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"There is a long road ahead, and soon we will have to 

address the truly difficult questions – questions not about 

what we do not want, but about what we DO want." 

Slavoj Žižek, 2011  
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RESUMO 

A sismicidade é intrínseca à existência do nosso planeta, bem como a mineração é 

necessária à sociedade em que vivemos, de forma que o entendimento da sismologia é 

imprescindível para uma operação segura e sustentável na mineração. O presente estudo 

busca avaliar a hipótese de que o monitoramento microssísmico é capaz de registrar 

eventos microssísmicos que antecedem a macroruptura do talude, a partir da retroanálise 

de registros do sistema de monitoramento microssísmico de uma ruptura ocorrida em 21 

de março de 2019 em um talude de cava situada no Estado de São Paulo, Brasil, na qual 

houve comissionamento de sistema de monitoramento microssísmico a partir do final de 

abril de 2018. Para tal, a metodologia consistiu na caracterização geral dos dados 

microssísmicos da cava entre maio de 2018 e abril de 2019. Observou-se que no ano de 

2019 houve uma superficialização dos eventos, bem como uma concentração na região 

norte da cava, o que presumivelmente está associado a feição estrutural indicada em 

levantamento geofísico realizado em 2019. Em complemento, observou-se que a relação 

de Gutenberg-Richter apresenta b-value inferior ao unitário. Atribuiu-se esta questão à 

sismicidade local, atípica para os padrões brasileiros, e à sensibilidade do sistema de 

monitoramento e às regras de associação, que podem alterar a quantidade de eventos. 

Finalmente, no tocante à ruptura de 00:30 do dia 21 de março de 2019, os registros 

apontaram dez eventos desde o dia 15 de março de 2019, quando foram percebidas trincas 

na superfície, até às 4h do dia 21, sendo todos eles posteriores às 23:45 do dia 20 de 

março, dentre os quais três foram descartados por não atenderem as regras de associação. 

Ao se observarem os parâmetros das fontes e as formas de ondas, percebe-se que os seis 

primeiros estão associados a desacoplamento rochoso, enquanto o último, às 03:13 do dia 

21 de março, está associado a um impacto de massa a uma superfície, atribuído a 

remobilizações de blocos rochosos que repousam sobre os taludes após detonações. Dessa 

forma, em retroanálise, os registros se apresentam como evidências do poder preditivo do 

sistema, com aproximadamente 45 minutos de antecedência de eventos entendidos como 

associados à ruptura de interesse. Com isso, admite-se a hipótese inicial do trabalho, de 

que o monitoramento microssísmico é capaz de registrar eventos que permitam identificar 

padrão de fraturamento rochoso que culmine na ruptura. 

Palavras-chave: Talude de mina; Ruptura de talude; Monitoramento microssísmico; 

Sismologia de mina; Previsibilidade.  
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ABSTRACT 

Seismicity is intrinsic to our planet’s existence, as well as mining is necessary to the 

society in which we live, so that understanding seismology is essential for safe and 

sustainable mining operation. The given study seeks to evaluate the hypothesis that 

microseismic monitoring is capable of recording microseismic events that precede slope's 

macro-failure, based on the retro-analysis of microseismic monitoring system’s records 

of a failure that happened on March 21st, 2019 in an open pit slope located in the State of 

São Paulo, Brazil, in which a microseismic monitoring system was commissioned late 

April 2018. For this purpose, the methodology consisted of the general characterization 

of the microseismic data of the pit between May 2018 and April 2019 In 2019 the events 

became shallower, as well as there was a concentration in the northern region of the pit, 

which are presumably associated with the structural feature indicated in a geophysical 

survey carried out in 2019. In addition, it was observed that the Gutenberg-Richter's 

relation’s b-value is lower than one. This issue was attributed to the local seismicity, 

atypical by Brazilian standards, and to the sensitivity of the monitoring system and the 

association rules, which can change the number of events. Finally, regarding the 12:30 

AM failure on March 21st, 2019, the records pointed out ten events from March 15th, 

2019, when cracks on the surface were noticed, until 4:00 AM on the 21st, all of which 

were happened after 11:45 PM on March 20th. Among those, three were discarded for not 

meeting the association rules. When observing the sources parameters and the 

waveforms, the first six events are associated with rock detachment, whilst the last, that 

happened at 03:13 AM on March 21st, was associated with a mass impact on a surface, 

attributed to remobilizations of blocks that rest on the embankments after blasts. Thus, in 

retro-analysis, the records are presented as evidence of the predictive power of the system, 

approximately 45 minutes in advance of events understood to be associated with the 

failure of interest. In conclusion, the initial hypothesis of the work is admitted, that the 

microseismic monitoring system is capable of registering events that allow to identify 

rock fracture patterns that lead to slope failure. 

Key words: Open pit slope; Slope failure; Microseismic monitoring; Mine seismology; 

Predictability. 
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1. INTRODUÇÃO 

A sismicidade é intrínseca à existência do nosso planeta, bem como a mineração é 

necessária à sociedade em que vivemos. O entendimento da sismologia no contexto da 

mineração é imprescindível para uma operação segura e sustentável. 

 

Diversas atividades geram vibrações no terreno ao seu redor, mas merecem destaque 

eventos naturais, como terremotos, e desmontes de mina. As características das vibrações 

dependem de sua fonte e são de importante avaliação para o projeto da infraestrutura 

próxima. Em projetos envolvidos na infraestrutura de mina, bem como em construções 

civis em seu redor, é importante considerar os efeitos de vibrações nas estruturas, muitas 

vezes negligenciados no Brasil em virtude de seu contexto de baixa sismicidade aparente. 

 

O acompanhamento de taludes de mina é centrado em sistemas de monitoramento, 

usualmente pautados por sistemas de monitoramento de deslocamento, como marcos 

superficiais, estações robóticas ou radares. É possível, outrossim, haver sistemas que 

permitam a identificação de nível d’água, embora em taludes de mina a presença desses 

instrumentos, como indicadores de nível d’água (INA) ou piezômetros, seja menos 

frequente. Não obstante, novas tecnologias, como o monitoramento microssísmico, têm 

ganhado destaque em fóruns geotécnicos como alternativas para complementar a 

compreensão do comportamento do maciço. 

 

A área de estudo, situada no Estado de São Paulo, na Região Sudeste do Brasil, é uma 

cava a céu aberto que se encontra a, aproximadamente, 3.000 m do centro da cidade de 

Cajati e a 1.700 m do início de áreas urbanas mais próximas ao complexo. A cava 

encontra-se ativa na mineração de fosfato, com desmontes frequentes. 

 

Desde 2018 há, no complexo, um sistema de monitoramento microssísmico. Com o 

objetivo do monitoramento da cava e de uma barragem de mineração, o sistema conta 

com geofones do Institute of Mine Seismology (IMS), instituto australiano dedicado à 

pesquisa de sismologia de mina. 
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O monitoramento microssísmico de taludes em minas a céu aberto tem sido empregado 

desde os anos 2.000 em várias minas e, atualmente, há mais de 150 sistemas em mais de 

trinta países. O fraturamento rochoso irradia ondas sísmicas, que, sendo registradas com 

sucesso em sismogramas de vários sensores, transmitem informações acerca da fonte do 

evento sísmico, sua localização e parâmetros, como, por exemplo, a extensão da ruptura. 

 

A compreensão do comportamento sísmico local, natural e induzido, é importante para o 

adequado planejamento e operação da mina, bem como o monitoramento dos efeitos das 

detonações rotineiras. Porém, para além disso, pode auxiliar a comunidade cajatiense, na 

medida em que permite projeto de infraestruturas e estruturas civis com premissas e 

critérios adequados. 

 

Neste sentido, o presente estudo se insere em um contexto da comunidade geotécnica de 

desenvolvimento da compreensão da sismicidade brasileira, bem como de novas práticas 

de monitoramento desse fenômeno em estruturas geotécnicas, como taludes de mina. 

Busca-se avaliar a capacidade de identificação antecipada pelo sistema de monitoramento 

microssísmico ao se avaliar os registros do sistema de monitoramento microssísmico 

instalado em uma cava de mina a céu aberto, face a uma ruptura de talude ocorrida em 

março de 2019. 

 

A presente dissertação está estruturada em oito capítulos, em que o primeiro introduz o 

tema, trazendo a notoriedade que o tema tem ganhado, a relevância do tema, bem como 

a motivação geral para o trabalho. O Capítulo 2 apresenta a justificativa e os objetivos do 

trabalho, apontando a principal hipótese epistemológica a ser considerada a partir dos 

resultados deste estudo. 

 

O Capítulo 3, por sua vez, traz a contextualização teórica, face à literatura disponível 

sobre sismologia, sobretudo à luz dos temas de interesse – sismologia de mina e 

monitoramento microssísmico. Já o Capítulo 4 discorre sobre a caracterização da área de 

estudo, tratando da geologia regional e local, bem como de aspectos específicos da Cava 

Morro da Mina, alvo do monitoramento microssísmico. 
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O Capítulo 5 apresenta a metodologia empregada e o Capítulo 6, os resultados e 

discussões pertinentes, compondo importantes seções do presente estudo. Neste, são 

expostos resultados gerais do sistema de monitoramento microssísmico da Cava Morro 

da Mina e dados específicos do período anterior à ruptura de interesse, que ocorreu no dia 

21 de março de 2019. 

 

O Capítulo 7 sumariza as conclusões do estudo e apresenta as principais proposições e 

considerações finais. O Capítulo 8, por fim, apresenta as referências bibliográficas 

empregadas. 
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

Como todo sistema de monitoramento, também o microssísmico busca munir os 

responsáveis pela gestão das estruturas geotécnicas com informações pertinentes e da 

forma mais célere possível para a tomada de decisão a fim de se evitar acidentes, em vista 

de minimizar e mitigar riscos de saúde e segurança da equipe da mineradora, bem como 

eventuais perdas materiais da empresa. 

 

De forma geral, a principal motivação para esse estudo é avaliar a capacidade de 

previsibilidade do sistema de monitoramento microssísmico ao se avaliar os registros do 

sistema de monitoramento microssísmico instalado em uma cava de mina a céu aberto, a 

Cava Morro da Mina, localizada em São Paulo, no sudeste do Brasil, face a uma ruptura 

ocorrida em março de 2019. Busca-se contribuir para o avanço do conhecimento sobre a 

técnica de monitoramento microssísmico e seu poder de previsibilidade de eventos de 

ruptura de taludes rochosos. 

 

Objetivamente, o presente estudo busca avaliar a hipótese de que o monitoramento 

microssísmico é capaz de registrar eventos microssísmicos que antecedem a macroruptura 

do talude, associados à ruptura de pontes rochosas e a processos de desacoplamento 

rochoso em subsuperfície, que são consequência do processo de instabilização do talude. 

 

Para tal, serão considerados dados de um sistema de monitoramento microssísmico de 

talude de mina a céu aberto em caráter de retroanálise sobre uma ruptura ocorrida em 21 

de março de 2019. A principal finalidade da avaliação é verificar a plausibilidade da 

hipótese de que o monitoramento microssísmico é capaz de registrar eventos anteriores à 

ruptura do talude que permitam identificar padrão de fraturamento rochoso que culmine 

na ruptura. 

 

Como objetivos específicos da dissertação, pretende-se: 

 

− Avaliar exploratoriamente os resultados do monitoramento microssísmico da 

Cava Morro da Mina; 
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− Avaliar se houve alterações nos registros durante o período antecedente à ruptura 

do talude em 21 de março de 2019; e 

 

− Avaliar se os dados do monitoramento microssísmico permitiram identificar 

alterações no background que, em retroanálise, estejam associado à ruptura do 

talude do pátio do britador. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

O presente capítulo foi pautado nos temas necessários à compreensão do contexto da 

dissertação e, especialmente, ao entendimento do principal objeto de estudo – o 

monitoramento microssísmico. Nesse sentido, há breve contextualização sobre os 

sistemas convencionais de monitoramento de taludes de mina e, em seguida, os conceitos 

necessários para compreensão do monitoramento microssísmico. 

3.1. MONITORAMENTO DE TALUDES DE MINA 

“O objetivo de qualquer projeto de mina a céu aberto é fornecer 

uma configuração de corte ideal no contexto de segurança, 

recuperação de minério e retorno financeiro. Os investidores e 

mineradores esperam que o projeto do ângulo de face estabeleça 

paredes estáveis durante a vida da mina a céu aberto, que pode 

se estender além do fechamento. No mínimo, qualquer 

instabilidade deve ser gerenciável. Isso se aplica a todas as 

escalas das paredes, desde os taludes individuais até os globais.” 

(READ & STACEY, 2008) 

 

O contexto de taludes de minas é bastante particular dentro do universo de obras 

geotécnicas, uma vez que minas são estruturas vivas, que estão em transformação diária 

e, consequentemente, exigem que os taludes também sejam replanejados e alterados em 

periodicidades muito acima do usual em outras obras, como rodoviárias e urbanas. Nesse 

sentido, como apontado por Read & Stacey (2008), muitas vezes os taludes de mina são 

projetados para menor durabilidade, o que, por conseguinte, requer gestão minuciosa dos 

riscos associados. 

 

Ao longo do tempo, os sistemas de gestão dos riscos das estruturas de mineração 

evoluíram substancialmente (OSASAN & AFENI, 2010; VINOTH et al., 2018). No 

tocante aos taludes de mina, destacam-se dois aspectos importantes: 

 

− Avanços na legislação trabalhista, que impulsionaram políticas de Saúde e 

Segurança, que, por sua vez, compeliram mineradores a aperfeiçoar práticas de 
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gestão de suas estruturas, associadas a atividades como planejamento de lavra, 

desmonte de rochas, saneamento do talude, drenagem, dentre outros; e 

 

− Avanços na tecnologia, que permitiram o acompanhamento do comportamento do 

talude de forma mais completa e com menor atraso, em virtude de novos sistemas 

de monitoramento e de transmissão de dados, bem como o progresso em 

hardware, culminando em expansão no espaço de armazenamento e 

processamento de dado em pouco tempo. 

 

Não obstante, a complexidade envolvida também foi intensificada. Com o aumento do 

consumo das últimas décadas, aumentou-se também a demanda por commodities, dentre 

elas os diversos bens minerais. As cavas têm se aprofundado e, com isso, os desafios 

geotécnicos da estabilidade dos taludes se acirram, mesmo com os avanços técnicos e 

tecnológicos da Geotecnia. Segundo Osasan & Afeni (2010), o monitoramento diligente 

de taludes para alerta precoce para sinais de perigo é fundamental para se evitar acidentes 

e preservar vidas. 

 

Cada talude exige um sistema de investigações e um sistema de monitoramento 

específico, haja vista que conta com particularidades únicas, a depender de fatores 

diversos, como litotipos envolvidos, condições geomecânicas, condições estruturais, 

condições hidrológicas e hidrogeológicas, dentre outros (VINOTH et al., 2018). São 

necessários, portanto, programa de investigações e estudos representativos deste contexto 

para adequada proposição dos eventuais sistemas de monitoramentos pertinentes ao 

talude de interesse. 

