamento do maciço e, portanto, PGD não é observado. O valor de PGV 

é comumente associado à deformação do maciço rochoso. A relação simplificada 

apresentada por Hedley (1992) entre o tamanho do evento sísmico, PGV e o dano 

associado ao maciço rochoso e pode ser observado na Figura 2.29.  

 

Heal et al. (2006), em seu estudo, tomando-se como base para sua análise uma 

população de 250 eventos de rockburst, enfatiza como o grau de deformação do maciço 

depende de uma série de fatores. Dentre eles, se destacam os fatores relacionados ao 

mecanismo focal do evento em questão, a radiação da energia sísmica a partir da fonte e 

a condição local do maciço rochoso, que por sua vez inclui, principalmente: tamanho, 

forma e orientação do desenvolvimento do maciço, dispositivos de suporte, presença de 

estruturas geológicas e nível de stress do maciço rochoso (Hudyma 2008). Ressalta-se, 

contudo, que a Figura 2.29, exposta por Hedley (1992) apresenta congruência com o 

exposto por Heal et al. (2006). 

 

Figura 2.29 – Relação entre magnitude do evento associado ao rockburst, distância e 

dano causado ao maciço rochoso (modificado de Hedley 1992). 
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Atividade sísmica de curto prazo 

Em geral, o estudo da atividade sísmica em um determinado espaço de tempo, 

normalmente horas consiste em um dos métodos mais tradicional e ainda muito 

utilizado para determinação de alertas a partir do monitoramento microssísmico. Em 

geral, o número de eventos observados durante o intervalo pré-determinado é 

comparado à atividade sísmica normal para aquele estudo de caso ou ainda ao 

background de atividade sísmica captada para a região em questão (Hudyma 2008). 

Segundo Hudyma (2008), o conceito por trás dessa análise mais simplória consiste no 

fato de que se a atividade sísmica está elevada, as condições do terreno estão mudando, 

ou seja, o local está mais susceptível a deformações do maciço, como queda de blocos 

(rock falls) ou rockburst. 

 

Nesse contexto, Mendecki e van Aswegen (2001) propõem um critério de atividade 

sísmica a partir da delimitação do número de eventos em função de um período de 

tempo predeterminado (Δt). Dessa maneira, se a atividade de eventos excede o número 

pré-determinado pelo critério, os colaboradores são retirados do local que permanece 

fechada até que a atividade decresça até um nível aceitável. Após uma detonação, por 

exemplo, é comum que a atividade sísmica aumente até que o maciço se acomode às 

novas condições de tensões impostas. 

 

Portanto, lei de energia de Omori pode ser aplicada para prever o decaimento da 

atividade sísmica (Figura 2.30). Trata-se de uma metodologia muito aplicada, 

principalmente em decorrência de um evento de maior escala em ambiente de mina. A 

lei de Omori pode ser descrita a partir da seguinte equação: 

 

         (2.25) 

 

onde: 

N(t) = é o número de eventos em um determinado período de tempo; 

t = é o período de tempo, em geral, horas, decorrente de uma detonação; 

k = constante relacionada ao número total de eventos ocorridos naquele período; 

p = constante relacionada ao período de decaimento da atividade microssímica. 
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Figura 2.30 – Frequência de ocorrências de eventos após detonação e sua correlação 

com a Lei de Omori (modificado de Hudyma et al. 2003). 

 

2.3.4 Estudo dos mecanismos focais em mina subterrânea 

 

Os eventos sísmicos são gerados a partir de mecanismos focais sísmicos (seismic source 

mechanisms) que, por sua vez, são caracterizados pelo Tensor de Momento Sísmico, 

termo usado para descrever a geometria das forças que atuam em na fonte do evento 

sísmico (Jost and Herrman 1989, Ma et al. 2018b). O mecanismo focal de um sismo 

consiste no modo em que o maciço se deforma ou se rompe na fonte de maneira a 

liberar as ondas sísmicas que caracterizam o evento sísmico. Já o tensor de momento 

sísmico ou tensor de momento (Mij) é caraterizado pela distribuição das forças atuantes 

e equivalentes à deformação inelástica integrada ao volume associado à fonte geradora 

do sismo (Mendecki 2013).  

 

É capaz de medir a deformação inelástica que ocorre na fonte durante um evento 

sísmico e seu valor medido no final do evento, na fonte, está relacionado ao esforço ou 

deformação inelástica produzida pelo evento (Mendecki 1997a). Segundo Mendecki 

(1997a, 2013), esta deformação pode ser definida como a mudança sem influências das 

tensões do tamanho e da forma de um corpo, sem alterações das propriedades elásticas 

da região ao redor. Os tensores de momento sísmico podem ser calculados a partir da 

seguinte equação segundo Aki e Richards (1980): 
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      (2.26) 

 

Ao considerar que o volume da fonte (V) corresponde à região em que se observa a 

maior queda de tensão de cisalhamento inelástica ( ), em função da queda da tensão 

( ) sobre a rigidez do meio (µ), ou seja, , tem-se que o momento sísmico 

escalar, pode ser definido pelo produto entre o volume da fonte e a queda da tensão – 

stress drop – estimada (Madariaga 1979): 

 

        (2.27) 

 

Dessa maneira, a média do stress drop consiste na densidade espacial do momento 

sísmico, e do volume da fonte: 

 

          (2.28) 

 

          (2.29) 

 

De maneira simplificada, o momento sísmico para uma fonte planar pode ser descrito a 

partir da seguinte equação:  

 

 

onde é a média do deslocamento gerado na área A da fonte sísmica. 

 

Segundo Hudyma (2008), dentre os mecanismos sísmicos principais evidenciados em 

minas e destacam-se: 

 os mecanismos de falha transcorrente a partir de feições geológicas estruturais pré-

existentes; 

 surgimento e propagação de fraturas causadas ao longo do maciço causadas pelo 

aumento das tensões atuantes, flexão ou flambagem; 
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 cisalhamento além das rupturas por tração. 

 

O tensor de momento é análogo ao tensor de tensões e consiste no somatório de forças 

atuantes na fonte geradora do evento sísmico. É representado por uma matriz composta 

por nove vetores que caracterizam o mecanismo gerador do sismo (Figura 2.31) e são 

obtidos por meio da inversão do momento sísmico. Nesse processo, é calculado cada 

um dos nove elementos tensores (Aki e Richards 2002; Ma et al. 2018). 

 

 

Figura 2.31 – Componentes do tensor de momento sísmico (Mendecki 1997a).  

 

As possíveis componentes da diagonal principal representam as mudanças volumétricas 

na fonte, enquanto as outras componentes são tensores de cisalhamento. Dessa maneira, 

um momento linear angular é aquele em que não há torque total e rotação do meio 

(sólido), ou seja, não há tensores de cisalhamento atuantes. O tensor de momentos 

engloba todos os movimentos possíveis que ocorre no meio em sua ruptura, exceto o 

movimento de rotação (não é observado naturalmente). De maneira similar ao tensor de 

tensões, o tensor de momento sísmico é simétrico, ou seja, os tensores de cisalhamento 

casados (DC) são iguais (M1,2 = M2,1; M1,3 = M3,1; M2,3 = M3,2). 

 

É possível decompor as componentes do tensor de tensões adotando-se um sistema de 

coordenadas como referência para obtenção dos momentos principais (eingenvalues) 

para melhor caracterização da magnitude e orientação das componentes principais dos 

tensores de momento sísmico (Mendecki 1997a, 2013, Linzer 2005). De acordo com 

Linzer (2005), a solução da matriz do momento de tensor pode ser decomposta em 
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basicamente três componentes de acordo com a fórmula apresentada em Vavryčuk 

(2015). Durante a decomposição, os vetores fora da diagonal principal são zerados e os 

valores presentes na diagonal principal constituem os momentos sísmicos principais. Se 

estes diferirem entre si, tem-se uma componente deviatórica (deviatoric stress), que 

pode ser caracterizada por um cisalhamento e/ou comportamento do tipo CVDL 

(Compensated Linear Vector Dipole). Caso contrário, tem-se uma componente 

isotrópica (Ma et al. 2018,  Mendecki 1997a, 2013).  

 

De maneira mais detalhada, a componente isotrópica ocorre quando os valores da 

diagonal principal (três direções) são iguais e possuem valor diferente de zero. 

Representa o movimento de contração ou expansão do meio, de maneira que se observa 

mudança volumétrica na fonte sísmica (Ma et al. 2018,  Mendecki 1997a, 2013). A 

componente DC está relacionada ao cisalhamento, ocorre sempre quando os valores 

presentes na diagonal principal se diferem entre si e ao se somarem a resultante é zero. 

Nesse caso, não há mudança volumétrica. A componente CVLD é descrita pela seguinte 

combinação de termos da diagonal principal do tensor de momento: (1:1:-2); (-2:1:1) e 

(1:-2:1). É caracterizada por uma expansão uniforme de um determinado plano que, por 

sua vez é compensada pelo encurtamento proporcional a essa expansão no eixo 

ortogonal. Assim como DC, não apresenta mudança volumétrica (Ma et al. 2018, 

Mendecki 1997a, 2013).  

 

Em geral, a representação dos mecanismos de fontes sísmicas se dá por meio da técnica 

das beach balls (Figura 2.32) que indicam o estado de tensões do tensor de momento 

sísmico e a direção das tensões geradas pelo evento (Eyre e Van Der Baan 2015, 

Mendecki et al. 2010).  
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Figura 2.32 – Visualização dos diferentes mecanismos focais e suas tensões por meio da 

representação gráfica em beach balls (modificado de Mendecki et al. 2010). 

 

Nesse contexto, a variedade dos mecanismos de fonte pode ser representada por meio 

de diagramas de tipos de fonte em que a escala horizontal representa o tipo da 

componente de volume da fonte sísmica e a escala vertical mostra a proporção da 

mudança volumétrica desse parâmetro (Ma et al. 2018b). Uma importante representação 

gráfica do mecanismo focal em termos das componentes supracitadas é o diagrama do 

tipo da fonte (source-type plot), elaborado por Hudson et al. (1989) e, por sua vez, 

indica graficamente o mecanismo do sismo por meio das quantidades de k e T, variando 

de -1 a 1 (Freitas 2016, Ma et al. 2018b). A partir do trabalho de Hudson et al. (1989), 

Freitas (2016) reproduziu, em português, o diagrama, conforme exposto na Figura 2.33.  

Dessa maneira, o sismo é caracterizado de acordo com a sua disposição espacial no 

diagrama, indicando a causa da sua origem (Figura 2.33 e Figura 2.34).  
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Figura 2.33 – Diagrama do tipo source type utilizado para definir o mecanismo do 

sismo (Freitas 2016). 

 

De maneira simplificada, as três componentes principais resultantes da inversão do 

tensor de momento sísmico podem ser caracterizadas da seguinte forma, como indica a 

Figura 2.34: 

  ISO – componente isotrópica que corresponde à mudança de volume no meio 

(Figura 2.34a); 

  DC – componente correspondente aos deslocamentos de cisalhamento (Figura 

2.34d); 

  CLVD – caracteriza as fontes em que se observa o encurtamento de um eixo de 

deformação e alongamento dos outros dois (Figura 2.34c). 

 

Dessa forma, se ocorreu uma movimentação por cisalhamento simples (k=T=0) o 

evento fica próximo ao centro (DC) (Figura 2.34d). Se o que ocasionou foi uma 

deformação volumétrica pode ficar no topo do diagrama, k=1, (Figura 2.34a) ou na base 

do diagrama, se K= -1 (originada por explosão ou implosão - por exemplo, devida ao 

colapso de uma escavação) em ordenadas, ou, nas abscissas, se corresponde à abertura 

(+ CLVD) ou ao fechamento (- CLVD, como mostra a figura Figura 2.34c) de trincas 

(Hudson et al. 1989). 
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Figura 2.34 – Diagrama de mecanismos de falha, seus respectivos tensores de momento, 

beach balls e posições de referência no diagrama de Hudson (Ma et al. 2018b). 

 

A maneira como as ondas S e P se propagam está relacionada às componentes 

principais da fonte geradora do sismo, como mostra a Figura 2.35, plotadas a partir das 

equações de Aki e Richards (2002). Os padrões de compressão e dilatação estão 

dispostos em vermelho e azul, respectivamente. No caso da componente isotrópica não 

há propagação da onda S, pois se trata de um movimento puramente compressional.  

 

Em um ambiente de mineração subterrânea se destacam algumas fontes geradoras de 

sismos, que podem ser descriminadas pelo diagrama de Hudson. Ma et al. (2018) 

apresenta em seu trabalho algumas nuvens de densidade a partir de uma análise 

probabilística no diagrama de Hudson que caracterizam algumas das fontes geradoras 

comumente presentes em minas subterrâneas (Figura 2.36). São elas: 

 Detonação em mina: levando a mudanças volumétricas abruptas. Sua representação 

consiste em mecanismos puramente ISO positivo. 

 Colapso de cavidade: pode ter origem tanto pela ação da gravidade ou mesmo por 

rockbursts. A sua representação consiste em uma forte componente ISO negativa 

podendo ser parcialmente de CVLD. 

 Ruptura por tração: ocorre na rocha por esforços dirigidos levando a uma forte 

componente CVLD. 

 Escorregamento em falha: evento descrito puramente por uma componente DC. 
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Figura 2.35 – Padrão de propagação das ondas de compressão e dilatação dos 

componentes principais do tensor de momento sísmico (DC, ISO e CVLD), e sistema de 

forças atuantes (setas pretas) e de cisalhamento (setas vermelhas) na fonte geradora 

(modificado de Eyre e Baan 2015). 

 

 

Figura 2.36 – Funções de probabilidade representadas por meio do Diagrama de Hudson 

para diferentes fontes geradoras presentes em minas subterrâneas (modificado de Ma et 

al. 2018b). 

 

A partir do tensor de momento é possível estimar informações importantes da fonte do 

sismo como sua magnitude, as direções das deformações principais na sua vizinhança e 

o potencial plano de falha associado (Freitas 2016). Segundo Amadei e Stephansson 

(1997), os eixos de compressão máxima (σ1) e de compressão mínima (σ3) podem ser 

encontrados, respectivamente, pelas bissetrizes dos quadrantes "dilatacionais" (eixo P – 
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de máxima contração ou "pressão") e compressionais (eixo T – de máxima extensão). 

Ainda que o eixo T seja comumente chamado, de forma imprópria, de eixo de ―tração‖, 

ele representa, de fato, a mínima tensão de compressão, visto que em maiores 

profundidades o aumento das tensões de confinamento impossibilitam a presença de 

esforços de tração propriamente ditos (Stein e Wysession 2003). Já o eixo da tensão 

intermediária (σ2) é mutuamente ortogonal aos dois anteriores e em geral está associado 

ao eixo B. Trata-se, portanto, de uma ferramenta importante na compreensão do campo 

de tensões atuantes no maciço rochoso e da dinâmica de movimento e ruptura do 

mesmo. A Figura 2.37 representa as soluções dos mecanismos focais a partir das beach 

balls em escala Global, indicando limites de placas tectônicas e estados de tensões em 

diversas regiões ao redor do mundo (Shrearer 1999).  

 

 

Figura 2.37 – Solução de mecanismos focais da fonte geradora de eventos sísmicos 

(Shrearer 1999).  

 

Em minas subterrâneas, a componente volumétrica está quase sempre presente, seja ela 

de expansão ou contração, e, portanto, associada ao cisalhamento e a uma componente 

CLVD. Dessa maneira, o mecanismo gerador deve ser decomposto de maneira a evitar 

que o mesmo seja considerado puramente isotrópico ou cisalhante. Em geral, os 
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mecanismos sísmicos estão geralmente associados às próprias operações mineiras a 

partir da formação de fraturas e possível deformação dos realces (stopes), por exemplo, 

ou associados às grandes estruturas geológicas presentes, como falhas (Gibowicz 1990). 

Por conseguinte, o tensor de momento sísmico é considerado uma das ferramentas mais 

práticas para identificar os modelos de falha associados aos eventos sísmicos induzidos 

pela mineração (Gibowicz 1993). 

 

De acordo com Cesca et al. (2013) uma detonação está, em teoria, associada a 

mudanças bruscas de volume e seu momento de tensor é comumente representado por 

três dipolos de força linear ortogonal que formam um único componente ISO. Já um 

colapso de uma cavidade ou galeria se assemelha à queda gravitacional de blocos de 

rocha ou ainda eventos mais energéticos como ocorre em um rockburst. Em ambos os 

casos o tensor de momento esperado consiste em uma combinação de - ISO e CLVD 

com simetria vertical. Já em casos em que ocorre uma falha decorrente de um 

movimento de tração, tem se uma combinação de +ISO e CVLD. De maneira 

semelhante, em uma mina, é muito comum a ocorrência simultânea de mais de um 

mecanismo proposto, de maneira que essa combinação pode resultar na superposição 

das componentes ISO, DC e CLVD (Ma et al. 2018b). 

 

Segundo Hudyma (2008), mais de 90% dos eventos microssísmicos registrados 

possuem magnitude de momento menor que 0, incapazes de gerar grandes danos ao 

maciço. Mesmo assim o estudo desses eventos menores traz importantes informações 

sobre outros eventos mais significativos (Hudyma 2008). Esse estudo é possível pelas 

diversas técnicas de determinação do mecanismo focal. Nesse sentido, o estudo do 

mecanismo da fonte dos eventos sísmicos no ambiente de uma mina subterrânea pode 

ser realizado por meio de diversas metodologias, de tal forma que são considerados três 

métodos mais aplicados para a inversão do tensor de momento sísmico, são eles: o 

método da polaridade da primeira detecção (first-arrival polarity method), o método da 

amplitude (amplitude method) e o método do corpo de onda (full-waveform method). A 

partir das suas vantagens e desvantagens intrínsecas a cada metodologia, o mais simples 

de se aplicar é o first-arrival polarity method, contudo, os resultados podem ser menos 

confiáveis. Já o full-waveform method, é o mais complexo deles, porém possui 

resultados mais assertivos e de maior qualidade (Eyre e Van Der Baan 2015). 
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Polaridade da primeira detecção – first arrival polarity 

Segundo Eyre e Baan (2015), reside em um método utilizado principalmente para 

eventos sísmicos tectônicos de grande escala, pois são gerados em sua maioria por 

movimentos de falhas (fault slip) sendo descritos, principalmente pela componente DC. 

Primeiramente, é realizada a análise do primeiro registro de movimento no sismograma 

para a onda primária do sismo, a onda P (Figura 2.38). Se o movimento é ascendente, 

houve detecção de compressão pelo sensor e se o movimento é para descendente, houve 

tensão. Caso não tenha sinal aparente no momento esperado de chegada da onda P, 

considera-se que o sensor está posicionado junto ao plano nodal do mecanismo focal 

(Eyre e Van Der Baan 2015). 

 

A principal vantagem desse método reside no fato de ser o mais simples e rápido, pois 

sua metodologia depende somente da chegada da onda P e do conhecimento do 

posicionamento dos sensores para a geração dos tensores do momento sísmico e sua 

interpretação por meio das beach balls. Sua desvantagem é sua difícil resolução para 

mecanismos que não sejam Double Couple ou isotrópicos.  

 

 

Figura 2.38 – Passo a passo da análise de chegada das ondas P de um sismo (A, B, C) e 

geração da representação gráfica do mecanismo focal por meio de beach ball (D). 

 

Quando componentes CLVD estão presentes, não se há certeza da sua influência nos 
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dados. Como podem ser observados na Figura 2.39, os dois mecanismos focais gerados 

a partir da mesma base de dados da região de Hengill, Islândia, mostram dois resultados 

bastante diferentes com base no trabalho de  Miller et al. (1998).  No primeiro, gerado a 

partir do first arrival polarity method o resultado é um mecanismo gerado por uma 

componente DC (Figura 2.39.A). Já no segundo, o mecanismo foi obtido a partir do 

método de amplitude, considerado mais assertivo e, por sua vez apresenta uma grande 

componente isotrópica (Figura 2.39.B). Os círculos pretos indicam movimento para o 

interior do e os círculos em branco indicam movimento para fora, saindo do círculo. 

 

 

Figura 2.39 – Exemplos de dois mecanismos focais que mostram a limitação do first 

arrival polarity method (modificado de Miller et al. 1998). 

 

Método da Amplitude – amplitude method 

O método da amplitude analisa as amplitudes das ondas S e P, por meio da razão de 

amplitude S/P (Miller et al. 1998). Dessa maneira, é possível quantificar o evento 

sísmico tomando-se como base as seguintes premissas: 

 A amplitude da onda S tende a ser menor próxima aos eixos P e T e maior próxima 

aos planos nodais. 

 A amplitude da onda P é menor próxima aos planos nodais. 

 A amplitude da onda P tende a ser maior quanto mais próxima estiver em relação 

ao ponto de compressão máxima, eixo P (pressure) e no ponto de tensão máxima, 

eixo T (tension).  

 

A desvantagem associada a esse método consiste no fato de que as amplitudes das 

ondas primárias e secundárias podem ser facilmente influenciadas por alguns fatores 

como o padrão de radiação, atenuação do sinal e espalhamento geométrico (Eyre e Van 

Der Baan 2015). Para diminuir uma possível interferência nos resultados, recomenda-se 

o uso da razão S/P, pois essa tende a se manter constante mesmo com as atenuações dos 
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valores de amplitude detectados.  

 

Método da onda de corpo – full-waveform method 

Trata-se do método mais complexo para obtenção dos mecanismos focais, pois utiliza 

toda a forma da onda de um evento sísmico utilizando-se os dados da fonte geradora e 

também as alterações decorrentes da propagação das ondas no meio. A partir da 

aplicação da função do Green é realizado um filtro que visa retirar os dados da 

propagação da análise.  

 

De maneira simplificada a Função de Green é a resposta do meio entre a fonte e o 

receptor. É capaz de descrever as respostas de deslocamento que são registradas pelos 

sensores que captam os sinais sísmicos quando um impulso do meio unitário 

unidirecional (ou momento) aplicado na região geradora de um sistema visco elástico 

(Eyre e Van Der Baan 2015, Jost e Herrman 1989). A enésima componente de 

deslocamento u, captada na posição x e tempo t, pode ser descrita a partir da seguinte 

fórmula (Eyre e Baan 2015): 

 

    (2.30) 

 

onde: 

Mpq é força de momento na direção pq. 

Gnp,q são as derivadas espaciais da enésima componente da função de Green gerada no 

momento Mpq. 

O sinal * indica uma convolução e dessa forma, a convenção de soma pode ser aplicada, 

mas no domínio da frequência se torna uma multiplicação e a equação se torna linear.  

 

Após tratamento e inversão dos dados, é possível calcular o tensor de momentos escalar 

para suas seis componentes independentes Mxx, Myy, Mzz , Mxy , Myz e Mxz , e sua 

variação ao longo do evento sísmico. Também são obtidos como resultado a orientação 

dos momentos ou tensões principais (eigenvectors) (Eyre e Van Der Baan 2015). 

Segundo Eyre e Baan (2015), a acurácia desse método está associada principalmente a 

dois fatores: o modelo de velocidade do meio utilizada para a função de Green e a 

frequência da onda. Esta última, quando muito alta torna o cálculo instável. Como 



72 

 

alternativa, o tensor de momentos escalar pode ser obtido invertendo apenas as 

amplitudes das ondas S e P. 

 

Um exemplo apresentado por Eyre et al. (2015), mostra o tensor de momento calculado 

pelo full-waveform method para um evento sísmico de longa duração que foi captado no 

vulcão Turrialba, na Costa Rica (Figura 2.40). A Figura 2.40. A mostra a forma de onda 

de seis componentes dos tensores de momento, já a Figura 2.40.B mostra a solução dos 

eigenvectors obtidas a cada 0.002 segundos. A Figura 2.40.C mostra os ajustes entre as 

componentes decompostas obtidas (azul) e os resultados da decomposição singular das 

componentes, uma a uma (vermelho). Já a Figura 2.40.D indica o ajuste da forma de 

onda entre o banco de dados real (azul) e o reconstruído (vermelho). Quanto mais fácil 

ou suave o ajuste, melhor é a qualidade do dado obtido.  

 

 

Figura 2.40 – Resultados da inversão do tensor de momento sísmico utilizando o full-

waveform method em um evento sísmico de longa duração (Eyre et al. 2015). 

 

2.3.5. Eventos sísmicos induzidos, mecanismos de ruptura e danos associados 

 

O comportamento do maciço rochoso foi previamente abordado na Seção 2.1.2 

(Comportamento do Maciço Rochoso) tomando-se como premissa a variação do estado 

de tensões aplicado a sismicidade e a resposta do maciço em relação às variações de 

energia durante uma escavação. Assim, uma vez revisados os conceitos mais relevantes 

acerca da sísmica e microssísmica, deve-se ressaltar algumas classificações que 

correlacionam os principais tipos de eventos sísmicos induzidos pela mineração, 

parâmetros da fonte geradora e os possíveis níveis de dano associados ao maciço 
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rochoso. Dentre elas, ressalta-se a classificação proposta por Ortlepp e Stacey (1994), 

apresentada na  

Tabela 2.5: 

 

Tabela 2.5 – Classificação de eventos sísmicos em túneis (modificado de Ortlepp e 

Stacey 1994).  

Evento Sísmico Mecanismo focal interpretado Detecção do movimento inicial 
Magnitude 

(Richter - ML)

Strain-bursting 

Maciço rochoso se quebra em lascas e há 

o lançamento de fragmentos durante a 

ruptura

Geralmente não detectado, pode 

ser implosivo
-0.2 a 0 

Buckling 

Explusão de lajes ou blocos maiores pré-

existentes paralelos a uma abertura ou 

escavação

Implosivo 0 a 1.5

Face crush 
Expulsão violenta de rocha a partir da 

face do tunel
Implosivo 1.0 a 2.5 

Shear rupture 
Propagação violenta de fraturas por 

cisalhamento ao longo do maciço rochoso

Cisalhamento - Double-couple 

(DC )
2.0 a 3.5 

Fault slip
Movimento violento de reativação de 

falhas pré-existentes

Cisalhamento - Double-couple 

(DC )
2.5 a 5.0

 

 

Nesse contexto, o termo buckling ou flexão, é um mecanismo de ruptura que ocorre, por 

exemplo, quando maciços anisotrópicos em regiões de maior tensão, possui foliação 

paralela à parede da escavação, formando camadas finas de rocha (slabs) que flambam 

devido à instabilidade gerada (Hutchinson e Diederichs 1996). 

 

De maneira complementar, Ortlepp (1997) apresenta em seu trabalho um fluxo 

diagrama que capaz de concatenar as definições dos mecanismos focais e mecanismos 

de dano (damage mechanism) com diversos fatores de influência para a ocorrência 

destes eventos (Figura 2.41). O autor parte do pressuposto de que rockburst consiste em 

um evento sísmico acoplado de um damage mechanism e um tipo de dano associado. 

 

Ortlepp (1997) descreve em seu fluxograma os possíveis tipos de eventos (strain burst, 

buckling, face burst ou pillar burst, shear rupture, faul slip) na horizontal. Em seguida, 

são expostos alguns parâmetros importantes para a caracterização dos tipos de 

mecanismos associados a cada tipo de evento. Dessa forma, se todas as condições 

expostas para a caracterização do mecanismo focal são atendidas, o evento sísmico 

ocorre. Assim, o damage mechanism é então descrito por meio das suas determinantes 

que influenciam diretamente a intensidade do pulso sísmico e a resposta do meio 
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(maciço rochoso). Por fim, têm-se alguns tipos específicos de danos possíveis, como 

ejeção de material rochoso, bucking, FOG (Falls of Ground) e shake out. Vale ressaltar 

que diferentemente de um Fall of Rock (queda de blocos de rocha) ou Loose Rock 

(choco, que consiste na queda de blocos semi-soltos), o Fall of Ground (FOG) consiste 

na queda descontrolada de bloco ou fragmentos de rocha que, independentemente do 

seu tamanho, apresenta riscos de danos materiais ou humanos. De maneira geral, o FOG 

é um evento localizado podendo causar riscos até um raio de aproximadamente 10 m 

(Ma et al. 2020). Classificações como as apresentadas na  

Tabela 2.5 e Figura 2.41 se tornam ainda mais relevantes devido à ausência de uma 

convenção acerca dos mecanismos associados aos eventos do tipo rockburst bem como 

suas diferentes classificações. 
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Figura 2.41 – Caracterização de um rockburst (modificado de Ortlepp 1997). 
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CAPÍTULO 3 

 

ESTUDO DE CASO 

 

A mina Cuiabá, objeto de estudo desta dissertação de mestrado, é considerada a maior 

mina de ouro subterrânea em operação no Brasil. Está inserida no domínio norte do 

Quadrilátero Ferrífero (QF) próximo a cidade de Sabará. O presente capítulo visa 

descrever em termos gerais o histórico e as características do empreendimento, bem 

como seus aspectos técnicos, geológicos e geotécnicos considerados importantes para 

melhor contextualização e compreensão deste estudo de caso. Ao longo dos últimos 

anos, a mina tem sido objeto de estudo de diversos trabalhos acadêmicos, os quais 

compõem a principal fonte dos dados sintetizados no presente capítulo. Dentre os 

estudos consultados ressalta-se: Barbosa (2011), Cota (2011), Trópia (2013), Padula 

(2016), Pereira (2016), Pimenta (2017) e Vitorino et al. (2017) e Fraga (2020). 

 

3.1. HISTÓRICO 

 

A mina Cuiabá, hoje propriedade da AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração, 

possui relatos históricos de que as atividades mineiras na região da mina datam de antes 

de 1740, quando os exploradores portugueses lavraram parte dos seus depósitos 

superficiais (Ribeiro-rodrigues et al. 2007). Dada a natureza rudimentar das atividades 

de garimpagem, os locais de exploração eram rapidamente exauridos, de maneira que os 

mineiros começaram a explorar ouro em camadas e veios subterrâneos (Barbosa 2011). 

 

Segundo Barbosa (2011), com a entrada das empresas estrangeiras durante o século 

XIX, e à medida que estas obtinham a concessão de direitos minerários, o país 

evidenciou uma grande modernização trazida por essas empresas. Houve mudanças em 
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todas as escalas, desde a pesquisa até o beneficiamento e também na gestão desses 

empreendimentos. Em 1877, a empresa inglesa British St. John Del Rey Mining Co. 

adquiriu a mina Cuiabá e operou intermitentemente até 1910. Nas próximas três décadas 

que se seguiram, a produção ocorreu de forma esporádica, principalmente por ocasião 

da Segunda Guerra Mundial.  