 

De acordo com Read & Stacey (2008), os programas de monitoramento, que devem 

permear a vida útil da estrutura e, muitas vezes, acompanhando até seu fechamento, 

normalmente envolvem avaliação de desempenho de taludes, detecção e alerta de 

deslocamentos e planos de gestão de controle do terreno. São importantes ferramentas 

para se avaliar o desempenho do projeto e o risco de ruptura, permitindo agir na gestão 

do risco. Para além disso, quando bem sucedido, pode inclusive ajudar na economia de 

recursos, ao direcionar investimentos em ações de fato importantes para a gestão da 

estrutura, ao aumentar o conhecimento sobre seu comportamento. 
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Os autores prosseguem, reforçando, ainda, o principal objetivo do sistema de 

monitoramento: validar que as premissas de projeto estejam válidas no desempenho do 

talude, corroborando sua viabilidade. Caso contrário, medidas corretivas, muitas vezes 

emergenciais, podem ser necessárias, situação muitas vezes só identificada a partir dos 

dados dos sistemas de monitoramento. Nesse sentido, os principais objetivos do programa 

de monitoramento de taludes podem sumarizados em: 

 

− Fornecer dados que permitam avaliar o comportamento geomecânico do talude, 

fornecendo insumos para que a equipe de Geotecnia projetista realize adequações 

no projeto e insumos para planos de ação corretivos, se necessário; e 

 

− Fornecer dados que permitam identificar aviso prévio de zonas potencialmente 

instáveis para que os planos da mina possam ser modificados para minimizar o 

impacto do deslocamento do talude, a fim de preservar condições operacionais 

seguras para se evitar acidentes, protegendo pessoal e equipamentos da mina. 

 

Há inúmeras técnicas e métodos disponíveis para monitoramento de diversos fenômenos 

em estabilidade de taludes. Não obstante, a força de um programa de monitoramento 

depende das capacidades do equipamento, das técnicas e das pessoas que conduzem o 

programa. O sucesso do monitoramento também depende do apoio de níveis superiores 

de gerenciamento de mina (READ & STACEY, 2008). 

 

No contexto do presente trabalho, de taludes de mina a céu aberto, as tensões são 

relativamente pequenas, de forma que rupturas são quase sempre precedidas por outras 

instabilidades menores, detectáveis por instrumentos sensíveis. Assim, Read & Stacey 

(2008) sugerem que o monitoramento de deformação e deslocamentos determine de 

forma mais direta e útil uma instabilidade iminente. De toda forma, o intervalo de 

previsão, entre a detecção do movimento e a ocorrência do evento, depende das 

características do talude e da sensibilidade dos instrumentos. 
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Dentre os tipos de monitoramento de taludes de mina, Read & Stacey (2008) destacam 

os métodos de superfície, que permitem o monitoramento de deformação e deslocamento, 

apontados na Tabela 3.1, a seguir. 

 

Tabela 3.1: Principais tipos de monitoramento superficial de taludes de mina. 

Tipo de 

monitoramento 
Descrição 

Inspeção visual 

Apesar de qualitativa, permite que os profissionais envolvidos 

embutam suas experiências na análise, de forma colaborativa. 

Porém, exige presença de pessoal no campo e, assim, é necessário 

um plano de evacuação em caso de emergências. 

Medidas de 

trincas 

(cross-crack 

measurements) 

Podem ser instaladas, em trincas de tração na crista do talude, 

dispositivos simples com cordas ou fitas esticadas sobre as trincas, 

que apontem a traçam de acordo com a abertura da 

descontinuidade, ou ainda medidores de inclinação. Podem, ainda, 

ser instalados extensômetros ou crackmeters, que são sensores 

mais elaborados, que permitiriam auferir o mesmo fenômeno, de 

forma mais apurada e automatizável, podendo, inclusive, ser 

associada a níveis de controle e alarme. 

Campanhas de 

levantamento 

topográfico 

Levantamento geodésico compreende diversas técnicas, muito 

comuns na operação mineral. As técnicas convencionais se 

mostraram muito úteis para monitorar taludes de mina a céu aberto 

e subsidência de terreno. Uma gama de equipamentos podem ser 

empregados, mas merecem destaque estações totais, estações 

robóticas, dispositivos EDM (electro-optic distance measuring 

devices) e radares, a depender do interesse em automação e 

transmissão remota de dados, que permitem disparo de alarmes ou 

notificação de pessoal-chave, caso identificada movimentação 

acima de níveis de controle. 

Levantamentos 

por GPS 

(global 

positioning 

system) 

Diferentemente de outras campanhas de levantamento topográfico, 

o levantamento por GPS está disponível 24 horas em qualquer 

clima, com acuraria que pode chegar a poucos milímetros. Uma 

importante desvantagem pode ser o custo-benefício. Porém, caso a 

frequência de leitura seja muito alta, essa abordagem pode ser 

desafiadora, em virtude de correções que podem se fazer 

necessárias, devido às reflexões causadas pelas superfícies livres 

da mina nos sinais empregados nas análises. 

Fotogrametria 
Nos últimos anos, com os avanços da fotografia digital, essa 

técnica se viabilizou e se mostrou mais promissora, a partir da 
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Tipo de 

monitoramento 
Descrição 

comparação entre imagens, permitindo avaliar pequenas alterações 

entre elas. Nesse sentido, é importante haja curadoria dos dados, 

que ficam disponíveis para acesso indefinidamente. De toda 

forma, o que na era analógica era pouco difundido em talude de 

mina tem ganhado espaço e, atualmente, pode ter mesma acurácia 

e precisão que métodos de base. 

Scanner a laser  

(terrestrial laser 

scanning, TLS) 

Também conhecido como LiDAR (light detection and ranging), 

são similares aos radares de forma sem refletores, de forma menos 

acurada. 

Radares 

São dispositivos amplamente empregados em taludes de mina, 

com acurácia milimétrica e sem interferências atmosféricas. 

Muitas vezes, são complementados com sistemas de levantamento 

topográfico, para cobrimento de uma área maior. 

Imageamento 

por satélite 

(InSAR) 

InSAR (interferometric synthetic aperture radar analysis) lançam 

mão de imagens de satélite ou aeronaves para, a partir de técnicas 

interferométricas, identificar deslocamentos. É dependente, porém, 

da frequência de passagem do satélite e sua resolução – ou 

recursos disponíveis. Portanto, não permite acionamento de alertas 

em tempo real. 

Monitoramento 

de inclinação 

Sensores de inclinação, como tiltmeters, pêndulos ou sensores 

sísmicos com essa função embutida, são dispositivos que medem 

inclinações a partir da fixação na estrutura de interesse, 

frequentemente blocos de rocha para avaliação de mobilização por 

quedas isoladas ou cunhas.  

Fonte: Elaborado a partir de Read & Stacey (2008). 

 

Os métodos supracitados têm a limitação de monitorarem exclusivamente deformações 

superficiais e, portanto, não permitem a estimativa da extensão do comportamento em 

subsuperfície, não localizando a potencial superfície de ruptura. 

 

Há, ainda, os métodos de monitoramento de subsuperfície, ou subterrâneos. De forma 

objetiva, esses métodos estão apontados na Tabela 3.2, a seguir. 
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Tabela 3.2: Principais tipos de monitoramento subsuperficial de taludes de mina. 

Tipo de 

monitoramento 
Descrição 

Inclinômetros 

São sensores usados em furos que permitem aferição da inclinação 

em profundidades de interesse, de forma que identificam a 

superfície de ruptura. Podem ser por sondas portáveis (probes), 

inseridas em furos de forma manual, ou do tipo in-place, que 

ficam instaladas no furo realizando medições automaticamente. 

Enquanto um inclinômetro portável pode realizar a leitura em 

diversos furos, para a instalação de inclinômetros in-place são 

necessários mais de um sensor por furo, culminando em grande 

discrepância de recursos. 

Refletômetros 

no domínio do 

tempo 

Cabos refletômetros do domínio do tempo (time-domain 

reflectometers cables, cabos TDR) permitem detectar a resposta do 

maciço à mineração subterrânea e de superfície, utilizando cabos 

coaxiais agrupados em furos. Apesar de localizar o deslocamento, 

não permite avaliar inclinações, magnitude do deslocamento, nem 

tampouco sua direção. 

Extensômetros 

Usados em furos, medem os deslocamentos no eixo do furo 

(frequentemente recalques). São instalados em um ou diversos 

pontos do furo, medindo o deslocamento em diferentes 

profundidades. Dependem, portanto, de sua ancoragem no furo. 

Apresentam diversos princípios de funcionamento, desde 

tensionamento ou resistência de cabos ou, ainda, magnetismo. 

Microssísmica 

O fraturamento rochoso irradia ondas que são registrada em 

sismogramas, que permitem localizar os eventos e inferir 

informações sobre a fonte sísmica. Com isso, pode-se obter dado 

tridimensional a fim de se identificar potenciais instabilidades e 

modos falhas associados. 

Pressão 

hidrostática 

Composto por vários dispositivos, o sistema de monitoramento de 

hidrogeologia da cava ou do talude é importante, especialmente 

em regiões tropicais. De maneira geral, destacam-se os 

componentes piezômetro, medidores de vazão de eventuais 

sistemas drenantes, poços de desaguamento e a inspeção visual, 

buscando percolações aparentes.  

Fonte: Elaborado a partir de Read & Stacey (2008). 

 

Há, portanto, inúmeros sistemas de monitoramento aplicados a taludes de rocha. No 

ambiente de mineração a céu aberto, no entanto, os objetivos da mina, bem como o 
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dinamismo do planejamento de lavra muitas vezes dificultam o estabelecimento dos 

sistemas de monitoramento. 

 

Read & Stacey (2008) fornecem, ainda, exemplos de procedimentos associados ao 

monitoramento de estabilidade de taludes de mina, apresentados na Tabela 3.3, na qual 

os termos em negrito se apresentam como os mais prováveis. 

 

Tabela 3.3: Principais tipos de monitoramento subsuperficial de taludes de mina. 

Tamanho 

do bloco 

(m³) 

Duração 

do evento 
Implicações 

Monitoramento para 

detecção 

Remediação 

típica 

1 - 10 
Imediata a 

minutos 

Queda de 

blocos e 

segurança da 

equipe da mina 

Inspeção visual Contenção 

1 - 103 
Minutos a 

horas 

Segurança da 

equipe da mina 

Inspeção visual 

Radar 
Contenção 

103 - 106 
Minutos a 

meses 
Operacional 

Inspeção visual 

Levantamento 

topográfico 

Radar 

Microssísmica 

Gestão do risco 

Alterações no 

talude 

106 - 107 
Dias a 

meses 

Operacional / 

Financeiro 

Levantamento 

topográfico 

Radar 

TDR/Inclinômetros 

Microssísmica 

Gestão do risco 

Alterações no 

talude 

Retaludamento 

> 107 
Dias a 

meses 
Força maior 

Levantamento 

topográfico 

TDR/Inclinômetros 

Microssísmica 

Radar 

Retaludamento 

Fechamento da 

área 

Gestão do risco 

Fonte: Adaptado de Read & Stacey (2008). 

 

Observa-se, assim, que o monitoramento microssísmico já faz parte dos sistemas de 

monitoramento considerados para taludes de mina. Porém, os conceitos de sismologia são 

pouco difundidos no meio geotécnico e, por isso, serão abordados no presente estudo. 
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3.2. FUNDAMENTOS DE SISMOLOGIA 

 

Bates e Jackson (1984) definem o termo sismicidade como sendo sinônimo de atividade 

sísmica, remetendo à ocorrência de terremotos. Apontam que o termo pode ser entendido 

como o fenômeno de movimentos crustais. Sismologia, por sua vez, é a ciência dedicada 

ao estudo dos terremotos, sendo, por conseguinte, a ciência dedicada ao estudo da 

sismicidade (SHREARER, 2009). 

 

Grechka & Heigl (2017) definem fontes sísmicas como fontes pontuais que geram ondas 

muito mais longas que seus próprios tamanhos lineares. Diversas atividades são 

potenciais fontes sísmicas, destacam-se atividade de falhas geológicas, liberação de gases 

como metano, detonações superficiais ou subterrâneas, tráfego de veículos e desmontes 

de mina.  

 

Figura 3.1: Esquema de diferentes tipos de fontes sísmicas. 

Fonte: Adaptado de Seissol (2014). 

 

A fonte sísmica se localiza no hipocentro, enquanto o epicentro é a projeção do hipocentro 

na superfície da terra, mantendo-se as coordenadas X e Y e alterando-se a altitude do 
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ponto. A Figura 3.2, a seguir, apresenta graficamente os conceitos de hipocentro e o 

epicentro para evento hipotético. 

 

Figura 3.2: Relação entre hipocentro (foco) e epicentro para um evento sísmico hipotético, em 

imagem criada na região da Cava Morro da Mina. 

 

As diferentes fontes sísmicas produzem ondas que se propagam no meio e o deformam. 

Tais deformações são chamadas de “ground motion”, ou movimentação de terreno, e são 

vulgarmente conhecidas como vibração. A partir da análise das ondas produzidas pelos 

sismos, extrai-se a maioria das informações acerca desses eventos (STEIN & 

WYSESSION, 2003).  

 

Esse fenômeno pode ser expresso por três grandezas: deslocamento, velocidade e 

aceleração do terreno. De toda forma, a abordagem mais usual para a representação do 

ground motion, em suas diferentes grandezas, é o gráfico de tempo por ground motion. A 

essa representação gráfica é dado o nome de sismograma. O sismograma apresenta no 

eixo das abcissas o tempo e, no eixo das ordenadas, pode apresentar o deslocamento, a 

velocidade ou a aceleração do terreno – ao último, é usual o emprego do nome 

“acelerograma”. Seguindo as leis da física, é possível se obter o acelerograma a partir da 
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derivação do sismograma de velocidade (SHREARER, 2009). A Figura 3.3, a seguir, 

apresenta um exemplo de sismograma sintético de velocidade. 

 

Figura 3.3: Exemplo de um sismograma sintético. 

 

Observa-se que há um ressalto abrupto de amplitude na cegada de ondas P. Considera-se 

o ressalto como o gatilho (trigger) do sensor, também chamado de engatilhamento, 

considerando-se que a amplitude supere valores estabelecidos no sistema, usualmente 

tido como 0,1 mm/s. 

 

Os dados que geram os sismogramas, por sua vez, são auferidos por sensores sísmicos, 

que permitem a obtenção de sismogramas ao registrarem a amplitude em função do 

tempo. De acordo com a grandeza inicialmente auferida, há três tipos de sismógrafos – 

os que medem deslocamento, os que medem velocidade e os que medem a aceleração do 

terreno. Como supracitado, a partir da grandeza auferida é possível chegar às demais. 

Podem ser uniaxiais ou triaxiais, a depender do número de eixos que conseguem captar 

(XIAO et al., 2016). 

 

Basicamente, sensores de deslocamento são compostos por uma massa suspensa por uma 

mola que se desloca com a vibração do terreno, registrando graficamente o deslocamento 

em um tambor giratório. Geofone, por sua vez, é o nome dado aos sensores de velocidade, 

cujo princípio de funcionamento é baseado em uma massa magnética suspensa por uma 
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mola em meio a uma bobina, de forma a se trabalhar com o princípio da indução 

eletromagnética, em que a movimentação da bobina em relação ao imã, induzida pela 

vibração do terreno, gera um sinal elétrico proporcional à velocidade. Acelerômetros, 

finalmente, são sensores de aceleração e funcionam com o princípio da piezoeletricidade, 

de forma que um cristal específico, submetido a uma variação de pressão provocada pela 

movimentação do terreno, induz uma corrente elétrica proporcional à aceleração do 

movimento (SHREARER, 2009). 

 

Arosio et al. (2009) apontam que os geofones são velocímetros eletromagnéticos 

passivos, de custo relativamente baixo, caracterizados por uma resposta acima de sua 

frequência natural. Por outro lado, os acelerômetros trabalham sob sua frequência de 

ressonância e normalmente precisam de alguns circuitos sensoriais para fornecer dados 

significativos (embora os dispositivos piezoelétricos sejam intrinsecamente passivos). 

Mas, embora os sistemas piezoelétricos sejam muito caros, os acelerômetros MEMS 

(micro electro-mechanical systems - sistemas microeletromecânicos) são incrivelmente 

baratos e pequenos, embora, para condições de ruído extremamente baixo, o ruído interno 

dos sensores pode se tornar a fonte dominante (MAXWELL & LANSLEY, 2011).  