 

Em 1977, a mina foi comprada pela Mineração Morro Velho SA que havia se associado 

a Anglo American dois anos antes. A partir desse momento, os trabalhos de pesquisa 

foram retomados e novas galerias foram abertas, resultando na reabertura da mina. Nos 

primeiros anos da década de 1980, o Nível 3 foi completamente desenvolvido, um novo 

modelo geológico de detalhe foi apresentado (Vial 1980) e, em 1982 a ampliação das 

operações foi aprovada. O ano de 1985 marcou o início da sua produção subterrânea 

caracterizada pela lavra sistêmica dos corpos mineralizados em escala industrial.  

 

Os anos que se seguiram foram marcados pela aplicação de tecnologias modernas e 

intensa mecanização, ainda durante esse período um poço (shaft) foi aberto, caminhões 

e carregadeiras substituíram o antigo sistema de transporte de trilhos e o processo de 

ustulação (processo químico utilizado na metalurgia e também conhecido como queima 

de sulfeto) foi introduzido. Em 1998, a empresa Anglogold Ashanti Brasil Mineração 

Ltda (AGABM) incorporou a mina Cuiabá, responsáveis pelas suas operações até os 

dias atuais. Mais tarde, a partir da incorporação do projeto Córrego do Sítio, em 2010, a 

AGABM se torna AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração Ltda (Barbosa 

2011). 

 

Atualmente, no Brasil a AngloGold Ashanti possui dois grandes complexos em 

produção, Serra Grande (Crixás, Goiás) e a AGA Mineração, em Minas Gerais. A AGA 

Mineração é composta por três operações no estado de Minas Gerais: Cuiabá e Lamego 

e o complexo Córrego do Sítio (Figura 3.1). Cuiabá, estudo de caso desta dissertação, 

está localizada no município de Sabará, Lamego em Nova Lima e o Complexo Córrego 

do Sítio (CdS I e CdS II) reside em Santa Bárbara (AngloGold Ashanti 2019). 
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Figura 3.1 – Atividades da AngloGold Ashanti em Minas Gerais (AngloGold Ashanti 

2019). 

 

Em 2019, a produção correspondente às minas em produção no Brasil, totalizou 485 koz 

de ouro, correspondente a 68% da produção da América do Sul. Para esse mesmo ano, a 

AnglolGol Ashanti publicou no seu relatório de Recursos e Reservas, um recurso total 

estimado em 13.7 Moz e uma reserva de 2.2 Moz para suas unidades no Brasil. Em 

2018, os números foram de 17.5 Moz e 2.1 Moz, respectivamente.  

 

No ano de 2019, a produção relativa de ouro nas unidades que compõem a AGA foi de 

362 koz do total produzido pela empresa. A AGA Mineração teve seu recurso estimado 

em 10,5 Moz com teor de 4,83 g/t e sua reserva em 1,8 Moz com teor de corte de 4,59 

g/t. Cuiabá, por sua vez, possui uma representatividade de 50% do recurso total e 74% 

da reserva supracitada (AngloGold Ashanti 2019). Desde 2015, Cuiabá alcançou 5 Moz 

de produção geral (AngloGold Ashanti 2016a). Suas reservas são de 1,18 Moz com um 

teor de corte de 5,85 g/t e seus recursos totais estimados consideram 5,78 Moz em 10,26 

g/t. Em 2015, Cuiabá alcançou 5 Moz de produção geral (Vitorino et al. 2017).  

 

3.2.  LOCALIZAÇÃO  

 

A mina Cuiabá está inserida no município de Sabará (MG), a cerca de 10 km do centro 

de Sabará, a uma distância de aproximadamente 30 km de Belo Horizonte. O acesso 

para a mina Cuiabá é realizado, tomando como referência Belo Horizonte, pela via BR-
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262, sentido Caeté (Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2 – Mapa de localização e acessos à área da mina Cuiabá. 

 

3.3.  CONTEXTO GEOLÓGICO  

 

Geologicamente, a mina localiza-se na região NW do Quadrilátero Ferrífero (Figura 

3.3), na porção sul do Cráton São Francisco, inserida nas rochas do Greenstone Belt do 

Supergrupo Rio das Velhas (Almeida 1977). Trata-se de uma das regiões mais 

pesquisadas no Brasil, desde o século XIX devido ao seu potencial econômico mineral 

(Ribeiro-rodrigues et al. 2007). 

 

De maneira sucinta, pode-se resumir a estratigrafia do QF em quatro grupos de rochas 

com gênese e cronologia distintas (Dorr 1969, Marshak e Alkmim 1989). Da base para 

o topo pode-se observar: rochas granito-gnáissicas de idade arqueana; rochas arqueanas 

vulcano-sedimentares, do Supergrupo Rio das Velhas, Grupo Nova Lima e Grupo 

Maquiné; rochas sedimentares e vulcano-sedimentares proterozoicas caracterizadas 

principalmente pelo Supergrupo Minas e pelo Grupo Itacolomi. Por último, é possível 

observar as coberturas sedimentares terciárias e quaternárias estratigrafia do QF 

(Alkmim e Marshak 1998).  
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Figura 3.3 – Contexto geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero e seus 

arredores; localização da mina Cuiabá (modificado de Lobato e Costa 2016).  

 

Em termos gerais, o Quadrilátero Ferrífero, ao longo de sua evolução tectônica passou 

por uma série de ciclos tectônicos até o Brasiliano, quando se estabilizou, resultando em 

uma região de grande complexidade estrutural com muitas feições dobradas e falhadas, 

caracterizada por conjuntos de grandes anticlinais e sinclinais, complicados por 

inversões de camadas e falhas de empurrão.  

 

3.3.1. Mineralização de Ouro no Quadrilátero Ferrífero  

 

O estado de Minas Gerais é um dos maiores produtores de ouro no Brasil, sua maioria 

proveniente de depósitos do tipo orogenético, concentrados no Quadrilátero Ferrífero 

(QF), como mostra a Figura 3.3. Nesse contexto, o QF é uma das principais províncias 

auríferas no Brasil, historicamente, estima-se que sua produção de ouro totaliza cerca de 

40% da produção brasileira – 2300 toneladas (Lobato et al. 2001; Vial et al. 2007). 

Dentre os maiores depósitos de ouro na porção norte do QF, em sua maioria hospedados 

em Formações Ferríferas Bandadas arqueanas, citam-se alguns principais, como Cuiabá, 

Morro Velho, Raposos, São Bento, Faria, Bicalho e Bela Fama (Ladeira 1991, Vieira 
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1991, Ribeiro-Rodrigues et al. 1996, Lobato and Vieira 1998, Ribeiro-Rodrigues 1998, 

Vitorino 2017). 

 

Segundo Vitorino et al. (2017), os depósitos de ouro hospedados nas rochas do 

Supergrupo Rio das Velhas estão geralmente associados a zonas altamente deformadas 

e alteradas hidrotermalmente ao longo de zonas de cisalhamento, sendo caracterizadas 

por uma orientação linear (~120º SE) consistente dos corpos de minério ao longo de um 

mergulho. O minério aurífero se encontra hospedado nas formações ferríferas bandadas 

(BIF – banded iron formation), cherts ferruginosos, rochas máfico-ultramáficas e 

sedimentares, constituintes da base do Greenstone Belt Rio das Velhas, mais 

especificamente no Grupo Nova Lima. Dividido em quatro domínios litoestruturais 

principais e cinco associações litológicas, o Grupo Nova Lima é composto por rochas 

vulcânicas máficas e ultramáficas, rochas sedimentares químicas, vulcânicas félsicas, 

sedimentares clásticas e vulcanoclásticas. Nesse contexto, é possível classificar três 

estilos principais de mineralização (Ribeiro-Rodrigues et al. 1997): 

1) stratabound (Cuiabá, Morro Velho, São Bento e Lamego);  

2) disseminado com minerais sulfeto relacionados à alteração hidrotermal em zonas de 

cisalhamento (Raposos e Juca Vieira);  

3) cisalhamento com veios de quartzo-carbonatos associados (Córrego do Sítio). 

 

Nesse contexto, Cuiabá e Morro Velho (mina desativada) são depósitos do tipo 

orogênicos, associados ao hidrotermalismo e forte controle estrutural, e, comumente 

caracterizados por forte silicificação e sulfetação. 

 

3.3.2. Depósito de Cuiabá 

 

 Geologia Local 

 

Segundo Ribeiro-Rodrigues et al. (2007), a mineralização de ouro na mina Cuiabá 

ocorre associado a um horizonte da BIF, do tipo algoma, litologia constituinte da porção 

inferior do Grupo Nova Lima. As suas encaixantes são genericamente denominadas 

xistos, devido à presença marcante de estrutura foliada. São caracterizadas por diversos 

litotipos metamórficos com alto grau de alteração, devido à percolação de fluidos 
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hidrotermais. Dessa forma, observam-se zonas de alteração hidrotermal de cloritização, 

carbonatação e sericitização concêntricas, gradando respectivamente de porções distais 

para porções proximais (Barbosa 2011).  

 

De maneira um pouco mais detalhada, como observado na Figura 3.4, as rochas que 

compõem a sucessão litológica do depósito Cuiabá estão inseridas na sequência do 

Grupo Nova Lima, desde as suas unidades superiores até as inferiores, como a BIF. A 

unidade inferior é composta por uma sucessão espessa (aproximadamente 200 m) 

metabasaltos alterados pelo hidrotermalismo e intercalados por metapsamitos. Em 

seguida, ainda sob alteração dos fluídos hidrotermais, tem-se a BIF sulfetada e o sulfeto 

maciço sob uma camada de xisto carbonoso que aproximadamente 10 m de espessura. 

As unidades intermediária e superior são compostas por litologias de pré-alteração 

hidrotermal. Segundo Ribeiro-rodrigues et al. (2007), a unidade intermediária é 

caracterizada principalmente metavulcânicas máficas (metabasaltos superiores) 

intercalados com metapelitos e metapsamitos, totalizando mais de 130 m de espessura. 

A alteração hidrotermal evidenciada na unidade inferior é muito menos expressiva e 

diminui à medida que se sobe na estratigrafia. 

 

De maneira geral, pode-se afirmar que o minério aurífero de Cuiabá ocorre associado 

aos sulfetos (pirita, pirrotita e arsenopirita) presentes na BIF da porção inferior do 

Grupo Nova Lima, e também nos veios de quartzo de espessuras métricas encaixados 

em meio às unidades supracitadas (Vitorino et al. 2017). As BIF, por sua vez, podem 

ser classificadas de duas formas, segundo Gross (1980): Tipo Algoma e Tipo Lago 

Superior. Nesse contexto, pode-se dizer que as formações ferríferas associadas a 

mineralização de ouro do depósito Cuiabá são do tipo Algoma, formadas em bacias 

profundas, porém pequenas, muito presentes nos Greenstone. São menos espessas e 

muito comumente relacionada a presença de rochas vulcânicas, argilitos e grauvacas. Já 

a mineralização de ouro, como supracitado, é decorrente de processos hidrotermais 

associados à evolução tectônica da região, e, portanto, considera-se que o ouro é de 

origem epigenética (Padula 2016).  
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Figura 3.4 – Lito estratigrafia do depósito Cuiabá (Fernandes et al. 2017). 

 

 Corpos mineralizados 

 

Segundo Barbosa (2011), os corpos de minério observados em Cuiabá são 

caracterizados principalmente por sulfetos maçicos, bandados e disseminados na 

formação ferrífera. Em menor quantidade e relevância econômica, são observados 

corpos de minério em veios e pequenas vênulas de quartzo nas zonas sericitizadas com 

presença de sulfeto disseminado. Os corpos de minério variam entre 0,5 e 1,5 m de 

espessura, caracterizados por basaltos sericitizados ou metapelitos na base e, na porção 

superior, observa-se o filito grafitoso. Em alguns casos, a extensão longitudinal dos 

corpos de minério pode ultrapassar 300 m.  
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Dentre os corpos mineralizados (Figura 3.5), são considerados quatro principais: 

Balancão (BAL), Fonte Grande Sul (FGS), Galinheiro (GAL) e Serrotinho (SER). 

Secundariamente, podem-se citar corpos menores, como Galinheiro Extensão, 

Surucucu, Canta Galo e Dom Domingo (Vitorino et al. 2017). Os corpos FGS e SER 

são os corpos com maiores teores de ouro e massa da mina Cuiabá.  

 

 

Figura 3.5 – Seção em planta do Nível 11, discriminando os corpos de minério, dos 

quais Balancão, Galinheiro, Fonte Grande Sul e Serrotinho em produção (Tropia 2013). 

 

 Evolução Estrutural 

 

A principal estrutura associada ao depósito de Cuiabá, como mostra a Figura 3.6, é 

decorrente de complexos eventos deformacionais, trata-se de uma megadobra anticlinal 

fechada, cilíndrica em bainha, com mergulho entre 30-40º para SE que se desenvolve 

em profundidade por mais de 1300 m (Ribeiro-Rodrigues 1998). Segundo Vieira (1991) 

e Toledo (1997), seu eixo maior (E/W) é subparalelo à direção de cisalhamento como 

resultado da sua evolução estrutural que, por sua vez, pode ser caracterizada por 

dobramentos impostos a uma dobra do tipo não cilíndrica deformada por cisalhamentos 

mais recentes. Sua direção de estiramento possui a mesma orientação do eixo de 

dobramento (125/36º). Sua estrutura tubular se desenvolve em profundidade, tendendo a 

uma direção horizontal, suavizando o mergulho observado (Barbosa 2011). De maneira 

geral, a foliação dominante presente nos litotipos presentes na região da mina possui 

atitude variante devido aos dobramentos. Além disso, duas famílias de fraturas 

principais são facilmente observadas, quase perpendiculares entre si (350/80 e 080/75).  
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Figura 3.6 – Representação da dobra tubular que contém os corpos mineralizados do 

depósito Cuiabá com representação isométrica das camadas de BIF (Barbosa 2011). 

 

Com base em estudos geológicos desenvolvidos em Cuiabá, como os trabalhos de Vial 

(1988), Toledo (1997), Xavier et al. (2000), Baltazar e Zucchetti (2007), Fernandes et 

al. (2007) e Vitorino et al. (2017) são identificadas três fases de deformação ao longo da 

evolução estrutural do depósito Cuiabá. São eventos gerados por esforços compressivos 

que influenciam toda a área que compreende o depósito.  

 

Como mostra a Figura 3.7, o modelo evolutivo estrutural do depósito de Cuiabá, pode 

ser sintetizado a partir do estágio zero, pré-deformacional em que as litologias 

apresentam-se indeformadas, seguido de três períodos deformativos, D1, D2 e D3. A 

primeira fase, D1, é marcada por dobras inclinadas, fechadas, caindo para ESE, 

vorticidade S. É responsável pela geração da principal estruturação da mina, em que se 

observa um grande anticlinal no flanco sul com sequência normal; já no flanco norte a 

estratigrafia ocorre invertida. A foliação, por sua vez, quando observada, é paralela ao 

acamamento, no sentido SE para NE.  

Já a segunda fase de deformação (D2) é coaxial a D1 com nucleação da estrutura da 

mina Cuiabá e dobramentos de diferentes magnitudes. Nesse ponto da evolução 

estrutural, são geradas dobras ainda mais fechadas com eixo caindo para ESE e 

vorticidade Z. São evidenciadas dobras isoclinais de menor amplitude e, de maneira 

geral, as estruturas mostram uma deformação cisalhante que se distribui de maneira 

bastante heterogênea e progressiva, bem como empurrões que refletem um esforço 

tectônico de SE para NE (Padula 2016). Segundo Vial (1988), os dois sistemas de 
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falhamentos principais desenvolveram-se nessa segunda fase. A última fase, D3, é 

responsável pela geração de estruturas de caráter compressivo com orientação NS e 

caimento para E, os dobramentos possuem caimento para S e planos axiais mergulhando 

para E. É possível observar reorientação da foliação na região das falhas de empurrão. 

Também é produto desse evento deformativo a clivagem de fratura e a lineação de 

crenulação.  

 

 

Figura 3.7 – Mapa da mina de Cuiabá e sua interpretação estrutural e modelo de 

evolução estrutural (Fernandes et al. 2017). 

 

3.3.3. Configuração da Mina Cuiabá e Métodos de Lavra 

 

Atualmente, a mina Cuiabá possui o desenvolvimento de suas rampas de acesso em 20 

níveis, sendo 19 para a lavra e uma profundidade que ultrapassa 1300 m (Figura 3.8). 

Os principais métodos de lavra aplicados são principalmente o de Longhole Stopping 

(Sublevel Stopping e suas variações) e o cut and fill (Pimenta 2017). Em 2011, o método 

de cut and fill até então predominantemente aplicado foi quase que totalmente 

substituído para o método longhole stopping para otimizar a produção e aumentar a 

produtividade e aprimorar a segurança da operação. Atuamente, o cut and fill é ainda 
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utilizado em stopes mais planos (Pimenta, 2017; Mineral Resource and Ore Reserve 

Report, 2019).  

 

 

Figura 3.8 – Configuração da mina Cuiabá (modificado de AngloGold Ashanti 2019). 

 

O método de lavra longhole stopping engloba o método sublevel stopping e suas 

variações. Na mina, o sublevel stopping é o método de lavra mais aplicado, também 

conhecido no português como método de lavra por realces abertos em subníveis, apesar 

da ampla utilização do termo em inglês. Consiste em um método de lavra aplicado 

desde médias a grandes escalas de produção. De maneira sucinta, é caracterizado pela 

lavra a partir de subníveis em que o stope é detonado e em seguida lavrado deixando um 

stope aberto após a lavra.  

 

A mina segue uma sequência top-down, ou seja, aumenta sua profundidade à medida 

que a lavra se desenvolve, de cima para baixo. Já o cut and fill, método de lavra ainda 

usado em menor quantidade em Cuiabá foi previamente explicado na Seção 2.1.2. 

 

3.3.4. Monitoramento Microssísmico 

 

Com o objetivo de monitorar o maciço rochoso em tempo real, foi implementado em 

dezembro de 2015 pelo Institute of Mining Seismology (IMS) o monitoramento 

microssísmico. Composto por 24 geofones (Figura 3.9, Figura 3.10 e Figura 3.11) 
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dispostos em profundidade, compõem o arranjo, dezesseis geofones uniaxiais e oito 

geofones triaxias, todos de 14 Hz, com uma largura de banda de frequência utilizável 

entre 8 Hz (ponto de -3dB) e 2000 Hz. Também fazem parte do sistema de 

monitoramento cinco estações receptoras e uma estação central, além de cabos 

transmissores que interligam o sistema (Figura 3.12).  

 

Figura 3.9 – Arranjo de geofones da mina Cuiabá. 

 

 

Figura 3.10 – Geofone fabricado pela IMS (AngloGold Ashanti 2016b).  

 

 

Figura 3.11 – Geofone instalado na mina Cuiabá (AngloGold Ashanti 2016b) . 
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Figura 3.12 – Disposição do Sistema de monitoramento microssísmico na mina Cuiabá 

(AngloGold Ashanti 2016b).  

 

Os geofones instalados na mina Cuiabá são do tipo borehole, ou seja, no interior do 

maciço, sempre respeitando uma distância mínima aproximada de 13 m das escavações 

presentes, de maneira a garantir a distância considerável da zona plástica (2,5 vezes o 

diâmetro da escavação).  

 

Como exemplificado na Figura 3.13 o arranjo instalado abrange a região entre o Nível 

11 (Z= 600m) até o Nível 17 (Z= 1000m), permitindo observar em tempo real e por 

meio de relatórios periódicos as possíveis acomodações de rocha, de maneira a antever 

movimentações de maior risco associado, contribuindo para a mudança estratégica do 

planejamento de mina e segurança dos colaboradores, mitigando problemas e 

minimizando perdas futuras (AngloGold Ashanti 2016b). Em 2020, foi realizada uma 

ampliação do monitoramento microssísmico durante 2020 para melhor cobertura dos 

níveis mais profundos da mina (Fraga 2020).  
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Figura 3.13 – Análise de sensibilidade do sistema de monitoramento microssísmico da 

mina Cuiabá.  

 

A partir dos dados coletados de maneira contínua (24/7) os dados são transmitidos por 

meio de cabos de fibra ótica até o servidor central (Synapse) em tempo real. A partir 

desse momento, os eventos ficam disponíveis para processamento e visualização. São 

utilizados quatro softwares da IMS para interação com o sistema: 

 IMS Synapse: responsável pelo controle da saúde e performance do sistema de 

monitoramento como um todo, a partir desse software é possível controlar todo o 

arranjo, mudar a configuração do sistema e validar seu funcionamento;  

 IMS Trace: responsável pela visualização e processamento dos dados sísmicos 

coletado, como por exemplo, determinar o momento de chegada das ondas S e P 

para estimar os principais parâmetros sísmicos da fonte; 

 IMS Vantage: responsável pela visualização e estudo da microssismicidade tanto 

espacialmente como temporalmente.  

 IMS Ticker 3D: responsável pela visualização em tempo real dos eventos 

microssísmicos por essa plataforma também é possível checar updates do sistema e 

resultados de serviços de rotina do sistema, quando disponíveis. Além disso, ainda 

é possível utilizar o aplicativo Ticker App para dispositivos móveis, que permite 

acompanhar em tempo real a atividade sísmica do monitoramento de interesse. De 

maneira geral, ainda são realizados relatórios periódicos pela IMS e pela equipe da 

mecânica de rochas para um melhor acompanhamento da sismicidade da mina.  



92 

 



93 

 

CAPÍTULO 4 

 

HISTÓRICO DA MICROSSISMICIDADE DA MINA CUIABÁ 

 

O monitoramento microssísmico se torna uma ferramenta necessária para o estudo e 

controle da sismicidade induzida pela lavra como parte dos estudos geotécnicos 

aplicados principalmente em minas subterrâneas mais profundas em que se observa o 

aumento das tensões atuantes no maciço rochoso. Nesse contexto, o presente capítulo 

visa caracterizar de maneira detalhada o comportamento da microssismicidade em 

ambiente de mina subterrânea. Para tanto foram usados os dados históricos do 

monitoramento microssísmico presente na mina Cuiabá, estudo de caso do presente 

trabalho, durante os anos de 2016 a 2019.  

 

4.1.  INTRODUÇÃO 

 

Em maiores profundidades, é comum que minas subterrâneas comecem a enfrentar 

algumas dificuldades operacionais relacionadas ao aumento das tensões atuantes no 

maciço rochoso (Brady e Brown 2005, Mendecki 1997a, Mendecki et al. 2010). 

Considerando a complexidade do maciço rochoso na mina Cuiabá, a profundidade e o 

aumento da sismicidade induzida pela lavra, o monitoramento minucioso dos 

parâmetros geotécnicos passa a ser essencial para a garantia da segurança dos seus 

colaboradores. À medida que a mina se desenvolve em profundidade, a possibilidade de 

monitorar e prever o comportamento dos maciços rochosos constitui um tema de alta 

relevância.  

 

Nesse contexto, o monitoramento microssísmico se torna uma ferramenta necessária 

para o controle da sismicidade induzida pela lavra como parte dos estudos geotécnicos 

aplicados que garantem a segurança e a vida útil do empreendimento. A partir do 

exposto uma boa gestão e integração dos dados são fundamentais para um melhor 
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aproveitamento dos resultados que a microssísmica pode oferecer nesse processo. 

Segundo Glazer (2016), a confiabilidade de um banco de dados microssísmico depende 

de dois fatores principais: uma distribuição em todo o entorno da mina ou região a ser 

estudada e uma grande quantidade de eventos. Visa-se, portanto, caracterizar a 

microssismicidade presente na mina durante quatro anos de monitoramento, composto 

por 19216 eventos microssísmicos captados pelo sistema de monitoramento 

microssísmico.  

 

As informações coletadas e interpretadas buscam caracterizar os eventos 

microssísmicos de maneira organizada, ressaltando os parâmetros sísmicos de maior 

relevância, bem como agrupá-los por meio de filtros temporais e espaciais. Objetiva-se 

ainda caracterizar possíveis zonas anômalas, como zonas de maior atividade sísmica 

e/ou presença de eventos expressivos. Dentre todas as bibliografias consultadas para o 

desenvolvimento deste estudo, destacam-se majoritariamente: Mendecki (1997a), 

Mendecki et al. (1999), Larsson (2004), Hudyma (2008), Mendecki et al. (2010) e 

Glazer (2016).  

 

4.2.  METODOLOGIA 

 

4.2.1. Monitoramento Microssísmico 

 

Com o objetivo de monitorar o maciço rochoso em tempo real, o monitoramento 

microssísmico na mina Cuiabá é realizado desde dezembro de 2015. Sua instalação e 

processamento dos dados são responsabilidade da empresa Institute of Mining 

Seismology (IMS). Durante o período estudado, o monitoramento microssísmico é 

composto por um arranjo de 24 geofones (14 Hz), instalados desde o Nível 11 (Z = 600 

m) até o Nível 17(Z = 1000 m), sendo dezesseis células uniaxiais e oito células triaxiais 

dispostos em profundidade. Todos os sensores possuem uma largura de banda de 

frequência utilizável entre 8 Hz (ponto de -3 dB) e 2000 Hz, de maneira a obter sinais 

com amplitudes de até 176 mm/s. Também fazem parte do sistema de monitoramento 

cinco estações receptoras e uma estação central, além de cabos transmissores que 

interligam o sistema. Mais recentemente, em março de 2020, o monitoramento passou 

por uma expansão com o objetivo de alcançar com maior acurácia os níveis mais 
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profundos da mina. Ressalta-se que o presente estudo foi conduzido com os dados da 

primeira configuração do sistema microssísmico durante quatro anos completos, entre 

2016 e 2019.  

 

Os dados são coletados de maneira contínua (24/7) e transmitidos por meio de cabos de 

fibra ótica até o servidor central (Synapse) em tempo real. A partir desse momento, os 

eventos ficam disponíveis para processamento e visualização. São utilizados quatro 

softwares da IMS para interação com o sistema: Synapse (avaliar a saúde e desempenho 

do sistema), IMS Trace (processamento dos dados sísmicos coletados), Vantage 

(visualização e análise dos dados) e IMS Ticker 3D (visualização em tempo real dos 

dados e checagem de updates do sistema). Ressalta-se que o software IMS Vantage foi 

essencial para a visualização, aplicação de filtros, interpretação e exportação dos dados 

deste trabalho. 

 

4.2.2. Preparação do Banco de Dados 

 

Os eventos analisados no presente estudo foram categorizados durante o processamento 

dos dados realizados pela IMS como eventos normais (normal events), ou seja, eventos 

naturais. A classificação do tipo de evento é realizada por meio de um algoritmo, e, 

quando necessário analisado por um sismólogo especialista, mas leva principalmente 

em consideração a assinatura sísmica do evento em questão. Os eventos naturais, foco 

deste estudo, são caracterizados por assinaturas de onda contínuas de curta duração. 

Eventos decorrentes de detonações, por sua vez, já apresentam um período de 

propagação mais longo e tendem a apresentar maior contribuição da onda P, de tal 

forma que a razão Es/Ep são representadas por valores mais baixos em relação aos 

eventos normais, que apresentam uma maior contribuição da onda S (Kijko e Gibowicz 

1994, Larsson 2004, Mendecki 1997a).  

 

Dessa forma, com o objetivo de elucidar as diferenças entre as assinaturas sísmicas 

decorrentes de um evento normal e uma detonação foram extraídos do IMS Trace, dois 

eventos captados em novembro de 2019 são analisados, um decorrente de uma 

detonação (Figura 4.1.A) e outro tipicamente normal (Figura 4.1.B). Como observado 

na assinatura decorrente da detonação (A) a sequência de sismos repetitivos caracteriza 



96 

 

a temporização de detonação. Os pulsos de repetição que configuram as detonações 

assinalam possíveis reflexos das espoletas e retardos (Moreira 2018).  

 

 

Figura 4.1 – Assinaturas sísmicas captadas pelo monitoramento microssísmico na mina 

Cuiabá em novembro de 2019 (IMS Trace): A) Assinatura sísmica típica de detonação; 

B) Assinatura sísmica de um evento microssísmico do tipo normal.  

 

O monitoramento microssísmico ao longo de quatro anos de monitoramento captou um 

total de 19206 eventos, como representado na Tabela 4.1. Contudo, com o objetivo de 

estudar somente os eventos na região de desenvolvimento da mina e dentro da área de 

cobertura do sistema de monitoramento microssísmico, foi aplicado um filtro espacial 

na interface do IMS Vantage para limitar a área de interesse (foot print) por meio de um 

polígono (Figura 4.2). Como resultado, tem-se um banco de dados de 19119 eventos 

durante esse período. 
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Tabela 4.1 – Resumo dos eventos captados e processados pelo sistema de 

monitoramento microssísmico da mina Cuiabá a partir dos dados extraídos do IMS 

Trace. 

Tipos de eventos captados 2016 2017 2018 2019

Eventos Normais 8005 5215 4064 1932

Detonações 14333 14546 14299 13646

Processados manualmente 15419 10585 11721 9518

Processados automaticamente 10270 7284 7492 5966

Não processados 3513 3381 2965 2463

Eventos teste 408 384 434 380

Eventos Rejeitados 20692 18632 20506 20089

Resumo dos eventos sísmicos na Mina Cuiabá 

 

 

 

Figura 4.2 – Preparação do banco de dados por meio de filtros espaciais no software 

IMS Vantage.  

 

4.2.3. Caracterização dos Eventos Microssísmicos 

 

A análise quantitativa de um evento sísmico induzido pela mineração depende da coleta 

de ao menos quatro informações básicas acerca do evento: a localização; o horário e 

data de ocorrência e o conhecimento de no mínimo dois parâmetros sísmicos 

independentes Mendecki et al. (1999). De maneira similar ao apresentado por Glazer 

(2016), além da data e horário de ocorrência, o presente estudo utilizou a magnitude 

local (mL) e energia sísmica (Et), potência sísmica (P) e momento sísmico (Mo) para a 

caracterização inicial dos eventos na mina Cuiabá. Os parâmetros utilizados são 

resultado do processamento dos dados coletados e trabalhados por meio da interface do 

software IMS Vantage. Dessa maneira, os dados foram pré-filtrados inicialmente de 

acordo com o limite espacial do desenvolvimento da mina e tempo de monitoramento e, 
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quando necessário, foram exportados em formato adequado para tratamentos estatísticos 

mais específicos nos domínios dos softwares Minitab 18 e Excel.  

 

O agrupamento espacial ou cluster espacial associado à análise dos parâmetros de fonte 

sísmica são ferramentas complementares muito úteis para a compreensão da atividade 

sísmica associada à mineração. São, portanto, ferramentas importantes para 

investigação acerca dos possíveis mecanismos de falha do maciço rochoso em minas 

subterrâneas (Hudyma 2008). Nesse sentido, os eventos foram analisados de maneira 

global e divididos temporalmente e ou espacialmente para melhor compreensão da 

atividade microssísmica da mina. Os trabalhos de Hudyma (2008) e Glazer (2016) 

foram amplamente utilizados e muitas das metodologias apresentadas neste estudo 

foram reproduzidas no que tange a aplicação dos clusters e correlação dos parâmetros 

sísmicos para a caracterização dos eventos microssísmicos do presente estudo de caso.  

 

4.2.4. Técnicas de análise sísmicas 

 

Análises sísmicas a partir dos parâmetros da fonte são importantes aliados para 

obtenção de conhecimento integrado da atividade sísmica de uma mina, especialmente 

quando se busca informações sobre a fonte sísmica. Nesse sentido, destacam-se algumas 

análises como a Magnitude-Time History que consiste em um bom indicador dos 

padrões ou taxa de falha do maciço rochoso e do Seismic Hazard (Hudyma 2008). A 

análise diurna por intervalos de horário são muito úteis na identificação de vínculo 

significativo entre os eventos e suas possíveis fontes geradoras, como a relação entre as 

detonações e as variações na resposta sísmica (Hudyma 2008). Além disso, com o 

objetivo de obter mais informações acerca do mecanismo focal a razão entre as ondas S 

e P foram exploradas e analisadas de maneira individual e também a partir da sua 

distribuição acumulada. Todas as análises supracitadas apresentadas nesse estudo são 

universais, amplamente utilizadas, práticas, seguras e auditáveis, como exposto em 

Hudyma (2008).  

 

Nesse sentido, as análises conduzidas nesse estudo visam enriquecer o conhecimento 

acerca do histórico da atividade sísmica da mina Cuiabá, podendo assim contribuir para 

um maior aproveitamento das informações integradas resultantes do monitoramento 
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microssísmico ao longo dos últimos 4 anos. Todas as análises realizadas no presente 

trabalho podem ser facilmente aplicadas no monitoramento e avaliação da sismicidade 

da mina de maneira dinâmica e rotineira, bem como ser aplicadas a outras minas 

subterrâneas monitoradas.  

 

4.2.5. Clusters 

 

A análise por meio de cluster é um método primordial para análises de banco de dados 

na mineração. Pode ser usado como ferramenta independente com o objetivo de obter 

informações acerca da distribuição de um conjunto de dados ou como ferramenta 

durante o pré-processamento dos dados para posteriores análises aplicáveis ao dado 

como um todo ou em clusters já identificados (Ankerst et al. 1999). A aplicação de 

clusters é uma ferramenta muito útil e largamente utilizada no estudo da 

microssismicidade presente em minas, pois facilita o tratamento de banco de dados mais 

numerosos de maneira a melhor agrupá-los de acordo com suas principais 

características, delimitando zonas anômalas como abordado anteriormente em Kijko et 

al. (1993), Kijko e Funk (1994) e Hudyma (2008). 

 

 Cluster temporal 

 

A aplicação de clusters temporais visa comparar com base no histórico de atividade 

microssísmica da mina, a sismicidade de um determinado intervalo de tempo. Nesse 

sentido, para identificação das zonas mais ativas da mina, foi estudado, inicialmente, o 

banco de dados global (2016 a 2019) e, posteriormente, dividido em períodos menores, 

anualmente e trimestralmente. O acompanhamento mensal da microssismicidade da 

mina é uma análise rápida que pode ser feita para identificar períodos de maior 

atividade sísmica. A aplicabilidade desse tipo de tratamento é ínfima, contudo, nesse 

estudo foi conduzido, principalmente para identificar mudanças de comportamento na 

sismicidade da mina Cuiabá, como nos períodos mais ativos associados a outros fatores, 

como sua profundidade e atividades de lavra, quando aplicável.  

 

Um estudo relevante que envolve o uso de clusters temporais é a ocorrência dos eventos 

microssísmicos e os horários de detonações da mina, o que pode trazer informações 
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indispensáveis para melhoria da curva de atenuação e controle da atividade sísmica no 

intervalo de tempo que decorre das detonações (Moreira 2018). Associado às análises 

dos parâmetros sísmicos da fonte, torna-se uma ferramenta estratégica na obtenção de 

possíveis correlações entre os turnos de detonação da mina e a reposta sísmica 

decorrente dessas detonações (blastings).  

 

 Cluster espacial 

 

A aplicação de clusters espaciais no tratamento de eventos sísmicos ocorridos em minas 

é um tema muito abordado na literatura (Tabela 4.2). Nesse momento, foram aplicados 

de três formas diferentes. A primeira consiste na correlação das taxas de atividade 

microssísmica e sua correlação com as cotas dos eventos captados, ou seja, o nível de 

desenvolvimento no qual foram percebidos abalos. A segunda foi realizada no 

levantamento dos níveis mais ativos sismicamente ao longo do tempo, por meio de 

filtros temporais e espaciais. Além disso, foram realizadas análises identificando zonas 

anômalas e maiores produções nas respectivas zonas da mina, durante o período de 

maior atividade.  

 

Por fim foi conduzida uma sequência de análises que consistiram na aplicação de 

clusters de densidade com o objetivo de identificar as regiões com maiores taxas de 

atividade microssísmica. De maneira complementar, foram correlacionados com as 

regiões relativas aos corpos de minério mais relevantes. As análises de densidade foram 

conduzidas no IMS Vantage assumindo como parâmetro principal a porcentagem do 

total de eventos gerados ano a ano. Foram realizadas análises de densidade exploratórias 

desde 30 até 75%. Além disso, o número de interações e o tamanho das células também 

foram avaliados. Para o presente trabalho, foi utilizado o número máximo de interações 

de 5 e tamanho de célula de 10 m. 
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Tabela 4.2 – Autores que abordam a aplicação de clusters no tratamento de eventos 

sísmicos (Hudyma 2008). 

  

 

4.3.  RESULTADOS  

 

4.3.1. Caracterização da Microssismicidade por Meio dos Parâmetros Sísmicos 

 

A partir da preparação dos dados, foram analisados todos os eventos normais ocorridos 

entre os anos de 2016 e 2019 (19.119 microssismos no total). Ao analisar a distribuição 

dos eventos, observa-se que os eventos estão localizados ao longo do desenvolvimento 

da mina como um todo (Figura 4.3). Segundo Glazer (2016), a presença de 

microssismicidade por grande parte da mina reafirma o potencial das informações 

extraídas desses eventos como uma fonte de informação válida não somente acerca da 

dinâmica da mina, mas também acerca do maciço rochoso com um todo, o qual também 

sofre influências da atividade de mineração (Glazer 2016). Nesse sentido, 

diferentemente das informações pontuais de furos de sonda ou análises laboratoriais, a 

sismicidade, definida por um conjunto de eventos sísmicos (Glazer 2016) permite a 

avaliação e interpretação de um conjunto de dados por meio de metodologias 

específicas que superam as limitações pontuais de outros tipos de investigações 

(Mendecki 1997a, Mendecki 2016, Glazer 2016).  
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Figura 4.3 – Representação da atividade microssísmica captada pelo sistema de 

monitoramento da mina Cuiabá durante os anos de 2016 a 2019.  

 

Ao analisar os parâmetros da fonte dos eventos por meio de uma estatística descritiva 

básica (Tabela 4.3), é possível perceber de maneira simplificada que a maioria dos 

eventos captados é considerada de pequena escala, com uma grande parcela dos eventos 

com magnitudes locais concentradas entre -1,5 e -0.6 (Figura 4.4). Já a potência relativa 

dos eventos registrados varia entre 7,0 E-06 m
3
 a 3,9 m

3
. O máximo valor captado de 

magnitude local (mL) foi de 1,3 e o valor mínimo estimado foi de mL = -2,5. De maneira 

geral, são poucos os eventos captados nos extremos da escala de magnitude observada 

na mina Cuiabá. Assim, ao passo que se tem pouco mais de 100 eventos com mL≤ -2,0 e 

somente 9 microssismos com mL ≥ 1,0, tem-se cerca de 14.000 eventos com magnitude 

local estimada entre -1,5 e -0,5.  

 

Tabela 4.3 – Análise descritiva básica de parâmetros microssísmicos dos eventos 

ocorridos entre 2016 e 2019. 

Estatística Básica Et (J) mL Mo (N.m) P (m³)

Tamanho 19119 19119 19119 19119

Mínimo 6.18E-03 -2.50 2.33E+05 7.07E-06

Máximo 4.89E+05 1.30 1.30E+11 3.94E+00

Amplitude 4.89E+05 3.80 1.30E+11 3.94E+00

Média 61.4 -1.2 1.72E+08 0.0

Moda 1.0 -1.3 1.22E+07 0.0

Desvio Padrão 3.66E+03 0.4 2.08E+09 0.1  
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Figura 4.4 – Distribuição global dos microssismos em função da magnitude local. 

 

A variabilidade da distribuição dos eventos microssísmicos em função da magnitude é 

mais bem representada pelos diagramas de caixas ou boxplots, ilustrado na Figura 4.5 e 

Tabela 4.4. Nesse contexto é possível observar que o ano de 2016 apresentou a maior 

amplitude de dados bem como um maior número de valores considerados como 

outliers. Os dados amostrais de 2017 e 2018, por sua vez apresentaram uma distribuição 

semelhante, com mesma variabilidade (Q3-Q1) e valores médios similares. Em 2018, a 

média e a mediana são iguais, indicando que esse período apresenta uma distribuição 

simétrica, ou seja, mais próxima de uma distribuição normal. 2019, contudo foi o 

período que apresentou maior variabilidade dos dados, maior valor de limite superior 

(0,2, sendo o único positivo entre os 4 anos estudados) e o menor valor máximo da 

amostra (mL=0,9).  
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Figura 4.5 – Diagrama de caixa da distribuição da magnitude local dos microssismos ao 

longo dos anos estudados na mina Cuiabá. 

 

Tabela 4.4 – Parâmetros estatísticos da distribuição da magnitude local anual a partir do 

diagrama de caixas. 

Mínimo Máximo
Limite 

Inferior

1º 

Quartil
Média Mediana

Limite 

Inferior

3º 

Quartil

Variabilidade 

(Q3-Q1)

2016 -2.5 1.3 -2.2 -1.5 -1.25 -1.3 -2.2 -1 0.5

2017 -2.2 1.2 -2.1 -1.4 -1.115 -1.2 -2.1 -0.9 0.5

2018 -2.1 1.3 -2.1 -1.4 -1.103 -1.1 -2.1 -0.9 0.5

2019 -2.20 0.90 -2.20 -1.50 -1.11 -1.1 -2.20 -0.80 0.7  

 

É importante ressaltar que a magnitude de um tremor é um conceito relativo que busca 

definir o tamanho de um sismo de maneira relativa a partir da amplitude máxima sobre 

condições idênticas de observação (Glazer 2016). A magnitude (mL), usada no presente 

estudo, é estimada a partir do momento sísmico e da energia sísmica liberada, 

parâmetros obtidos durante a análise espectral. Os maiores eventos (mL ≥ -0,5) captados 

na mina correspondem a cerca de 9% dos eventos monitorados. Já eventos de mL ≥ 0,0 

somam um total de 316 eventos, cerca de 1,6% do total de microssismos captados 

durante os 4 anos avaliados (Figura 4.6).  
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Figura 4.6 – Distribuição dos maiores eventos microssísmicos em função da magnitude 

local: A) Eventos com magnitude mL ≥ -0,5 (visada norte); B) Eventos com magnitude 

mL ≥ -0,5 (visada em planta).  

 

A Figura 4.7 detalha a distribuição dos 19119 eventos microssísmicos captados em 

função da magnitude local estimada e apresenta o tempo de recorrência teórico para 

cada valor de magnitude local obtida ao longo de 4 anos de monitoramento 

microssísmico (2016 a 2019), variando entre -2,5 e 1,3. A relação de Gutenberg-Richter 

(Figura 4.7) também é possível estimar os mecanismos presentes (Hudyma 1995, 

Urbancic et al. 1995,  Ma et al. 2018). Dessa forma, o b-value estimado em 1,3 indica, 

portanto, um valor possivelmente relacionado a mudanças no estado de tensão, i.e., 

causadas por detonações ou escavações subterrâneas (Hudyma 2008). 

 

A partir do exposto pelo gráfico os três maiores eventos nesse período possuem valores 

de magnitude entre 1,2 e 1,3. O período de recorrência teórico dos eventos menores que 

-0,5 são inferiores ao período de um dia, ou seja, ocorrem diariamente. À medida que a 

magnitude aumenta o período de recorrência estimado também aumenta, de maneira 

que eventos de mL=0,0 possuem um período de recorrência de aproximadamente 5 dias 

e eventos de mL=1,0 possuem um período de recorrência médio de 148 dias, como 

indicado na Figura 4.7. 
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Figura 4.7 – Distribuição dos eventos em função da magnitude e probabilidade de 

recorrência em função do tempo. 

 

Ao avaliar a energia sísmica liberada, calculada a partir das equações 2.5 e 2.6 

apresentadas no Capítulo 2, seção 2.3.3, os valores associados variam entre menos de 1 

J até aproximadamente 50000 J, associado ao maior evento registrado na mina com mL 

= 1,3 (Figura 4.8). Segundo Larsson (2004), eventos sísmicos induzidos pela mineração 

possuem valores emitidos de energia sísmica que variam entre 10
-5

 a 10
9
 J, desde 

microssismos pequenos a grandes eventos associados à rockburst. Ao analisar a 

correlação entre a energia sísmica emitida e os valores estimados de magnitude local 

(Figura 4.8) é confirmada a evidência de proporcionalidade direta entre eles, à medida 

que os valores de magnitude aumentam são maiores as energias sísmicas liberadas 

durante os eventos sísmicos. Contudo, há uma variação considerável da energia emitida 

para um mesmo valor de magnitude local, podendo variar na ordem de 10
3
.  

 

A Tabela 4.5 caracteriza com clareza a variação presente no banco de dados tomando 

como base o valor de magnitude local relativa e sua frequência de ocorrência. Dessa 
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forma, eventos de mesma magnitude podem emitir quantidades de energia notavelmente 

diferentes, de maneira que um evento de mL = 0 pode ter a mesma energia emitida em 

um evento de mL = -1,5 e até mesmo similar a um evento de mL = 0,9. À medida que as 

magnitudes assumem um valor positivo essa variação tende a ser um pouco menor, na 

ordem de 10
2
. Quando as magnitudes assumem valores iguais ou superiores a 1, as 

energias emitidas possuem uma amplitude ainda menor, podendo variar entre um e 

quatro vezes. 

  

 

Figura 4.8 – Relação entre os valores de energia sísmica liberada e as magnitudes locais 

dos eventos captados.  

 

Ainda é possível analisar que o número de eventos captados com magnitude igual a -0,6 

(542 microssismos) possui um total de energia liberada de aproximadamente 11 kJ, 

valor similar aos eventos de mL = 0,4 (16 no total). De maneira geral, sismos com 

magnitudes iguais ou maiores que -0,3 tendem a liberar quantidades de energia na faixa 

de 15 a 30 kJ. Aos analisar eventos maiores 0 ≤ mL < 1,0, os valores de energia liberada, 

variam entre 11 e 51 kJ, com uma média de emissão de 25 kJ. É importante frisar que a 

quantidade de eventos para cada intervalo de magnitude é cada vez menor à medida que 

a magnitude aumenta.  

 

Assim, ainda que eventos menores tenham a tendência de liberar energias menores, 

quando analisados em conjunto, sua energia liberada se equipara e por vezes pode até 

superar os níveis relativos aos eventos maiores. Vale ressaltar que os eventos menores 
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ocorrem espaçados ao longo de tempo o que lhe confere um nível de risco sísmico 

muito menor. Portanto, se fosse possível liberar a energia acumulada no maciço rochoso 

por meio de um conjunto de eventos pequenos, ao invés de uma quantidade menor de 

eventos maiores, minas subterrâneas teriam um ambiente muito mais seguro (Glazer 

2016). 

 

Tabela 4.5 – Relação entre os índices de energia sísmica liberada em função das 

magnitudes locais estimadas dos eventos microssísmicos. 

Mínimo Máximo Média Et tot % % acumulada 

-2.5 1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00% 0.00%

-2.4 1 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00% 0.00%

-2.3 5 0.03 0.26 0.12 0.59 0.00% 0.00%

-2.2 23 0.01 4.12 0.40 9.15 0.00% 0.00%

-2.1 83 0.01 22.30 0.50 41.70 0.00% 0.00%

-2 196 0.01 3.45 0.33 63.74 0.01% 0.01%

-1.9 379 0.01 11.80 0.49 186.26 0.02% 0.03%

-1.8 579 0.01 7.58 0.59 343.89 0.03% 0.06%

-1.7 935 0.01 43.00 0.68 631.15 0.06% 0.11%

-1.6 1279 0.01 14.50 0.76 972.42 0.09% 0.20%

-1.5 1620 0.02 19.70 0.95 1532.59 0.13% 0.33%

-1.4 1743 0.01 57.60 1.08 1874.26 0.16% 0.50%

-1.3 1915 0.02 55.40 1.42 2711.62 0.24% 0.74%

-1.2 1835 0.02 91.30 2.01 3683.70 0.32% 1.06%

-1.1 1802 0.01 68.80 2.54 4568.36 0.40% 1.46%

-1 1523 0.01 88.30 3.41 5188.65 0.46% 1.92%

-0.9 1305 0.01 145 4.57 5958.58 0.52% 2.44%

-0.8 893 0.03 395 8.03 7166.53 0.63% 3.07%

-0.7 759 0.03 1310 11.14 8564.42 0.75% 3.83%

-0.6 542 0.21 1030 20.15 10901.85 0.96% 4.79%

-0.5 427 0.30 350 21.57 10919.35 0.96% 5.75%

-0.4 336 0.38 957 43.59 14647.45 1.29% 7.03%

-0.3 288 1.13 858 55.05 15854.34 1.39% 8.43%

-0.2 193 1.49 2270 99.49 19202.23 1.69% 10.12%

-0.1 141 3.78 6220 172.52 24325.58 2.14% 12.26%

0 89 1.33 7160 289.78 25790.55 2.27% 14.53%

0.1 67 11.40 9580 466.26 31239.10 2.75% 17.28%

0.2 55 7.64 6860 468.88 25319.74 2.23% 19.50%

0.3 35 21.60 2250 551.85 19314.80 1.70% 21.20%

0.4 16 59.60 2270 689.04 11024.60 0.97% 22.17%

0.5 13 55.80 3110 1221.22 15875.80 1.40% 23.57%

0.6 11 1020 8810 3375.45 37130.00 3.27% 26.84%

0.7 4 1470 12000 5242.50 20970.00 1.84% 28.68%

0.8 10 491 6820 2059.78 20597.80 1.81% 30.49%

0.9 7 107 13700 7392.43 51747.00 4.55% 35.04%

1 2 7360 12500 9930.00 19860.00 1.75% 36.79%

1.1 2 5010 36800 20905.00 41810.00 3.68% 40.47%

1.2 3 25200 32800 28233.33 84700.00 7.45% 47.92%

1.3 2 103000 489000 296000.00 592000.00 52.08% 100.00%

mL nº eventos
Energia Sísmica (J)
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A partir da análise da porcentagem acumulada de energia liberada em faixas de 

magnitude (Tabela 4.6), é possível concluir que os eventos com magnitudes negativas 

apesar de mais numerosos são responsáveis por um total de 12% da energia sísmica 

liberada ao longo dos quatro anos de monitoramento microssísmico. Já os eventos 

maiores (0≤mL<1,0) emitem cerca de 23% do total da Et. Os maiores microssismos 

captados na mina com magnitudes iguais ou superior a 1, contabilizam nove eventos no 

total, concentrando a maioria da energia total liberada (65%,Tabela 4.6).  

 

Tabela 4.6 – Variação dos níveis de energia sísmica liberada por intervalos de 

magnitude local entre -2.5 e 1.3. 

mL Frequência Et tot (J) % Et Et (J) acumulada % acumulada

≤ -2 113 5.18E+01 0% 5.18E+01 0%

-2.0 |--- -1.0 12283 1.66E+04 1% 1.66E+04 1%

-1.0 |--- 0.0 6407 1.23E+05 11% 1.39E+05 12%

0.0 |--- 1.0 307 2.59E+05 23% 3.98E+05 35%

≥1.0 9 7.38E+05 65% 1.14E+06 100%  

 

Nesse contexto, o momento sísmico consiste na média entre os valores do momento 

derivado da onda P e da onda S (Glazer 2016). É um dos parâmetros da fonte mais 

indicados para a mensuração da força do evento sísmico e possui valores estimados 

entre 2,3E+05 N.m e 1,3E+11 N.m. Como indicado na Figura 4.9, a correlação entre o 

momento sísmico e a magnitude dos eventos da mina Cuiabá é diretamente 

proporcional. Os valores de momento variam aproximadamente na ordem de 10
6
 de 

maneira que, para o evento de menor magnitude (mL = -2.5) o valor de momento é da 

ordem de 10
5
 e, o maior evento captado pelo sistema possui um momento sísmico 

estimado da ordem de 10
11

.  

 

 

Figura 4.9 – Relação entre a magnitude local e os valores de momento sísmico. 

De maneira similar a energia sísmica liberada, o momento sísmico também possui uma 
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faixa de valores observados para cada valor de magnitude local estimada. Contudo, essa 

faixa de valores varia muito menos, e em geral se mantém na mesma ordem de 

grandeza. Os dados presentes na Tabela 4.7 indicam ainda que os valores de momento 

sísmico acumulado para eventos com magnitude entre -0,5 e 0,3 são similares ou 

superiores aos eventos de mL > 0,3. Nesse sentido, o momento sísmico total para 

microssismos de mL = -0,5 chegam a ser quase duas vezes maior que eventos de 

magnitudes locais iguais ou superiores a 1.0.  

 

Além do estudo da energia, momento sísmico e magnitude dos eventos, bem como suas 

correlações é importante analisar os valores das energias S e P (Es e Ep, 

respectivamente). Segundo Kijko e Gibowicz (1994), a razão da energia liberada pelas 

ondas S e P são um importante fator indicativo do tipo do mecanismo da fonte geradora 

dos eventos microssísmicos em minas. De maneira geral, os eventos microssísmicos 

naturais possuem grandes valores de energia associado à onda S em relação a P, de tal 

maneira que sua razão Es/Ep varia entre 10 e 30 (Kijko e Gibowicz 1994, Larsson 2004, 

Mendecki 1997a). Eventos decorrentes de detonações, por sua vez, tendem a possuir 

valores menores (Mendecki 1997a). De acordo com o exposto em Hedley (1992), 

grandes porcentagens de Es/Ep > 10 indicam que grande parte da energia sísmica 

emitida é proveniente da onda S, de tal forma que o mecanismo de falha é em geral 

decorrente de um movimento cisalhante (shear failure). Assim, quanto menor a razão 

entre as energias S e P maior a energia liberada pela onda P, indicando uma maior 

presença da componente double couple do mecanismo da fonte sísmica.  

 

A Figura 4.10 e Figura 4.11 mostram com mais detalhes a distribuição das energias 

emitidas pela onda S e P em função da magnitude local dos eventos captados entre 2016 

e 2019 em Cuiabá. Os valores de energia captados pela onda S variam na ordem de 10
-2

 

e 10
4
 J, já os índices emitidos pela onda P variam da ondem de 10

-3
 e 10

3
 J, como 

indicado pela 

Tabela 4.8. 
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Tabela 4.7 – Relação entre os valores de momento sísmico dos eventos microssísmicos 

em função das magnitudes locais estimadas. 

Mínimo Máximo Média Mo acumulado

-2.50 1 2.33E+05 2.33E+05 2.33E+05 2.33E+05

-2.40 1 4.00E+05 4.00E+05 4.00E+05 4.00E+05

-2.30 5 4.57E+05 5.33E+05 4.90E+05 2.45E+06

-2.20 23 6.19E+05 8.12E+05 7.28E+05 1.67E+07

-2.10 83 8.25E+05 1.16E+06 1.00E+06 8.34E+07

-2.00 196 1.17E+06 1.64E+06 1.40E+06 2.75E+08

-1.90 379 1.65E+06 2.32E+06 2.00E+06 7.57E+08

-1.80 579 2.32E+06 3.27E+06 2.81E+06 1.63E+09

-1.70 935 3.28E+06 4.62E+06 3.97E+06 3.71E+09

-1.60 1279 4.63E+06 6.54E+06 5.56E+06 7.11E+09

-1.50 1620 6.54E+06 9.23E+06 7.87E+06 1.27E+10

-1.40 1743 9.24E+06 1.30E+07 1.10E+07 1.92E+10

-1.30 1915 1.30E+07 1.84E+07 1.56E+07 2.98E+10

-1.20 1835 1.84E+07 2.60E+07 2.19E+07 4.02E+10

-1.10 1802 2.60E+07 3.67E+07 3.10E+07 5.58E+10

-1.00 1523 3.68E+07 5.19E+07 4.39E+07 6.69E+10

-0.90 1305 5.19E+07 7.32E+07 6.15E+07 8.02E+10

-0.80 893 7.33E+07 1.03E+08 8.67E+07 7.74E+10

-0.70 759 1.04E+08 1.95E+08 1.23E+08 9.49E+10

-0.60 542 1.46E+08 2.06E+08 1.73E+08 9.34E+10

-0.50 427 -6.00E-01 2.91E+08 2.43E+08 9.36E+10

-0.40 336 2.92E+08 4.12E+08 3.49E+08 1.17E+11

-0.30 288 4.12E+08 5.81E+08 4.83E+08 1.39E+11

-0.20 193 5.82E+08 8.21E+08 6.87E+08 1.33E+11

-0.10 141 8.21E+08 1.16E+09 9.79E+08 1.38E+11

0.00 89 1.18E+09 1.63E+09 1.41E+09 1.26E+11

0.10 67 1.65E+09 2.30E+09 1.94E+09 1.30E+11

0.20 55 2.33E+09 3.26E+09 2.49E+09 1.35E+11

0.30 35 3.28E+09 4.52E+09 3.91E+09 1.37E+11

0.40 16 4.65E+09 6.22E+09 5.42E+09 8.67E+10

0.50 13 6.56E+09 8.80E+09 7.37E+09 9.58E+10

0.60 11 9.45E+09 1.23E+10 1.07E+10 1.18E+11

0.70 4 1.55E+10 1.81E+10 1.67E+10 6.69E+10

0.80 10 2.12E+10 1.23E+10 9.60E+09 9.60E+10

0.90 7 2.70E+10 3.53E+10 2.98E+10 2.09E+11

1.00 2 3.96E+10 5.06E+10 4.51E+10 9.02E+10

1.10 2 5.68E+10 6.44E+10 6.06E+10 1.21E+11

1.20 3 7.51E+10 9.20E+10 8.62E+10 2.59E+11

1.30 2 1.25E+11 1.30E+11 1.28E+11 2.55E+11

mL nº eventos
Mo (N.m)

 

 

Ao analisar a razão Es/Ep, nota-se que a maioria dos eventos microssísmicos possuem 

valores menores que 10 (Tabela 4.9), o que indica que de maneira geral os mecanismos 

da fonte geradora dos eventos microssísmicos possuem maior contribuição da 

componente de tração. Somente cerca de 20% dos eventos captados durante os 4 anos 
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de monitoramento estudados obtiveram valores acima de 10, e estão, portanto, 

associados à presença de mecanismos da fonte decorrentes de ruptura por cisalhamento. 

Essa parcela de eventos possui mecanismos com maior presença da componente double 

couple.  

 

 

Figura 4.10 – Distribuição das energias da onda S em função da magnitude local.  

 

 

Figura 4.11 – Distribuição das energias da onda P em função da magnitude local. 

 

Tabela 4.8 – Intervalos de energia emitida pelas ondas S e P. 

Energia Mínimo Máximo 

Es (J) 3.09E-03 3.96E+05

Ep (J) 1.63E-04 9.31E+04  

Tabela 4.9 – Relação entre os valores de energia emitidas pelas ondas S, P e a razão 

Es/Ep em função das magnitudes locais estimadas. 



113 

 

mL nº eventos Es (J) Ep (J) Es/Ep

-2.5 1 1.94E-02 3.97E-03 4.89

-2 196 5.41E+01 9.66E+00 5.60

-1.5 1620 1.31E+03 2.23E+02 5.88

-1 1523 4.44E+03 7.48E+02 5.94

-0.5 427 7.56E+03 1.59E+03 4.77

0 89 2.03E+04 4.51E+03 4.51

0.5 13 6.52E+03 2.43E+03 2.69

1 2 6.13E+03 7.12E+02 8.61  

 

4.3.2. Distribuição Diária da Sismicidade 

 

Uma importante análise a ser realizada é o estudo da atividade sísmica por meio da 

correlação temporal de curto prazo. De maneira geral, a sismicidade em mina é 

diretamente afetada pelas detonações de maneira que se espera um aumento da atividade 

sísmica logo após as detonações, principalmente devido ao aumento de eventos 

pequenos (Glazer 2016). Ainda, segundo Glazer (2016), a ocorrência de grandes 

eventos em geral, independe dos horários de detonação e tende a ocorrer a qualquer 

hora do dia. Dessa forma, com o objetivo de melhor analisar a atividade microssísmica 

da mina Cuiabá foi gerado um gráfico da atividade sísmica em um intervalo de 24 h 

contabilizando todos os eventos captados entre janeiro de 2016 e dezembro de 2019, 

como ilustrado pela Figura 4.12. 

 

Ao longo desses quatro anos de monitoramento microssísmico as detonações ocorreram 

em três períodos entre janeiro de 2016 e março de 2018. A partir de abril de 2018 

mudou para somente dois horários de detonação. No primeiro intervalo, os horários 

eram: 7 h, 15 h e 23 h, após a mudança, as detonações passaram para as 7 h e 19 h. 