3.3. ONDAS SÍSMICAS 

De acordo com Mendecki (2013), onda sísmica é uma perturbação que transporta energia 

de sua fonte através da rocha sem o transporte de matéria. É a energia da onda, e não as 

partículas, que viajam através do meio. A energia liberada no evento sísmico é 

transformada em energia cinética, na medida em que gera ondas sísmicas que percorrem 

pelo meio. As ondas sísmicas, ou ground motions, são registrados pelos sismogramas e 

são produtos não apenas da fonte sísmica, mas também do meio pelo qual passam. 

 

Existem diversas ondas sísmica. De maneira geral, elas são divididas entre ondas de corpo 

(body waves), ou volumétricas, e de superfície (surface waves). Ondas de superfície são 

aquelas que se propagam apenas no limite de mudança brusca de rigidez do meio. Trata-

se de ondas que se manifestam superficialmente e/ou no contato entre diferentes 

materiais. Ao contrário das ondas de corpo, ondas de superfície são dispersivas, o que 

significa que seus diferentes componentes de comprimento de onda se propagam em 
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diferentes velocidades e, consequentemente, apresentam maior energia, culminando em 

maior poder destrutivo. Dentre elas, destacam-se: 

 

− Ondas Rayleigh: também chamadas retrógradas, trata-se de ondas dispersivas que 

fazem com que as partículas do meio de transmissão descrevam uma elipse em 

um plano vertical contido na direção de propagação; 

 

− Ondas Love: também conhecidas como Q (do alemão “Querwellen” – ondas 

cruzadas), são essencialmente ondas de cisalhamento com polarização horizontal 

e são as que apresentam maior potencial destrutivo; e 

 

Ondas de corpo (body waves), por sua vez, também chamadas de internas ou 

volumétricas, se propagam em toda a extensão do meio, não apenas em sua superfície. 

Propagam-se a velocidades mais altas do que ondas de superfície no mesmo meio. Há 

dois tipos de ondas de corpo, sendo elas: 

 

− Ondas P: ondas primárias ou ondas longitudinais, devido à orientação de sua 

propagação e, por isso, estão associadas aos esforços de compressão e tração do 

meio. Ondas acústicas (ondas de meio líquido ou gasoso) são compostas 

exclusivamente por ondas P; e 

 

− Ondas S: ondas secundárias ou de cisalhamento (do inglês “shear”), devido ao 

esforço que causa ao meio no qual passa – não passam em meios líquidos ou 

gasosos. São mais energéticas e menos velozes que as ondas P. 

 

Existem, ainda, outros tipos de ondas, como ondas guiadas, também conhecidas por ondas 

entubadas (que propagam ao longo de uma interface – usualmente em interfaces sólido-

fluido e, sob condições muito restritas, em interfaces sólido-sólido), e ondas aéreas ou de 

choque (que consistem em ondas P que se propagam pelo ar). A presença simultânea de 

dois ou mais tipos de onda implica em seu acoplamento e contextos de propagação de 

algumas ondas, bem como o acoplamento de tipos de onda, podem ter nomes específicos 

(ROSA FILHO, 2002). Porém, para o trabalho em questão, é desnecessário entrar nas 

particularidades, uma vez que serão consideradas especialmente as ondas P e S.  
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A Figura 3.4 esquematiza o comportamento do meio face à propagação de ondas P e S. 

 

Figura 3.4: Diferentes padrões de deformação impostas ao meio de acordo com a onda de corpo. 

Fonte: Press et al. (2006). 

 

A partir dos sismogramas, são obtidos atributos primários e secundários a respeito da 

fonte sísmica. Os atributos primários estão apontados e definidos na Tabela 3.4 

(GIBOWICZ & KIJKO, 1994; SHREARER, 2009; KAMEI et al., 2015; MENDECKI, 

2016; EATON, 2018). 
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Tabela 3.4: Atributos primários obtidos a partir dos sismogramas e suas definições. 

Atributo Definição 

Localização da fonte 

É o ponto no espaço (coordenadas x, y, z) ao qual é 

atribuído, a partir dos sismogramas, o centroide da fonte 

sísmica 

Magnitude do evento 

Quantidade de energia liberada durante o sismo; baseada 

na amplitude das ondas sísmicas. Soma da energia 

transmitida pelas ondas sísmicas e a da dissipada por 

outros fenômenos, principalmente na forma de calor 

Magnitude de momento Magnitude estimada a partir do momento sísmico 

Energia liberada 
Energia liberada a partir da liberação de tensão na ruptura 

do evento sísmico 

Raio da fonte 

Usualmente associado ao modelo de Brune (1970, 1971), é 

o raio equivalente considerando-se como uma fonte 

esférica 

Queda de tensão 
Quantidade de tensão, usualmente dada em MPa, liberada 

pela fonte sísmica 

 

Há, ainda, o conceito de intensidade sísmica do terremoto, que está associado não à fonte, 

mas a seus efeitos no ponto de interesse. De acordo com a vibração do terreno, a 

intensidade aponta as consequências mais prováveis, como queda de objetos em 

edificações ou mesmo possível falência de pontes e ferrovias. Depende, portanto, da 

magnitude do evento, mas também de sua distância ao ponto de interesse, de forma que 

relacionam, usualmente, a aceleração do terreno à intensidade sísmica (SHREARER, 

2009; ASSUMPÇÃO, 2018; SCHOLZ, 2019). 

 

Há, de maneira geral, quatro propriedades básicas dos registros em sismogramas, que 

auxiliam na caracterização das ondas sísmicas. Elas estão expostas na Tabela 3.5, a seguir. 
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Tabela 3.5: Propriedades dos sismogramas. 

Propriedade Definição 

Amplitude 

Perturbação máxima em cada ciclo, de acordo com o 

fenômeno aferido de ground motion [mm; mm.s-1; ou 

mm.s-2] – afetada pela fonte 

Frequência 
Número de ciclos que passam por um ponto fixo por 

segundo, expresso em hertz [Hz] – afetada pela fonte 

Período 

Tempo, em segundos [s], necessário para que um ciclo 

completo seja produzido ou passe um determinado ponto – 

afetado pela fonte 

Comprimento de onda 

Comprimento de um ciclo completo da onda, medido entre 

os pontos correspondentes nos pulsos adjacentes – afetado 

pela fonte e pelo meio 

 

Às amplitudes máximas de cada sismograma dão-se os nomes de valores “de pico”. São 

as designações de deslocamento de pico do terreno (peak ground displacement, PGD) 

velocidade do terreno de pico (peak ground velocity, PGV) e aceleração de pico do terreno 

(peak ground acceleration, PGA). 

 

A título de esclarecimento de um equívoco recorrente, deve ser feita uma distinção entre 

a velocidade de propagação de ondas mecânicas (ondas P e S) e a velocidade de partícula, 

que é registrada no sismograma. Enquanto a velocidade de propagação é uma propriedade 

do meio no qual a onda se propaga, a velocidade de partícula ou do terreno (ground 

motion) é dependente também da fonte sísmica e é um efeito do evento sísmico, é a 

vibração (GIBOWICZ & KIJKO, 1994; AKI & RICHARDS, 2002; STEIN & 

WYSESSION, 2003; SCHOLZ, 2019). 

 

De acordo com Mendecki (2013), muitas vezes o PGA é o parâmetro mais conveniente 

para engenheiros estruturais, uma vez que a força máxima experimentada por uma 

estrutura rígida de massa (m), dada pela terceira Lei de Newton, é 𝐹𝑚á𝑥 = 𝑚 ∙ 𝑃𝐺𝐴. No 

entanto, é um parâmetro ruim para avaliar o potencial de danos. Uma grande PGA 

associada a um pulso de alta frequência pode ser absorvida pela inércia da estrutura com 

pouca deformação, haja vista que 𝑃𝐺𝐴 𝑃𝐺𝐷⁄ = 𝑓2
, em que 𝑓 é a frequência. Por outro 
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lado, uma aceleração mais moderada associada a um estímulo de longa duração e baixa 

frequência pode resultar em uma deformação significativa das estruturas. 

 

No tocante à frequência, a frequência de esquina (corner frequency ou break frequency, 

fc) é a frequência na qual o campo de espectro do ground motion começa a diminuir (como 

apontado na Figura 3.5). Esse parâmetro está associado ao pico de energia na propagação 

da onda. A frequência de esquina da onda P é maior que a da onda S, o que é uma 

consequência geométrica de fontes finitas incorporadas no meio, uma vez que 𝑉𝑃 > 𝑉𝑆 

(MENDECKI, 2013). 

 

Figura 3.5: Exemplo de diagrama de espectro de deslocamento na fonte. 

Fonte: Joshi & Midorikawa (2004). 

 

Outra terminologia recorrente é de frequência dominante. Essa, por sua vez, está 

associada à frequência do trecho do sismograma de maior amplitude – PGD, PGV ou 

PGA. Uma representação recorrente é um diagrama de poder espectral (spectral power), 

que representa o dobro da amplitude, pela frequência, que tem em seu pico a frequência 

dominante. Essa questão está ilustrada na Figura 3.6, a seguir. 
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Figura 3.6: Exemplo de diagrama de poder espectral. 

Fonte: Modificado de Mousavi (2017). 

 

De acordo com Stein & Wysession (2003) e Shrearer (2009), há, ainda, o conceito de 

“frequência natural” (natural frequency, 𝑓𝑛), que não está associado às ondas originadas 

de um evento sísmico, mas sim às propriedades elásticas e geométricas de estruturas. Ou 

seja, um prédio, bem como uma cava ou uma barragem, apresenta uma frequência natural, 

que consiste na frequência na qual um sistema tende a oscilar na ausência de estímulos 

externos. O padrão de movimento de um sistema que oscila em sua frequência natural é 

chamado de modo normal, de maneira geral. Se solicitada dinamicamente nessa 

frequência, a amplitude de seu movimento é amplificada, induzindo o fenômeno de 

ressonância. Nesse caso, dá-se o nome de frequência de ressonância, ou ressonante. 

 

Período, por sua vez, é o inverso da frequência. Ele está associado, portanto, ao tempo 

necessário para a passagem de um comprimento de onda, que, por sua vez, é uma 

propriedade associada à distância necessária para a onda completar um movimento, de 

forma que é medida entre vales, entre picos ou entre quaisquer dois pontos que se repitam 

no sismograma (MENDECKI, 2013).  

3.4. TRATAMENTO DE DADOS SÍSMICOS 

Curtis et al. (2006) apontam que o conceito de ruído ou sinal é dependente do objeto e 

objetivo do monitoramento. Grechka & Heigl (2017) apontam que tráfego de veículos, 

perfuração de sondagens, descarregamento de material de mina, dentre outros, podem ser 

considerados como ruído no sistema de monitoramento, na maior parte das vezes. 

 

Eventos sísmicos, por sua vez, podem ser entendidos como aqueles nos quais há liberação 

de grande quantidade de energia em pouco tempo e, por consequência, geram evidente 

alteração na amplitude do sismograma dos pontos monitorados. Livremente, pode-se 

entender como “eventos sísmicos” aqueles que culminam na geração de excitações 
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sísmicas acima do nível basal. Ou seja, os eventos sísmicos, naturais ou induzidos, 

alteram o ground motion ao seu redor. As fontes sísmicas, por sua vez, são diversas, desde 

terremotos a quedas de grandes estruturas civis, como pontes. 

 

No contexto deste trabalho, outros sinais, que não os de fraturamento de maciços 

rochosos, podem ser denominados ruído, ainda que haja liberação repentina de energia, 

culminando em pico de amplitude em sismogramas. Diversas atividades apresentam 

diversas assinaturas em seus registros por um sensor sísmico. Destaca-se a presença de 

distúrbios eletromagnéticos em virtude de descargas atmosféricas, que são, de acordo 

com sua assinatura, removidos do banco de dados.  

 

São necessárias, para se identificar os eventos sísmicos, regras de associação, que 

consistem em regras implementadas em algoritmos nos softwares de processamento 

sísmico que permitam associar os registros a fim de barrar parte do volume de dados para 

validação mais refinada. Têm o propósito de evitar a consideração de estímulos sísmicos 

impróprios, entendidos como ruídos, que não puderam ser validados pelos registros do 

sistema de monitoramento. Os gestores dos sistemas de monitoramento podem 

estabelecer as regras que julgarem mais adequadas, a depender de seu sistema. De 

maneira geral, contemplam procedimentos de processamento (se manual ou não), 

quantidade de sensores engatilhados e em qual período de tempo, limites de magnitude 

de interesse, dentre outros. 

 

De forma didática, Xiao et al. (2016) apresentam características típicas de diferentes 

fontes (Tabela 3.6), bem como formas de ondas associadas (Figura 3.7). 

 

Tabela 3.6: Classificação e descrições características de sinais microssísmicos. 

Fonte sísmica 
Duração do 

registro 

Espectro de 

frequência 
Amplitude 

Fraturamento rochoso 1 s 10 – 3.000 Hz 10-7 a 10-2 m/s 

Descarga elétrica Longa 50 Hz 
Mesma duração de energia 

AC local 

Sondagem Variável 100 – 2.000 Hz 10-6 a 10-5 m/s 

Detonação Mais de 1 s 5 – 10 Hz 10-3 a 10-2 m/s 

Fonte: Modificado de Xiao et al. (2016). 
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Figura 3.7: Exemplo de formas de ondas para diferentes fontes: (a) a (c) fraturamento de rocha; 

(d) ruído elétrico; (e) sondagem; (f) detonação; (g) vibração por desenvolvimento de túneis por 

TBM (Tunnel Boring Machine); e (h) passagem de equipamento pesado em um túnel. 

Fonte: Xiao et al. (2016). 

 

A maioria dos sinais durante o monitoramento em tempo real usualmente é ruído, de 

forma que é necessário filtrá-los de maneira rápida e eficiente. A essa ação, dá-se o nome 

de processamento dos dados. Ao analisar as características das ondas microssísmicas, 

busca-se identificar os sinais de fraturamento e filtrar as informações de ruído nos 

sismogramas (XIAO et al., 2016). 

 

Xiao et al. (2016) elucidam que, grosso modo, existem três abordagens para o 

processamento dos dados. A identificação do tipo de sinal pode ser feita através da 

observação da forma de onda na janela de exibição do software do sistema de 

monitoramento de forma manual. A vantagem deste método é a facilidade de domínio e 
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operação. Porém, sua eficácia depende da experiência de processamento de dados dos 

analistas e da complexidade das formas de onda, além de implicar em limitação 

operacional de processamento. Portanto, o método manual é principalmente adequado 

para o projeto de monitoramento quando há um nível reduzido de interferência de ruído, 

sobretudo quando há disponibilidade de pessoal capacitado.  

 

Ainda de acordo com os autores, o segundo método usa um parâmetro do sinal para 

identificar o tipo de sinal. Com isso, o sinal é identificado prontamente, embora não possa 

ser usado para sinais entrelaçados de vários tipos ou em casos de ocorrência de fontes 

com formas de ondas parecidas. O terceiro e último método consiste na identificação do 

tipo de sinal a partir de vários parâmetros, como o método de rede neural artificial (RNA). 

Este método é apropriado para identificar sinais com alta complexidade em um ambiente 

complicado, por ser mais elaborado. Além da seleção dos sinais, Xiao et al. (2016) 

esclarecem que deve ser aplicado a eles um filtro digital para reduzir ou aprimorar 

determinados aspectos para conveniência do tratamento dos dados.  

 

Há, ainda, a Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform, FFT), que 

consiste, basicamente, na análise dos sismogramas, que são registrados no domínio do 

tempo, de acordo com sua frequência, ou, como é usualmente encontrado na literatura, 

no domínio da frequência. Trata-se, portanto, de uma outra forma de representação do 

sismograma. 

3.5. ADEQUABILIDADE DO ARRANJO DE SENSORES 

No momento da concepção do sistema de monitoramento de vibrações, para além da 

viabilidade econômica de implantação, deve-se atentar a dois aspectos, a saber os tipos 

de sensores a serem escolhidos e sua disposição geométrica no local, comumente 

chamado de arranjo. Xiao et al. (2016) sugerem que seja feito um levantamento de campo 

a fim de se planejar o sistema, sobretudo buscando-se levantar regiões de maior 

recorrência de microssismos e restrições de possíveis locais de instalações.  