Como é possível observar a partir do gráfico geral dos eventos entre 2016 e 2019 os 

acúmulos ocorrem entre 7 e 9 h da manhã, 15 e 17 h da tarde e no período da noite entre 

23 h e 1 h da madrugada. Com base nos horários de detonação é evidente o aumento dos 

eventos microssísmicos principalmente nas 2 h que seguem os períodos de detonações 

da manhã, da tarde e em seguida após o último turno da noite (11PM), totalizando três 

picos de atividade microssísmica. O horário de 7PM não caracteriza um pico muito 

elevado de atividade sísmica, mas é possível observar um aumento relativo em relação 

às horas que antecedem à detonação.  
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Figura 4.12 – Distribuição dos horários dos eventos microssísmicos entre 2016 e 2019. 

 

Com o objetivo de analisar separadamente os eventos nos períodos específicos das 

detonações, foram gerados dois gráficos que avaliam separadamente os períodos de três 

e dois horários de detonação, respectivamente representados pelas Figura 4.13 e Figura 

4.14. A partir da Figura 4.13, nota-se que ao longo dos 26 meses que abrangem o banco 

de dados utilizado como entrada para a análise do primeiro período há um aumento da 

atividade microssísmica em três momentos do dia. O primeiro ocorre entre 7 e 8 h da 

manhã, o segundo entre 3 e 5 h da tarde e o terceiro entre 11 h da noite e 1 h da 

madrugada, o que coincide com os períodos de detonação. Durante os picos de maior 

atividade, o acúmulo de eventos por hora chega a dobrar, ultrapassando 1200 eventos.  

 

Ainda deve-se salientar que, durante esses períodos de pico de ocorrência de eventos 

microssísmicos há também a presença de eventos de maior magnitude. Contudo, apesar 

de haver uma ligeira concentração da ocorrência de grandes eventos (mL ≥ 0,0) entre 7 e 

8 h da manhã, horário que coincide com o turno de detonação observa-se que eventos 

maiores ocorrem distribuídos em outros horários ao longo do dia o que sugere que a 

ocorrência de eventos de grandes magnitudes independe das detonações.  
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Figura 4.13 – Distribuição temporal da atividade microssísmica durante o período com 

três horários de detonação. 

 

A partir da transição para dois turnos de detonação ao final do mês de março de 2018, 

foi gerado um novo gráfico de distribuição diária (Figura 4.14) que mostra claramente a 

nova tendência de aumento da atividade sísmica, coincidindo com o novo horário dos 

turnos (7 AM e 7PM). Nesse novo modelo, a atividade microssísmica se mantém 

constante ao longo do dia, com frequências de eventos por hora variando entre 80 e 160. 

Nos horários de pico, entre e 7AM e 10AM e entre 7PM e 9PM a frequência de eventos 

chega a uma faixa de 290 microssismos por hora. Nesses intervalos são maiores as 

ocorrências de eventos pequenos, com magnitude local menor que 2.0 (cor azul).  

 

Durante o período analisado a presença de maiores eventos nas primeiras 2 h que 

sucedem as detonações é facilmente identificada a partir do gráfico, podendo chegar a 

quase 20 eventos (destacados pela cor vermelha). Contudo, de maneira similar ao 

período de três turnos, grandes eventos ocorrem distribuídos ao longo do dia, e, 

portanto, assim como o exposto em Glazer (2016), sua ocorrência aparentemente 

independe das detonações. 
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Figura 4.14 – Distribuição temporal da atividade microssísmica durante o período com 

dois turnos de detonação. 

 

Uma observação relevante ao comparar os dois gráficos gerados é a diferença entre a 

frequência de eventos por hora relativa aos horários de pico. Durante o primeiro período 

(Figura 4.13), a frequência de eventos nas horas seguintes às detonações chega a ser 

quatro vezes maior do que no segundo período (Figura 4.14). De maneira geral, 

observa-se uma menor atividade microssísmica ao comparar os dois primeiros anos de 

monitoramento e os dois últimos. Dessa forma, ao analisar os eventos de maneira global 

(Figura 4.12), devido a menor sismicidade captada entre 2018 e 2019, não é possível 

identificar o pico de atividade microssísmica no período do turno das 7PM. Ao 

comparar os dois períodos, observa-se que os períodos de menor sismicidade em 2016 e 

2017 superam os períodos com maiores taxas que seguem às detonações nos anos 

seguintes. 

 

4.3.3. Atividade Microssísmica 

 

Com o objetivo de identificar os períodos mais ativos e suas correlações espaciais e 

temporais com as zonas mineradas ao longo do processo de desenvolvimento da mina 

foi conduzido o estudo da atividade microssísmica da mina Cuiabá por períodos anuais, 

entre 2016 e 2019. Para tanto, foram aplicados clusters temporais separando o banco de 

dados anualmente. O gráfico da Figura 4.15 ilustra a atividade microssísmica ao longo 

dos meses para os 4 anos estudados. 
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Figura 4.15 – Distribuição anual da microssismicidade da mina Cuiabá. 

 

Ao analisar a atividade microssísmica de 2016 em diante, observa-se que o número de 

eventos captados diminuiu ao longo dos anos (Figura 4.16), isso se deve principalmente 

pelo fato de o sistema de monitoramento ser mais sensível entre os Níveis 11 e 17 de tal 

forma que há uma perda da acurácia nos níveis mais profundos da mina. Ao longo dos 

anos, níveis mais profundos foram sendo desenvolvidos e lavrados, de tal forma que a 

captação e monitoramento dos eventos associados a essas zonas mais profundas foram 

prejudicados. Assim, pode-se afirmar que não houve necessariamente uma diminuição 

da atividade microssísmica da mina, mas sim, uma perda da acurácia dos eventos 

microssísmicos captados pelo sistema de monitoramento microssísmico. Devido ao fato 

da mina ser muito profunda, a possibilidade de um aumento relativo durante o período 

chuvoso não foi sequer avaliado no contexto desse estudo.  

 

 

Figura 4.16 – Frequência de atividade microssísmica da mina Cuiabá entre 2016 e 2019.  

 

Ao analisar a frequência dos eventos ao longo dos anos desde 2016, há uma variação 

considerável entre as taxas de atividade microssísmica mensais, variando entre 327 e 

1439 eventos. Ao longo de 2016 há um aumento expressivo dos eventos em dois 
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períodos do ano, o primeiro ocorre entre abril e maio, que chega a computar 

aproximadamente 1500 eventos microssísmicos. O segundo período de maior atividade, 

por sua vez, ocorre em dezembro, com mais de 1000 eventos. De maneira geral, a partir 

de maio a taxa de microssismicidade decresce até novembro, quando atinge níveis 

similares ao primeiro trimestre. 

 

O ano seguinte se inicia com uma alta frequência de eventos, janeiro possui uma taxa 

superior a 700 microssismos e é o segundo mês mais ativo do ano. Em fevereiro, a taxa 

de atividade microssísmica diminui consideravelmente, computando cerca de sete vezes 

menos eventos que janeiro. A frequência aumenta até junho, o terceiro mês com maior 

número de eventos, um total de 626 microssismos captados pelo monitoramento 

microssísmico. Julho e outubro marcam quedas na taxa microssísmica. Já agosto e 

setembro possuem uma taxa praticamente constante de eventos com aproximadamente 

450 eventos. Novembro por sua vez caracteriza o início do último aumento da taxa 

microssísmica com pouco mais de 500 eventos. Dezembro, por fim é o mês com maior 

taxa de microssismicidade.  

 

Os anos de 2018 e 2019 caracterizam taxas consideravelmente menores, com uma 

média mensal de 250 eventos. O primeiro trimestre de 2018 é um período atípico com 

as maiores frequências de microssismos captados nos 2 anos, em especial devido aos 

meses de janeiro e fevereiro, com aproximadamente 850 e 1305 eventos, 

respectivamente. Entre abril de 2018 até o final de dezembro de 2019, os números de 

eventos captados mensalmente entre 96 e 284. O último trimestre de 2018 configura os 

meses de menor atividade microssísmica daquele ano, variando entre 95 e 150 eventos, 

aproximadamente. O ano de 2019, por sua vez possui uma taxa de frequência de 

eventos entre 100 e 200 ao longo de grande parte do ano, com exceção dos meses de 

abril e maio, que chegam a quase 300 eventos mensais.  

 

De maneira geral, ao analisar os 4 anos de monitoramento e sua atividade microssísmica 

nesse período (Figura 4.16) mostra-se evidente a mudança do comportamento da 

microssismicidade da mina a partir de abril de 2018, dividindo o conjunto de dados 

(dataset) em dois grupos. O primeiro período, desde janeiro de 2016 até março de 2018 

é marcado por altas taxas de eventos microssísmicos e grande variação das taxas 
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mensais de eventos captados, variando entre 100 e 1500 eventos aproximadamente. Já o 

segundo período, entre abril de 2018 e dezembro de 2019 é um período de taxas 

sísmicas consideravelmente menores, com pequenas variações mais atenuadas, entre 

100 e 300 eventos aproximadamente. Tais variações refletem nos índices de energia e 

potência sísmica acumulada, exemplificados pela Figura 4.17. Aproximadamente 70% 

da potência acumulada nos quatro anos analisados estão associadas ao primeiro período 

supracitado. De maneira análoga, 75% do total da energia sísmica liberada pelos 

eventos captados ao longo dos quatro anos também está associada ao primeiro período. 

A diminuição das taxas sísmicas também é evidenciada pela diminuição da inclinação 

da linha que indica o número de eventos acumulado, como ressaltado pelas setas de cor 

amarela (Figura 4.17). 

 

 

Figura 4.17 – Descrição histórica dos eventos microssísmicos captados na mina Cuiabá 

em função dos valores acumulados de atividade sísmica, Et e P e mL.  

 

Os dois grupos definidos coincidem com as informações acerca das taxas sísmicas 

diárias já evidenciadas na Seção 4.3.2 (Distribuição Diária da Sismicidade) e coincidem 

com uma mudança relevante durante o período estudado: a diminuição dos turnos de 

detonação diários da mina. Além disso, é importante pontuar que a partir de setembro 

de 2017 começaram a ser lavrados corpos de minério no Nível 18 (N18). Nesse período, 

o sistema de monitoramento vigente possuía uma sensibilidade mais assertiva entre os 

Níveis 11 e 17, de tal maneira que a sismicidade decorrente da atividade de lavra nos 

níveis subjacentes ao Nível 17 (N17) tiveram sua captação prejudicada.  
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Ainda em relação às atividades de lavra referentes aos níveis inferiores ao N17, sabe-se 

que em 2017 a produção do N18 foi de aproximadamente 6% da massa total produzida 

(lavras + desenvolvimento) naquele ano. Já em 2018, essa participação aumentou 

consideravelmente e representou 30% da massa total anual. Já em 2019, além do N18 

começaram a serem explorados os Níveis 19 e 20 e em conjunto esses três níveis foram 

responsáveis por cerca de 60% da massa total extraída em 2019. Dessa forma, acredita-

se que tanto a diminuição dos horários de detonação quanto o desenvolvimento da mina 

em profundidade marcado pelo início das lavras em níveis abaixo do Nível 17 atuaram 

de maneira conjunta refletindo diretamente na microssismicidade da mina.  

 

 Análise espacial da taxa microssísmica 

 

Com o objetivo de melhor caracterizar a localização dos microssismos o banco de dados 

foi filtrado de acordo com a profundidade de ocorrência dos eventos microssísmicos 

captados na mina Cuiabá. Inicialmente, foi realizada uma análise das profundidades 

médias mensais dos eventos microssísmicos ocorridos como ilustrado pelo gráfico da 

Figura 4.18 que descreve as profundidades médias dos eventos captados pelo 

monitoramento por mês ao longo dos quatro anos estudados, como mostra.  

 

 

Figura 4.18 – Distribuição dos eventos microssísmicos em função das profundidades 

médias dos eventos captados na mina Cuiabá.  

 

De acordo com o exposto na Figura 4.18, a atividade microssísmica teve suas 

profundidades médias entre os Níveis 13 e 16 (N13, N14, N15 e N16). Em 2016, as 

profundidades médias ficaram concentradas principalmente no N14. No ano seguinte, as 
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profundidades médias oscilaram entre N14 e N15 com a exceção de agosto e novembro, 

que tiveram suas médias nas cotas correspondentes aos N16 e N13, respectivamente. O 

ano de 2018, por sua vez teve a maioria dos meses com médias associadas ao Nível 14, 

com a exceção do mês de janeiro (N15) e setembro (N13). O ano seguinte, 2019, foi um 

ano com profundidades médias heterogêneas. O primeiro semestre teve suas cotas entre 

os Níveis 13 e 14. O segundo semestre foi marcado por cotas médias no N14 e N15 até 

outubro, novembro e dezembro já tiveram cotas correspondentes ao N16 (Figura 4.18).  

 

Ao avaliar os dados referentes à profundidade de forma mais detalhada nota-se que a 

média, por ser uma medida de tendência central, não descreve a variabilidade destes, 

generalizando as características da distribuição. Assim, para uma avaliação mais 

assertiva da ocorrência dos microssismos em função da sua localização (z), os mesmos 

foram avaliados de acordo com a quantidade de eventos mensais relativos a cada nível 

da mina a partir do N11. Cada nível foi avaliado individualmente até a profundidade 

relativa ao N17, sendo que a partir deste todos os eventos mais profundos foram 

analisados conjuntamente caracterizando os níveis inferiores (N17+). 

 

O ano de 2016, apesar de apresentar uma taxa média associada à cota do N14 (Figura 

4.18) durante grande parte do ano, teve as maiores densidades de eventos entre fevereiro 

e novembro associadas aos N12 e N13, variando entre 40% e 67% da taxa mensal 

relativa a esse período (Figura 4.19). De fato, somente em janeiro o N14 apresentou 

grande ocorrência de eventos, com cerca de 60% das ocorrências captadas naquele mês, 

que refletiu em fevereiro (20% do total de eventos captados naquele período). Ainda 

nesse ano, merecem destaque as concentrações no mês de março associada ao N16 

(22%), e também o N17 durante agosto setembro, com 20% e 21%, respectivamente. 

Por último, em dezembro, os níveis N15 (25%) e N17 (22%) foram os mais ativos.  

 

Em 2017 a taxa microssísmica teve uma distribuição mais equilibrada ao longo dos 

níveis em especial entre N12 e N17 (Figura 4.19). Contudo, ainda é possível observar 

algumas concentrações ao longo dos meses. No primeiro trimestre, N16 e N17 

concentram juntos cerca de 40% das taxas mensais. Já no segundo trimestre, os níveis 

14 e 17 são os mais ativos, com 31% dos eventos sísmicos de abril concentrados no N14 

e cerca de 40% das taxas mensais de maio e junho relativas ao N14 e N17. O terceiro 
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trimestre, por sua vez, tem as maiores taxas de eventos concentrados no N12, chegando 

a 45% da taxa de agosto. Já no último trimestre de 2017, os eventos se concentram nos 

níveis mais profundos da mina (N17 e N17+), com cerca 60% da microssismicidade do 

mês de novembro. O N17 apresenta-se como o mais ativo ao longo dos três meses, 

chegando a concentrar 32% da taxa mensal captada pelo sistema, com exceção de 

alguns focos pontuais no mês de dezembro correspondente ao N14 (20%) e ao N12 

(15%). Dessa maneira, ainda que a média das cotas dos eventos indique o N14 como um 

nível de destaque, houve outros locais na mina que se destacaram ao longo de 2017, 

como os níveis supracitados. 

 

Figura 4.19 – Concentração dos eventos microssísmicos em função taxas sísmicas 

mensais e sua profundidade relativa ao longo dos níveis da mina Cuiabá entre 2016 e 

2019.  

 

Em 2018, a sismicidade está principalmente disposta entre os N12 e N14, variando entre 

50% e 70% das taxas mensais daquele ano. Fevereiro possui a maior concentração de 

eventos no N14, 50% da taxa mensal (Figura 4.19). A partir de outubro os microssismos 

apresentam-se ainda mais condensados, ficando distribuídos entre os N12 e N13. Em 

novembro e dezembro mais de 50% dos eventos microssísmicos ocorrem nas 

profundidades relativas a esses níveis. Tal comportamento se mantem até junho de 

2019. Já no segundo semestre a microssismicidade se comporta de maneira polarizada, 

tanto entre os N12 e N13 e também nos níveis mais profundos, especialmente aqueles 

abaixo do N17. Novembro e dezembro possuem as maiores taxas mensais relativas aos 

níveis inferiores, sendo a microssismicidade de dezembro concentrada em cerca de 40% 

abaixo do N17. É importante ressaltar que nesse período já havia lavras em produção 

até o Nível 20. 
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 Correlação entre a atividade de lavra e a análise espacial da 

microssismicidade 

 

Assim, a partir da caracterização das profundidades dos eventos e sua variação ao longo 

do tempo é possível correlacionar tais níveis de atividade sísmica com aspectos da 

dinâmica da mina, como por exemplo, a produtividade da mina. Desse modo, os valores 

de produção da mina Cuiabá foram analisados de maneira sistemática, avaliando os 

dados de atividade sísmica relativos aquele período e suas profundidades em função dos 

níveis da mina (Figura 4.20) e as quantidades lavradas em cada nível, entre 2017 e 2019 

(Figura 4.21). Ao avaliar as duas imagens é nítida a correlação entre os níveis com 

maior concentração de eventos e aqueles com maior produtividade no mesmo período, 

mostrando comportamentos similares nos níveis mais rasos (N11 ao N14) e nas zonas 

mais profundas com pequenas variações (N17 e N17+). Reafirmando assim a influência 

direta das atividades de lavra no aumento da sismicidade.  

 

Figura 4.20 – Distribuição dos eventos microssísmicos ao longo dos níveis da mina 

Cuiabá entre 2017 e 2019.  

 

As regiões de maior atividade sísmica com densidade de eventos na faixa de 40-50% 

ocorrem nos níveis mais rasos da mina em setembro de 2017 (N12), março de 2018 

(N14) e junho de 2019 (N12 e N13). Tais domínios concordam com as zonas de maior 

produção respectivas (Figura 4.21). Em 2019, mais especificamente entre fevereiro e 

junho, há um aumento da produtividade entre N12 e N13, tendo em resposta um 

acúmulo respectivo de eventos nos mesmos pontos, com concentrações entre 30-40%. 

No segundo semestre de 2019, os níveis mais profundos da mina aumentam sua 

representatividade na produção, concentrando grande parte da massa de minério 
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extraída naquele período. Em reflexo a essas atividades é possível observar um acúmulo 

de eventos nessa zona mesmo dada à perda de sensibilidade do arranjo abaixo do nível 

17, como observado na Figura 4.20.  

 

 

Figura 4.21 – Taxas de produções em função dos níveis minerados na mina Cuiabá 

entre 2017 e 2019. 

 

Percebe-se ainda que nas zonas de maior produção também haja uma maior densidade 

de eventos e, de maneira geral, os eventos tendem a diminuir gradativamente a partir da 

zona concentrada. Um exemplo evidente desse comportamento consiste no primeiro 

semestre de 2017 que apresenta uma malha de concentrações da ordem de 10-20% ao 

redor da maior densidade de eventos relativa a maio de 2017, no N14. O período entre 

outubro de 2018 e junho de 2019 também se comporta da mesma forma com 

concentrações de 30-40% circundadas por densidades menores, entre 20-30% entre os 

N12 e N14, principalmente. 

 

4.3.4. Zonas de Maior Atividade Microssísmica 

 

Com o objetivo identificar espacialmente as zonas de maior atividade sísmica na mina 

Cuiabá durante o período estudado, foram realizadas análises de densidade que visam 

agrupar as regiões com concentrações de eventos microssísmicos. As análises foram 

conduzidas no software IMS Vantage, de tal forma que os polígonos resultantes na 

Figura 4.22 agrupam as zonas que concentram 75% dos eventos ocorridos ao longo dos 

quatro anos de monitoramento. A Figura 4.23 por sua vez, indica a região que concentra 
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metade dos eventos nesse período (50%), e ao realizar a análise de densidade para 

agrupar as regiões em que ocorreram 30% dos eventos registrados nesses 4 anos, os 

polígonos resultantes são representados na Figura 4.24.  

 

Como esperado as zonas de maior atividade microssísmica estão localizadas entre os 

Níveis 11 e 17, local em que o monitoramento microssísmico possui melhor cobertura e 

assertividade. Ao comparar as análises realizadas observa-se que as ocorrências dos 

eventos se encontram bem distribuídas ao longo desses níveis, de tal forma que os 

polígonos gerados a partir da análise de densidade de 75% abrangem uma área 

considerável do desenvolvimento da mina (Figura 4.22). 

 

O resultado da análise de densidade (50%) mostra-se um pouco mais refinado, expondo 

com mais clareza uma tendência de maior concentração de eventos na região oeste da 

mina (Figura 4.23). Ao analisar as regiões resultantes da análise de densidade igual a 

30%, têm-se os resultados mais refinados para o banco de dados trabalhado (Figura 

4.24). Dessa maneira, é evidente a maior concentração na porção W, onde estão 

localizados os corpos Fonte Grande Sul (lado direito) e Serrotinho (Figura 4.25).  

 

 

Figura 4.22 – Zonas sísmicas que concentram 75% da microssismicidade da mina 

Cuiabá: A) visada para norte. B) Visada em planta. 
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Figura 4.23 – Zonas sísmicas que concentram 50% da microssismicidade da mina 

Cuiabá: A) visada para norte. B) Visada em planta. 

 

 

Figura 4.24 – Zonas sísmicas que concentram 30% da microssismicidade da mina 

Cuiabá: A) visada para norte. B) Visada em planta. 
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Figura 4.25 – Zonas microssísmicas mais ativas da mina Cuiabá. 

 

4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A sismicidade da mina Cuiabá começou a ser monitorada a partir de dezembro de 2015 

e, no presente estudo foi estudada entre janeiro de 2016 e dezembro de 2019. Dessa 

maneira, a partir da compilação e integração dos dados da atividade microssísmica 

captada pelo monitoramento ao longo desses quatro anos foi possível caracterizar de 

maneira mais detalhada a sismicidade da mina Cuiabá, bem como identificar suas 

peculiaridades ao longo do período investigado. Ao todo foram captados mais de 19200 

eventos classificados como normais, dos quais 19119 foram selecionados após a 

aplicação de filtros espaciais que limitavam a ocorrência dos mesmos nos arredores do 

desenvolvimento da mina.  

 

Ao abordar os dados de maneira global, foram captados eventos com magnitudes locais 

entre -2,5 e 1,3. É importante salientar que a sismicidade da mina Cuiabá é 

majoritariamente caracterizada por pequenos eventos microssísmicos de tal forma que 

quase a totalidade dos eventos possui estimativas de magnitudes negativas e mais de 

70% dos eventos captados pelo sistema de monitoramento microssísmico são 

considerados pequenos com magnitudes entre -1,5 e -0,5. Os maiores eventos, com 

magnitudes maiores ou iguais a zero, correspondem a menos de 2% do total de eventos 

que ocorreram entre 2016 e 2019. Os anos de maior atividade microssísmica na mina, 

2016 e 2017, se devem, principalmente, a maior atividade de lavra na região de maior 

assertividade do arranjo do monitoramento microssísmico. Com o aprofundamento da 
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lavra a partir de 2018 nota-se uma diminuição crescente dos eventos captados pelo 

sistema de geofones ao longo da mina.  

 

Os outros parâmetros sísmicos analisados como a energia sísmica e o momento sísmico 

são diretamente proporcionais aos valores estimados de magnitude local. Por 

conseguinte, a energia sísmica emitida pelos eventos é tanto maior quanto maior for o 

sismo. Contudo, a energia acumulada pelos eventos menores, que constitui a maioria do 

banco de dados do estudo de caso vigente corresponde a pouco menos de 15% do total 

acumulado. Todo o restante da energia sísmica é liberada pelos eventos com mL≥0, 

ainda assim, os valores estimados não ultrapassam a ordem de 10
5 

e são de ordem 

inferior aos níveis associados a grandes eventos de explosão de rocha (rockburst), como 

exposto por Glazer (2016). 

 

Analogamente, as análises da taxa de sismicidade diária durante todo o intervalo de 

tempo estudado estão em consonância com o apresentado por Glazer (2016), é evidente 

o aumento da sismicidade nas horas seguintes às detonações. De maneira 

complementar, em alguns horários é possível observar um aumento significativo de 

eventos de magnitude menor que -2,0. Por outro lado, ao observar os grandes eventos 

que sucederam na mina, não é possível identificar um aumento dos eventos maiores nas 

primeiras horas que decorrem as detonações, concluindo-se que a ocorrência desses 

independe da presença de detonações.  

 

Um grande ponto a ser ressaltado é a influência causada pela mudança da rotina dos 

planos de fogo da mina, marcados pela diminuição de três turnos com detonações 

diárias para dois. Essa mudança é notória quando se analisa o comportamento da 

sismicidade de Cuiabá em longo prazo. Dessa forma, é possível dividir o período 

estudado em dois grupos muito bem definidos, um deles associado às três detonações 

diárias e o segundo relativo à dinâmica de duas detonações diárias. Aliado este 

momento de atenção identificado, o desenvolvimento da mina em profundidade ao 

longo dos anos apresenta-se como outro fator controlador de destaque, marcado pelo 

início das lavras em corpos no nível 18 em setembro de 2017. As lavras abaixo do Nível 

17 estão fora do alcance ótimo do arranjo de geofones em funcionamento durante o 

período estudado. Consequentemente, parte da sismicidade induzida pelas atividades de 
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lavras nesses níveis teve sua percepção prejudicada. Assim, a partir do momento em que 

os níveis de produção relativos às regiões mais profundas da mina aumentaram, 

sobretudo a partir de 2018, a sismicidade captada diminui em função da cobertura do 

arranjo, necessitando uma ampliação para melhor monitoramento nos Níveis 18, 19, 20.  

 

Ao analisar as zonas mais ativas da mina dentro das limitações do sistema de 

monitoramento e considerando sua região mais assertiva (N11 ao N17), é possível 

observar com mais clareza a variação da distribuição dos eventos microssísmicos ao 

longo do desenvolvimento da mina. Uma correlação confirmada nesse processo foi a 

forte interação entre a quantidade de eventos associados aos níveis mais lavrados 

analisados entre 2017 e 2019, reafirmando o aumento da sismicidade associada à lavra, 

como previamente exposto em Mendecki (1997a), Larsson (2004), Hudyma (2008) e  

Glazer (2016). Inicialmente, ao observar a média das cotas dos eventos microssísmicos 

ocorridos, observa-se que a atividade sísmica durante o período estudado se concentra 

entre os Níveis 13 e 16.  

 

Contudo, a sua caracterização por meio da média das profundidades dos eventos, 

apresenta-se como uma alternativa pouco aplicada ao contexto desse estudo. 

Diferentemente do estudo de caso da Mina de Palabora apresentado por Glazer (2016), 

a Mina de Cuiabá possui lavras simultâneas em diferentes profundidades e uma rotina 

de alta dinamicidade durante o período investigado. Além das lavras em diferentes 

locais deve-se considerar também o desenvolvimento de níveis mais profundos. Por 

outro lado, em Glazer (2016), os momentos da mina Palabora são muito bem 

delimitados em função da profundidade, como por exemplo, o período de transição 

entre lavra a céu aberto e os inícios das escavações da mina subterrânea.  

 

Em suma, pode-se concluir que a analise temporal mensal das concentrações dos 

eventos em função da sua profundidade, apesar de mais trabalhosa é também mais 

detalhada e indicada para o presente estudo de caso. De fato, mostra uma correlação 

direta com as taxas de produção analisadas entre 2017 e 2019. De maneira simplificada, 

ao analisar a sismicidade anual dos níveis analisados, pode-se dizer que os Níveis 12 e 

13 e 14 foram aqueles com maior número de eventos em 2016, totalizando cerca de 

60% dos eventos ocorridos naquele ano. Os Níveis 16 e 17 também tiveram uma 
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atividade microssísmica relevante, com 13% e 14% respectivamente. O ano de 2017, 

por sua vez, teve uma concentração de eventos mais robusta no Nível 17 (21%). 

Segundamente, foi observada uma maior densidade de eventos no Nível 12 (18%). O 

terceiro nível com maior atividade microssísmica foi o N14, com 15% dos eventos 

ocorridos naquele ano. No ano seguinte, o nível que se destacou com maior número de 

eventos foi o N14 (30%), os Níveis 13, 15 e 17 uma atividade sísmica similar, 

contribuindo com 11% da microssismicidade de 2018. Os níveis mais profundos (N17+) 

tiveram uma sismicidade correspondente a 12% daquele ano. Por fim, o ano de 2019 

teve 50% da microssismicidade total concentrada entre os Níveis 12 e 13, com maior 

representatividade também nos níveis mais profundos, N17 e inferiores, totalizando 

25% da taxa sísmica anual.  

 

De maneira complementar ao estudo das zonas mais ativas da mina durante o período 

estudado, foram conduzidas ainda análises de densidade executadas no software IMS 

Vantage. Trata-se de uma metodologia acessível e muito útil para melhor visualização 

de zonas anômalas de maior atividade sísmica, pois consiste em uma análise de rápida 

execução e permite aplicação de cluster temporal e espacial, podendo ser conduzida na 

mina de maneira rotineira e reaplicada em diferentes períodos e locais de interesse. Por 

conseguinte, a criação de um banco de dados de fácil acesso e análise visual facilita a 

identificação de possíveis zonas de maior instabilidade, servindo assim como base para 

futuras investigações e posterior detalhamento em função dos níveis e corpos de 

minério, bem como sua correlação com informações geológicas e geotécnicas 

relevantes.  
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CAPÍTULO 5 

 

METODOLOGIA DE ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DE 

EVENTOS MICROSSÍSMICOS 

 

O monitoramento microssísmico é capaz de gerar banco de dados de grandes dimensões 

e a gestão e aplicação de ferramentas que auxiliam no tratamento e interpretação desses 

dados é uma ferramenta essencial para sua aplicação. Nesse contexto, o presente 

capítulo visa apresentar algumas metodologias utilizadas no que tange a aplicabilidade 

de ferramentas capazes de filtrar espaço-temporalmente os dados microssísmicos para a 

caracterização de regiões delimitadas em mina subterrânea. Para tanto, foram usados os 

dados captados a partir do monitoramento microssísmico presente na mina Cuiabá 

durante o ano de 2018 e 2019 com o intuito de caracterizar a microssismicidade de 

quatros dos principais corpos mineralizados da mina. 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

 

A aplicação de estudos estatísticos é amplamente utilizada na mineração, 

principalmente quando envolvem grandes bancos de dados. Nos estudos que envolvem 

a sismologia de mina não é diferente. Na literatura, são vastas as referências que 

distinguem grupos espaciais distintos e clusters de eventos sísmicos (Hudyma 2008). 