 

Como apontado por Xiao et al. (2016), os sensores microssísmicos são os elementos que 

podem detectar as ondas elásticas causadas pela fratura da massa rochosa e podem 

converter a onda elástica em um sinal analógico. Para a definição dos sensores mais 
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adequados ao monitoramento sísmico é imprescindível pontuar o objetivo, que está 

intrinsecamente associado ao que se espera como resultados. 

 

Dean et al. (2018) apontam que o limite de frequência de um sistema é uma combinação 

de três fatores: resposta do geofone, nível de ruído do instrumento e intensidade do sinal. 

Mendecki (2013) aponta que a faixa de potência e energia dos eventos sísmicos que um 

sistema pode recuperar é limitada por sua faixa de frequência, que é determinada 

principalmente pelas capacidades dos sensores sísmicos. 

 

De acordo com Mathei & Eisenblätter (2008) e Lynch & Malovichko (2006), a faixa 

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

400 Hz. Os autores afirmam, ainda, que o emprego 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 são menos confiáveis, fato sugerido também por Read & Stacey (2008). 

 

Maxwell & Lansley (2011) complementam que, face às tecnologias disponíveis, não há 

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

que inúmeras variáveis devem ser consideradas. 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 como mais adequados arranjos de geofones. 

 

A maioria das minas com monitoramento microssísmico tem instalada uma mistura de 

geofones de 4,5 Hz e 14 Hz e apenas recentemente foram implantados sensores de menor 

frequência. De acordo com Read & Stacey (2008), sensores de 4,5 Hz apresentam 

restrições para instalação em furos inclinados além de 2° da vertical, de forma que devem 

ser instalados superficialmente (até 10 m de profundidade) em furos verticais curtos, 

devendo os geofones omnidirecionais de 14 Hz ser instalados em furos inclinados longos 

(100-300 m). Para eventos maiores, os sensores de frequência mais alta filtram as 

frequências mais baixas e subestimam os as vibrações e, até certo ponto, a parâmetros 

estimados da fonte, de acordo com Mendecki & Lynch (2007) e Mendecki (2013).  

 



27 

 

Não obstante, no caso de sistemas de monitoramento microssísmico, espera-se que sejam 

registrados eventos pequenos, de baixa magnitude. Portanto, os sensores devem 

apresentar frequência compatível. Para esse caso, Mendecki (2019) sugere que as 

diferenças de ground motions registrados por sensores de diferentes frequências sejam 

menos significantes. 

 

De acordo com Mendecki & Lynch (2007), para determinação da faixa da frequência dos 

sensores a serem empregados em um monitoramento, as relações de Keilis-Borok (1959) 

e Brune (1970, 1971) podem ser combinadas (MENDECKI, 1997) para se obter uma 

expressão para a corner frequency em termos de potência, queda de tensão, módulo de 

rigidez e velocidade de propagação da onda S. Empregando-se valores de velocidade de 

onda S comumente encontrados em minas subterrâneas e a céu aberto, Mendecki (1997) 

propôs o ábaco apresentado na Figura 3.8, que associa a queda de tensão e as magnitudes 

de momentos.  

 

Figura 3.8: Ábaco de corner frequency em termos de potência, queda de tensão, módulo de 

rigidez e velocidade de propagação da onda S. 

Fonte: Mendecki (1999). 
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Para pequenos eventos, como os microssísmicos, os sinais sísmicos são de alta frequência 

e baixa amplitude. Os sensores montados na superfície tendem a registrar muito ruído, 

sofrem com o efeito de amplificação da superfície e são blindados de altas frequências 

pela zona fraturada ao redor das escavações subterrâneas. Consequentemente, os sensores 

em profundidade são valiosos. Eles ainda apresentam dispositivos eletrônicos para 

detectar sua inclinação (tiltmeter) e comunicar tipo e número de série do sensor após a 

instalação, de forma que a estação sísmica consegue detectar automaticamente que tipo 

de sensor está conectado a ela (MENDECKI & LYNCH, 2007). 

 

Mendecki & Lynch (2007) esclarecem que geofones de 4,5 Hz têm uma resposta linear 

de 4 Hz a pelo menos 2.500 Hz. Uma unidade eletrônica pode ser montada no sensor após 

a instalação para fornecer uma amplificação dependente da frequência. Esses 

componentes eletrônicos de aprimoramento de sensor resultam em uma resposta a 

frequências ainda mais baixas, em torno de 0,8 Hz, e não introduzem ruído ou distorção 

significativa dos sinais em frequências mais altas. Como já mencionado, a maior parte 

dos sistemas de monitoramento microssísmico em minas emprega arranjos de geofones 

de 4,5 e 14 Hz (MENDECKI, 2019). 

 

São instaladas, também, estações sísmicas que convertem o sinal analógico do sensor em 

sinal digital. De maneira geral, a frequência que esses equipamentos conseguem registrar 

é ainda mais ampla do que a dos sensores. Para minimizar os requisitos da taxa de 

transmissão de dados, apenas sismogramas que foram registrados consistentemente pelas 

estações sísmicas são armazenados no sistema. Além disso, o sistema é concebido com 

redundância, de forma que os sismogramas podem ser armazenados localmente em uma 

unidade de disco removível e na memória interna das estações sísmicas na 

impossibilidade de transmissão remota em tempo real, para que informações importantes 

sobre um grande evento sísmico sejam preservados, mesmo que a energia e as 

comunicações sejam interrompidas após o evento (MENDECKI & LYNCH, 2007). 

 

No tocante à escolha de sensores uniaxiais ou triaxiais, diversas questões devem ser 

consideradas, dentre as quais destacam-se a finalidade de monitoramento, o volume de 

interesse e a disponibilidade de canais no sistema. Os sensores triaxiais podem fornecer 
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uma avaliação mais abrangente do fraturamento do maciço, influenciando a precisão de 

obtenção de parâmetros primários, o que influencia, por sua vez, a estimativa dos 

parâmetros secundários.  

 

Xiao et al. (2016) apontam que, em casos cujo principal interesse é o entendimento do 

mecanismo focal, o arranjo deve ser composto majoritariamente por sensores triaxiais. 

Porém, se o atributo da fonte mais importante for a distribuição espacial aproximada dos 

microssismos, o arranjo pode ter mais sensores uniaxiais. Além disso, sensores uniaxiais 

são convenientes para expandir a faixa de frequência monitorada quando o sistema de 

monitoramento microssísmico possui um número limitado de canais de monitoramento. 

 

Por outro lado, tão importante quanto as propriedades dos sensores é sua disposição em 

campo. As localizações dos sensores devem ser projetadas de acordo com seus 

desempenhos, limitações de instalação e condições de ruído. É necessário garantir a 

viabilidade de instalação e condições de segurança dos sensores, visando a manutenção 

do monitoramento contínuo. Em complemento, deseja-se que os registros não apresentem 

altos níveis de ruídos e, portanto, há de se ponderar sobre atividades que possam gerar 

excitações sísmicas nas proximidades dos locais considerados (XIAO et al., 2016). 

 

Não menos importante, Xiao et al. (2016) apontam que a rede de sensores deve ter boa 

“auto-tolerância” (self-tolerance), de forma que quando sensores em uma determinada 

região não funcionarem, o restante do arranjo deve garantir o monitoramento, ainda que 

menos sensível, na região. Prosseguem sugerindo que, nas regiões onde exista uma maior 

probabilidade de instabilidade do maciço, o monitoramento microssísmico deve ter maior 

sensibilidade. Sensibilidade, por sua vez, é uma propriedade do sistema. 

 

Deve-se realizar um teste para verificar a adequação dos sensores antes do monitoramento 

para se definir o melhor tipo, faixa de banda e espaçamento. A esse teste dá-se o nome de 

análise de sensibilidade (sensitivity analysis). Tal análise lança mão das configurações 

dos sensores a serem empregados e a geometria tridimensional do arranjo de forma a 

prover dois produtos, usualmente analisados como gráficos de contorno, importantes para 

a interpretação dos dados de monitoramento:  
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− Modelo de detectabilidade mínima: apresenta, em três dimensões, qual a 

magnitude mínima percebida pelo sistema de monitoramento, de forma que 

aponta em quais regiões o sistema é mais sensível aos ground motions – e em 

quais regiões o sistema é menos sensível. Essa informação é importante, 

sobretudo, para se considerar possível viés na identificação de eventos devido à 

sensibilidade do sistema; e 

 

− Distribuição espacial do erro de localização: essa informação aponta o erro, em 

unidade de distância, para os eventos localizados de acordo com a localização 

estimada. Ou seja, ele zoneia a área coberta pelo sistema de monitoramento e lhe 

atribui um erro associado às localizações fornecidas pelo sistema.  

 

A detectabilidade e a qualidade da localização dos eventos são controladas pela 

proximidade ao arranjo empregado. Com o distanciamento do evento sísmico do arranjo, 

observa-se aumento vertiginoso do erro de localização (MENDECKI, 1997; LYNCH & 

MENDECKI, 2001; STEIN & WYSESSION, 2003; LYNCH et al., 2005; LYNCH & 

MALOVICHKO, 2006; CHEN, 2006; SHREARER, 2009; MENDECKI et al., 2010; 

JIANG et al., 2016). No que tange à detectabilidade do sistema, observa-se que regiões 

contidas no arranjo apresentam maior sensibilidade e que o aumento da distância do 

evento ao sensor implica na queda de sensibilidade do sistema, sendo necessário um 

sismo mais intenso para ser registrado (BAIG et al., 2010). 

 

Com isso, Xiao et al. (2016) sugerem que a região a ser monitorada, para acurada 

estimativa de localização dos eventos, deva estar contida no arranjo. Além disso, regiões 

de maior interesse devem ter o arranjo adensado, com mais sensores em menor 

espaçamento, buscando maior precisão na localização e menor limite de detectabilidade. 

 

Analogamente, no que diz respeito aos erros de localização de eventos, Chen (2006) e 

Jiang et al. (2016), em seus trabalhos, simularam, a partir de eventos sintéticos, a 

influência de quatro fatores. Suas observações são apontadas a seguir, de acordo com o 

fator testado:  
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− Escala do arranjo (distância entre sensores): erros, tanto verticais quanto 

horizontais, tendem a aumentar em arranjos de menores escalas (menos esparsos) 

e a taxas mais altas, o que implica em localização ainda menos exata em eventos 

distantes do arranjo (Read & Stacey (2008) sugerem que as distâncias típicas entre 

os sensores para taludes de mina seriam 100-200 m para volumes monitorados de 

cerca de 400 × 200 × 150 m); 

 

− Número de sensores: o acréscimo de sensores reduz drasticamente os erros de 

localização de eventos. No entanto, a relação entre a precisão e o número de 

estações indica não ser linear, uma vez que se observou que seu efeito tende a 

diminuir depois de adicionar certo número de sensores ao arranjo inicial; 

 

− Distância azimutal: o aumento da distância azimutal (diferença angular entre os 

sensores mais próximos) implica no aumento do erro de localização de eventos 

externos ao arranjo; e 

 

− Planificação do arranjo: ter um arranjo planar (ainda que inclinado), ou próximo 

a um plano, interfere pouco no erro do plano, mas tem maior influência sobre o 

erro normal de localização; ou seja, é conveniente a instalação de sensores em 

diferentes cotas para a adequada estimativa da profundidade do evento. 

 

A presença de superfícies livres próximas a sensores causa reflexões fortes, conversões 

do modo P-para-S e ondas de superfície. Ainda que a localização confiável de eventos 

exija sensores superficiais, há de se considerar os efeitos, que complicam 

significativamente o processamento de dados sísmicos, podendo culminar em erros 

sistemáticos na estimativa dos parâmetros de origem (LYNCH & MALOVICHKO, 

2006). 

 

Xiao et al. (2016) fazem sugestões, de acordo com o objetivo de seu trabalho, à concepção 

de sistemas de monitoramento microssísmico para diversos tipos de estruturas, como 

túneis, taludes, cavernas e minerações subterrâneas e a céu aberto. No tocante à 

estabilidade de taludes, sugerem que os sensores sejam instalados diretamente na parede 

do talude, onde há preocupações relacionadas à superfície. Se houver galerias pré-
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existentes no corpo do declive, podem ser dispostos usando essas aberturas adentrando o 

maciço.  

 

Por fim, deve-se, ainda, tomar os cuidados necessários na etapa de instalação desses 

sensores. É importante que as coordenadas e os parâmetros do furo de instalação sejam 

corretamente respeitados de acordo com o projeto e que os sensores estejam na escala 

temporal correta. Para tal, muitos sensores lançam mão de dispositivos GPS (global 

positioning system). Devem, também, estarem em sentido conhecido, muitas vezes 

alinhado ao Norte, para conseguir decompor os registros horizontais corretamente 

(CHEN, 2006; MENDECKI, 2016; XIAO et al., 2016). 

3.6. LOCALIZAÇÃO DE EVENTOS SÍSMICOS 

A localização de um evento sísmico é assumida como um ponto dentro da fonte sísmica 

que acionou o conjunto de sensores usados para localizá-lo. A complexidade dos 

processos na fonte, no entanto, pode complicar a localização de um evento sísmico. A 

localização de eventos sísmicos é uma importante etapa na estimativa de parâmetros da 

fonte para os eventos registrados pelo sistema de monitoramento. Os erros associados a 

esse processo são repassados aos demais parâmetros estimados e, portanto, apresentam 

importante influência sobre as conclusões a serem obtidas acerca dos eventos. O 

procedimento de estimativa da localização da fonte, de maneira geral, está associado à 

identificação de chegada de ondas P e S nos sismogramas registrados do evento. 

 

Face a isso, Mendecki & Lynch (2007) sugerem os erros máximos admissíveis de acordo 

com a faixa de magnitude que se espera registrar durante o monitoramento. O resultado 

dos autores está exposto na Tabela 3.7, a seguir. 
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Tabela 3.7: Acurácia no erro de localização sugerida de acordo com a sensibilidade do sistema. 

Acurácia da localização 

(m) 

Sensibilidade 

(magnitude mínima) 

100 1,0 

75 0,5 

40 0,0 

20 -0,5 

15 -1,0 

10 -1,5 

5 -2,0 

Fonte: Mendecki & Lynch (2007). 

 

Ondas P e S impõem sobre o solo carregamentos distintos, gerando diferentes reações de 

resistência. Tal fato se reflete nas velocidades de propagação de cada uma delas, que 

variam de acordo com suas propriedades inerciais e elásticas (MENDECKI, 2013). O 

evento sísmico pode ser localizado usando as primeiras chegadas de ondas P e/ou S, bem 

como a diferença de chegada de ondas P e S ou, ainda, empregando azimute e/ou direções 

(MENDECKI, 1997). O horário de chegada ou o local da viagem está associado ao início 

do processo de ruptura. 

 

Por física básica, tem-se que o tempo que estas ondas levam para alcançar determinado 

sensor é dado por: 

 

𝑡𝑃 =
𝑑

𝑉𝑃
 ; 𝑡𝑆 =

𝑑

𝑉𝑆
 

 
Nota-se: 𝑡𝑃 e 𝑡𝑆 são os tempos de chegada e 𝑉𝑃 e 𝑉𝑆 são as velocidades de propagação das 

ondas P e S, respectivamente, e 𝑑 é a distância da fonte sísmica ao sensor. Subtraindo-se 

as duas expressões, tem-se: 

 

𝑡𝑆 − 𝑡𝑃 = 𝑑 (
1

𝑉𝑆
−

1

𝑉𝑃
) 

 
De modo que: 

 

𝑑 =
𝑡𝑆 − 𝑡𝑃

1 𝑉𝑆⁄ − 1 𝑉𝑃⁄
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Conhecendo-se as velocidades de propagação das ondas P e S no meio de interesse e 

medindo-se no sismograma a diferença entre o tempo de chegada dos dois tipos de ondas, 

obtém-se como resultado a distância 𝑑 do evento sísmico para um sensor específico. 