Nesse contexto, o trabalho de Hudyma (2008) é umas das principais referências no que 

tange à aplicação de métodos estatísticos e, principalmente métodos de clusterização 

(clustering) para o tratamento de dados microssísmicos em mina. O termo estatístico 

cluster está associado ao agrupamento de uma amostra de dados a partir de uma ou mais 

características comuns como, por exemplo, parâmetros, unidades estatísticas ou 

classificações (Radermacher et al. 2010). No âmbito da sismologia em mina, destaca-se 

a aplicação de clusters temporais e clusters espaciais. Esta última consiste em uma 
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ferramenta potencial para a identificação de grupos de eventos de mesmo mecanismo 

focal (Hudyma 2008). 

 

Dessa forma, como o objetivo de melhor caracterizar a microssismicidade da mina 

Cuiabá em seus principais corpos, foram utilizados os dados captados pelo sistema 

microssísmico entre os anos de 2018 e 2019, totalizando 5992 eventos. As informações 

coletadas e interpretadas buscam descrever os eventos microssísmicos de maneira 

organizada, visando identificar possíveis zonas anômalas, como zonas de maior 

atividade sísmica e/ou presença de eventos expressivos discretizados por meio de 

clusters espaciais capazes de delimitar as regiões desses corpos de maneira individual.  

 

De maneira simplificada, os principais corpos da mina podem ser divididos em dois 

tipos: veios estreitos (narrow veins) e os corpos de minério majoritários (major 

orebodies). Os veios estreitos compreendem os corpos de Canta Galo, Balancão, 

Galinheiro e Galinheiro Extensão, que se encontram no flanco invertido da dobra em 

cone tubular. São corpos menos espessos e com mergulho mais horizontalizado nos 

quais a estratigrafia se encontra invertida (Vitorino e Andrade, 2017). Por essa última 

característica citada, a litologia de pior qualidade geomecânica da mina (xisto grafitoso 

ou carbonoso - XG) se apresenta na lapa (footwall). Atualmente, estes corpos foram 

lavrados até o Nível 14 da mina, indicando menor profundidade e atividade de lavra e 

desenvolvimento mais concentrados.  

 

Já no flanco normal, os corpos de Serrotinho e Fonte Grande Sul formam os principais 

corpos de minério, também denominados de major orebodies. Consistem em corpos de 

maior espessura, verticalmente inclinados e de estratigrafia normal (XG na capa – 

hangingwall). Atualmente, para esses corpos há lavra profunda até o Nível 19, 

propiciando ambiente de tensão distinto ao dos veios estreitos (narrow veins). O corpo 

Serrotinho, em específico, se destaca por estar intensamente redobrado. Dessa forma, 

com base nas regiões de maior intensidade de lavra foram selecionados quatro corpos 

para condução das análises, são eles: Balancão, Galinheiro, Fonte Grande Sul e 

Serrotinho. Dentre todas as bibliografias consultadas para o desenvolvimento deste 

estudo, destacam-se majoritariamente: Mendecki (1997a, 2016), Mendecki et al. (1999, 

2010), Larsson (2004), Hudyma (2008). 
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5.2. METODOLOGIA 

 

5.2.1. Cluster  

A análise por meio de clusters é um método primordial para análises de banco de dados 

na mineração. Pode ser usado como ferramenta independente com o objetivo de obter 

informações acerca da distribuição de um conjunto de dados ou como ferramenta 

durante o pré-processamento dos dados para posteriores análises aplicáveis ao dado 

como um todo ou em clusters já identificados (Ankerst et al. 1999). A aplicação de 

clusters é uma ferramenta muito útil e largamente utilizada no estudo da 

microssismicidade presente em mina, pois facilita o tratamento de amostras mais 

numerosos de maneira a melhor agrupá-las de acordo com suas principais 

características, delimitando zonas anômalas como abordado anteriormente em Kijko et 

al. (1993), Kijko e Funk (1994) e Hudyma (2008). 

 

Clusters temporais apresentam diversas aplicabilidades, podem ser utilizadas para 

comparar, por exemplo, a microssismicidade com eventos de detonações e lavra 

(Moreira 2018). No presente capítulo, a aplicação desses clusters ficou limitada ao 

prévio tratamento dos dados, restringindo a população amostral aos eventos ocorridos 

nos anos de 2018 e 2019 e também em pontuais delimitações para melhor detalhe de 

períodos de lavra e maior atividade microssísmica afim de melhor avaliar mudanças no 

comportamento da sismicidade nos corpos mineralizados da mina Cuiabá.  

 

A utilização de clusters espaciais no tratamento de eventos sísmicos ocorridos em minas 

é um tema muito abordado na literatura. Contudo, apesar da relação direta entre os 

eventos a estruturas geológicas e geotécnicas como pilares, diques e falhas, são 

limitados os estudos que abordam tais correlações e utilizam essa informação para a 

aplicação dos filtros durante o tratamento dos dados (Hudyma 2008). Dessa maneira, 

com base no trabalho apresentado por Hudyma (2008), algumas metodologias serão 

aplicadas no presente estudo de caso com o objetivo de melhor investigar os eventos 

sísmicos por meio da análise espacial dos mesmos.  
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Neste estudo, os clusters espaciais foram aplicados com o objetivo de avaliar 

individualmente alguns dos principais corpos mineralizados da mina Cuiabá, 

possibilitando caracterizá-los em função das suas taxas microssísmicas ao longo de dois 

anos de monitoramento. Foram ainda aplicados clusters de densidade com a finalidade 

de identificar as regiões ou zonas de maior microssismicidade para posterior correlação 

com suas causas, como desenvolvimentos e realces, quando aplicável. Estas análises 

foram conduzidas no software IMS Vantage assumindo como parâmetro fixo um 

número máximo de cinco interações e tamanho de célula = 20 m. A porcentagem do 

total de eventos foi avaliada ano a ano com concentrações variadas, praticadas entre 

15% e 75% de maneira a delinear as zonas mais ativas de cada corpo mineralizado. Por 

fim, foram ainda realizadas algumas investigações locais a partir da delimitação das 

zonas mais ativas visando correlacionar essas regiões com alguns dos possíveis fatores 

influenciadores dessas altas taxas sísmicas.  

  

5.2.2. Preparação do banco de dados 

 

O monitoramento microssísmico em 2018 captou um total de 4064 eventos. Já em 2019, 

foram captados 1928 eventos microssísmicos. Com o objetivo de estudar somente os 

eventos na região de desenvolvimento da mina e dentro da área de cobertura do sistema 

de monitoramento microssísmico, foi aplicado um filtro espacial na interface do 

Vantage para limitar a área de interesse por meio de um polígono (Figura 5.1). Como 

resultado, tem-se um banco de dados de 5952 eventos caraterizados pelo processamento 

da IMS como eventos do tipo normais durante os dois anos analisados. 
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Figura 5.1 – Preparação do banco de dados por meio de filtros espaciais no software 

IMS Vantage.  

 

5.2.3. Caracterização dos eventos microssísmicos 

 

A análise quantitativa de um evento sísmico induzido pela mineração depende da coleta 

de ao menos quatro informações básicas acerca do evento: a localização; o horário e 

data de ocorrência e o conhecimento de no mínimo dois parâmetros sísmicos 

independentes (Mendecki et al. 1999). O agrupamento espacial ou cluster espacial 

associado à análise dos parâmetros de fonte sísmica são ferramentas complementares 

muito úteis para a compreensão da atividade sísmica associada à mineração. São, 

portanto, ferramentas importantes para investigação acerca dos possíveis mecanismos 

de falha do maciço rochoso em minas subterrâneas (Hudyma 2008).  

 

Nesse sentido, a data e o local dos eventos foram explorados no presente trabalho por 

meio de clusters temporais e espaciais. Temporalmente, os eventos foram analisados de 

maneira global para os dois anos de estudo e divididos em períodos menores, quando 

necessário. O trabalho de Hudyma (2008) foi amplamente utilizado e muitas das 

metodologias apresentadas neste estudo foram abordadas no que tange a aplicação dos 

clusters para a caracterização dos eventos microssísmicos do presente estudo de caso. 

Dentre os principais parâmetros sísmicos abordados, destacam-se: energia sísmica, 

momento sísmico, potência e magnitude local (estimada a partir do momento sísmico e 

da energia sísmica liberada, parâmetros obtidos durante a análise espectral). Deve-se 

ressaltar, contudo, que a magnitude de um tremor é um conceito relativo que busca 
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definir o tamanho de um sismo de maneira relativa a partir da amplitude máxima sobre 

condições idênticas de observação (Glazer 2016). 

 

Dessa forma, os parâmetros utilizados são resultado do processamento dos dados 

coletados e trabalhados por meio da interface do software Vantage e GEM4D, onde 

foram pré-filtrados de acordo com o limite espacial do limite de desenvolvimento da 

mine a posteriormente agrupada a partir da criação dos sólidos na interface do Vantage 

para a caracterização da microssismicidade dos principais corpos de minério de Cuiabá, 

limitando-se a análise entre os anos de 2018 e 2019. Nesse contexto, deve-se ainda 

pontuar que eventos correlatos espaço-temporalmente a alguns eventos de FOGs 

registrados em 2019 foram classificados segundo o Índice de classificação das taxas de 

vibração e deformação sugeridas por Ma et al. (2020).  

 

5.3. RESULTADOS  

 

Com o objetivo de selecionar períodos específicos do monitoramento microssísmico 

foram aplicados filtros espaciais para uma caracterização dos aspectos locais da 

microssismicidade de Cuiabá. A aplicação dos clusters espaciais, por sua vez, foi 

conduzida a fim de poder caracterizar os principais corpos de Cuiabá de maneira 

individual e, assim, poder observar as características e tendências destas regiões. As 

análises dos corpos mineralizados de maneira individual foram possibilitadas a partir da 

do desenvolvimento dos seus limites na forma de polígonos no software IMS Vantage, 

que predeterminaram a condução de análises e investigações complementares dessas 

áreas previamente delimitadas. 

 

5.3.1. Aplicação de Clusters Temporais 

 

A partir do banco de dados global analisado na presente dissertação foi conduzido um 

pré-processamento de filtros temporais dos eventos captados pelo monitoramento 

microssísmico de maneira a limitar a amostra de dados entre os anos de 2018 e 2019 

(Figura 5.2). Filtros de maior detalhe, definidos em intervalos de horas, dias, semanas 

ou meses podem ser bastante úteis em análises mais específicas, como em correlações 
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com atividades de lavra e períodos de detonações. Também foram aplicados 

pontualmente e serão melhor detalhados na sequência.  

 

Figura 5.2 – Atividade microssísmica da mina Cuiabá entre 2018 e 2019. 

 

Como previamente exposto na Seção 5.2.2 e com mais detalhe no Capítulo 4, é 

importante ressaltar que o ano de 2018 apresentou uma atividade sísmica 

consideravelmente maior que 2019, captando aproximadamente quatro vezes mais 

eventos para um mesmo período de tempo. Acredita-se que isso se deve principalmente 

devido o aprofundamento da mina a níveis mais profundos, se distanciando da região de 

maior assertividade do monitoramento em atividade neste período. 

 

5.3.2. Aplicação de Clusters Espaciais 

 

A aplicação de ferramentas de agrupamento espacial foi empregada neste trabalho com 

o objetivo de melhor compreender as microssismicidades de alguns dos principais 

corpos mineralizados de Cuiabá. A primeira etapa deste processo consistiu na 

construção de um polígono para cada uma das regiões mineralizadas da mina. Esse 

processo objetivou uma delimitação representativa da área já definida a partir do 

modelo geológico produzido pela equipe de geologia da mina. Os limites definidos de 

cada um destes corpos possibilitaram a aplicação de clusters espaciais para melhor 

investigação dos dados microssísmicos bem como outras análises correlatas. 

 

Salienta-se, contudo, que a definição desses polígonos no IMS Vantage passou por 

algumas evoluções até o resultado apresentado neste capítulo. Devido à impossibilidade 
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de utilizar os sólidos previamente definidos para a aplicação dos filtros espaciais, o 

processo de definição o desenho desses corpos foi feito de maneira manual. Contudo, 

deve-se ressaltar que a maior limitação do software utilizado nesse processo consistiu 

na impossibilidade de se variar a espessura do corpo ao longo da sua orientação. 

Somado a isso, certas regiões podem apresentar sobreposição de limites, o que impacta 

diretamente no resultado dos filtros apresentados na sequência. Como produto de tal 

delimitação tem-se, então, os polígonos dos corpos: Balancão (Figura 5.3), Galinheiro 

(Figura 5.4), Fonte Grande Sul (Figura 5.5) e Serrotinho (Figura 5.6).  

 

 

Figura 5.3 – Corpo Balancão definido no IMS Vantage. 

 

 

Figura 5.4 – Corpo Galinheiro definido no IMS Vantage. 
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Figura 5.5 – Fonte Grande Sul definido no IMS Vantage. 

 

 

Figura 5.6 – Corpo Serrotinho definido no IMS Vantage. 

 

 Balancão (BAL) 

 

O corpo Balancão é um veio estreito (narrow vein) e se encontra no flanco invertido da 

mega dobra presente em Cuiabá. Sua exploração se concentra em níveis mais rasos da 

mina, com atividades de lavra até o N14. No período de estudo os realces ocorreram 

principalmente no N13, como pode ser evidenciado na Figura 5.7.B. 
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Figura 5.7 – Microssismicidade do corpo Balancão entre 2018 e 2019: A) Eventos 

captados ao longo do desenvolvimento da mina; B) Detalhe para todos os eventos que 

ocorreram no corpo BAL.  

 

Uma visão geral acerca dos parâmetros sísmicos dos eventos captados ao longo do 

corpo BAL estão sumarizados na Figura 5.7, que apresenta uma estatística descritiva 

básica de alguns dos principais parâmetros da fonte, como a energia sísmica (Et), 

magnitude local (mL), momento sísmico (Mo) e Potencia sísmica (P). Foram captados 

aproximadamente 165 eventos ao longo corpo Balancão durantes os dois anos de 

monitoramento de interesse, o que corresponde a cerca de 2% da atividade 

microssísmica da mina neste período (Figura 5.7). Dentre os microssismos captados, 

apenas três tiveram sua magnitude local estimada com valor superior a zero, localizadas 

principalmente no N13 – nível com presença de lavra no período (Figura 5.8).  

 

Tabela 5.1 – Estatística descritiva dos eventos captados no corpo Balancão. 

Estatística Básica

Ano de referência 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Tamanho (nº de eventos) 58 108 58 108 58 108 58 108

Mínimo 7.43E-02 3.73E-02 -1.6 -1.7 6.16E+06 4.59E+06 1.87E-04 1.39E-04

Máximo 9.58E+03 2.81E+02 0.1 0.2 1.75E+09 2.86E+09 5.29E-02 8.65E-02

Amplitude 9.58E+03 2.81E+02 1.7 1.9 1.74E+09 2.86E+09 5.27E-02 8.64E-02

Média 1.86E+02 1.19E+01 -0.9 -0.9 1.79E+08 1.65E+08 5.43E-03 4.99E-03

Moda 1.24E+00 1.06E+00 -1.0 -1.1 4.29E+08 3.17E+07 1.81E-03 9.59E-04

Desvio Padrão 1.26E+03 3.77E+01 0.4 0.4 3.26E+08 3.85E+08 9.86E-03 1.16E-02

Et(J) mL Mo (N.m) P(m³)

 

 

Foram ainda executadas análises de densidade que visam indicar as regiões com maior 

concentração de eventos microssísmicos neste corpo. No caso de Balancão esta análise 

apresentou maior dispersão, apresentando resultados mais refinados somente na 

concentração de 15% (Figura 5.9). Sugere-se que isso se deve principalmente a sua taxa 

microssísmica ser pouco expressiva ao comparar com o total de eventos registrados 

neste período. 
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Figura 5.8 – Microssismos de mL>0 captados no corpo BAL entre 2018 e 2019. 

 

 

Figura 5.9 – Zonas sísmicas que concentram 15% da microssismicidade do corpo BAL: 

A) Zonas mais ativas em 2018; B) Zonas mais ativas em 2019. 

 

 Galinheiro (GAL) 

 

O corpo Galinheiro, de maneira similar a Balancão, é um veio estreito com 

características estruturais correlatas e também possui atividades de lavra em 

profundidades menores. Durante o período estudado, foram observados realces nos 

níveis N12 e N13, respectivamente em 2018 e 2019. A microssismicidade deste corpo é 

a menor dentre as regiões estudadas, como pode ser evidenciado na Figura 5.10.B. A 

análise de alguns dos parâmetros da fonte dos eventos observados no corpo Galinheiro 

está sumarizada segundo uma abordagem estatística apresentada na Tabela 5.2. 
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Tabela 5.2 - Estatística descritiva dos eventos captados no corpo Galinheiro. 

Estatística Básica

Ano de referência 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Tamanho (nº de eventos) 14 12 14 12 14 12 14 12

Mínimo 4.51E-01 3.23E-01 -1.3 -1.3 1.79E+07 1.39E+07 5.43E-04 4.23E-04

Máximo 7.36E+03 7.84E+01 1.0 0.4 3.96E+10 6.21E+09 1.20E+00 1.88E-01

Amplitude 7.36E+03 7.81E+01 2.3 1.7 3.96E+10 6.20E+09 1.20E+00 1.88E-01

Média 8.33E+02 2.48E+01 -0.4 -0.4 3.26E+09 1.23E+09 9.86E-02 3.73E-02

Desvio Padrão 2.12E+03 3.04E+01 0.6 0.5 1.05E+10 1.97E+09 3.18E-01 5.96E-02

Et(J) mL Mo (N.m) P(m³)

 

 

 

Figura 5.10 – Microssismicidade do corpo Galinheiro entre 2018 e 2019: A) Eventos 

captados ao longo do desenvolvimento da mina; B) Detalhe para todos os eventos que 

ocorreram no corpo GAL.  

 

Com menos de 30 eventos registrados nesse período, foram evidenciados cinco grandes 

eventos – de magnitudes locais acima de zero (Figura 5.11). Contudo, somente um dos 

maiores eventos registrados apresentou possível correlação espacial com atividade de 

lavra. Os demais eventos estão concentrados nas proximidades do N8 e não tiveram 

suas causas detalhadas neste trabalho, pois se apresentam fora da área de maior 

assertividade do arranjo de geofones vigente na época. Os clusters de densidade de 

GAL não apresentaram resultado satisfatório dado a sua pequena taxa sísmica, 

mostrando-se, portanto, uma metodologia mais indicada para áreas com maiores taxas 

de atividade microssísmica, preferencialmente com números que atingem no mínimo a 

ordem de centena de eventos registrados. 

 



143 

 

 

Figura 5.11 – Microssismos de mL>0 captados no corpo GAL entre 2018 e 2019. 

 

 Fonte Grande Sul (FGS) 

 

O corpo Fonte Grande Sul é o maior corpo mineralizado da mina Cuiabá, esse major 

orebody encontra-se no flanco normal da mega dobra que condiciona a mineralização de 

ouro e sua lavra tem se aprofundado à medida que a mina se desenvolve em 

profundidade.  Destaca-se que, em maiores profundidades, o corpo Fonte Grande Sul e 

Serrotinho apresentam-se muito próximos dificultando sua diferenciação. 

 

No período de análise sua lavra chegava ao N18 em 2018 e em 2019 foram abertos 

alguns realces no N20, o que lhe infere condições de tensão maiores e mais complexas 

que os demais corpos apresentados até este momento. Dada sua magnitude e sua intensa 

atividade de lavra em diferentes níveis durante o período de análise, FGS apresenta uma 

taxa sísmica mais dispersa ao longo do desenvolvimento da mina (Figura 5.12). O corpo 

FGS concentrou neste período aproximadamente 80% dos eventos ocorridos nos dois 

anos analisados. De maneira geral, os microssismos presentes nesse corpo apresentam 

magnitudes locais da ordem de -2,2 a 1,3. A análise de alguns dos parâmetros da fonte 

dos eventos observados no corpo FGS se apresenta sumarizada na Tabela 5.3. 
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Figura 5.12 – Microssismicidade do corpo Fonte Grande Sul entre 2018 e 2019: A) 

Eventos captados ao longo do desenvolvimento da mina; B) Detalhe para os eventos 

que ocorreram no corpo FGS.  

 

Tabela 5.3 – Estatística descritiva dos eventos captados no corpo FGS. 

Estatística Básica

Ano de referência 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Tamanho (nº de eventos) 3447 1526 3447 1526 3447 1526 3447 1526

Mínimo 6.18E-03 1.63E-04 -2.1 -2.2 8.28E+05 6.97E+05 2.51E-05 2.11E-05

Máximo 9.74E+04 5.20E+03 1.3 0.8 1.16E+11 2.42E+10 3.51E+00 7.34E-01

Amplitude 9.74E+04 5.20E+03 3.4 3.0 1.16E+11 2.42E+10 3.51E+00 7.34E-01

Média 7.58E+01 9.61E+00 -1.1 -1.1 1.83E+08 2.56E+08 5.54E-03 7.75E-03

Moda 1.10E+00 1.15E-01 -1.1 -1.3 1.52E+07 1.45E+07 1.08E-03 1.37E-03

Desvio Padrão 1.83E+03 1.43E+02 0.4 0.5 2.38E+09 1.23E+09 7.19E-02 3.74E-02

Mo (N.m) P(m³)mLEt(J)

 

 

De maneira geral, os eventos observados são considerados microssismos de menor 

escala, pouco mais de 70% dos microssismos observados nesses dois anos tiveram sua 

mL estimada entre -1,5 e -0,5 (Figura 5.13). Ao longo desses dois anos foram 

observados aproximadamente 80 eventos de mL superior a zero, sendo cinco destes com 

mL ≥1 (Figura 5.14). O maior evento captado em 2018 atingiu mL=1,3 os demais estão 

locados em níveis mais profundos da mina.  

 

Com o objetivo de observar espacialmente a distribuição das taxas de eventos 

microssísmicos captados ao longo deste corpo, foram conduzidas análises anuais de 

densidade, agrupando-se as regiões com maiores concentrações de eventos 

microssísmicos. Das investigações executadas, destacam-se os resultados das 

densidades de 30%. Este índice de concentração retornou dados com escala de detalhe 

mais adequada para o banco de dados trabalhado, especialmente no caso de 2019, em 

que a atividade sísmica como um todo foi consideravelmente menor e mais dispersa ao 

longo do corpo. Os sólidos de densidade indicam, portanto, as zonas mais ativas 
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sismicamente de FGS ao longo destes dois anos. 

 

 

Figura 5.13 – Distribuição dos microssismos ocorridos em ≥ durante 2018 e 2019 em 

função da magnitude local. 

 

 

Figura 5.14 – Microssismos de mL>0 captados no corpo FGS entre 2018 e 2019.  

 

Observando-se o resultado dos clusters de densidade 30% dos eventos ocorridos em 

2018 (Figura 5.15) é possível observar a região mais ativa desse corpo encontra-se entre 

os níveis N14 e N15. Já em 2019 há uma maior dispersão dessas zonas, resultando em 

sólidos presentes em quase todos os níveis entre o N12 e o N18 (Figura 5.16). Ainda 

assim é possível observar sólidos maiores expressivos nos níveis N13 e N16, 

respectivamente (Figura 5.16.B).  
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Figura 5.15 – Zonas sísmicas que concentram 30% da microssismicidade do corpo FGS 

em 2018: A) Visada em planta; B) Visada de detalhe. 

 

 

Figura 5.16 – Zonas sísmicas que concentram 30% da microssismicidade do corpo FGS 

em 2019: A) Visada em planta; B) Visada de detalhe. 

 

 Serrotinho (SER) 

 

Serrotinho é o segundo corpo principal da mina e apresenta grande similitude com o 

corpo FGS. Este corpo se destaca por apresentar-se intensamente redobrado. Sua 

atividade de lavra também se estende aos níveis mais profundos e durante o período 

analisado foram lavrados realces até os níveis N18 e N19, respectivamente nos anos 

2018 e 2019. Sua sismicidade e distribuição dos eventos microssismos estão melhor 

apresentados na Figura 5.17. A análise de alguns dos parâmetros da fonte dos eventos 

observados no corpo SER está sumarizada segundo uma abordagem estatística 

apresentada na Tabela 5.4.  
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Figura 5.17 – Microssismicidade do corpo Serrotinho entre 2018 e 2019: A) Eventos 

captados ao longo do desenvolvimento da mina; B) Detalhe para todos os eventos que 

ocorreram no corpo FGS. 

 

Tabela 5.4– Estatística descritiva dos eventos captados no corpo Serrotinho. 

Estatística Básica

Ano de referência 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Tamanho (nº de eventos) 523 199 523 199 523 199 523 199

Mínimo 3.97E-02 9.30E-03 -2.1 -2.2 9.38E+05 7.83E+05 2.84E-05 2.37E-05

Máximo 3.13E+04 5.67E+02 1.2 0.5 8.99E+10 6.56E+09 2.73E+00 1.99E-01

Amplitude 3.13E+04 5.67E+02 3.3 2.7 8.99E+10 6.56E+09 2.73E+00 1.99E-01

Média 7.49E+01 8.39E+00 -1.0 -1.1 3.01E+08 1.18E+08 9.15E-03 3.59E-03

Moda 1.59E+00 1.93E+00 -1.0 -1.3 2.79E+07 4.45E+07 1.54E-04 1.42E-03

Desvio Padrão 1.37E+03 4.28E+01 0.4 0.4 3.95E+09 5.06E+08 1.20E-01 1.53E-02

Et(J) mL Mo (N.m) P(m³)

 

 

O corpo SER reuniu neste período aproximadamente 10% dos eventos ocorridos nesses 

dois anos analisados. Os abalos registrados neste corpo apresentam magnitudes locais 

da ordem de -2,2 a 1,2. Tratam-se em geral de eventos de menor escala, cerca de 80% 

dos microssismos observados nesses dois anos tiveram sua mL estimada entre -1,5 e -0,5 

(Figura 5.18). Ao longo desses dois anos foram observados seis eventos de mL superior 

a zero, sendo cinco destes com mL estimada superior a um (Figura 5.19). O maior 

evento captado em 2018 atingiu mL=1,2 (mL≥1) e ocorreu no N11. 

 

Em relação às análises anuais de densidade foram executadas para taxas entre 15 e 50%. 

Em 2018, destacam-se os resultados das densidades de 30% (Figura 5.20.A). Já em 

2019 com menor e mais dispersa microssismicidade registrada, a análise de 15% de 

densidade retornou dados mais assertivos (Figura 5.20.B). Os sólidos de densidade 

apresentados na Figura 5.20 indicam, portanto, as zonas mais ativas sismicamente neste 

corpo ao longo destes dois anos. Em 2018 esses clusters apresentam-se principalmente 

no N12 e em regiões mais profundas, entre os níveis N17 e N19. No ano de 2019 os 
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sólidos de densidade (15%) mostram zonas ativas também no N12, contudo, aparecem 

zonas anômalas em profundidades correlatas aos níveis N15, N16, N17 e N19. 

 

 

 

Figura 5.18 – Distribuição dos microssismos ocorridos em SER durante 2018 e 2019 em 

função da magnitude local. 

 

 

Figura 5.19 – Microssismos de mL>0 captados no corpo Serrotinho entre 2018 e 2019. 
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Figura 5.20 – Zonas sísmicas que concentram a microssismicidade do corpo SER.  

A) Zonas mais ativas em 2018 (30%). B) Zonas mais ativas em 2019 (15%). 

 

5.3.3. Caracterização das Zonas Sísmicas Ativas 

 

A partir da identificação das regiões mais ativas microssismicamente na mina Cuiabá 

entre 2018 e 2019 nos corpos BAL, FGS e SER foi conduzida uma análise mais 

detalhada nos sólidos resultantes do processamento dos dados de 2019 (Figura 5.21). 

Essa investigação teve o propósito de melhor compreender os possíveis fatores 

motivadores das mais altas taxas identificadas espaço-temporalmente na seção anterior. 

Para tanto, foram analisados dados estruturais como eixos de dobras e falhas mapeadas, 

atividades de lavra e possíveis regiões de pilares (Figura 5.22).  

 

 

Figura 5.21 – Zonas sísmicas identificadas em 2019. 
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Figura 5.22 – Zonas sísmicas em 2019 e estruturas geológicas previamente mapeadas. 

 

A atividade de lavra está presente em várias das regiões delimitadas nas análises de 

densidade e sugere-se que a lavra é, de fato, o principal fator responsável pelo acúmulo 

de eventos. De maneira geral, é possível observar correlação direta entre os eixos de 

dobra mapeados e essas zonas anômalas. Secundariamente também é possível 

identificar regiões de maior atividade sísmica próxima a falhas já mapeadas, 

principalmente ao longo dos corpos FGS e SER (Figura 5.22). Foram então 

selecionadas quatro regiões de zonas mais ativas para maior detalhamento conforme 

apresentado na Figura 5.23.  

 

 

Figura 5.23 – Zonas sísmicas mais ativas em 2019 investigadas em detalhe. 
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As análises conduzidas no corpo BAL indicam que as atividades de lavra deste é o 

principal fator contribuinte para maior concentração de microssismos nessa região, 

conforme ilustrado na Figura 5.24. Secundariamente, a porção oeste encontra-se 

também associada a estruturas geológicas, mais especificamente ao eixo de dobra 

mapeado. Ao longo de 2019 em BAL foram captados cerca de 70 microssismos 

majoritariamente de menor escala, com magnitudes locais estimadas entre -1,7 e -0,1.  

 

Figura 5.24 – Zonas sísmicas corpo BAL, Nível 13.  

 

No corpo Fonte Grande Sul foram identificadas três regiões com zonas ativas para 

detalhamento, duas delas no lado esquerdo desse ore body e uma no lado direito. A 

primeira região detalhada se encontra no nível 13 (Figura 5.25) e apresentou 

aproximadamente 500 eventos, com magnitudes locais estimadas desde -2,2 a -0,1. As 

possíveis causas das altas taxas de 2019 se devem à intensa atividade de lavra (cerca de 

oito realces identificados) e estruturas geológicas previamente definidas, não somente 

eixos de dobra, mas também algumas falhas.  

 

Figura 5.25 – Zona sísmica FGS lado esquerdo, Nível 13.  
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A segunda área detalhada também se encontra em FGS lado esquerdo, entre os níveis 

N14 e N15. Essa região apresentou aproximadamente 100 eventos, com magnitudes 

locais estimadas desde -1,8 a 0,2. Para essa zona de maior atividade microssísmica 

foram evidenciadas lavras ativas em 2019, porem em menor número, cerca de dois 

stopes foram lavrados na região. Contudo, é possível evidenciar uma forte 

correspondência associada a falhas e eixos de dobra mapeados (Figura 5.26).  