 

De forma esquemática, a Figura 3.9, a seguir, apresenta uma simplificação com fim 

didático da localização realizada a partir de um arranjo de sensores. Observa-se que se 

estimaram as distâncias de cada sensor (d1, d2 e d3) e, a partir dessa informação, inferiu-

se onde, geometricamente, a fonte teria que estar para satisfazer essas estimativas. Como 

resultado, estimou-se que a fonte estivesse na interseção dos três círculos.  

 

Figura 3.9: Simplificação de localização de eventos sísmicos para arranjo de sensores. 

Fonte: Modificado de Xiao et al. (2016). 

 

Para a localização do epicentro, por geometria, são necessários, no mínimo, três sensores. 

Não obstante, quanto mais sensores, de maneira geral, melhor a localização (CHEN, 

2006; BAIG et al., 2010; BERGERY et al., 2017; JIANG et al., 2016; ARDAKANI & 

BAIG, 2018).  

 

Chen (2006), Havskov et al. (2012) e Jiang et al. (2016) salientam que raramente os 

círculos se interceptam em um ponto exato e que isso se deve à inexatidão do modelo de 

velocidade de propagação de ondas assumido e/ou a erros na marcação do tempo de 
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chegada das ondas. Mendecki (2013) e Xiao et al. (2016) complementam que o erro de 

localização também pode estar associado a imprecisão nas coordenadas dos sensores, 

método de solução e distribuição espacial do arranjo em relação ao evento a ser 

localizado. De acordo com Grechka & Heigl (2017), o fator mais importante que governa 

a precisão da estimativa dos hipocentros é o modelo de velocidade empregado. 

 

3.6.1. Modelo de velocidades 

 

O modelo de velocidade consiste, basicamente, nos valores de velocidade de propagação 

de ondas P e S assumidos e como tais velocidades variam no espaço. Com base em como 

o modelo de velocidade entra no processo de localização do evento e se as informações 

coletadas dos eventos a serem localizados podem ou não alterar o modelo, Grechka & 

Heigl (2017) dividem as técnicas disponíveis em três grandes categorias: 

 

− Modelo de velocidade fixa: extraído de dados de reflexão sísmica ou dados de tiro 

de perfuração de fonte ativa ou uma combinação de registros sonoros e disparos 

de perfuração. Em microssísmica, geralmente precisam ser concebidos para cada 

pesquisa; 

 

− Técnicas tomográficas: utilizam as informações de tempo de viagem coletadas 

dos terremotos para calcular seus hipocentros juntamente com a atualização 

iterativa de um modelo de velocidade disponível; e 

 

− Diferenças duplas na sismologia global: originados a partir dos anos 2000, partem 

do pressuposto que erros de velocidade podem ser atenuados pela localização de 

terremotos entre si. 

 

Xiao et al. (2016) sugerem que a escala do monitoramento e características especificas 

devem ser consideradas para opção pelo modelo de velocidades. A tendência é a 

construção de modelos de velocidade de propagação de ondas mecânicas em grades e na 

forma de serie temporal, permitindo avaliar a heterogeneidade do maciço melhor do que 

os modelos em camadas e que o modelo contemple a variação da velocidade no tempo, 

durante o monitoramento (GRECHKA & HEIGL, 2017).  
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De maneira geral, para os sistemas de monitoramento, é empregado o modelo constante 

com propriedades elásticas, adotando-se valor constante para as velocidades em todas as 

direções e na profundidade do meio, implicando em considerar o meio francamente 

homogêneo e isotrópico em todas as direções (STEIN & WYSESSION, 2003; 

SHREARER, 2009; HAVSKOV et al., 2012; DONG & LI, 2013; SCHOLZ, 2019), o que 

usualmente é suficiente para monitoramentos de face, como de túneis ou ambiente de 

mineração , de acordo com Xiao et al. (2016). 

 

É abundante, na literatura científica, material que discorra sobre as velocidades de 

propagação de ondas de corpo em diferentes materiais. É comum encontrar com tabelas 

que associem litologias a velocidades de propagação de ondas P e S. Um exemplo está 

apresentado na Figura 3.10, com dados de Christensen & Mooney (1995 apud Condie, 

2011) para variação de velocidade de onda P. É necessário, porém, cautela na 

interpretação desses valores, uma vez que mesmas litologias apresentam propriedades 

variáveis, que culminam em diferentes velocidades. 

 

Figura 3.10: Relação de velocidades de propagação de ondas P de acordo com litologia. 

Fonte: Condie (2011). 

 

Não obstante, os valores apresentados são referências. Em meios homogêneos 

perfeitamente elásticos, todas as frequências viajam com a mesma velocidade. Os meios 

atenuantes, por sua vez, são dispersivos e permitem que ondas de diferentes frequências 
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viajem em velocidades diferentes. O espectro de frequência da onda é dividido em fases 

e cada fase apresenta uma velocidade. Para uma dada fase, associada a uma frequência, o 

comprimento de onda aumenta com o aumento da velocidade de propagação da onda 

(MENDECKI, 2013). 

 

Ainda que a validade da Lei de Hooke seja verdadeira para parte dos problemas, em casos 

que envolvam, por exemplo, fraturamento do maciço, há deformação inelástica e, 

portanto, não se atua mais no ramo elástico. Ainda assim, essa aproximação é o que 

viabiliza a adoção de um modelo de velocidade na maior parte das vezes, haja vista que 

a adoção de modelo plástico ou elastoplástico demandaria um volume de dados para 

modelagem das velocidades que poucos – ou nenhum – projetos dispõem (SHREARER, 

2009). 

 

A velocidade de propagação de ondas no meio é uma função de suas propriedades. Para 

casos em que se considerem válidas a elasticidade e a isotropia do meio, é possível estimar 

as velocidades de propagação de ondas P (𝑉𝑃) e S (𝑉𝑆) a partir de três parâmetros, sendo 

um deles a densidade (𝜌). Como exemplo, empregando-se o módulo de Young (𝐸), o 

módulo de rigidez ou de cisalhamento (µ) e o coeficiente de Poisson (𝜈), obtêm-se as 

equações a seguir. 

 

𝑉𝑃 =  √
𝐸(1 − ν) 

(1 + ν)(1 − 2ν)𝜌
=  √

µ(4µ − 𝐸)

𝜌(3µ − 𝐸)
 

 

𝑉𝑆 = √
𝐸

2(1 + ν)𝜌
=  √

µ

𝜌
 

 

Fica evidente, portanto, que quanto mais complexa a geologia, mais complexa a definição 

das velocidades envolvidas. A rigor, um mesmo material pode apresentar variação de 

parâmetros geológico-geotécnicos em sua extensão, como densidade e grau de 

fraturamento, apresentando variação, na mesma litologia, nos parâmetros elásticos e, por 

conseguinte, nas velocidades de propagação de ondas sísmicas (STEIN & WYSESSION, 
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2003; SHREARER, 2009; MENDECKI, 2016; GRECHKA & HEIGL, 2017; SCHOLZ, 

2019). 

 

É comum, em sistemas de monitoramento, realizar-se a calibração do modelo de 

velocidades. Tal ação consiste em avaliar dados do monitoramento oriundos de fontes 

sísmicas conhecidas, como por exemplo desmontes de mina. Nesse caso, sabe-se o 

momento e a localização exatos da fonte sísmica e, a partir dos dados do monitoramento, 

calibra-se as velocidades de propagação de ondas P e S que melhor respeitariam as 

equações básicas da física para cada sensor em procedimento inverso ao apresentado para 

localização de eventos (DONG & LI, 2013). 

 

Obtêm-se, para cada sismograma, uma velocidade de propagação para ondas P e uma, 

para ondas S a partir de um evento conhecido – normalmente detonações causadas para 

este fim. Usualmente, emprega-se a média dos valores obtidos para cada um dos sensores, 

através de seu sismograma, como as velocidades de propagação de ondas de corpo no 

meio, que serão usadas na localização da fonte durante o monitoramento (XIAO et al., 

2016).  

 

Como, apesar do modelo considerar um meio isotrópico homogêneo, sabe-se que as 

propriedades de propagação de ondas variam no espaço, inclusive para o mesmo material 

e, por isso, é importante que os eventos de calibração estejam próximos um do outro – a 

ISRM sugere menos de 10% da distância hipocentral (XIAO et al., 2016). Sugere-se, 

ainda, que gerem-se os eventos em local próximo a onde se espera as mais frequentes e 

ou maiores atividades sísmicas – por exemplo, no caso da mineração a céu aberto, se um 

sistema tiver como objetivo o monitoramento das vibrações geradas pelas detonações de 

desmonte, as fontes para calibração devem, idealmente, acontecer na própria cava. 

 

Esse processo ainda permite considerar os efeitos da geologia no resultado em mineração 

a céu aberto, uma vez que as detonações de calibração passam pelo mesmo caminho que 

os eventos a serem monitorados passarão. As superfícies livres, especialmente nesse 

ambiente, apresentam forte influência nos espectros sísmicos e devem ser levadas em 

consideração para estimativas precisas dos parâmetros das fontes sísmicas por meio de 

levantamentos topográficos (MENDECKI et al., 2010). 



39 

 

 

Não obstante, como apontado por Dong & Li (2013), os procedimentos atuais para 

calibração do modelo de velocidade a partir de detonações antrópicas apresentam duas 

limitações: 

 

− Sabe-se que a velocidade de propagação do meio é uma de suas propriedades, 

que varia no tempo. Portanto, a medição no momento da detonação é válida para 

aquele momento, e não para o momento dos eventos sísmicos registrados do 

monitoramento; e 

 

− As propriedades das ondas sísmicas geradas são distintas de acordo com a fonte, 

o que induz grande erro devido às diferentes velocidades médias sob solicitação 

de diferentes esforços sísmicos. 

 

3.6.2. Chegada de ondas de corpo 

 

De acordo com Havskov et al. (2012), os métodos para inferência da localização do 

epicentro de um evento sísmico consideram diversos parâmetros. A maior parte deles, 

incluindo-se os métodos mais consolidados, lança mão das informações de chegada de 

ondas P e/ou S nos sismogramas considerados, bem como de um modelo de velocidades. 

 

No que tange aos erros na identificação do momento de chegada de ondas P e S em 

sismogramas, por outro lado, trata-se de uma ambiguidade intrínseca ao fenômeno. A 

chegada das ondas ao sensor apresenta um padrão nos sismogramas registrados como 

indicado na Figura 3.11, a seguir. 
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Figura 3.11: Sismograma típico que apresenta as chegadas de ondas. 

Fonte: Adaptado de Kusky (2008). 

 

É possível observar que a onda P chega com a primeira alteração de amplitude do nível 

basal (ruído ambiente). Em seguida, chega a onda S, com amplitude maior que a onda P. 

As ondas de superfície, por sua vez, chegam apenas depois das ondas de corpo. Muitas 

vezes, na prática, o sismograma não apresenta saltos de amplitude tão característicos 

como apresentados na Figura 3.11. Como sugerido por Xiao et al. (2016), nem sempre é 

fácil distinguir as chegadas de ondas P e S. 

 

Lynch & Malovichko (2006) elucidam que, em alguns casos, a presença de ondas 

superficiais impõe dificuldades à identificação da chegada da onda S, devido a seu caráter 

dispersivo. Baixas frequências dominantes podem culminar na dificuldade de 

identificação da chegada até mesmo de ondas P. Com isso, é comum que os sensores em 

profundidade apresentem sismogramas com chegadas de ondas mais claras do que 

sensores mais rasos, devido à maior presença de ondas de superfícies e ruídos (LYNCH 

et al., 2005; LYNCH & MALOVICHKO, 2006). Recorrentemente, apenas as chegadas 

da onda P são confiáveis e podem ser usadas para localização do evento, em virtude dos 

motivos anteriormente mencionados. 

 

Erros na identificação dos momentos de chegada das ondas P e S culminam na estimativa 

inexata de intervalo entre elas, que é o parâmetro empregado para a estimativa da 

distância entre a fonte sísmica e o sensor. Essa questão se torna ainda mais importante em 

sistemas de monitoramento próximos à fonte sísmica, uma vez que o intervalo entre a 
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chegada das ondas é menor e, portanto, erros na identificação desses momentos no 

sismograma apresentam grande influência da distância inferida. 

3.7. TAMANHO DE EVENTOS SÍSMICOS 

“No curso do estudo histórico ou estatístico de terremotos em 

qualquer região, é frequentemente desejável ter uma escala para 

classificar esses choques em termos de sua energia original, 

independentemente dos efeitos que podem ser produzidos em 

qualquer ponto particular de observação.” 

(RICHTER, 1935) 

 

Quanto mais lento o processo de ruptura, menor a energia sísmica liberada. Tal fato é 

intuitivo ao se considerar falhamentos geológicos progressivos e terremotos, de forma 

que, ainda que em atividade, falhas não apresentam eventos sísmicos de forma contínua, 

apenas quando há uma queda de tensão repentina. A energia sísmica é, ainda, 

proporcional à área e ao escorregamento e à queda de tensão. Ainda assim, é um 

parâmetro de complexa estimativa, uma vez que depende de fatores indiretos 

(MENDECKI, 2013). Nesse contexto, surgiu a necessidade por um índice que retratasse 

essa grandeza de forma mais confiável. 

 

A magnitude de um evento sísmico, um dos primeiros parâmetros a ser qualificado e 

quantificado na Sismologia, está associado ao “tamanho do terremoto”, que se reflete na 

amplitude dos sismogramas registrados (STEIN & WYSESSION, 2003). Com isso, no 

início do século XX, com a aceleração do desenvolvimento da Sismologia, o primeiro 

conceito para se dimensionar o tamanho de um terremoto, amplamente difundido até os 

dias de hoje, foi o conceito de magnitude. Trata-se de uma equação, na qual se considera 

a amplitude dos sismogramas de deslocamento registrados pelos sensores do arranjo, a 

fim de se obter um índice que permita comparar o tamanho da fonte. 

 

3.7.1. Magnitude local de Richter (ML) 

 

A escala de magnitude mais antiga, introduzida por Charles Richter em 1935 para os 

terremotos no sul da Califórnia, é a magnitude local, ML, geralmente chamada de "escala 
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Richter", alterada por Gutenberg & Richter (1941) e Richter (1958). Calibrada para 

registros dos sismógrafos do tipo Wood-Anderson a partir de casos exclusivamente do 

sul da Califórnia, no EUA, carrega em si particularidades que diminuem 

consideravelmente sua acurácia em contextos distintos, o que implicou na necessidade de 

aperfeiçoamento. Não obstante, ainda são calculadas magnitudes locais devido à 

conveniência, pois a frequência ressonante considerada é próxima à de muitos edifícios, 

sendo, portanto, a ML frequentemente uma boa indicação dos potenciais danos estruturais 

de um terremoto (STEIN & WYSESSION, 2003; SHREARER, 2009). A equação 

proposta por Richter, como apontado por Shrearer (2009) é a seguinte: 

 

𝑀𝐿 = log 𝐴(𝑋) − log 𝐴0(𝑋) 

 

Na qual tem-se A como a maior amplitude dos eixos do sismograma de deslocamento de 

sismógrafo do tipo Wood-Anderson e A0 como a amplitude do evento referência, ambos 

à distância X do epicentro. Tal relação está indicada no nomograma da Figura 3.12, 

empregado para obtenção da magnitude local. 
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Figura 3.12: Escala Richter para a magnitude local. 

Fonte: Stein & Wysession (2003). 

 

Desde então, muitas formulações de magnitude foram propostas para avaliações locais 

e/ou globais. De forma empírica, os coeficientes da equação de magnitude são obtidos a 

partir de calibração com propriedades do meio de propagação das ondas e do equipamento 

empregado na aferição. Com isso, regiões distintas podem apresentar formulações 

distintas para se obter a melhor estimativa do tamanho do terremoto (STEIN & 

WYSESSION, 2003; SHREARER, 2009; ASSUMPÇÃO, 2018). 

 

3.7.2. Magnitude de momento (MW) 

 

Em virtude das limitações das escalas de magnitude anteriormente propostas, concebeu-

se uma escala de magnitude que considerasse um fator objetivo analiticamente associado 

ao tamanho do terremoto – o momento sísmico. Ou seja, buscou-se avaliar o tamanho do 

evento sísmico de forma menos dependente dos equipamentos de aferição de ground 

motion. Kanamori (1977, apud SHREARER, 2009) propôs a magnitude de momento. 
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De maneira geral, de acordo com Mendecki (2013), momento tensor é uma descrição de 

uma fonte sísmica pela distribuição de forças ou momentos equivalentes à deformação 

inelástica. Os processos plásticos na fonte podem ser descritos como a deformação sem 

acúmulo de tensões de um corpo elástico, sem alteração das propriedades elásticas da 

região. Se a mudança no tamanho e na forma puder ser expressa como uma mudança na 

deformação Δϵkl, a mudança equivalente de tensão, ou mudança no momento por unidade 

de volume, pode ser dada por Δσij = cijkl Δϵkl, onde cijkl são constantes elásticas e Δσij é 

chamado de tensor de densidade ou tensão inelástica de momento sísmico, ou ainda 

excesso de tensão. O momento total integrado sobre o volume de origem é o tensor do 

momento sísmico, Mij. A partir da formulação vetorial desses componentes, é possível se 

estimar a magnitude e a orientação dos principais eixos do momento que atuam sobre a 

fonte. Com isso, estima-se o volume envolvido na ruptura que originou a fonte sísmica 

(MENDECKI, 2013). 

 

De acordo com Mendecki et al. (2010), o procedimento de inversão do momento tensor, 

necessário para a obtenção do modelo de velocidades, leva em consideração a função de 

Green, que é um componente crucial, especialmente em casos em que a fonte seja 

superficial. De maneira geral, Dantas (2016) sugere que, de maneira geral, trata-se de uma 

equação diferencial com um impulso como força excitante. Sismogramas exatos em um 

determinado meio podem ser vistos como a convolução da ondeleta (wavelet) de origem 

e a função de Green do meio. Ela tem como base o conceito de que cada onda refletida 

causa seu próprio efeito em cada geofone, independentemente de quais outras ondas 

estejam afetando o geofone e que a resposta do geofone é simplesmente a soma 

(superposição linear) dos efeitos das ondas. O modelo pode ser modificado para permitir 

efeitos de propagação, como absorção. A função de Green é frequentemente aplicada no 

tratamento de dados sísmicos. 

 

Com isso, de maneira simplificada, Shrearer (2009), Grechka & Heigl (2017) e Scholz 

(2019) apresentam o conceito de momento sísmico escalar, M0, dado pela equação a 

seguir: 

 

𝑀0 = µ �̅� 𝐴 
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Na qual µ é o módulo de cisalhamento, �̅� é o vetor deslocamento e A, a área da falha que 

originou o evento sísmico. M0 é dado nas unidades de [N.m], podendo também ser dado 

em [Ak], proposto por Aki (BONHOFF et al., 2009) sendo que Ak = 1018 N.m 

(SHREARER, 2009; KAMEI et al., 2015; SCHOLZ, 2019). 

 

Segundo Shrearer (2009), uma grande limitação do momento sísmico é a incapacidade de 

distinção entre terremotos com pequeno deslocamento em uma falha grande e com grande 

deslocamento em uma falha pequena caso o produto do escorregamento médio (�̅�) e da 

área da falha (A) permaneça constante. No entanto, esses terremotos apresentam distintas 

alterações nas condições de tensões em seus locais de ocorrência. 

 

A essa propriedade do terremoto dá-se o nome de queda de tensão (stress drop), que é a 

diferença média entre a tensão cisalhante à qual uma falha está antes e depois da 

ocorrência de determinado terremoto. A equação empregada é a seguinte: 

 

∆𝜎 =  
1

𝐴
∫ [𝜎(𝑡2) − 𝜎(𝑡1)] 𝑑𝑆

𝑆

 

 

Na qual, têm-se t1 e t2 como os tempos imediatamente antes e imediatamente após o 

terremoto, respectivamente, e σ, a tensão, mantendo-se A como a área da falha. 

 

Com o desenvolvimento de diferentes estudos, como bem apontados por Gibowicz & 

Kijko (1994), Stein & Wysession (2003), Shrearer (2009) e Scholz (2019), houve 

particularizações da equação e proposição de fórmulas analíticas e empíricas para o 

cálculo da queda de tensão (Δσ). Uma genérica e bem aceita é indicada a seguir: 

 

∆𝜎 = 𝐶 µ (�̅�
�̃�

⁄ ) 

 

Na qual µ e �̅� se mantêm como módulo de cisalhamento e vetor deslocamento, 

respectivamente, e C e �̃� representam constante adimensional associada à geometria da 

ruptura e uma dimensão característica da ruptura (o raio, no caso de rupturas circulares, 

ou a largura, em caso de rupturas retangulares em que o cumprimento é muito maior que 
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a largura). É comum que �̃� seja adotado como raiz quadrada da área ou raiz cubica do 

volume da fonte (MENDECKI, 2013). 

 

Nota-se que, como bem apontado por Shrearer (2009), a alteração da tensão de 

cisalhamento na falha é dada como proporcional à razão do deslocamento em relação ao 

tamanho da falha. Escorregamento grande em uma falha pequena causará mais liberação 

de tensão do que escorregamento pequeno em uma falha grande. Deve-se notar que essas 

soluções assumem formas suaves para a superfície de escorregamento e, portanto, 

representam apenas aproximações à média espacial da queda de tensão em falhas reais, 

para as quais o deslocamento e a correspondente queda de tensão podem variar de 

maneiras complicadas, sobretudo devido a propriedades elásticas não uniformes e 

condições de tensões iniciais. 

 

Para grandes terremotos, para os quais a geometria de falha pode ser obtida a partir de 

indicações na superfície terrestre ou tremores secundários (aftershock), a queda de tensão 

pode ser estimada a partir do momento sísmico. Terremotos próximos aos limites das 

placas (eventos interplacas) geralmente apresentam quedas de tensão um pouco menores 

do que aquelas que ocorrem no interior das placas (eventos intraplacas). Para grandes 

terremotos rasos, a queda de tensão varia entre 1 e 10 MPa, de forma que a queda de 

tensão média para sismos interplacas é de cerca de 3 MPa em comparação com cerca de 

6 MPa para eventos intraplaca. Isso implica que falhas intraplacas são "mais fortes" do 

que falhas interplacas e têm menores dimensões para o mesmo momento sísmico 

(SHREARER, 2009). Em adição, Mendecki (2013) aponta que na mineração, 

especialmente em minas subterrâneas, a queda de tensão é entre 5 e 10 vezes menor que 

os valores de 1 e 10 MPa. 

 

Segundo Shrearer (2009), para pequenos terremotos, observações diretas da geometria de 

ruptura não são possíveis, de forma que as dimensões da falha devem ser estimadas a 

partir de observações das ondas sísmicas irradiadas longe da fonte. O primeiro modelo 

quantitativo para estimar a queda de tensão dessa maneira foi derivado por Brune (1970, 

1971), que assumiu um modelo cinemático simples para uma falha circular com 

velocidade de ruptura efetivamente infinita e mostrou que a corner frequency é 

inversamente proporcional ao raio da fonte. Ainda que haja mais modelos desenvolvidos 
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posteriormente, convencionalmente chamam-se as quedas de tensão obtidas 

matematicamente como “tipo Brune”, indicando que não havia variações de tensão 

aferidas em campo. 

 

Em princípio, a queda de tensão, como o momento, é essencialmente uma medida estática 

de mudanças permanentes, e, portanto, associados a deformações plásticas, causadas por 

um terremoto. É importante lembrar que essas medidas envolvem uma série de premissas 

de modelagem que podem não ser verdadeiras para terremotos individuais. Além disso, 

as medições da queda de tensão não dizem sobre o nível absoluto de tensão, que é 

atualmente um tópico de controvérsia (SHREARER, 2009). 

 

Há, ainda, o conceito de potência sísmica (𝑃[m³]), que, de acordo com Mendecki (2013), 

é um parâmetro observável na assíntota de baixa frequência do espectro de deslocamento. 

Nessa região do espectro, as correções são menos complexas, de forma que sua estimativa 

é menos incerta do que a da energia sísmica. É o produto do escorregamento pela área de 

ruptura, dado pela seguinte equação: 

 

𝑃 =  �̅�𝐴 =
𝑀0

𝜇
=  

∆𝜎 𝑉

𝜇
 

 

Na qual têm-se �̅� e A como deslocamento e área de ruptura; M0 e µ como momento 

sísmico e módulo de rigidez; e Δσ e V como queda de tensão e volume de massa 

mobilizada na fonte sísmica, respectivamente. 

 

No entanto, as três grandezas até então introduzidas de forma analítica, a saber o momento 

sísmico, a queda de tensão e a potência sísmica, apresentam unidades de difícil 

entendimento público. Por isso, buscou-se associar essas medidas analíticas a estimativas 

de magnitude, com escala similar à proposta por Richter (1935). Distintos autores 

apresentam distintas formulações para estimativa de MW (STEIN & WYSESSION, 2003; 

SHREARER, 2009; MENDECKI, 2016; XIAO et al., 2016; ASSUMPÇÃO, 2018; 

SCHOLZ, 2019). A mais recente é apresentada por Scholz (2019), de acordo com a 

seguinte equação: 
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𝑀𝑊 =  
log 𝑀0

1,5
− 6,07 

 

Na qual M0 é dado em [Nm]. Sua maior vantagem é a viabilidade de se estimar magnitude 

para quaisquer eventos, mesmo os maiores. É uma releitura do momento sísmico, 

tornando seu entendimento mais fácil em virtude da ordem de grandeza mais intuitiva 

(SHREARER, 2009; SCHOLZ, 2019). Essa equação ainda é suficientemente proxima à 

sugerida pela ISRM para sistemas de monitoramento microssísmico (XIAO et al., 2016): 

 

3.7.3. Magnitude regional (mR) 

 

No contexto brasileiro, de acordo com Peña (2012), as escalas convencionais não são as 

mais convenientes, uma vez que são concebidas, de maneira geral, para sismos grandes e 

superficiais. No Brasil, onde são registrados sismos pequenos e moderados, usualmente 

se adota escala de magnitude regional, mR, elaborada para as condições de atenuação das 

ondas sísmicas na litosfera brasileira para sismos distantes entre 200 e 1.500 km 

(TEIXEIRA et al., 2000). 

 

Com o objetivo de determinar uma curva de amplitude-distância da onda P para 

terremotos de pequeno a moderado (2 ≤ mb ≤ 5) ocorrendo no Brasil contíguo e 

registrados pelas estações brasileiras, Assumpção (1983) propôs a escala de magnitude 

regional (mR) brasileira sob a premissa de que as falhas tivessem ocorrido a 15 km de 

profundidade, média dos eventos em regiões intraplacas (mid-plate earthquakes) segundo 

o autor. Propôs-se a seguinte equação, na qual R [km] é a distância do sensor à fonte: 

 

𝑚𝑅 = log(𝐴
𝑇⁄ ) + 2,3 log 𝑅 − 1,48 

 

As diferentes escalas de magnitude partem da premissa de que a variação da 

movimentação de terreno, para mesma fonte sísmica, depende exclusivamente da 

distância até o sensor. Com isso, desconsideram-se importantes fatores, dentre os quais 

os mais óbvios são os efeitos da falta de isotropia do meio, a profundidade variável do 

hipocentro, diferentes mecanismos focais e a frequência de medição dos diferentes 

sensores. Além disso, são formulações empíricas e, portanto, não têm conexão direta com 
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a física dos terremotos, de forma que as equações propostas sequer apresentam adequação 

dimensional.  

 

Por outro lado, são aferidas direta e facilmente a partir de sismogramas sem necessidade 

de sofisticado processamento de sinal e apresentam ordem de grandeza conveniente, 

sobretudo para a população leiga. 

 

Dentre as inúmeras outras escalas de magnitude, destacam-se a magnitude de ondas de 

corpo (mb) e magnitude de ondas superficiais (mS). Como seus nomes sugerem, são 

metodologias que empregam esses tipos de ondas para cálculo da magnitude. Porém, 

como as demais, apresentam vantagens e desvantagens em sua aplicação. 

 

3.7.4. Relação de Gutenberg-Richter 

 

A frequência de terremotos acontece de acordo com sua magnitude. Como apontado por 

Gutemberg & Richter (1956), grandes terremotos são mais esparsos do que pequenos 

terremotos. A partir disso, existe a relação de Gutenberg-Richter, que associa a 

distribuição de frequência de ocorrência dos sismos com suas magnitudes. 

 

Stein & Wysession (2003) apontam que a relação de Gutenberg-Richter tem a formulação 

matemática como indicada: 

 

log 𝑁(𝑀) = 𝑎1 − 𝑏𝑀 

 

Na qual N é a ocorrência de eventos da magnitude maior ou igual a M em determinado 

período de tempo. Notam-se os coeficientes a1 e o valor b (b-value) configurando uma 

relação linear com log(N). O b-value é uma medida estatística da razão de eventos 

pequenos para grandes e diminui à medida que a parcela de eventos intermediários e 

grandes aumenta (MENDECKI, 2013). Para os quase 13.000 eventos registrados entre o 

fim da década de 60 e o fim da década de 90, tem-se a relação de Gutenberg-Richter 

indicada na Figura 3.13. 
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Figura 3.13: Relação de Gutenberg-Richter para 13.000 eventos sísmicos. 

Fonte: Stein & Wysession (2003). 

 

O coeficiente 𝑎1 está associado à sismicidade da região de interesse, o coeficiente 𝑏 (b-

value) usualmente é unitário. Com isso, há a sugestão de autossimilaridade fractal da 

sismicidade, usual na natureza (SCHOLZ, 1968; STEIN & WYSESSION, 2003; 

SHREARER, 2009; GRECHKA & HEIGL, 2017; SCHOLZ, 2019).  

 

Considerando-se o modelo de detectabilidade sísmica do arranjo e a possibilidade de 

saturação da escala de magnitude empregada, chama-se atenção para duas observações 

nas relações de Gutenberg-Richter exposta na Figura 3.13: 

 

− Os dados se descolam da curva linear para magnitudes pequenas – atribui-se o 

fato à dificuldade de registro de tais eventos, que são subnotificados; e 

 

− Os dados se descolam da curva linear para, aproximadamente, MS > 7,5 – como 

apontado anteriormente, a escala de MS se satura em torno desse valor, de forma 

que terremotos maiores apresentam MS subestimados e, além disso, esses eventos 

são menos recorrentes e o estudo quantitativo da sismicidade ainda é recente, de 

forma que esses eventos estão subnotificados. 

 



51 

 

Não obstante, nem sempre o b-value é unitário (STEIN & WYSESSION, 2003; 

SHREARER, 2009). Grandes b-values estão associados ao acontecimento de grandes 

terremotos de forma mais esparsa. A recíproca é verdadeira, de forma que b-values 

menores que 1,0 indicam que os eventos de grande magnitude acontecem em maior 

frequência do que o esperado. 

 

Como o b-value é dependente da região, a escala de análise é definida de acordo com a 

conveniência. É possível se obter uma distribuição de frequência-magnitude para os 

eventos em geral, mas também para a superfície da falha a ser estudada, por exemplo. 

Stein & Wysession (2003) ilustram, em seu livro, a distribuição do b-value na superfície 

de uma falha, como indicado na Figura 3.14, a seguir. 