 

 

Figura 5.26 – Zona sísmica FGS lado esquerdo, níveis N14 e N15.  

 

A terceira área selecionada em FGS, por sua vez, possui sólidos definidos em regiões 

entre níveis, ou seja, entre as regiões de desenvolvimento e lavra. Ao avaliar outros 

períodos além do analisado, fica evidente que a atividade microssísmica dessa região 

provém desde 2017, mantendo-se ativa em 2018 e 2019. É possível correlacionar ainda 

à presença de eixos de dobra mapeados o que pode ser outro fator contribuinte para essa 

zona mais ativa. Em nenhum dos sólidos analisados foram evidenciados stopes nesse 

período. Nesse caso, sugere que sejam realizadas investigações complementares em 

casos de contínuas taxas microssísmicas elevadas, buscando-se identificar possíveis 

estruturas geológicas que não tenham sido mapeadas ou ainda fragilidades em estruturas 

geotécnicas, como sill pilar. O trabalho de Fraga (2020), indica na região do sólido 

central entre o nível N12 e N13 (indicado pela seta na Figura 5.27), para o intervalo 

estudado pelo autor (entre setembro de 2019 e agosto de 2020) uma possível ruptura de 

sill pilar na mesma região.  
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Figura 5.27 – Zona sísmica, FGS lado direito, níveis N11, N12 e N13. 

 

De maneira mais local, ainda é possível observar algumas zonas com maior incidência 

de microssismos que tiveram relatos de FOG nesse mesmo período. Foram identificados 

cinco registros de Fall of Grounds (FOG) ocorridos em 2019 que se apresentam em 

regiões de maior atividade microssísmica. A partir dessa observação foram realizadas 

análises com o objetivo de buscar entender o comportamento das taxas sísmicas bem 

como das características desses eventos com o objetivo de melhor entendimento desse 

fenômeno. Os dados complementares ao estudo realizado estão sumarizados no 

Apêndice 1. Dentre os cinco eventos avaliados, dois apresentaram comportamento 

semelhante, mostrando evidente aumento dos microssísmicos precedendo o evento 

relatado e serão, portanto melhor detalhados na sequência (Figura 5.28).  

 

O Fall of Ground registrado no corpo Balancão, em abril, aparenta estar associado a 

uma das regiões delimitadas com maior atividade sísmica (Figura 5.28). 

Aproximadamente 25 dentre os 32 microssismos selecionados no entorno dessa zona 

anômala ocorreram no intervalo de 10 dias de monitoramento, sendo 19 deles nos 

últimos 3 ou 4 dias que antes da data de registro do FOG. Alguns dos seus principais 

parâmetros sísmicos se encontram resumidos na Tabela 5.5. Todos os eventos captados 

apresentam magnitudes negativas, mas com ocorrências de microssismos de mL=-0,3 a 

mL= -0,6 ao longo da semana e do dia de registro do evento. É importante notar que 

após o FOG a região observou uma grande calmaria na sua atividade sísmica, obtendo 

somente cinco microssismos captados na região nos outros oito meses estudados, um 

deles ocorreu no dia seguinte e teve a maior magnitude registrada nesse contexto (mL=-

0,1).  
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Figura 5.28 – Correlação entre zonas sísmicas e ocorrências de FOG na mina Cuiabá.  

 

Tabela 5.5 – Descrição dos eventos microssísmicos do cluster BAL N12. 

     

BAL Et (J) mL Mo (Nm) P (m³) σa (N.m)

Mínimo 8.54E-02 -1.6 5.57E+06 1.69E-04 1.67E+02

Máximo 2.81E+02 -0.1 9.63E+08 2.92E-02 2.23E+04  

 

O segundo FOG estudado ocorreu em janeiro de 2019 em Fonte Grande Sul e teve 

aproximadamente 10 eventos nos 15 dias que antecederam seu registro, com uma taxa 

menor que um evento ao dia para essa região. O cluster identificado pela análise de 

densidade consistiu em uma taxa sísmica de aproximadamente 100 eventos ao longo 

desse ano (Tabela 5.6). As magnitudes locais registradas variaram entre -0,3 e -1,7, 

sendo somente três destes 10 microssismos com mL>-1,0. A região continuou ativa ao 

longo do mês, com 16 eventos registrados nas proximidades do sólido pré-definido. 

Vale ressaltar que 10 desses 16 abalos identificados foram registrados no dia seguinte a 

ocorrência do FOG.  
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Tabela 5.6 – Descrição dos eventos microssísmicos do cluster FGS N14-N15. 

FGS Et (J) mL Mo (Nm) P (m³) σa (N.m)

Mínimo 1.52E-01 -1.8 2.54E+06 7.69E-05 1.58E+02

Máximo 4.01E+02 0.2 2.42E+09 7.34E-02 3.90E+04  

 

Os demais FOG tiveram suas localidades próximas entre si locados no corpo 

Serrotinho. O primeiro foi registrado em junho, o segundo no mês seguinte e o terceiro 

em setembro. A atividade sísmica que precedeu os FOG não foi muito expressiva, 

foram verificados 15 abalos sísmicos no período, todos de menor escala (-0,7>mL>-1,3) 

e somente um evento com magnitude local estimada em -0,1, cerca de 20 dias antes do 

primeiro FOG registrado. A Tabela 5.7 sumariza os parâmetros calculados para os 

eventos que ocorreram nessa região durante o período estudado.  

 

Tabela 5.7 – Descrição dos eventos microssísmicos do cluster SER N19. 

SER Et (J) mL Mo (Nm) P (m³) σa (N.m)

Mínimo 1.49E+00 -1.4 1.27E+07 3.85E-04 6.48E+02

Máximo 4.32E+01 -0.1 1.02E+09 3.10E-02 6.23E+03  

 

Ma et al. (2020) propõem em seu trabalho um índice de referência para classificação de 

dano e perigo sísmico associado às taxas de deformação e vibração em relação aos 

parâmetros sísmicos. Dessa maneira, os eventos microssísmicos associados às regiões 

mais ativas com ocorrências de FOG foram então caracterizados de acordo com este 

índice de classificação, conforme exposto na Figura 5.29. Assim, pode-se dizer que as 

vibrações médias, mínimas e máximas dessas regiões são consideradas pequenas e não 

apresentam perigo associado. De maneira similar, as taxas de deformação, indicadas a 

partir dos dados de magnitude de momento sísmico mostram que os eventos apresentam 

deformações pequenas a médias, podendo apresentar um dano induzido em alguns 

poucos casos em que se obtiveram valores de magnitude de momento próximos de zero.  
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Figura 5.29 – Índice de classificação das taxas de vibração e deformação a partir de (Ma 

et al. 2020). 

 

5.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da integração dos dados obtidos com base no monitoramento microssísmico 

entre 2018 e 2019 foi possível caracterizar de maneira detalhada e individual a partir da 

amostra temporal selecionada (5992 eventos normais) a microssismicidade caraterística 

de quatro dos principais corpos mineralizados da mina (Balancão, Galinheiro, Fonte 

Grande Sul e Serrotinho). A delimitação dos corpos por meio de polígonos conduzida 

no software IMS Vantage e fundamentada nos limites previamente definidos pelo 

modelo geológico da mina Cuiabá, verificou a aplicabilidade da definição de regiões 

espaços temporais específicas para o estudo vigente de tal forma a apresentar também a 

possibilidade da abordagem dessa metodologia para regiões alvo de outros tipos, como 

em áreas específicas ou níveis – como melhor detalhado no trabalho de conclusão de 

curso desenvolvido por Fraga (2020).  

 

Ao abordar os dados de 2018 e 2019, observa-se que os microssismos são 

majoritariamente pequenos, de tal forma que quase a totalidade dos eventos possui 

estimativas de magnitudes negativas, concentrando-se principalmente em intervalos de 

magnitude locais estimadas entre -1,5 e -0,5. De maneira correlata, os grandes eventos 

captados (mL≥0) não supera 2% do total de eventos registrados em cada corpo. Tais 
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características apresentam-se em concordância com as características globais da mina 

Cuiabá apresentadas no Capítulo 4. Dentre os corpos de lavra estudados os major 

orebodies apresentam maior atividade microssísmica no período, isso se deve além do 

fato desses corpos serem expressivamente maiores em volume dentre os estudados. É 

importante ressaltar que a mina já havia se desenvolvido em profundidades superiores a 

região de maior assertividade do arranjo vigente durante o período avaliado (com 

assertividade mais expressiva entre os níveis N11 e N17). Com isso, não é possível 

assegurar que os dados observados além dos limites desses níveis reproduzam uma 

amostra representativa e assertiva dessas regiões.  

 

As análises de densidade mostraram efetivas para a definição de zonas microssísmicas 

mais ativas espaço-temporalmente mais restritas e, portanto, válidas para corpos 

mineralizados e amostras anuais dos dados microssísmicas. No contexto do presente 

estudo de caso, destacam-se os resultados das análises de 15 e 30%, sendo as análises de 

15% mais indicadas para regiões com taxas sísmicas menores, a partir de 100-200 

eventos. A partir de populações na ordem de mil eventos, análises de 30% mostram-se 

mais satisfatórias. Assim como previamente apresentadas no Capítulo 4, as análises de 

densidade são indicadas como uma ferramenta ágil e de fácil aplicação podendo ser 

conduzida em diversas situações no ambiente de mina subterrânea. No caso do presente 

estudo revelou uma metodologia adequada tanto para dados globais ou espaço-

temporalmente mais restritos, como nos quatro corpos detalhados na mina Cuiabá.  

 

Dentre os fatores motivadores das regiões de maior atividade sísmica de 2019, os 

corpos BAL, FGS e SER apresentaram correlação direta entre as localizações das 

estruturas geológicas previamente mapeadas (eixos de dobras e falhas) e as áreas de 

maior incidência de microssismos. Nos sólidos resultantes de BAL e FGS zonas mais 

ativas coincidem também com presença de realces lavrados no período, reafirmando o 

aumento da sismicidade associada à lavra, como previamente exposto em Mendecki 

(1997a), Larsson (2004), Hudyma (2008) e Glazer (2016). No caso das zonas sísmicas 

mapeadas em FGS lado direito, entre os níveis N11 e N13, às quais não foi possível ser 

assertivo quanto à identificação das suas causas, sugere-se um melhor detalhamento em 

um estudo futuro, principalmente no que tange às possíveis instabilidades de estruturas 

geotécnicas, como sugerido em Fraga (2020).  
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Sugere-se ainda que esta metodologia possa auxiliar no melhor detalhamento de eventos 

que antecedem registros de FOG. A partir da identificação de cinco eventos de FOG que 

apresentaram correlação com as regiões de maior taxa microssísmica previamente 

definidas neste trabalho, pode-se dizer que em todos os casos os eventos registrados 

avaliados a partir da metodologia de Ma et al. (2020) apresentaram deformações em sua 

maioria deformações pequenas, podendo eventualmente chegar a níveis médios, 

trazendo assim danos induzidos. Nesse mesmo contexto, as vibrações do maciço 

rochoso, quantificada pela energia sísmica, são pequenas e não estão associadas a 

perigo.  

 

Portanto, torna-se interessante um melhor detalhamento que aborde os dados 

microssísmicos para melhor definição do risco sísmico dessas zonas mais ativas com 

relatos de estalidos ou Fall of Grounds com o objetivo de prever tais eventos a partir de 

uma abordagem probabilística dos dados do monitoramento microssísmico. Nesse 

contexto, deve-se ressaltar o trabalho de conclusão de curso recém desenvolvido por 

Vita (2021), no qual aplica por meio de metodologias complementares um estudo mais 

detalhado envolvendo a ocorrência de FOG e metodologias de estudo de perigo sísmico. 
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CAPÍTULO 6 
 

 

METODOLOGIA DE ESTUDO DOS MECANISMOS DE RUPTURA 

NO MACIÇO ROCHOSO A PARTIR DOS DADOS 

MICROSSÍSMICOS  

 

O presente capítulo visa apresentar uma metodologia de estudo da fonte sísmica a partir 

dos dados de monitoramento microssísmico com o objetivo de melhor compreender as 

tensões locais presentes no estudo de caso da presente dissertação de mestrado. A 

microssísmica é uma ferramenta útil não somente no monitoramento do tempo, local, e 

espaço de ocorrências dos sismos, mas também, a partir da aquisição das ondas 

mecânicas é possível obter informações valiosas acerca da ruptura do maciço rochoso e 

das tensões atuantes sobre ele (Huang et al. 2009, Xu et al. 2011, Zang et al. 2014, Si et 

al. 2015, Ma et al. 2016, , Xiao et al. 2016). Para tanto foram selecionados os eventos 

mais robustos que ocorreram na mina Cuiabá ao longo de 2018 para a definição da 

metodologia de estudo de análise das tensões a partir da geração de mecanismos focais 

e inversão do stress sísmico (seismic stress inversion) bem como sua validação a partir 

de dados aferidos por meio de ensaios geomecânicos.  

 

6.1.  INTRODUÇÃO 

 

Em maiores profundidades é comum que minas subterrâneas enfrentem dificuldades 

operacionais relacionadas ao aumento das tensões atuantes no maciço rochoso, 

destacando-se entre estas a própria caracterização de tais tensões de forma eficaz e 

representativa (Mendecki 1997a, Brady and Brown 2005, Mendecki et al. 2010a). O 

estudo das tensões é essencial para o entendimento do comportamento do maciço 

rochoso, sendo um conceito fundamental para a mecânica de rochas e suas aplicações. 

Assim, à medida que a mina se desenvolve em profundidade, a possibilidade de 
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monitorar e prever o comportamento dos maciços rochosos constitui um tema de alta 

relevância. 

 

A aplicação da microssísmica na mineração vem aumentando consideravelmente, seja 

no monitoramento da estabilidade de estruturas em aterro, sismos em minas, ou no 

controle e prevenção de rockbursts em profundidade (Zhao et al. 2018). No ambiente de 

mina subterrânea, por exemplo, destacam-se alguns trabalhos relevantes sobre o tema, 

dentre estes a publicação de Feng et al. (2015) que desenvolveu a partir da 

microssísmica um gatilho de alarme para o risco de ocorrência de rockburst durante a 

escavação de um túnel. Hu et al. (2017) apresentaram um estudo de caso interessante 

sobre a aplicação do monitoramento microssísmico na análise de superfícies de 

subsidência e ruptura durante a recuperação de pilares, e também no estudo de 

mecanismos de falhas nos tetos das galerias escavadas. Zhao et al. (2018), apresentaram 

um estudo de caso acerca dos processos e mecanismos de ruptura do maciço rochoso 

durante o período de transição de uma mina a céu aberto para mina subterrânea a partir 

do monitoramento microssísmico.  

 

Abolfazlzadeh e McKinnon (2017) apresentam um estudo de caso na mina Rim South 

Mine, no Canadá, no qual foi possível aplicação da inversão do stress sísmico (seimic 

stress inversion) para uma caracterização mais assertiva do estado de tensões in situ 

atuantes nesta mina subterrânea de níquel. Este trabalho é o principal motivador do 

desenvolvimento do presente capítulo que visa indicar a aplicabilidade da utilização dos 

dados do monitoramento microssísmico para melhor definição e calibração dos estados 

de tensões da mina Cuiabá, localizada em Sabará, Minas Gerais. Dessa forma, 

monitoramento microssismo tem se provado uma ferramenta ímpar no controle das 

tensões atuantes, processos de faturamento e rupturas, previsibilidade de eventos 

dinâmicos como rockbursts, instabilidades de taludes e irrupção de água (Mendecki 

1997a, Liu et al. 2013, Xiao et al. 2016, Zhang et al. 2016b, Dai et al. 2017, Zhao et al. 

2017). Sendo assim, se apresenta como um recurso necessário para o controle da 

sismicidade induzida pela lavra como parte dos estudos geotécnicos aplicados que 

garantem a segurança e a vida útil do empreendimento. Estudos que se concentram na 

investigação da origem dos mecanismos focais dos eventos sísmicos são de grande 

importância para o entendimento e determinação dos diversos modos de falha que 
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podem ser observados em escavações subterrâneas. 

 

Pode-se dizer que a sísmica desempenha um papel fundamental nesse processo. O 

evento de faturamento ou ruptura das rochas libera energia que é dissipada na forma de 

uma onda elástica tridimensional que se propaga no maciço rochoso e carrega consigo 

informações fundamentais acerca da fonte do processo de ruptura (Linzer 2005). Por 

meio do estudo da onda captada pelo arranjo de geofones que configuram o 

monitoramento microssísmico é possível obter informações acerca do mecanismo 

causador, ou seja, da fonte desses eventos.  

 

De maneira simplória, para obtenção de tais informações são aplicados processos de 

inversão do tensor de momento (moment tensor inversion – MTI) capazes de calcular o 

tensor de momento que, por sua vez, caracteriza a natureza do mecanismo fonte (Linzer 

2005). O tensor de momento sísmico ou tensor de tensões nada mais é que a 

representação do equilíbrio das forças de um ponto da fonte do evento sísmico ou 

microssísmico. A aplicação de análises desses tensores é em geral utilizada para estimar 

as relativas contribuições dos diversos processos de mecanismos da fonte. A aplicação 

de metodologias de inversão de tensores de momento é largamente utilizada no estudo 

de mecanismos focais de terremotos. Contudo, a aplicação dessas técnicas em eventos 

microssísmicos é relativamente recente e tiveram suas publicações incipientes a partir 

de Brawn (1989), Spottiswoode (1984). Tal tema pode ser consultado com mais detalhe 

nos trabalhos de Aki & Richards (1980), Kijko e Gibowicz (1994), bem como nos 

trabalhos mais recentes de cunho mais aplicado à mineração, como presente em  Trifu et 

al. (2000), Linzer (2005), Eyre e Van Der Baan (2015), Vavryčuk (2015), Ma et al. 

(2018).  

 

Diante do exposto, o presente capítulo visa abranger a possibilidade de estudo das 

tensões atuantes no maciço rochoso a partir dos dados coletados pelo monitoramento 

microssísmico. As informações coletadas e interpretadas buscam ilustrar a utilização de 

uma metodologia aplicada para a definição das tendências das tensões locais. Dessa 

maneira, a aplicação rotineira de tal metodologia busca a compreensão desses 

mecanismos que, por sua vez, permite um melhor entendimento dos possíveis processos 

de falha aumentando assim a segurança do ambiente subterrâneo. Dentre todas as 
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bibliografias consultadas para o desenvolvimento deste estudo, destacam-se 

majoritariamente: Jost e Herrman (1989), Mendecki (1997a), Trifu et al. (2000), 

Larsson (2004), Hudyma (2008), Baig et al. (2010), Jost et al. (2016), Zhang et al. 

(2016), Ma et al. (2018), Zhao et al. (2018), Abolfazlzadeh e McKinnon (2017).  

 

6.2.  METODOLOGIA 

 

6.2.1. Preparação do Banco de Dados 

 

Os eventos analisados no presente estudo foram categorizados durante o processamento 

dos dados realizados pela IMS como eventos normais (normal events), ou seja, eventos 

naturais. A classificação do tipo de evento é realizada por meio de um algoritmo e, 

quando necessário, analisado por um sismólogo especialista, levando principalmente em 

consideração a assinatura sísmica do evento em questão. Os eventos naturais, foco deste 

estudo, são caracterizados por assinaturas de onda contínuas de curta duração. Eventos 

decorrentes de detonações, por sua vez, já apresentam um período de propagação mais 

longo e tendem a apresentar maior contribuição da onda P, de tal forma que a razão 

Es/Ep é representada por valores mais baixos em relação aos eventos normais, que 

apresentam uma maior contribuição da onda S (Kijko e Gibowicz 1994, Larsson 2004, 

Mendecki 1997a).  

 

O banco de dados do presente estudo contou com a seleção de um espaço temporal 

restrito ao ano de 2018 e aos limites do desenvolvimento da mina (Figura 6.1.A). Dessa 

maneira, a partir dos eventos captados naquele ano foram pré-selecionados os eventos 

com magnitude superior a zero (Figura 6.1.B). Dessa forma, foram selecionados 39 

eventos dos quais somente quinze foram possíveis extrair dados confiáveis acerca do 

tensor de momento, como mostra a Figura 6.2. A amostra dos dados do monitoramento 

microssísmico estudado consistiu na definição dos eventos mais robustos ocorridos em 

2018 a exemplo da metodologia aplicada para a seleção dos eventos segundo Linzer 

(2005). Ressalta-se que a visualização e aplicação de filtros temporiais e espaciais 

foram realizadas, principalmente pela utilização dos softwares IMS Vantage e Trace. 
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Tabela 6.1 – resumo dos eventos captados e processados pelo sistema de monitoramento 

microssísmico da mina Cuiabá de 2018 a partir dos dados extraídos do IMS Trace. 

Tipos de eventos captados 2018

Eventos Normais 4064

Detonações 14299

Processados manualmente 11721

Processados automaticamente 7492

Não processados 2965

Eventos teste 434

Eventos Rejeitados 20506

Resumo dos eventos sísmicos na Mina Cuiabá em 2018

 

 

 

Figura 6.1 – Preparação do banco de dados por meio de filtros espaciais no software 

IMS Vantage: A) Eventos normais captados em 2018; B) 39 eventos filtrados (mL > 0).  

 

 

Figura 6.2 – Eventos microssísmicos utilizados para geração do tensor de momento e 

estudo do mecanismo da fonte. 
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Para a etapa de avaliação dos dados das tensões sísmicas a partir dos dados gerados, foi 

preciso garantir que os eventos não estariam localizados em uma zona de influência de 

lavra ou escavações, pois sabe-se que ambas induzem tensões no maciço rochoso. Dessa 

maneira, foram gerados buffers no software GEM4D por meio da ferramenta colour by 

distance indicando eventos localizados a uma distância 15 m e 30 m do 

desenvolvimento da mina Cuiabá nas regiões com dados históricos de ensaios de 

sobrefuração. As distâncias avaliadas tomaram como base as premissas apresentadas em 

Brady e Brown (2005) para identificação dos eventos que estariam distantes o suficiente 

das escavações da mina. Dessa maneira, foram avaliadas distâncias mínimas que 

consideram o fator multiplicador de três vezes o raio da escavação e outra, mais 

conservadora, que avalia uma distância igual ou superior a cinco vezes o raio da 

escavação. 

 

6.2.2. Caracterização dos Eventos Microssísmicos  

 

A análise quantitativa de um evento sísmico induzido pela mineração depende da coleta 

de ao menos quatro informações básicas acerca do evento, sendo estas a localização; o 

horário e data de ocorrência e o conhecimento de no mínimo dois parâmetros sísmicos 

independentes (Mendecki et al. 1999). De maneira similar ao apresentado por Glazer 

(2016), além da data e horário de ocorrência, o presente estudo utilizou a magnitude 

local (mL) e energia sísmica (Et), potência sísmica (P) e momento sísmico (Mo) para 

uma caracterização mais abrangente dos maiores eventos ocorridos na mina Cuiabá em 

2018. Os parâmetros utilizados são resultado do processamento dos dados coletados e 

trabalhados por meio da interface do software IMS Vantage. Dessa maneira, os dados 

foram pré-filtrados inicialmente de acordo com o limite espacial do desenvolvimento da 

mina e o tempo de monitoramento em questão.  

 

Os microssismos foram então definidos segundo suas características espaciais e 

temporais. Nesse contexto, foram abordados os níveis de ocorrência dos eventos, bem 

como a correlação entre os horários de detonação e os horários dos microssismos por 

meio do Microsoft Excel. Assim, com o objetivo de melhor analisar a atividade 

microssísmica da mina Cuiabá no período estudado foi gerado um gráfico da atividade 

sísmica diária contabilizando os 39 eventos estudados a partir do IMS Vantage. 
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Em seguida, para o estudo do mecanismo da fonte geradora dos microssismos, foram 

calculados o tensor de momento para quinze eventos dos 39 eventos previamente 

selecionados, como melhor especificado no item 6.4. A obtenção de tais dados contou 

com a contribuição do Institute of Mine Seismology, responsável pela geração dos 

mecanismos da fonte dos eventos supracitados. Assim, tais eventos foram 

caracterizados em função da razão Es/Ep, b-value, diagrama de Hudson e seus 

respectivos mecanismos focais com a finalidade de melhor caracterizar a fonte geradora 

desses eventos, principalmente no que tange às informações dos mecanismos de falha e 

as componentes presentes nesses mecanismos. 

 

Dentre os mecanismos analisados ainda foram aplicadas ferramentas de agrupamento 

(clusters espaciais) para identificar grupos de eventos de características similares dada, 

principalmente, a abrangente distribuição dos mesmos ao longo da mina. Dessa forma, 

estes foram analisados com o propósito de identificar uma possível tendência local 

acerca das componentes e tensões atuantes na fonte geradora dos eventos. De fato, o 

agrupamento ou aplicação de clusters associado à análise dos parâmetros de fonte 

sísmica são ferramentas complementares muito úteis para a compreensão da atividade 

sísmica associada à mineração. São, portanto, ferramentas importantes para 

investigação acerca dos possíveis mecanismos de falha do maciço rochoso em minas 

subterrâneas (Hudyma 2008).  

 

Os clusters foram definidos por duas metodologias a partir da interface do software IMS 

Vantage, sendo elas o método de agrupamento single-link e o grid based. O primeiro 

busca agrupar eventos sísmicos pela distância entre eles (Frohlich e Davis 1990). Nesse 

método, segundo descrito por Frohlich e Davis (1990), cada evento sísmico é agrupado 

a um único outro evento em sua vizinhança mais próxima, desde que não exceda entre 

eles uma distância máxima (Dmax) pré-definida. Forma-se assim um subgrupo com dois 

eventos que, por sua vez, pode ou não se juntar a outro subgrupo ou evento único de 

acordo com mesmo o critério de distância. Essa lógica continua para subgrupos maiores 

sendo que, toda vez que há a junção entre essas unidades se forma uma conexão - link. 

Por fim, o número de grupos (clusters) gerados está condicionado ao comprimento 

máximo para esses links (Dmax), valor estabelecido pelo operador, e a distribuição 

espacial dos eventos. 
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O Grid-based clustering, por sua vez, vem sendo utilizado em ambiente de mina na 

melhor representação espacial dos parâmetros dos microssismos, como feito no trabalho 

de Wesseloo et al., (2014). Esse tipo de agrupamento se baseia na escolha de um 

parâmetro microssísmico para análise e no estabelecimento de um grid espacial, que 

divide o espaço em áreas iguais. A partir disso, cada unidade do grid recebe o valor 

médio do parâmetro escolhido de todos os eventos microssísmicos que a unidade grid 

circunscreve espacialmente.  

 

6.2.3. Mecanismos focais 

 

A seleção e cálculo dos mecanismos focais a partir dos 39 eventos mais robustos de 

2018 foram conduzidas pela equipe de sismólogos da IMS no software IMS Trace. De 

maneira sucinta, a seleção desses eventos leva em conta uma série de premissas que 

visam obter um dado mais assertivo do mecanismo focal e o processo, como um todo, 

não é trivial. Deve-se destacar que os instrumentos do arranjo precisam ter direções 

conhecidas e confiáveis capazes de indicar uma cobertura 3D suficientemente segura ao 

redor do(s) evento(s) auferido(s) estudado(s). Nesse contexto, é importante citar que o 

arranjo vigente na mina Cuiabá é majoritariamente planar ao longo do corpo 

mineralizado, o que geralmente invalida ou dificulta o processo de inversão dos 

mecanismos.  

 

O processo de cálculo dos mecanismos pode ser realizado a partir de três principais 

metodologias de inversão do tensor de momento sísmico e são melhores explicados ao 

longo do da seção 2.3.4. São elas: o método da polaridade da primeira detecção (first-

arrival polarity method), o método da amplitude (amplitude method) e o método do 

onda de corpo (full-waveform method). A partir das suas vantagens e desvantagens 

intrínsecas a cada metodologia, o mais simples de se aplicar é o first-arrival polarity 

method, contudo, os resultados podem ser menos confiáveis. Já o full-waveform method, 

é o mais complexo deles, porém possui resultados mais assertivos e de maior qualidade 

(Eyre e Van Der Baan 2015).  

 

Para o presente estudo foi aplicado o método full-waveform, usualmente aplicados para 

eventos intermediários até microssismos de maior magnitude.  
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6.3. TENSÕES IN SITU DA MINA CUIABÁ 

 

As informações acerca das tensões in situ na mina Cuiabá derivam principalmente dos 

dados de ensaios de overcoring e secundariamente de estudos acerca da ocorrência de 

discos de rocha (discing) e rupturas (breakouts). Tendo em vista os principais objetivos 

do presente estudo, somente as invertigações por meio de ensaios de campo serão 

melhor detalhadas. De maneira sucinta, o ensaio de sobrefuração (overcoring) é um 

método de alívio total de tensões realizado a partir da perfuração de um furo até uma 

profundidade desejada seguido da execução de um furo concêntrico de menor diâmetro 

que o inicial com posterior sobrefuração já instrumentada, na qual as células de medição 

(strain gages) são acopladas na parede (Brandani et al. 2016).  

 

Tratam-se de ensaios de pequena escala e seu produto visa a obtenção das condições 

pontuais do campo de tensões in situ da região amostrada. Sabe-se que ensaios desta 

natureza estão susceptíveis a diversas variáveis que podem vir a comprometer seus 

resultados e dificultam sua extrapolação para uma regiões de maior abrangência. Dentre 

os fatores de influência mais conhecidos, destaca-se feições geológicos e estruturais, 

anisotropias mecânicas, etc. Dessa forma, o presente tópico visa sumarizar as 

informações mais relevantes acerca dos resultados dos ensaios realizados bem como sua 

interpretação a partir das informações publicadas nos trabalhos supracitados. Um maior 

detalhamento acerca das particularidades desse ensaio podem ser revisitadas na seção 

2.1.1 deste trabalho. 

 

Os resultados dos ensaios de sobrefuração interpretados das campanhas realizadas na 

mina Cuiabá tomou-se foram obtidos a partir dos trabalhos de Tropia e Figueiredo 

(2015), Brandani (2016) e Silva et al. (2019). Ao todo foram analisados quatro ensaios 

realizados entre os níveis N11 e N14 da mina, os quais possuem os valores resultantes 

sumarizados na Tabela 6.2 (valores negativos indicam tensões compressivas) e Tabela 

6.3.  
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Tabela 6.2 – Principais tensões in situ medidas, tensões compressivas apresentam sinal 

negativo (modificado de Silva et al. 2019). 

Magnitude (Mpa) Mergulho(⁰) Direção(⁰) Magnitude (Mpa) Mergulho(⁰) Direção(⁰) Magnitude (Mpa) Mergulho(⁰) Direção(⁰)

Nível 11 -37 38 127 -23 51 321 -7 7 223

Nível 12 -24 60 188 -23 26 40 -11 -14 304

Nível 13 -32 56 303 -23 34 132 -5 4 39

Nível 14 -81 4 312 -38 9 42 -26 82 199

σ1 σ2 σ3

Localização

 

 

Tabela 6.3 – Calibração dos dados obtidos a partir do modelo numérico (Silva et al. 

2019). 

Nível Classe σxx σyy σzz σxy σyz σzx Erro (%)

11 Medido -21 -17 -28 12 7 -3

11 Modelo -20 -16 -19 6 -1 0

12 Medido -15 -20 -23 -5 6 -5

12 Modelo -17 -16 -21 7 -1 0

13 Medido -18 -13 -30 10 -4 1

13 Modelo -17 -17 -23 6 -1 0
24

34

44

 

 

A campanha de ensaios conduzida no ano de 2004 realizou furos de investigação nos 

níveis 12 e 14. O ensaio de sobrefuração foi realizado com a utilização de células 

triaxiais do tipo CSIR, nos quais foram realizados ensaios no Nível 12 (680m de 

profundidade), na rocha encaixante (litologia descrita como rocha metavulcanoclástica – 

XS) e no Nível 14 (820m de profundidade) na formação ferrífera bandada (BIF). Sendo 

este último realizado em uma galeria da região mineralizada de maneira a investigar a 

BIF presente na mina Cuiabá (Tropia e Figueiredo 2015). 

 

De maneira geral, a rocha investigada no furo do Nível 12 (XS) é de natureza menos 

rígida, ou seja, mais dúctil e apresenta forte anisotropia caracterizada pela foliação 

(xistosidade) presente em camadas menos espessas (variando entre 2 m e 20 m), 

medidas estruturais nas proximidades da região investigada indicam foliações 

orientadas SE-S e mergulhos variando desde 20º a 50º. A BIF, por sua vez, ocorre em 

região dobrada e caracterizada por camadas mais espessas com grande variação das 

direções de mergulho. As medidas realizadas mostraram dobras com eixos de atitude 

095/28 e foliações com atitudes 130/35. 

 

A campanha de ensaios realizada nos níveis 11 e 13, conduzida em 2016, utilizou as 

células STT-Furnas. O ensaio no Nível 11 (759 m de profundidade) se deu na região 

conhecida como Pêra e no Nível 13 (811 m de profundidade) foi realizada no ore drive 
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do corpo Fonte Grande Sul (Brandani et al. 2016). Ambos foram realizados na BIF. A 

direção de σ1 obtida no Nível 11 (trend 120º a 130º) corresponde de maneira positiva ao 

que se observa na mina, uma vez que os problemas de instabilidade geralmente ocorrem 

se as escavações são conduzidas de maneira ortogonal a tal direção, como exposto em 

Tropia (2013) e Brandani et al. (2016). Cumpre ainda pontuar que a direção de σ1 

encontrada nessa campanha é similar ao valor obtido em 2004 (Brandani et al. 2016). 

Por outro lado, diferentemente da ortogonalidade parcial obsevada na campanha de 

2004, o ensaio do Nível 11 indica uma ortogonalidade plena entre a direção da tensão 

principal e a BIF, tanto em relação a direção (trend) quanto em relação ao mergulho 

(plunge).  

 

As diferenças de comportamento reológico entre as litologias podem influenciar o 

estado de tensões in situ e, portanto, devida a diferença de comportamento entre a rocha 

encaixante (mais dúctil) e a BIF (mais rúptil), é comum que a orientação da tensão 

principal tenda a se orientar ortogonalmente a BIF. De fato, a partir da teoria de Hudson 

e Cooling (1988), é possível afirmar que a camada da BIF, com módulo de Young 

superior a encaixante, comporta-se como uma barreira rígida para as tensões in situ da 

mina, como previsto no caso 3 da Figura 6.3. Assim, o campo de tensões na área de 

contato (near Field) é distindo da região mais distal (far Field).  

 

 

Figura 6.3 – Figura didática das variações do estado de tensões in situ em função do 

contraste da rigidez (módulo de Young) entre materiais. Modificado de Hudson e 

Cooling (1988). 
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RESULTADOS  

 

6.3.1.  Caracterização dos eventos microssísmicos  

 

De maneira simplificada, pode-se dizer que a partir de uma estatística descritiva básica ( 

 

Tabela 6.4), os microssismos apresentam magnitude local (mL) estimada variando entre 

0,1 e 1,3 com uma maior ocorrência de eventos de mL = 0,3 e somente quatro eventos 

com mL maior que um. Em relação à potência sísmica, pode-se dizer que esta varia entre 

0,05 a 3,8 m
3
. Em relação à energia sísmica gerada durante a ocorrência dos 

microssismos, esta variou entre 11,4 J e 103 KJ. Vale ressaltar que a magnitude de um 

tremor é um conceito relativo que busca definir o tamanho de um sismo de maneira 

relativa a partir da amplitude máxima sobre condições idênticas de observação (Glazer 

2016). A magnitude local usada no presente estudo foi estimada a partir do momento 

sísmico e da energia sísmica liberada, parâmetros obtidos durante a análise espectral. 

 

A partir da preparação dos dados foram analisados os eventos normais captados em 

2018 com magnitude local maior que zero, totalizando uma amostra de 39 eventos 

microssísmicos estudados nesse período (Figura 6.4). Os eventos estão distribuídos ao 

longo do desenvolvimento da mina como um todo desde o N4 até o N19, mas 

principalmente entre os níveis 11 e 19 (Figura 6.5). Sendo assim, os níveis com maior 

densidade de eventos de mL maior que zero foram: N14, N17 e N19. 

 

Tabela 6.4 – Análise descritiva básica de parâmetros microssísmicos dos 39 eventos 

selecionados (mL > 0). 

Estatística Básica Et(J) mL Mo (N.m) P(m³)

Tamanho (nº de eventos) 39 39 39 39

Mínimo 11.40 0.1 1.77E+09 0.1

Máximo 1.03E+05 1.3 1.25E+11 3.8

Amplitude 1.03E+05 1.2 1.23E+11 3.7
Média 6.70E+03 0.4 1.51E+10 0.5

Moda 30.50 0.1 1.86E+09 0.1
Desvio Padrão 1.77E+04 0.4 2.67E+10 0.8  
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Figura 6.4 – Distribuição espacial dos eventos microssísmicos de mL > 0 captados em 

2018. 

 

Figura 6.5 – Distribuição dos eventos microssísmicos ao longo dos níveis da mina 

Cuiabá. 

 

Os dados acumulados dos parâmetros de P, Et, mL dos maiores eventos de 2018 

mostram que as taxas de potência e energia sísmica tem seus maiores saltos associados 

aos três eventos de magnitude local maior que um que ocorreram nesse período (Figura 

6.6). Essas janelas de acúmulo apresentam-se visíveis na Figura 6.6 diretamente 

relacionadas aos eventos mais energéticos do período de mL estimada em 1,1; 1,2 e 1,3 

respectivamente. 
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Figura 6.6 – Descrição dos eventos microssísmicos de mL > 0 de 2018 em função dos 

valores acumulados de atividade sísmica, Et e P e mL. 

 

Atualmente, algumas das metodologias mais utilizadas para identificar os possíveis 

mecanismos de falha de um evento sísmico são resultados de processos mais 

experimentais ou manuais. Em geral, são definidas a partir da identificação de grupos de 

eventos de interesse definidos temporal ou espacialmente e então, com as informações 

dos parâmetros da fonte desses eventos como, por exemplo, a razão entre as ondas 

secundárias e primárias (Es/Ep) e a relação de Gutenberg-Richter, é possível estimar os 

mecanismos presentes (Hudyma 1995, Urbancic et al. 1995,  Ma et al. 2018). Contudo, 

sabe-se que na presença de eventos com diferentes mecanismos em uma amostra pode 

haver ambiguidade nos resultados (Ma et al. 2018). Nesse sentido, a relação modificada 

de Gutenberg-Richter entre frequência e magnitude desses 39 eventos indica uma 

recorrência de eventos de mL>0 a cada 7 a 8 dias, enquanto eventos de mL>0,5 ocorrem 

no intervalo de aproximadamente 27 dias (Figura 6.7). Nesse contexto, como é 

esperado, eventos maiores são menos frequentes. No caso de eventos de mL≥1 estes 

possuem um período de recorrência estimado em 82 dias. O coeficiente de inclinação 

dessa relação (b-value) é estimado em 0,8.  
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Figura 6.7 – Distribuição dos eventos em função da magnitude e probabilidade de 

recorrência em função do tempo. 

 

Conforme exposto no trabalho de Hudyma (2008), eventos de b-value menores que -0,8 

estão em geral mais associados à falhamentos enquanto valores maiores de b (entre -1,2 

e -1,5) estariam relacionados a mudanças no estado de tensão, i.e., causadas por 

detonações ou escavações subterrâneas. Dessa forma, os dados da relação frequência-

magnitude referentes aos eventos analisados indicam que a fonte geradora desses 

microssismos estaria possivelmente associada a estruturas geológicas. Ainda nesse 

sentido, a relação entre os planos axiais das dobras presentes na região e sua possível 

contribuição para os dados observados devem ser melhor investigados.   

 

A energia elástica total emitida a partir de um terremoto pode ser representada pela 

energia sísmica e, em linhas gerais, é o melhor indicador do potencial de destruição do 

terremoto em estruturas (Gibowicz e Kijko, 1994). Segundo Kijko & Gibowicz (1994), 

a razão da energia liberada pelas ondas S e P são um importante fator indicativo do tipo 

do mecanismo da fonte geradora dos eventos microssísmicos em minas. De maneira 

geral, os eventos microssísmicos naturais possuem grandes valores de energia associado 

à onda S em relação a P, de tal maneira que sua razão Es/Ep varia entre 10 e 30 (Kijko e 

Gibowicz 1994, Larsson 2004, Mendecki 1997a). Eventos decorrentes de detonações, 

por sua vez, tendem a possuir valores menores (Mendecki 1997a). De acordo com o 
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exposto em Hedley (1992), grandes porcentagens de Es/Ep > 10 indicam que grande 

parte da energia sísmica emitida é proveniente da onda S, de tal forma que o mecanismo 

de falha é em geral decorrente de um movimento cisalhante (shear failure). Dessa 

forma, tais dados apresentam potencial de auxiliar na identificação de estruturas 

geológicas. Por outro lado, quanto menor a razão entre as energias S e P maior a energia 

liberada pela onda P, indicando uma maior presença da componente double couple do 

mecanismo da fonte sísmica.  

 

No caso da mina Cuiabá, como exposto no Capítulo 4, as energias emitidas pelas ondas 

S variam na ordem de 10
-2

 e 10
4
, já os índices emitidos pela onda P variam da ondem de 

10
-3

 e 10
3
. Ao analisar a razão Es/Ep nota-se que a maioria dos eventos microssísmicos 

possuem valores menores que 10. Segundo Hudyma (2008), estes valores condizem 

com ambientes onde há redistribuição de tensões devido a escavações subterrâneas.  

Para a amostra de eventos estudada no presente capítulo não é diferente (Figura 6.8). 

Assim, a partir da análise da razão entre as energias das ondas secundárias e primárias é 

possível dizer que de maneira geral os mecanismos da fonte geradora dos eventos 

microssísmicos possuem maior contribuição da componente de tração. 

 

Ao avaliar conjuntamente os dados de Es/Ep, com o objetivo de comparar os dados 

obtidos com aqueles relativos ao b-value conforme apresentado por Hudyma (2008), 

espera-se eventos possivelmente associados a falhamentos ou movimentos relativos ao 

cisalhamento.  

 

Contudo, a relação entre a razão das ondas S pelas ondas P é similar ao previamente 

exposto (Capítulo 4), ou seja, valores menores que 10 (Figura 6.8). Isso indica que a 

fonte dos microssismos em questão estaria associada a uma contribuição majoritária da 

componente de tração, i.e, associadas à redistribuição de tensões comumente presentes 

nos avanços e desenvolvimentos em mina subterrânea. Assim, não foi possível observar 

correlação direta entre os dados obtidos pelo gráfico de frequência-magnitude e os 

valores das razões Es/Ep. 
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Figura 6.8 – Razão Es/Ep relativa aos eventos selecionados.  

 

Ainda no contexto de caracterização dos eventos selecionados se destaca a análise da 

atividade sísmica por meio da correlação temporal de curto prazo. De maneira geral, a 

sismicidade em mina é diretamente afetada pelas detonações, conforme previamente 

analisado no Capítulo 4. Dessa maneira, buscou-se avaliar o possível aumento das 

ocorrências de eventos nos horários próximos às detonações bem como a independência 

entre grandes eventos e horários de detonação (Glazer 2016). Dessa forma, com o 

objetivo de melhor analisar a atividade microssísmica da mina Cuiabá foi gerado um 

gráfico da atividade sísmica em um intervalo de 24 h contabilizando os 39 microssismos 

estudados, como ilustrado pela Figura 6.9. Ao analisar a distribuição temporal dos 

eventos verifica-se que grandes eventos independem dos horários de detonação na mina 

Cuiabá, que por sua vez ocorreria até abril de 2018 às 7:00, 15:00 e 19:00 h e, após esse 

período, somente duas vezes ao dia: às 7:00 e às 19:00 h. Ainda assim, é possível 

observar um maior número de eventos próximo do turno da detonação noturna (entre 

19:00 e 21:00 h). 
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Figura 6.9 – Distribuição dos horários dos eventos microssísmicos de mL > 0 captados 

em 2018. 

 

6.3.2. Estudo dos mecanismos focais  

 

A obtenção da informação acerca dos mecanismos de ruptura que caracterizam a fonte 

geradora dos eventos microssísmicos é de extrema importância para ambientes de mina 

subterrânea. De fato, a partir do tensor de momento é possível estimar informações 

acerca da fonte do sismo, i.e., as direções das deformações principais na sua vizinhança 

e o potencial plano de falha associado (Freitas 2016). Trata-se, sobretudo, de uma 

ferramenta essencial na compreensão do campo de tensões atuantes no maciço rochoso 

e da dinâmica de movimento e ruptura do mesmo. Dessa maneira, a partir dos 39 

eventos mais robustos que ocorreram em 2018 foi possível a geração do tensor de 

momento de 15 eventos (Figura 6.2). Tais eventos estão dispostos ao longo da mina 

Cuiabá, concentrados entre os Níveis 11 e 17 (Figura 6.10), com maior 

representatividade nos Níveis 11 e 14, respectivamente (Figura 6.11) dentre os quais se 

podem obter uma melhor caracterização dos parâmetros da fonte a partir da Tabela 6.5. 

É importante ressaltar que os eventos selecionados se encontram na região de maior 

assertividade do monitoramento microssísmico presente no período de análise (ano de 

2018).  
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Figura 6.10 – Disposição espacial dos eventos microssismos de 2018 com mecanismos 

gerados. 

 

Figura 6.11 – Distribuição dos eventos microssísmicos ao longo dos níveis da mina 

Cuiabá. 

 

Tabela 6.5 – Caracterização dos 15 eventos selecionados para a geração dos 

mecanismos da fonte.  

Index Data Nível Et (J) mL Mo (N.m) P (m³) σa (N.m) EI Es/Ep

1 10/01/18 11 3.68E+04 1.1 5.68E+10 1.72E+00 2.14E+04 3.68E+04 3.3

2 11/01/18 12 2.59E+03 0.7 1.81E+10 5.49E-01 4.72E+03 2.59E+03 4.2

3 04/02/18 14 4.59E+02 0.1 2.21E+09 6.70E-02 6.85E+03 4.59E+02 4.3

4 08/02/18 14 9.05E+03 0.9 2.70E+10 8.19E-01 1.11E+04 9.05E+03 3.6

5 12/02/18 14 4.78E+03 0.8 2.53E+10 7.68E-01 6.22E+03 4.78E+03 3.0

6 15/03/18 13 1.32E+02 0.1 2.29E+09 6.94E-02 1.90E+03 1.32E+02 1.0

7 18/04/18 10 3.28E+04 1.2 9.20E+10 2.79E+00 1.17E+04 3.28E+04 6.7

8 26/04/18 16 1.60E+03 0.2 2.56E+09 7.77E-02 2.06E+04 1.60E+03 1.8

9 26/04/18 15 1.20E+04 0.7 1.73E+10 5.25E-01 2.28E+04 1.20E+04 1.8

10 03/06/18 11 1.06E+02 0.1 1.79E+09 5.43E-02 1.95E+03 1.06E+02 4.8

11 14/06/18 16 3.11E+03 0.5 8.80E+09 2.67E-01 1.17E+04 3.11E+03 1.6

12 17/06/18 11 1.29E+03 0.5 6.76E+09 2.05E-01 6.28E+03 1.29E+03 4.1

13 25/06/18 14 2.57E+02 0.1 2.00E+09 6.07E-02 4.23E+03 2.57E+02 2.2

14 02/09/18 12 7.61E+02 0.4 4.80E+09 1.46E-01 5.23E+03 7.61E+02 1.7

15 27/10/18 15 1.85E+03 0.3 3.46E+09 1.05E-01 1.77E+04 1.85E+03 5.1  
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Ao avaliar a relação truncada de Gutenberg-Richter que mostra a frequência de eventos 

em relação à magnitude para os microssismos nos quais foram gerados os mecanismos 

focais, é possível obter indicativos das causas motivadores dos sismos. Sabe-se que 

maiores valores de b-value entre -1,2 e -1,5 estão em geral associados a mudanças do 

estado de tensão em virtude de detonações, enquanto valores menores (até -0,8) estão 

associados a mecanismos de falha (slip fault) e, portanto, relacionados a estruturas 

geológicas (Legge e Spottiswoode 1987, Hudyma 1995, Hudyma 2008).  

 

Para os microssismos analisados, a inclinação da reta resultante foi mensurada em -1,3, 

i.e, maior que o apreciado na relação oriunda dos 39 maiores eventos de 2018 (Figura 

6.12). Sendo assim, o b-value resultante é mais característico de eventos associados a 

mudanças no estado de tensões, em geral relacionadas ao próprio desenvolvimento da 

lavra subterrânea. De maneira complementar, os resultados da razão Es/Ep menores que 

10 também indicam uma fonte geradora similar para os mesmos eventos, ou seja, 

majoritariamente do tipo não cisalhante. Convergindo assim com a interpretação 

resultante do b-value estimado, o que mostra direta correlação entre as análises para 

essa amostragem mais restrita dos dados.  

 

 

Figura 6.12 – Distribuição dos quinze eventos em função da magnitude e probabilidade 

de recorrência em função do tempo. 
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6.3.3. Tensor de momento sísmico  

 

O tensor de momento, definido pelo estado de forças presentes na fonte de um evento 

sísmico (Aki e Richards 1980) é considerado uma ferramenta consolidada no estudo de 

terremotos, sismicidade associada a atividades vulcânicas e também na extração de 

hidrocarbonetos (Dreger et al. 2000, Zhang et al. 2016). Segundo Ma et al. (2018a) o 

tensor de momento sísmico pode ser comparado ainda a outros modelos de fonte 

sísmica como deslocamentos por falha, contração volumétrica decorrente de 

falhamentos do tipo implosivo e também por aumento de volume ocasionado por 

movimentos explosivos. De fato, a inversão do tensor de momento é hoje considerada a 

ferramenta mais consolidada para a investigação dos modelos de falha em eventos 

sísmicos induzidos na mineração (Gibowicz 1994). Assim, a partir da inversão do 

tensor de momento se torna possível caracterizar de maneira quantitativa os 

microssismos diferentemente da razão Es/Ep e da relação de Gutenberg-Richter que 

possui uma abordagem mais qualitativa.  

 

A definição do tensor de momento a partir do método de inversão full waveform foi 

então aplicada para os quinze eventos selecionados conforme exposto na Figura 6.13 e 

apresentados em detalhe no Apêndice B. Ainda que a cobertura oferecida pelo arranjo 

implementado na mina Cuiabá seja um fator limitador durante o processo de inversão 

dos tensores de momento, os quinze eventos calculados apresentaram resultados 

satisfatórios. 

 

A representação do tensor de momentos pode ser feita de várias formas. Hudson et al. 

(1989) propôs um diagrama do tipo source type que caracteriza os mecanismos da fonte 

a partir das componentes ISO, DC e CVLD em função dos valores de k e T, variando 

entre -1 e 1. Uma fonte com k=1 é considerado um evento puramente explosivo, 

enquanto um evento de k=-1 é um evento de fonte do tipo implosivo. A constante T, por 

sua vez, corresponde à contribuição da componente CVLD que representa a fonte de 

compressão ou falha de tração sem a contribuição da componente isotrópica. Já os 

eventos de fonte DC são resultados de k=T=0. De maneira simplificada, a escala 

horizontal do diagrama representa a componente da constante volumétrica, enquanto a 

escala vertical descreve a proporção da mudança volumétrica.   
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Figura 6.13 – Mecanismos focais calculados para quinze eventos ocorridos em 2018. 

 

Ao avaliar a representação dos eventos estudados no diagrama de Hudson (Figura 6.14) 

observa-se que de maneira majoritária o que prevalece são as fontes geradas por 

mecanismos implosivos com uma média de T = 0,31 e k = -0.47. A partir dos trabalhos 

de Cesca et al., (2013) e Ma et al. (2018) é possível inferir que a fonte geradora desses 

eventos está associada principalmente a colapsos de cavidade e de maneira secundária 

eventos de falha (fault-slip). Eventos associados a colapsos de cavidade são tipicamente 

implosivos e se encontram na base do diagrama – implosion, tensile crack (-ve). Já 

eventos decorrentes de falhamentos estão na região central do diagrama (DC, CLVD). 

Mais detalhadamente pode-se dizer que os eventos 1, 2, 6 e 15 estão possivelmente 

associados a fontes naturais causadas por movimentos de falha – região F da Figura 

6.15. Os demais eventos possuem mecanismos predominantemente implosivos e, dentre 

eles, os eventos inseridos na região CC (3, 4, 5, 9, 10, 12, 13 e 14) são mais 

característicos fontes de colapsos de cavidade. 
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Figura 6.14 – Diagrama de Hudson extraído do IMS Vantage. 

 

Figura 6.15 – Identificação das principais fontes geradoras a partir do diagrama de 

Hudson extraído do IMS Vantage.  

 

Uma forma igualmente comum para a representação das componentes presentes nos 

tensores de momento sísmico é a representação gráfica por meio das beach balls. Beach 

balls são muito usadas na representação de movimentos de falhas geológicas por meio 

da representação das forças relativas das componentes de movimento, sendo as porções 

brancas representando os movimentos dilatantes e a cor preta indicativa de tensão ou 

compressão. Nesse contexto, as beach balls também são usadas para representar as 

componentes de tensão deformação presente na energia sísmica liberada em eventos 

sísmicos, sendo eles terremotos (eventos de larga escala) ou microssismos (Kamei et al. 

2015).  
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Um evento sísmico é em geral representado pelo conjunto de forças das ondas sísmicas, 

nesse caso a representação é em geral composta pela combinação das componentes 

presentes no mecanismo da fonte (DC, CLVD e ISO), conforme o exemplo ilustrado 

pela Figura 6.16. Segundo exposto por Kamei et al. (2015), ainda que a componente 

CLVD tenda a ser maior em eventos microssísmicos se comparada a terremotos, a 

componente DC é, contudo, o mecanismo da fonte predominante de maneira geral.  

 

 

Figura 6.16 – Representação de um evento sísmico por meio de beach balls. 

 

No presente trabalho o mecanismo focal representado pelas beach balls é dividido entre 

a componente ISO e as componentes deviatóricas (DEV), i.e., a soma entre as 

componentes DC e CVLD. O Apêndice B apresenta os resultados detalhados dos 

mecanismos focais de cada um dos eventos microssísmicos gerados no presente capítulo 

e apresentados previamente no diagrama de Hudson (Figura 6.14 e Figura 6.15). Os 

eventos implosivos – zona CC representada na Figura 6.15 – são representados por um 

tensor de momento com maior contribuição da componente ISO (pelo menos 40%), 

conforme exemplificado pelo evento 14, ocorrido em 02 de setembro do 2018 (Figura 

6.17). Os eventos de maior contribuição das componentes deviatóricas, por sua vez 

inseridos na zona F (Figura 6.15), apresentam os tensores de momento representados na 

(Figura 6.18). Tais eventos estão mais susceptíveis a terem sido gerados por 

falhamentos do maciço rochoso.  

 

Figura 6.17 – Tensor de momento sísmico do evento 14, com maior contribuição das 

componentes ISSO em relação aos demais eventos avaliados. 
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Figura 6.18 – Tensor de momento sísmico dos eventos com maior contribuição das 

componentes deviatóricas. 

 

A Figura 6.19 mostra os mecanismos gerados inseridos no diagrama do tipo fonte 

(source type plot) gerado através do software IMS Vantage.  

 

Figura 6.19 – Diagrama de Hudson com a representação das beach balls dos eventos 

com mecanismos focais gerados extraído do IMS Vantage. 
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6.3.4. Aplicação de clusters na caracterização dos mecanismos focais e sua 

correlação com estruturas geológicas 

 

A partir dos eventos nos quais foi possível gerar o tensor de momento sísmico com 

maior acurácia (Figura 6.13) foram aplicados alguns métodos para identificação de 

clusters com o objetivo de caracterizar de maneira mais assertivas dados correlatos 

entre si. Dessa forma, a partir da aplicação dos métodos single-link (Figura 6.20) e grid 

based (Figura 6.21) foi possível identificar dois grupos de eventos distintos com eventos 

os eventos microssísmicos baseando-se principalmente na sua disposição espacial. 

Ambos os métodos geraram grupos similares, salvo a exceção do grid based que definiu 

um quarto evento relativo ao cluster 01, representado em azul (Figura 6.21).  

 

 

Figura 6.20 – Clusters a partir da aplicação da ferramenta single-link no IMS Vantage. 

 

Para fins do presente estudo consideraram-se os clusters resultantes do método single-

link (Figura 6.20), pois a análise apresentou clusters espaciais menos dispersos. Os 

clusters selecionados são, portanto, compostos por um total de seis eventos, sendo três 

eventos em cada um deles. Suas magnitudes locais estimadas variam entre 0,1 e 0,9 e 

são todos foram captados pelo monitoramento ao longo do ano de 2018. Todos os 

eventos estão dispostos entre os níveis N14 e N16 no corpo Fonte Grande Serrotinho 

(lado esquerdo), como mostra a Figura 6.22. Os parâmetros da fonte que melhor 

definem esses eventos estão dispostos segundo a Tabela 6.6. 
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Figura 6.21 – Clusters a partir da aplicação da ferramenta grid based no IMS Vantage. 

 

 

Figura 6.22 – Clusters espaciais identificados.  

 

Tabela 6.6 – Caracterização dos parâmetros da fonte dos eventos dos clusters estudados.  

Cluster Index Data Nível Et (J) mL Mo (Nm) P (m³) σa (N.m) EI Es/Ep

3 4/2/18 14 4.59E+02 0.10 2.21E+09 6.70E-02 6.85E+03 4.59E+02 4.3

4 8/2/18 14 9.05E+03 0.90 2.70E+10 8.19E-01 1.11E+04 9.05E+03 3.6

5 12/2/18 14 4.78E+03 0.80 2.53E+10 7.68E-01 6.22E+03 4.78E+03 3.0

8 26/4/18 16 1.60E+03 0.20 2.56E+09 7.77E-02 2.06E+04 1.60E+03 1.8

9 26/4/18 15 1.20E+04 0.70 1.73E+10 5.25E-01 2.28E+04 1.20E+04 1.8

11 14/6/18 16 3.11E+03 0.50 8.80E+09 2.67E-01 1.17E+04 3.11E+03 1.6

1

2
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 Cluster 01 

 

Os eventos presentes nesse cluster ocorreram no domínio da rocha encaixante, sendo o 

evento 01 o mais próximo do corpo de minério, cerca de 20m distante. Ambos, 04 e 05 

estão no hanging wall. Já o evento 04 se encontra acima de um corpo de lavra e abaixo 

do desenvolvimento do N15, conforme exposto na Figura 6.23. De maneira geral, esses 

eventos apresentaram um mecanismo do tipo implosivo (k= -1) segundo o diagrama do 

tipo source type gerado (Figura 6.24). Eventos do tipo implosivo estão comumente 

associados a colapsos de cavidades, conforme exposto em Ma et al. (2018).  

 

Figura 6.23 – Similitude entre eventos do cluster 01 e atividades de lavra. 

 

 

Figura 6.24 – Diagrama de Hudson referente ao grupo 01 extraído do IMS Vantage. 
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Com o objetivo de entender as reais causas desses eventos foram analisados os dados de 

escaneamento a laser realizado na região e período de ocorrência desses eventos. A 

partir desse levantamento foi possível identificar um avanço a sul dos microssismos 

deste grupo. O evento 04, de mL=0.8 é o que mais se aproxima dessa região. Trata-se de 

um evento com mecanismo predominantemente implosivo e pode estar associado a 

algum evento de colapso do teto deste avanço (Figura 6.23), o que é confirmado pela 

localização dos mecanismos geradores desses eventos, segundo o diagrama de Hudson e 

conforme exposto na Figura 6.24. De fato, ao avaliar os sucessivos escaneamentos da 

lavra realizados foi possível identificar uma deformação moderada não longo desse 

corpo, de ordem métrica, tanto no teto quanto na parede dessa região (Figura 6.25). 

 

 

Figura 6.25 – Corpo de lavra com deformação identificada por meio do escaneamento a 

laser. 