 

Figura 3.14: Distribuição de b-value em superfície de falha. 

Fonte: Stein & Wysession (2003). 

 

Com isso, observa-se, no exemplo dos autores, que as regiões escuras apresentam eventos 

de maior magnitude acontecendo com maior frequência, ao passo que as regiões mais 

claras, mais superficiais, estão associadas a menores densidades de grandes terremotos 

no tempo. Há, portanto, a sugestão de que a região com maior probabilidade de maiores 

eventos esteja entre 5 e 10 km da superfície. 

 

Como o tamanho do terremoto, sua magnitude, está associado à queda de tensão (Δσ) por 

ele ocasionada, a análise em microescala do b-value pode ser uma oportuna ferramenta 

para identificação de regiões com maiores intensidades prováveis e, portanto, para 

direcionamento de esforços preventivos ou mitigatórios. 
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No tocante à microssísmica, chamam atenção os altos b-values que vêm sido obtidos em 

trabalhos na última década. Para amostras microssísmicas, Eaton (2014) obteve b-values 

que chegaram a quase 3,0 e Oates et al. (2013 apud GRECHKA; HEIGL, 2017) encontrou 

o valor de 9,0 para suas amostras. Em ambos os casos, são substancialmente maiores do 

que o esperado, aproximadamente 1,0. Grechka & Heigl (2017) apontam que essa questão 

é controversa no meio técnico-científico – ainda incipientes, há de se verificar se as 

estimativas de fato retratam a realidade e, caso positivo, o que justifica a mudança de 

comportamento da relação de Gutenberg-Richter para eventos microssísmicos. 

 

Em geral, Mendecki (2013) indica que o b-value é positivamente correlacionado com a 

heterogeneidade do maciço e sua rigidez, ao passo que é negativamente relacionado com 

a tensão. A rigidez mede a capacidade de um sistema de resistir a deformação em resposta 

a um carregamento, de forma que aumenta com a razão entre a tensão aplicada e 

deformação associada. Foi observada a diminuição do b-value com o aumento da tensão 

durante o regime de endurecimento, já que há uma perda generalizada de rigidez com o 

aumento da tensão. Por outro lado, em regime de amolecimento, em que os parâmetros 

de resistência estão diminuindo com o aumento da deformação, a tensão também é menor 

e, mesmo assim, observa-se um decréscimo no b-value. 

3.8. MECANISMOS FOCAIS 

Os eventos sísmicos são, como anteriormente indicado, resultado da rápida liberação de 

energia a partir de um movimento relativo de material, como acontece com detonações e 

atividades em falhas geológicas. De acordo com Stein & Wysession (2003), esses 

fenômenos podem gerar ondas sísmicas observáveis quando ocorrem com rapidez 

suficiente (em períodos inferiores a cerca de uma hora) para liberar energia na Terra na 

faixa de frequência das ondas sísmicas. 

 

De acordo com Liu & Liu (2012), é conveniente entender o processo de fonte de 

terremoto como uma rápida expansão das superfícies de ruptura. Um dos objetivos é a 

análise do modelo cinemático da fonte do terremoto, de forma a estimar a radiação 

sísmica de campo distante, com base na distribuição temporal e espacial das deslocações 

ao longo da superfície de ruptura. Outro objetivo é a análise do modelo dinâmico da fonte 

do terremoto, os ground motions na superfície e próximo à ruptura, baseado na 
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distribuição inicial de tensões, características do meio e leis físicas que governam o 

processo de ruptura. O estudo do modelo dinâmico aumenta a percepção sobre o início 

da ruptura e seu processo, enquanto o estudo do modelo cinemático fornece uma 

abordagem para a inversão de parâmetros da fonte do terremoto a partir de sismogramas. 

 

Movimentos horizontais entre as superfícies configuram falhas de cisalhamento, ou 

transcorrentes (strike-slip), e movimento vertical é chamado de falhas de mergulho (dip-

slip). As falhas de mergulho, por sua vez, podem ser do tipo normal ou reversa. Exemplos 

de falhas que contemplem movimentos axiais e cisalhantes são denominadas falhas 

obliquas. A Figura 3.15, a seguir, indica graficamente os tipos de falhas. 

 

Figura 3.15: Quatro classificações de falhas. 

Fonte: Adaptado de Shrearer (2009). 

 

Para falhas de cisalhamento, quando a capa se move para a partir de um binário no sentido 

horário, denomina-se falha transcorrente pela direita (right-lateral strike-slip motion); 

caso contrário, denomina-se falha transcorrente pela esquerda (left-lateral strike-slip 

motion). 

 

Os planos limites entre tais regiões são entendidos como “planos nodais”, que dividem os 

quadrantes de tração e compressão. Porém, a partir da geometria obtida não se consegue 

distinguir qual direção é a falha e qual direção é a perpendicular a ela, intitulada de “plano 
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auxiliar”. Para tal, geólogos e geofísicos lançam mão do conhecimento da geologia 

estrutural da região (STEIN & WYSESSION, 2003). 

 

O sismograma registra o primeiro movimento ascendente ou descendente, 

correspondendo à compressão ou tração, respectivamente. A mesma abordagem se aplica 

às três dimensões, porém, muitas vezes, apenas as polaridades dos componentes z são 

usadas, pois as orientações dos componentes horizontais nos sensores não raramente são 

desconhecidas (STEIN & WYSESSION, 2003; LYNCH et al., 2005). Essa observação 

consiste na polarização da onda P, que indica se houve tração ou compressão do meio, a 

depender da posição relativa do sensor à fonte. Isto é possível devido ao fato de que o 

padrão de ondas sísmicas irradiadas depende da geometria da falha. Sensores próximos a 

planos nodais apresentam sismogramas de difícil polarização, devido às baixas 

amplitudes registradas (STEIN & WYSESSION, 2003). 

 

Para se descrever graficamente esses mecanismos de falhas, a partir da polarização das 

ondas, a representação usualmente adotada é o diagrama de beach-ball. Eles representam 

as regiões de compressão e dilatação em preto e branco, respectivamente. As mudanças 

no estado de tensão x deformação do maciço irradiam energia sísmica e, com base no 

beach-ball, pode-se determinar o padrão de radiação da fonte (GIBOWICZ & KIJKO, 

1994; STEIN & WYSESSION, 2003; SHREARER, 2009; KAMEI et al., 2015; 

MOUSAVI, 2017; ARDAKANI & BAIG, 2018). Um fluxograma da obtenção de um 

beach-ball está indicado na Figura 3.16. 
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Figura 3.16: Esquema da obtenção do beach-ball, indicado em (d). 

Fonte: Kamei et al. (2015). 

 

Aos mecanismos focais de franco cisalhamento dá-se o nome de double-couple (DC), 

devido à sua origem em um sistema binário de forças (MENDECKI, 2013). Fisicamente, 

é uma representação de uma fonte de deslocamento de cisalhamento sem nenhuma 

alteração de volume. Brune (1970, 1971) aponta que, nos limites da falha, as condições 

de contorno requerem compressão e refração do meio, com movimentos normais ao plano 

de falha. Esses movimentos normais são comparáveis em magnitude ao movimento 

tangencial (cisalhamento) próximo ao centro da falha, mas produzem momento angular 

de sinal oposto, de modo que a resultante do momento angular é zero. Esses movimentos 

normais correspondem ao outro par da representação equivalente da fonte de double-

couple. A tensão inicial não tem momento angular, pois é aplicada normalmente ao plano. 

 

No entanto, na prática, os processos de ruptura que culminam em um evento 

microssísmico provavelmente incluirão também algum componente de falha por tração. 

Nesse caso, devem-se considerar todos os seis componentes de tensão independentes (três 

axiais e três de cisalhamento) para o momento tensor da fonte. Os mecanismos reais de 

fonte microssísmica são, portanto, em geral, uma combinação de um componente DC 

mais um componente dipolo vetorial linear compensado (CLVD, do inglês “compensated 

linear vector dipole”) e um componente isotrópico (ISO), ou volumétrico.  
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Segundo Mendecki (2013), o tensor do momento sísmico pode ser decomposto em 

componentes isotrópicos (associados à variação de volume) e desviadores, fornecendo 

uma visão adicional da natureza da queda de tensão cossísmica. O componente desviador, 

por sua vez, pode apresentar um termo de mecanismo double-couple, que representa falha 

de cisalhamento em um plano e não é associado a variação volumétrica, e/ou um termo 

de non double-couple, como por exemplo o CLVD, que não está associado a alteração de 

volume, apresentando resultante nula. Destaca-se que os componentes DC são, 

usualmente, os preponderantes em todos os eventos sísmicos (KAMEI et al., 2015).  

 

No caso de haver também componente por esforços de tração, essa influência é indicada 

no diagrama de beach-ball como apontado na Figura 3.17, a seguir. 

 

Figura 3.17: Ilustração de beach-balls de falhas de franco cisalhamento (a) e falhas com 

associação de esforços de tração (b). 

Fonte: Mendecki & Lynch (2007), que se basearam nos resultados de Julian et al. (1998). 

 

Além disso, Stein & Wysession (2003) ainda apontam que um uso comum dos 

mecanismos focais de terremotos é inferir as condições de tensão na Terra. Os autores 

prosseguem que os eixos de compressão máxima (σ1) e de compressão mínima (σ3) 
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podem ser encontrados através da bissecção dos quadrantes dilatacionais e compressivos, 

respectivamente, dos beach-balls. Embora comumente o eixo de compressão mínima seja 

chamado de eixo de “tração”, na realidade é o eixo que apresenta a mínima tensão de 

compressão, uma vez que à medida que se aprofunda na superfície o aumento da tensão 

de confinamento torna improvável a presença de esforços de tração propriamente ditos. 

O eixo de tensão intermediária, conhecido como eixo nulo (σ2), é perpendicular aos outros 

dois. 

 

Outra forma de representação dos mecanismos focais é o diagrama do tipo de fonte 

(source-type plot), proposto por Hudson et al. (1989). Ele também permite identificar 

graficamente o mecanismo do sismo, apontando se ocorreu movimentação cisalhante 

(plotada no centro, sinalizado como DC), uma deformação volumétrica (ao longo das 

ordenadas) e se corresponde a abertura (+ CLVD) ou ao fechamento (- CLVD) de trincas 

(ao longo do eixo das abcissas). A partir do trabalho de Hudson et al. (1989), Freitas 

(2016) reproduziu, em português, o diagrama, exposto na Figura 3.18 

 

Figura 3.18: Representação de mecanismos focais pelo diagrama do tipo de fonte. 

Fonte: Freitas (2016). 
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Os eventos sísmicos podem, portanto, ser representados de acordo com seus mecanismos 

focais, que dizem respeito ao processo geológico-geotécnico que culminou na liberação 

de energia sísmica. Associadas às demais informações dos eventos sísmicos, as 

representações dos mecanismos focais fornecem importantes informações acerca da 

fonte. Como exemplo, tem-se a  imagem disponibilizada por Shrearer (2009), que 

apresenta a espacialização dos beach-balls ao redor do mundo, indicando não apenas as 

bordas das placas tectônicas, mas também o estado de tensões nesses limites. 

 

Figura 3.19: Exemplo de inserção da localização e beach-balls de microssismos. 

Fonte: Shrearer (2009). 

 

Para além disso, é possível também apresentar a integração das informações de 

mecanismos focais e distribuição espacial em menores escalas, mais próximas à escala de 

interesse do presente trabalho. A Figura 3.20 apresenta beach-balls com suas localizações 

ao redor de uma cava de mina a céu aberto, análoga ao problema estudado. 
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Figura 3.20: Exemplo de inserção da localização e beach-balls de microssismos. 

Fonte: Mendecki & Lynch (2007). 

 

Percebe-se que a possibilidade de elaboração de imagens e/ou mapas com a localização 

e os beach-balls dos eventos catalisa a interpretação desses dados. Por ser impraticável 

essa abordagem com diagramas do tipo de fonte, o emprego de beach-ball é a 

representação mais recorrente dos mecanismos focais de eventos sísmicos. 

 

Há de se considerar que, na prática, as falhas apresentam três dimensões finitas e 

complexas geometrias. A superfície pode se curvar e exigir uma descrição tridimensional. 

A ruptura pode ocorrer durante um longo período e consistir em vários subeventos em 

diferentes partes da falha com diferentes atitudes. Não obstante, é possível modelar esse 

comportamento a partir da superposição de eventos simplificados. Assim, a compreensão 

de ondas sísmicas geradas por uma falha retangular simples, bidimensional, permite 

modelar aquelas resultantes de um conjunto mais complexo de rupturas. Esta aplicação 

do princípio de superposição baseia-se na premissa da Lei de Hooke (STEIN & 

WYSESSION, 2003). 

3.9. MICROSSÍSMICA 

“Eventos microssísmicos são terremotos muito fracos que 

ocorrem em escalas espaciais muito pequenas. Os eventos 

microssísmicos podem resultar de forças naturais, como 
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movimentos tectônicos (sismicidade natural), ou podem ser 

induzidos por alterações antrópicas nas condições naturais de 

tensão e deformação da Terra (sismicidade induzida).” 

(KAMEI et al., 2015) 

 

Embora introduzido ainda na metade do século XX por Obert & Duvall (1945), diversos 

autores discutem, até os dias de hoje, o termo “microssismicidade”. Eaton et al. (2016) 

definem microssismicidade como a sismicidade de eventos com magnitude negativa e 

chamam de microssismos eventos que apresentem magnitude entre -2 e 0. Por outro lado, 

Kamei et al. (2015) sugerem maior amplitude ao termo, entendendo como microssismos 

qualquer terremoto que não seja "sentido" pelo público, o que geralmente implica um 

terremoto com momento de magnitude (MW) inferior a cerca de 3 ou 4. De forma 

pragmática, Grechka & Heigl (2017) definem como microssismos quaisquer respostas 

sísmicas associadas ao fraturamento de rocha, bem como sugerem Obert & Duvall (1945). 

 

Tal característica implica em baixos ground motions gerados. A escala do sismo implica 

diretamente em sua frequência e amplitude, culminando no que se observa na Figura 3.21, 

que, esquematicamente, aponta a relação entre os sismogramas de um microssismo e de 

um sismo de magnitude superior a 5. 

 

Figura 3.21: Exemplos de amplitudes de ondas geradas por um evento microssísmico (Mw < 0), 

em azul, e por um terremoto natural (Mw > 5), em vermelho. 

Fonte: Adaptado de KAMEI et al. (2015). 
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Bonhoff et al. (2009) sugerem padronização em classificação de eventos sísmicos a partir 

de sua magnitude. Eaton et al. (2016) propõem uma modificação, com a inclusão da 

categoria de microssismo, que, na tabela original de Bonhoff et al. (2009), é dado como 

nanoterremoto (nanoearthquake). A Figura 3.22 expõe a proposta dos autores, 

considerando terremotos que liberem 3 MPa de tensão. Observa-se que a unidade para 

momento sísmico é dada em Aki (Ak), que equivale a aproximadamente 1018 Nm. 

 

Figura 3.22: Classificação de eventos sísmicos com base em sua magnitude. 

Fonte: Modificado por Eaton et al. (2016) de Bohnhoff et al. (2010). 

 

Os dados microssísmicos são caracterizados por magnitudes menores, frequências mais 

altas, comprimentos de onda mais curtos e menor duração do que terremotos. A corner 

frequency, associada ao pico de energia na onda, é, grosso modo, inversamente 

proporcional ao tamanho do terremoto. O processo de ruptura que leva a terremotos é 

mais longo (dezenas de segundos a minutos), o que tende a suprimir componentes de 

frequência mais alta. Brune (1970, 1971) ainda sugere que no fraturamento rochoso, são 

geradas acelerações bastante altas, mas apenas a altas frequências. Para engenharia de 

sismologia, essas acelerações não são importantes, uma vez que a resistência de uma 

construção a estímulos sísmicos de altas frequências é grande. As frequências de maior 

interesse são inferiores a 10 Hz. 