 

Ao avaliar os históricos de detonação desta área observa-se que apesar de ser uma 

região de lavra ativa não houve registros de detonações nos dias de ocorrência dos 

Eventos 03 e 04. Contudo, na data de registro do evento 05 foi evidenciada uma 

detonação próxima das 15:00 h, ou seja, logo anterior à captação desse microssismo 

(Tabela 6.6). Na época ocorriam três detonações ao dia, por volta de 7AM, 15PM e 

19PM. O que indica que ainda que não seja um evento de assinatura explosiva (evento 

15), típico de detonação (Figura 6.24), este apresenta forte correlação com a lavra da 

região. 
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Por fim, ao avaliar as estruturas mapeadas na mina também é possível observar forte 

similitude entre as localizações dos eventos que compõem o cluster 01 e macro 

estruturas geológicas da mina. De fato, esses microssismos encontram-se dispostos ao 

longo de um dos eixos de dobra mapeados na mina Cuiabá, o que sugere forte 

paralelismo entre esses eventos presentes ao longo das grandes estruturas geológicas 

presentes (Figura 6.26). 

 

 

Figura 6.26 – Correlação espacial entre o cluster 01 os principais eixos de dobra 

mapeados na mina Cuiabá. 

 

 Cluster 02 

 

Os eventos que caracterizam este segundo grupo estão limitados ao N16 e melhor 

descritos segundo a Tabela 6.6. De maneira geral, os microssismos apresentam-se nos 

arredores de um desenvolvimento e aparentemente fora da área mineralizada, podendo 

estar tanto na encaixante quanto na BIF sem mineralização. Logo abaixo dos eventos 

desse cluster foram identificados alguns stopes no nível inferior, localizados ao longo 

do corpo FGS extensão (N17). A distância média entre a lavra e a localização do evento 

mais próximo (Evento 11, Tabela 6.6) é de aproximadamente 40 m (Figura 6.27).  

 

A lavra presente nessa região em 2018 ocorreu entre os meses de janeiro e maio, tendo 

seu desenvolvimento em três stopes e com históricos de lavra já presente em 2017, 

segundo registro interno. O último dos três stopes identificados foi lavrado entre abril e 
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maio e possui registros de atividade de lavra e detonações a partir de 27 de abril. Nota-

se que a lavra nesse ponto aparenta ter ocorrido após a captação dos Eventos 08 e 09, 

datados de 26/04/2018.  

 

É importante evidenciar que não foram encontrados registros de detonações que 

indiquem atividades que antecedam esses eventos (intervalo de dias). Ainda que as 

atividades de lavra tenham ocorrido entre janeiro e maio de 2018 elas aparentam serem 

pontuais e mesmo assim há uma concentração evidente de eventos maiores nessa área o 

que a torna ainda mais interessante do ponto de vista dessa investigação. Assim, tal 

amostra de microssismos apresenta um comportamento diferente do cluster 01, ainda 

que esteja no mesmo corpo (FGS) e alinhados segundo o mesmo eixo de dobra. 

 

 

Figura 6.27 – Eventos cluster 02 e atividades de lavra no FGS expansão.  

 

De maneira geral, os três eventos que compõem o cluster 02 também apresentam um 

mecanismo predominantemente implosivo (k= -1) segundo o diagrama do tipo source 

type gerado (Figura 6.28). Apesar dos eventos 04 e 05, ocorridos no dia 26 de abril, 

terem sido captados até três horas após a detonação do período da noite seu mecanismo 

de origem não apresenta correlação direta com eventos explosivos (k= +1).  

 

Ao avaliar as estruturas mapeadas na mina também foi possível observar forte 

correlação entre as localizações dos eventos que compõem o cluster 02. Estes estão 

dispostos ao longo do mesmo eixo de dobra associado ao cluster 01, porém em maior 
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profundidade, o que confirma a forte correlação entre esses eventos ao longo das 

grandes estruturas geológicas presentes (Figura 6.29).  

 

Figura 6.28 – Diagrama de Hudson referente ao grupo 02 extraído do IMS Vantage. 

 

 

Figura 6.29 – Correlação espacial entre o cluster 02 os principais eixos de dobra 

mapeados na mina Cuiabá. 

 

Por fim, ao avaliar o conhecimento adquirido a partir das análises dos eventos 

agrupados nos clusters 01 e 02 é possível dizer que ambos os eventos se encontram 

sobre um único eixo de dobra regional previamente mapeado e não aparentam estar no 

corpo de minério, ainda que haja lavra em regiões próximas. Tal característica indica 

que tal estrutura geológica aparenta ser uma zona preferencial para ocorrência desses 
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eventos de maior energia sísmica ocorridos no ano de análise. No que tange o estudo da 

fonte desses microssismos são eventos de fonte geradora similar, tipicamente implosiva, 

a partir dos diagramas do tipo da fonte e também pelo tensor de tensões ou tensor de 

momento sísmico extraídos desses eventos (Apêndice B).  

 

Algumas particularidades, contudo, devem ser ressaltadas. A região do cluster 02 não 

possui uma produção tão ativa no período de análise quanto à área correlata do cluster 

01, poucos níveis acima no mesmo plunge deste corpo. De maneira análoga, não se trata 

de uma região tão ativa sismicamente em relação ao cluster 01, conforme ilustrado na 

(Figura 6.30). Ainda que menos expressiva, os eventos do cluster 02 indicam que a 

atividade microssísmica dessa área não está restrita ao período de lavra, pois se observa 

eventos de maior robustez ocorrendo semanas ou meses após a produção de um corpo 

no entorno. Para título de ilustração os eventos dos clusters foram mantidos em todos os 

trimestres expostos na Figura 6.30. 

 

 

Figura 6.30 – Atividade microssísmica trimestral de 2018 ao longo do eixo de dobra que 

abrange a região de ambos os agrupamentos estudados. 
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6.3.5. Caracterização do estado de tensões a partir do monitoramento 

microssísmico 

 

O presente tópico visa apresentar as possíveis correlações entre o estudo do estado de 

tensões presentes na mina Cuiabá a partir dos dados de monitoramento microssísmico e 

os resultados previamente obtidos por ensaios de campo. Dessa forma, visa-se avaliar a 

possibilidade de utilizar os dados microssísmicos como fonte complementar de 

informações acerca das tensões locais presentes neste estudo de caso. Para tanto foram 

selecionados os eventos microssísmicos que tiveram seus tensores de momento 

calculados e possuem localização próxima aos níveis com informações do estado de 

tensão in situ a partir de ensaios.  

 

Dentre os quinze eventos com tensor de tensões calculados, foram pré-selecionados um 

total de dez eventos, os quais tiveram suas localizações associadas as profundidades 

entre os níveis 11 e 14 da mina Cuiabá (Tabela 6.7). Com base nas coordenadas 

estimadas do hipocentro desses eventos, foi realizado na interface do software GEM4D 

um mapa de calor que busca identificar por meio da ferramenta colour by distance o 

raio de influência (RI) de acordo com as premissas apresentadas em (Brady e Brown 

2005). Foram avaliadas distâncias mínimas que consideram três vezes o raio das 

escavações (RI = 9 m) bem como o fator multiplicador de cinco vezes (RI = 15 m).  

 

Tabela 6.7 – Tensores de momento sísmicos calculados. 

Dip Strike Rake

1 10/01/18 11 1.1 32.4       309.4     -63.1

2 11/01/18 12 0.7 41.0       245.2     -91.0

3 04/02/18 14 0.1 45.3       320.4     94.0

4 08/02/18 14 0.9 34.9       168.4     138.7

5 12/02/18 14 0.8 51.7       326.7     95.1

6 15/03/18 13 0.1 75.1       47.8       134.0

10 03/06/18 11 0.1 32.1       130.0     129.6

12 17/06/18 11 0.5 51.4       135.5     118.9

13 25/06/18 14 0.1 12.1       293.6     -70.8

14 02/09/18 12 0.4 57.0       304.6     46.2

Tensor de momento sísmico
Index Data Nível mL 

 

 

Nesse contexto, cinco eventos mostraram-se suficientemente distantes, são eles os 

eventos: 1, 2, 5, 12 e 14. Ao avaliar as atividades de lavra e as distâncias entre a lavra e 

os eventos, somente dois eventos se mostraram aptos para a condução deste estudo: o 
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evento 12, no Nível 11 (773,9 m) e o evento 14, no Nível 12 (802,4 m) indicados na 

Figura 6.31. Ambos os eventos foram captados no corpo Serrotinho, sendo o primeiro a 

aproximadamente 30 m distante da rampa de acesso entre os níveis 12 e 13 e cerca de 

35 m distante da lavra do tipo corte e aterro localizada no corpo SER N12 (Figura 

6.32.A). Já o evento 14, mostrou-se a aproximadamente 20 m da galeria do N12 e 18 m 

de uma lavra de corte e aterro, como indicado na Figura 6.32.B. Todas as distâncias 

observadas apresentaram grandeza de no mínimo três vezes o valor do raio da 

escavação mais próxima. No caso do evento 14, contudo, devido a geometria e 

dimensão do realce mais próximo é um ponto de atenção em relação a possível 

alteração das tensões nas suas adjacências.  

 

Figura 6.31 – Localização eventos microssísmicos (12 e 14).  

 

 

Figura 6.32 – Eventos microssísmicos selecionadas e suas distâncias com os realces 

mais próximos. A) Evento 12. B) Evento 14. 
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Os dados do tensor de momento sísmico do evento 12, ocorrido no dia 17/06/20 indica 

uma natureza majoritariamente isotrópica, indicando que sua origem pode estar 

associada a um movimento de contração ou expansão do meio (Figura 6.33). Contudo, 

apesar de pequena, sua componente DC (double couple), geralmente associada ao 

cisalhamento indica um movimento reverso. Ainda é possível dizer a partir da 

ferramenta stress inversion no software IMS Combined (Vantage & Trace)  que as 

possíveis direções das componentes sísmicas principais se orientam segundo a Figura 

6.33.B, de tal forma que σ1 possui uma direção NW-SE, mergulhando aproximadamente 

22⁰. 

 

 

Figura 6.33 – Informações acerca da fonte do evento 12: A) Mecanismo Focal e suas 

componentes; B) Direções dos tensores de momento sísmico.  

 

De maneira análoga, o evento 14, registrado no dia 02/09/2018 também apresenta uma 

componente majoritariamente isotrópica. Contudo, para esse evento a componente 

associada ao cisalhamento é relativamente mais representativa do mecanismo, 

contribuindo cerca de 40% na solução apresentada na 

 

Figura 6.34.A. Em relação ao stress sísmico, pode-se dizer que para este microssismo a 

componente correlata a tensão principal (σ1) também apresenta direção NW-SE com um 

mergulho próximo de 35⁰. Contudo, apesar de considerado como normal, o evento em 

questão ocorreu na primeira hora após o horário de detonação noturno, de tal maneira 
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que não deve ser destacada a possibilidade de um sismo induzido em decorrência de 

alguma detonação ocorrida neste dia.  

 

 

Figura 6.34 – Informações acerca da fonte do evento 14: A) Mecanismo Focal e suas 

componentes; B) Direções dos tensores de momento sísmico. 

 

Portanto, para uma melhor avaliação dos dados provenientes do tensor de momento 

sísmico, obtido a partir da metodologia de inversão do tensor de momento sísmico 

(seismic stress inversion) foram comparados aos resultados dos ensaios de sobrefuração 

interpretados a partir das campanhas de investigação dos níveis 11 e 12, mais próximos 

dos eventos observados. Esta análise tem visa indicar a potencialidade dos mecanismos 

dos eventos microssísmicos na definição das tensões in situ na mina Cuiabá. Para tanto, 

deve-se ressaltar que os eventos microssísmicos não apresentam-se localmente na 

mesma região das regiões sobrefuradas, contudo, possuem profundidades similares. 

Para uma melhor visualização dos dados, foram geradas estereogramas por meio do 

software Stereonet 11. Ao avaliar o resultado relativo ao Nível 11 (Tabela 6.8), pode-se 

afirmar que o valor estimado para σ1  mostram direções (trends) muito similares, porém 

o valor do ensaio (Tabela 6.8 e Erro! Fonte de referência não encontrada.) mostra 

um mergulho relativamente maior em relação ao dado sísmico Figura 6.35. A mudança 

no valor do mergulho pode ser explicada pelo fato do valor do ensaio de sobrefuração 

estar possivelmente associado a uma possível inflexão devido a mudança reológica 

entre os materiais, uma vez que o ensaios do Nível 11 foi realizado na BIF e a região do 

evento 12 mostra-se fora do corpo de minério e, portanto na zona da rocha encaixante.  

 

Tabela 6.8 – Principais tensões in situ medidas nos níveis 11 e 12 (modificado de Silva 

et al. 2019). 
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Direção (°) Mergulho (°) Direção (°) Mergulho (°) Direção (°) Mergulho (°)

Nível 11 127 38 321 51 223 7

Nível 12 188 60 40 26 304 14

Localização
σ1 σ2 σ3

 

 

Ao avaliar as direções encontradas para a tensão principal do evento 14 em relação ao 

ensaio relativo ao Nível 12 (ambos associados ao domínio da rocha encaixante) foi 

observado um desvio maior, variando cerca de 35⁰ (Figura 6.35). Cumpre ainda dizer 

que uma alteração de direção dessa grandeza é plausível e pode representar uma mesma 

tensão localmente reorientada, principalmente tendo em vista alguns possíveis fatores 

controladores de alterações locais, dentre eles destaca-se: a natureza heterogênea e 

estruturalmente controlada do corpo Serrotinho, a diferença espacial entre o local do 

ensaios e o hipocentro do evento analisado e a influência da foliação do XS atuando 

como fator controlador da tensão observada nos resultados do ensaio de sobrefuração 

(overcoring) do Nível 12 exposto em Tropia e Figueiredo (2015). Os mesmo pode-se 

dizer da variação do mergulho, uma vez que a encaixante apresenta nas medidas 

realizadas em campo variações da ordem de 30⁰ (entre 20⁰ e 50⁰), conforme exposto em 

(Tropia e Figueiredo 2015). Entretanto, sabendo-se que o evento microssísmico 

analisado foi captado nas primeiras horas após o horário de detonação noturno (19:00 h) 

da mina Cuiabá, e, portanto, o presente estudo se limita a dizer que devem ser 

investigados outros eventos, idealmente mais próximos do ponto amostrado para uma 

melhor assertividade da indicação do dado microssísmico como reflexo da tensão in situ 

nessa região. 

 

 

Figura 6.35 – Tensão principal obtida a partir dos métodos avaliados nos níveis 11 e 12.  
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6.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sismicidade da mina Cuiabá começou a ser monitorada a partir de dezembro de 2015 

e, no presente estudo foram considerados os dados dos eventos captados ao longo de 

2018. Dessa maneira, a partir da compilação e integração desses dados a partir da 

seleção dos 39 eventos com magnitude local superior a zero foi possível caracterizar de 

maneira mais detalhada a fonte geradora dos eventos microssísmicos de Cuiabá.  As 

metodologias de estudo abordadas nesse trabalho contam com duas etapas de 

caracterização acerca da fonte. Primeiramente foi conduzida a análise dos dados 

estimados da inclinação da reta obtida na relação de Gutemberg-Richter, (b-value) e 

também a avaliação dos das razões das energias secundárias e primarias (razão Es/Ep). 

Segundamente, uma parcela desses 39 eventos teve seu mecanismo focal gerado, e 

então essa amostra foi caracterizada também em função das classificações possíveis 

com base nas beach balls geradas e no diagrama do tipo fonte desenvolvido em 

(Hudson et al. 1989). Em seguida, os microssismos foram ainda submetidos a 

ferramentas de clustering para uma avaliação mais local desses microssismos.  

 

O estudo inicial a partir da razão Es/Ep mostrou-se similar aos dados obtidos com base 

nos eventos globais da mina Cuiabá (abordados no Capítulo 4), de tal maneira que a 

grande maioria dos eventos microssísmicos possuem valores menores que 10. Segundo 

Hudyma (2008), estes valores condizem com ambientes onde há redistribuição de 

tensões devido a escavações subterrâneas. Para a amostra de eventos estudada no 

presente capítulo não é diferente (Figura 6.8). De maneira complementar, no que tange 

a obtenção por meio da relação truncada de Gutemberg-Richter, o b-value obtido foi 

estumado em -0,8. Observa-se que as duas análises iniciais apresentaram resultados 

distintos entre si.  Os baixos valores de Es/Ep indicaram que a fonte dos microssismos 

em questão estaria associada a uma contribuição majoritária da componente de tração, 

i.e., associadas à redistribuição de tensões comumente presentes nos avanços e 

desenvolvimentos em mina subterrânea. Por outro lado, o b-value estimado até ~ -0,8 é 

tipicamente associado a movimentos de falha (Hudyma 2008) e, portanto, indica outra 

fonte geradora. 
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Na sequência, foram obtidos tensores de momento de quinze eventos da amostra 

estudada para um melhor entendimento da fonte geradora desses microssismos. Além 

das análises realizadas anteriormente, foram também estudados os resultados obtidos a 

partir da inversão do tensor de momento sísmico a partir do digrama do tipo source type 

plot, desenvolvido por Hudson et al. (1989), bem como sua representação gráfica por 

meio de beach balls (apresentadas no Apêndice A). A seleção e condução desse cálculo 

foram realizadas exclusivamente pela IMS. Os quinze eventos selecionados estão 

distribuídos ao longo dos Níveis 11 e 17, de tal forma que o N11 e o N14 apresentaram 

maior concentração de eventos em relação aos demais. A relação truncada de 

Gutenberg-Richter para esses quinze eventos resultou em um b-value igual a -1,3, i.e, 

maior que o apreciado na relação oriunda dos 39 maiores eventos de 2018 e, portanto, 

mais característico de eventos associados a mudanças no estado de tensões, em geral 

relacionadas ao próprio desenvolvimento da lavra subterrânea. Os valores de Es/Ep<10 

também indicam uma fonte geradora similar, ou seja, majoritariamente do tipo não 

cisalhante. Nesta nova análise, a razão Es/Ep conversa com a interpretação resultante do 

b-value estimado, mostrando direta correlação entre as análises para essa amostragem 

mais restrita dos dados.  

 

O diagrama de Hudson (Figura 6.14) indica que os eventos apresentam fontes geradas 

majoritariamente por mecanismos implosivos com uma média de T = 0,31 e k = -0.47. 

Assim, é possível inferir que a fonte geradora desses eventos está associada 

principalmente a colapsos de cavidade (região CC – Figura 6.15) com maior 

representatividade da componente isotrópica (Figura 6.18). De maneira secundária, 

pode-se dizer que os Eventos 1, 2, 6 e 15 estão possivelmente associados a fontes 

naturais causadas por movimentos de falha – região F (Figura 6.15). Estes eventos 

apresentam maior contribuição das componentes deviatóricas, conforme exposto na 

Figura 6.18. 

 

Ainda neste capitulo a aplicação de clusters para melhor avaliação de eventos em uma 

determinada região da mina. A ferramenta single-link foi escolhida para as análises e 

culminou no agrupamento de dois clusters, o cluster 01 com três eventos entre os níveis 

N14 e N15 e o cluster 02 com outros três eventos no nível N16 (Figura 6.36). Ambos os 

agrupamentos estão claramente associados à atividade de lavra e sem correlação direta 
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com o histórico de detonação, a exceção do Evento 5 (cluster 01). É de extrema valia a 

observação de que ambos os clusters apresentam-se ao longo de estruturas geológicas. 

Todos os eventos em questão apresentam-se nos arredores do mesmo eixo de dobra 

mapeado pela equipe de geologia da mina Cuiabá, porém em níveis (ou profundidades) 

diferentes. Dessa maneira, observa-se que tal estrutura geológica aparenta ser uma zona 

preferencial para ocorrência desses eventos de maior energia sísmica ocorridos no ano 

de análise. É importante pontuar que a mineralização da mina Cuiabá é essencialmente 

controlada por aspectos estruturais e sempre que possível deve-se detalhar melhor essas 

evidências em campo. 

 

Ainda que sejam eventos com fontes geradoras similar a partir do digrama de Hudson e 

mecanismos gerados (Apêndice A) e estejam geograficamente dispostos ao longo da 

mesma estrutura geológica, há algumas particularidades que devem ser ressaltadas. A 

região do cluster 02 não possui uma produção ou sismicidade tão ativa quanto o cluster 

01, poucos níveis acima no mesmo plunge deste corpo (Figura 6.30). Ainda que menos 

expressiva, é importante pontuar que os eventos do cluster 02 indicam que a atividade 

microssísmica dessa área não está restrita ao período de lavra, pois há ocorrência de 

eventos de maior robustez meses após a lavra na região. Nesse contexto, é uma região 

que deve ser mais detalhadamente investigada, pois sua sismicidade não aparenta estar 

controlada somente pela atividade de lavra.  

 

Por fim e não menos importante, o tensor de momento sísmico mostrou-se como uma 

ferramenta promissora na mensuração e calibração das tensões locais presentes na mina, 

ainda que avaliado de forma precursora com uma pequena amostra de dados. Contudo, 

sugere-se aplicar e validar a metodologia proposta neste estudo para definição das 

tendências das tensões locais em regiões de interesse, a partir de uma amostra de dados 

mais representativa. Nesse sentido, sugere-se a seleção de clusters de eventos que 

apresentem soluções similares de mecanismos e sejam correlatas espacialmente das 

regiões amostradas nas campanhas de overcoring. Assim a partir dessa segunda fase de 

validação de dados é plausível a utilização de dados de eventos microssísmicos 

oriundos de zonas mais profundas para melhor entendimento das tensões atuantes locais 

em níveis e zonas de interesse em profundidade. Principalmente visto que hoje o 

monitoramento vigente abrange com assertividade níveis mais profundos.  
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CAPÍTULO 7 
 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

A partir das análises conduzidas e detalhadas na presente dissertação foi possível 

concluir que:  

 a microssismicidade da mina Cuiabá é majoritariamente caracterizada por eventos 

de pequena magnitude local (aproximadamente 90% variam entre -2,1 e -0,5), sendo 

que cerca de 70% dos eventos captados entre 2016 e 2019 variam entre -1,5 e -0,5. 

Grandes eventos, de magnitudes superiores ou iguais à zero, correspondem a menos 

de 2% do total de eventos que ocorreram no mesmo período; 

 as análises da taxa de sismicidade diária indicam maior ocorrência de microssismos 

de magnitudes negativas nas horas seguintes às detonações. Grandes microssismos 

não se relacionam diretamente às detonações ocorrendo ao longo de diferentes 

horários do dia; 

  grandes eventos (magnitudes > 0) foram responsáveis por cerca de 85% da Et 

liberada. Em seus maiores valores não ultrapassaram a ordem de 10
5
 (baixo risco 

sísmico associado onde há possibilidade de quedas de rochas induzidas); 

 o desenvolvimento da mina em profundidade para além da região de maior 

assertividade do monitoramento vigente somado a alteração da rotina dos planos de 

fogo da mina, marcada pela diminuição de detonações diárias coincide com a 

mudança do comportamento da atividade microssísmica captada, reduzindo o 

número de eventos captados a partir de 2018; 

 as zonas mais ativas identificadas mostram uma correlação positiva forte entre a 

quantidade de microssismos e os níveis mais lavrados entre 2017 e 2019, 

reafirmando o aumento da sismicidade associada à lavra; 

 a caracterização espacial individual de quatro dos principais corpos mineralizados 

da mina evidenciou que os major orebodies (FGS e SER) possuem maior atividade 

microssísmica no período de estudo, muito em função das suas grandes proporções e 
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altas taxas de lavra;  

 estruturas geológicas (eixos de dobras e falhas) previamente mapeadas apresentam-

se espacialmente congruentes às regiões de maior atividade microssísmica dos 

corpos BAL, FGS e SER; 

  em BAL e FGS as zonas mais ativas coincidem em sua maioria com a presença de 

realces lavrados no período, reafirmando o aumento da sismicidade associada à 

lavra; 

 identificou-se zonas mais ativas com relatos de FOG porém, somente em algumas 

zonas foi observado um aumento anômalo dos microssismos anterior ao FOG; 

 o índice de classificação das taxas de vibração e deformação (Ma et al. 2020) dos 

microssismos associados à ocorrência dos FOG indicaram deformações 

majoritariamente pequenas, podendo eventualmente resultar em danos induzidos. As 

vibrações do maciço, quantificadas pela energia sísmica, são pequenas e não estão 

associadas a perigo sísmico;  

 as análises realizadas para compreensão dos mecanismos da fonte a partir da razão 

Es/Ep apresentaram valores associados a ambientes onde há redistribuição de 

tensões devido a escavações subterrâneas (Hudyma 2008).  

 o b-value (por meio da relação truncada de Gutemberg-Richter) foi estimado em -

1,3, valor característico de eventos associados a mudanças no estado de tensões, em 

geral relacionadas ao próprio desenvolvimento da lavra subterrânea (Hudyma 2008). 

 a análise dos mecanismos focais calculados pela IMS indicou fontes geradoras 

associadas a mecanismos implosivos com uma média de T = 0,31 e k =-0.47.  

 as fontes geradoras indicam que a maioria dos eventos estudados estariam 

relacionados a regiões de colapsos de cavidade (CC) – diagrama de Hudson – com 

maior representatividade da componente isotrópica – beach balls. 

  os eventos 1, 2, 6 e 15 estariam possivelmente associados a fontes naturais causadas 

por movimentos de falha (F) – diagrama de Hudson – com maior contribuição das 

componentes deviatóricas – beach balls.  

 a aplicação de clusters através da ferramenta single-link culminou no agrupamento 

de dois clusters localizados ao longo do mesmo eixo de dobra com fontes geradoras 

associadas a eventos implosivos. 

 confirmou-se que estruturas geológicas apresentam-se como uma zona preferencial 

para ocorrência de eventos de maior energia sísmica. 
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  o tensor de momento sísmico mostrou-se como uma ferramenta promissora na 

mensuração e calibração das tensões locais presentes na mina, ainda que avaliado de 

forma precursora com uma pequena amostra de dados.  

 

A partir das conclusões gerais supracitadas, sugere-se para futuros estudos:  

 analisar os dados globais por meio de metodologias de cunho estatístico 

probabilístico, abordando análises de variância e análises não paramétricas 

utilizando núcleos estimadores para definição dos grupos amostrais mais 

representativos da população; 

 detalhar as causas da maior atividade sísmica da zona sísmica ativa identificada no 

FGS lado direito (N11-N13), principalmente no que tange às possíveis 

instabilidades de estruturas geotécnicas, como sugerido em Fraga (2020).  

 investigar os dados microssísmicos para melhor definição do risco sísmico das 

zonas mais ativas com relatos de estalidos ou Fall of Grounds objetivando a 

predição de tais eventos e a identificação de comportamentos que antecedem os 

FOG; 

 validar a potencialidade da utilização das direções das tensões sísmicas resultantes 

da definição do tensor de momento sísmico e inversão do tensor sísmico (stress 

inversion) para definição das tendências das tensões locais em regiões de interesse, a 

partir de uma amostra de dados mais representativa. 
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APÊNDICE A 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS ZONAS SÍSMICAS ATIVAS E SUA CORRELAÇÃO 

COM OS FOGS ESTUDADOS 
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1.1. Balancão 

 

 Cluster FOG – Balancão (Taxa sísmica global 2019). 

 

 

 Cluster FOG – Balancão (Taxa sísmica entre março e abril). 
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1.2. Serrotinho 

 

 Cluster FOG – Serrotinho (Taxa sísmica global 2019). 

 

 

 Cluster FOG – Serrotinho (Taxa sísmica entre maio e outubro). 
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1.3. Fonte Grande Sul 

 Cluster Fonte Grande Sul (Taxa sísmica global 2019). 

 

 

 Cluster FOG – FGS (janeiro a março) 
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APÊNDICE B 

 

 

MECANISMOS FOCAIS E SUA CARACTERIZAÇÃO 

Eventos microssísmicos  

Foram gerados 15 mecanismos focais a partir de 15 eventos selecionados captados em 

2018. 

Dip Strike Rake

1 10/01/18 11 1.1 32.40      309.40   -63.10

2 11/01/18 12 0.7 41.00      245.20   -91.00

3 04/02/18 14 0.1 45.30      320.40   94.00

4 08/02/18 14 0.9 34.90      168.40   138.70

5 12/02/18 14 0.8 51.70      326.70   95.10

6 15/03/18 13 0.1 75.10      47.80      134.00

7 18/04/18 10 1.2 34.90      195.80   -66.60

8 26/04/18 16 0.2 25.10      169.70   158.60

9 26/04/18 15 0.7 69.40      53.00      140.70

10 03/06/18 11 0.1 32.10      130.00   129.60

11 14/06/18 16 0.5 48.10      44.30      108.00

12 17/06/18 11 0.5 51.40      135.50   118.90

13 25/06/18 14 0.1 12.10      293.60   -70.80

14 02/09/18 12 0.4 57.00      304.60   46.20

15 27/10/18 15 0.3 352.10   352.10   167.30

Tensor de momento sísmico
Index Data Nível mL 

 

1. 10/01/2018 

 
2. 11/01/2018 
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3. 04/02/2018 
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4. 08/02/2018 

 

 

5. 12/02/2018 
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6. 15/03/2018 

 
 

 

7. 18/04/2018 
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8. 26/04/2018 

 
 

 

9. 26/04/2018 
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10. 03/06/2018 

 
 

 

11. 14/06/2018 
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12. 17/06/2018 

 
 

 

 

13. 25/06/2018 
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14. 02/09/2018 

 
 

 

 

15. 27/10/2018 

 
 



Disclaimer 

 

 

Eu, Laura Frota Campos Horta, declaro que esta dissertação intitulada “Caracterização e 

Análise Espaço-temporal da Microssismicidade da Mina Cuiabá – Sabará, Minas 

Gerais” possui, inteiramente e exclusivamente, caráter acadêmico, ou seja, todos os 

resultados obtidos e conclusões deste não apresentam nenhum vínculo com uma 

potencial avaliação da estabilidade ou segurança global da estrutura alvo da pesquisa 

científica. Além disso, esta dissertação é inteiramente e exclusivamente de minha 

autoria e que, com exceção das citações diretas e indiretas claramente indicadas e 

referenciadas neste trabalho, e do uso autorizado de banco de dados, seu texto, figuras, 

gráficos, quadros, tabelas, algoritmos e demais dados foram por mim obtidos e, 

portanto, não contêm plágio. Como documento comprobatório do ineditismo desse 

trabalho, foi gerado um “Relatório do Software Anti-plágio CopySpider” a partir da 

versão 2.1.0. Neste report foram reportados s similaridade com arquivos encontrados na 

internet, dentre eles o arquivo de maior similaridade (1,11%) reportou 508 termos 

comuns. É importante destacar que o limite de 3% representa uma estatística de 

semelhança e não um "índice de plágio", logo o valor encontrado confirma a autoria 

inédita do trabalho supracitado. 

 

 

Ouro Preto, 25/07/2021 



 

 