 

Com base nas relações de escala entre os parâmetros de origem, estabeleceram-se as 

técnicas de processamento para dados microssísmico a partir das técnicas disponíveis de 

sismologia tradicional (KAMEI et al., 2015). 

 

Com base nisso, concebeu-se o monitoramento microssísmico, que data do início do 

século XX. É amplamente empregado em diversas indústrias, mas merecem destaque o 
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emprego em mineração subterrânea (OBERT & DUVALL, 1945; COOK et al., 1962; 

SWANSON et al., 1992; GALE et al., 2001; BRADY & BROWN, 2005; 

BRIESTENSKÝ et al., 2010; KAMEI et al., 2015; FREITAS & FIGUEIREDO, 2016; 

STEPHEN & RICHARD, 2016; JIANG et al., 2016; LEAKE et al., 2017; DALES et al., 

2017; SCHOLZ, 2019), indústria de óleo e gás (BAIG et al., 2010; KAMEI et el., 2015; 

EATON et al., 2016; BERGERY et al., 2017; ARDAKANI & BAIG, 2018), produção 

geotermal de energia (CHEN, 2006; KAMEI et al., 2015; GRECHKA & HEIGL, 2017) 

e espeleologia (DIAS et al., 2012a, 2012b, 2014, 2016). 

 

O emprego do monitoramento microssísmico em minas a céu aberto é recente, havendo 

relatos desde o início dos anos 2000 (LYNCH & MENDECKI, 2001; LYNCH et al., 

2005; LYNCH & MALOVICHKO, 2006; MENDECKI et al., 2010; MENDECKI, 2016; 

LEAKE et al., 2017). 

 

Grechka & Heigl (2017) apontam que o limiar de detecção de eventos para os arranjos 

atualmente empregados na indústria é da magnitude do momento MW ≥ - 2. Não obstante, 

o adensamento de sensores e o desenvolvimento de técnicas mais sofisticadas de 

supressão de ruído podem aumentar ainda mais a sensibilidade dos sistemas de 

monitoramento. 

 

3.9.1. Aspectos do monitoramento  

 

De acordo com Lynch et al. (2005), o principal obstáculo ao monitoramento 

microssísmico em ambientes de mineração a céu aberto era a falta de equipamento 

adequado. Com o desenvolvimento de receptores GPS e processadores embarcados de 

alta potência e baixo consumo, as estações sísmicas inteligentes com consumo de energia 

inferior a 3W passaram a ser alimentadas por pequenos painéis solares, viabilizando o 

método nesses ambientes. Até onde se sabe, a primeira mina a céu aberto do mundo a 

implementar com sucesso o monitoramento microssísmico de rotina foi Navachab, uma 

mina de ouro da Namíbia. 

 

Um típico levantamento de microssísmica de superfície gera vários terabytes de dados 

brutos, exigindo o emprego de técnicas de acionamento e localização automáticos de 
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eventos. No que tange ao acionamento automático, aplicam-se as mesmas regras de 

macrossismologia. Por outro lado, no tocante à localização automática de eventos, 

embora as técnicas empregadas na sismologia de reflexão sejam próximas, a construção 

de modelos de velocidade precisos permanece um desafio exclusivamente microssísmico 

(GRECHKA & HEIGL, 2017).  

 

No tocante ao arranjo, Lynch & Malovichko (2006) apontam que o espaçamento típico 

entre sensores para monitoramento de taludes em minas a céu aberto é da ordem de 100 

m a 200 m, permitindo o monitoramento de massas rochosas de aproximadamente 400 m 

× 200 m × 150 m. Os sensores próximos a superfícies livres podem ser instalados em 

furos verticais curtos de 10 m de profundidade com geofones de 4,5 Hz. Esses sensores 

não podem ser instalados em orifícios inclinados além de 2º da vertical, de forma que são 

comumente instalados geofones triaxiais de 14 Hz nos furos longos inclinados (100 - 300 

m).  

 

Em sistemas de monitoramento microssísmico, a acurácia do modelo de velocidades de 

propagação de ondas de corpo é impreterível para a localização dos eventos, sobretudo 

devido à pequenez da área monitorada, de forma que baixas incertezas culminam em 

localizações muito distintas para a escala de análise. Por sua vez, diversas interpretações 

geológico-geotécnicas só são possíveis devido à georreferenciação dos pontos de 

atividades, o que implica que o modelo de velocidade tenha grande impacto nas 

conclusões a serem sugeridas pelos geotécnicos. 

 

Por esse motivo, múltiplos autores têm se debruçado sobre o tema. Houve um aumento 

exponencial nos trabalhos que discorrem sobre a obtenção de um modelo de velocidade 

que considere a anisotropia do meio. Grechka (2010), Grechka et al. (2015), Grechka & 

Heigl (2017), Leake et al. (2017) e Mousavi (2017) são alguns exemplos. 

 

Ainda assim, de acordo com Xiao et al. (2016), apenas as chegadas das ondas P e S e a 

calibração do modelo de velocidade para eventos microssísmicos são necessárias para 

estimativa dos diferentes parâmetros de fonte com o emprego de softwares comerciais de 

processamento sismogramas. 
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Como anteriormente mencionado, Mendecki et al. (2010) sugerem que o procedimento 

de inversão do momento tensor, necessário para a obtenção do modelo de velocidades, 

leva em consideração a função de Green, que tem particular importância no caso de 

ambientes a céu aberto. Ela viabiliza a consideração das superfícies livres ao levar em 

conta a geometria da cava. Isso é extremamente importante para os dados dos sensores 

rasos que exibem fortes efeitos das superfícies livres nos sismogramas registrados. A 

construção da função de Green, responsável pela topografia das várias superfícies livres 

de taludes, é possível, mas impraticável. Para evitar isso, atenção deve ser dada aos dados 

registrados nos sensores profundos. Os caminhos de onda entre fontes sísmicas no fundo 

do talude e os sensores profundos estão inteiramente dentro do maciço rochoso e, 

portanto, é pode-se admitir meio isotrópico homogêneo para o emprego da função de 

Green. 

 

Todo o processamento sísmico subsequente depende da localização. A interpretação 

subsequente de eventos individuais depende da localização, uma vez que eventos 

distantes de mineração ativa ou próximos a um talude ou, em geral, em locais não 

previstos pela modelagem numérica podem gerar preocupações. Todos os parâmetros 

obtidos acerca da fonte e/ou do meio dependem da localização estimada (MENDECKI et 

al., 2010; DONG & LI, 2013). 

 

De acordo com Lynch et al. (2005), Lynch & Malovichko (2006) e Mendecki et al. 

(2010), o monitoramento microssísmico se mostrou aplicável à maior parte dos taludes 

de mineração a céu aberto. Os autores indicaram que o sistema foi implantado em taludes 

sujeitos a diferentes níveis de tensão, desde taludes de 80 m de altura, sujeito a condições 

de altas tensões, até taludes compostos por material pouco competente, apresentando 

tensão de compressão uniaxial entre 20 e 50 MPa. 

 

No que tange à eficiência de um arranjo no monitoramento microssísmico de taludes de 

minas a céu aberto, como apontado em subcapítulos anteriores, para que os eventos 

sísmicos sejam localizados de maneira confiável, os sensores devem envolver o volume 

de rocha que está sendo monitorado. Isso implica que os sensores devem estar localizados 

na superfície e na parte inferior às cotas do volume de interesse. Os sensores geralmente 

são instalados em uma combinação de furos profundos verticais e inclinados. É usual que 



65 

 

se monitore, ao invés de toda a cava, apenas talude(s) que apresente(m) potencial 

instabilidade (MENDECKI & LYNCH, 2007). 

 

É fundamental a documentação dos acontecimentos na região e que eles sejam 

confrontados com os dados microssísmicos. As análises devem ser frequentes e deve 

haver estruturação dessa informação, de forma que se crie um banco de informações 

acessíveis sobre os eventos que já tenham acontecido. Gráficos para parâmetros de 

microssismicidade no tempo são os melhores meios de resumir os dados e observar as 

tendências do monitoramento de forma diária (XIAO et al., 2016). 

 

Xiao et al. (2016) e Mendecki & Lynch (2007) sugerem que haja, indiferente do tipo de 

estrutura monitorada, uma equipe capacitada com conhecimento de geologia e geotecnia 

que atue sobre os dados microssísmicos. Deve ser feito um relatório geral inicial, 

contendo situação geológico-geotécnica da área, objetivos do monitoramento, processos 

envolvidos na instalação, contextualização técnica do sistema de monitoramento, 

características de seus componentes e comentários adicionais. 

 

Em complemento, deve ser feito também um relatório de instalação, que apresente como 

foi a prática da metodologia de instalação, apresentando sistemas de coordenadas, modelo 

tridimensional, detalhes dos sensores, como detalhes dos furos, do grauteamento, 

nomenclatura, número serial, esquemas ilustrativos dos pontos de instalação, dentre o que 

mais for julgado conveniente. 

 

A ISRM sugere, ainda, que sejam produzidos relatórios de registro diário das condições 

do sistema de monitoramento, também chamados de relatórios de saúde do sistema, nos 

quais sejam apontados problemas identificados no processo. Devem ser incluídos 

registros rotineiros, como detonações ou perfurações em áreas de mina, e breve 

interpretação dos eventos registrados no dia. Se, eventualmente, houver algum evento 

atípico, como rockburst ou ruptura de talude, ele deve ser detalhado no relatório com a 

maior riqueza possível, inclusive com imagens e consequências aferidas. 

 

Periodicamente, devem ser emitidos relatórios de monitoramento, com detalhamento do 

processamento dos dados, caracterização das formas de ondas envolvidas, análise 
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exploratória dos valores obtidos, como distribuição horária dos registros, evolução dos 

eventos no tempo e eventuais colocações. Possíveis análises e interpretações estão 

dispostas a seguir, no subcapítulo 3.9.3. 

 

Eventualmente, podem ser convenientes, ainda, apresentações com resultados e 

conclusões para interpretação, que pode ser necessária para algum processo, como de 

estabilização e/ou contenção de uma estrutura. Devem ser empregados diagramas gerais 

úteis para transmissão dos resultados gerais do monitoramento microssísmico, de forma 

a permitir que as partes interessadas entendam como as conclusões relevantes foram 

alcançadas. 

 

3.9.2. Aspectos quantitativos para microssísmica 

 

De acordo com Mendecki & Lynch (2007) e Xiao et al. (2016), um evento sísmico é 

considerado descrito quantitativamente quando, além de seu tempo e localização, pelo 

menos dois parâmetros da fonte sísmica são determinados com confiabilidade: a potência 

sísmica, que mede a deformação inelástica cossísmica na fonte e irradia o outro 

parâmetro: a energia sísmica. Os dois trabalhos são fortemente recomendados para 

compreensão acerca dos parâmetros microssísmicos estimáveis. 

 

Um aspecto importante a ser considerado é o campo de deslocamento gerado pela força 

da fonte, que pode ser composto de três partes: componentes de campo próximo (near-

field), campo intermediário (intermediate-field) e campo distante (far-field). De maneira 

geral, o cálculo dos parâmetros das fontes na sismologia é baseado nas fontes sísmicas no 

campo distante (XIAO et al., 2016). 

 

Para estruturas de pequena escala, como túneis e taludes, a fonte pode ser interpretada 

como de campo próximo e, nesse caso, pode-se considerar a frente de onda como uma 

semiesfera, simplificando o cálculo de energia radiada (GIBOWICZ & KIJKO, 1994). 

Sabe-se, ainda, que e energia sísmica total irradiada na fonte é dada por 𝐸 = 𝐸𝑃 + 𝐸𝑆, 

sendo o somatório das energias propagadas pelas ondas P e S (XIAO et al., 2016). 
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Com base nisso, Mendecki (2013) aponta que é possível, de formas simples, como 

padrões nos sismogramas, avaliar se os eventos registrados pelo sistema de 

monitoramento apresentam padrões de radiação de energia associados a fontes naturais 

ou a detonações de mina. Estimam-se as energias liberadas por cada onda de corpo e a 

razão entre as energias de ondas S (𝐸𝑆) e P (𝐸𝑃), que são indicativos sobre a fonte sísmica 

que as gerou (BAIG et al., 2012). 

 

Eventos sísmicos naturais, associados a falhamentos geológicos, por exemplo, são 

comumente devido a falhas cujo maior componente está associado a esforços de 

cisalhamento. Com isso, a energia associada às ondas S é mais preponderante nesse tipo 

de mecanismo, levando a altas razões de 𝐸𝑆/𝐸𝑃. Por outro lado, eventos mais próximos 

de explosões isotrópicas apresentam esforços compressivos mais significativos do que 

esforços cisalhantes, levando a razões de 𝐸𝑆/𝐸𝑃 mais baixas. Detonações de mina se 

apresentam com características mais próximas a explosões isotrópicas e, portanto, 

apresentam baixas razões de energia de ondas S e P (MENDECKI, 2013). 

 

Tal propriedade também se reflete no sismograma, no que diz respeito a sua atenuação. 

Entende-se como atenuação do sismograma a taxa de decaimento da amplitude para 

retornar aos níveis basais. Sismogramas que apresentem maior atenuação voltam ao nível 

basal mais rápido por apresentarem menor porção de onda S. Sismogramas que demoram 

a atenuar, por sua vez, apresentam menor taxa de decaimento, levando mais tempo para 

retornar aos valores do ruído ambiente. Tal questão está ilustrada na Figura 3.23, a seguir. 
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Figura 3.23: Exemplo de atenuação para eventos de desmonte. 

Fonte: Modificado de Silva-Castro (2012). 

 

No tocante à estimativa da corner frequency para eventos microssísmicos, Lynch et al. 

(2005) ressaltam a importância de interpretação do espectro de frequências buscando 

avaliar sobretudo efeitos de ondas superficiais, que distorcem a interpretação correta 

sobre os parâmetros da fonte. 

 

Outro parâmetro importante para a interpretação dos dados microssísmicos é o volume 

aparente, associado ao volume com deformação inelástica cossísmica ao redor da fonte 

(MENDECKI, 2013). Embora a potência possa ser derivada de maneira confiável das 

formas de onda, as quedas de tensão e deformação sofrem com sua dependência cúbica 

da corner frequency, de forma que incerteza relativamente pequena em 𝑓𝑐 causa grande 

incerteza em ∆ϵ e, consequentemente, no inferido volume de origem. De acordo com 

Mendecki (1993, apud 2013) volume aparente é formulado por: 

 

𝑉𝐴 =
𝜇𝑃²

𝐸
⁄ =

𝑀0
𝜎𝐴

⁄  

 

Em que 𝜎𝐴 é a tensão aparente, associada à razão entre energia e potência sísmicas (𝜎𝐴 =

𝐸 𝑃⁄ ) e que origina a radiação sísmica. É uma medida mais confiável de liberação média 

de tensão na fonte do que a queda de tensão estática (∆𝜎), pois é menos sensível às 

variações da corner frequency. A Figura 3.24, a seguir, apresenta a plotagem log 𝐸 por 
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log 𝑃, de forma que a tensão aparente pode ser estimada com o 𝜎𝐴 = 𝐸 𝑃⁄ = 10𝑐𝑃𝑑−1, 

com a equação linearizada com os parâmetros 𝑐 e 𝑑, como exposto na própria figura. 

 

Figura 3.24: Representação logarítmica de potência e energia sísmicas. 

Fonte: Mendecki (2013). 

 

De maneira geral, o parâmetro 𝑑 aumenta com a rigidez do material, de forma que, com 

o aumento da potência sísmica, vê-se uma diminuição do parâmetro. No que tange ao 

parâmetro 𝑐, por outro lado, observa-se que seu aumento está associado a níveis de tensão 

maiores para taludes (MENDECKI, 2013). Assim como para uma dada potência, a corner 

frequency mais alta implica maior energia irradiada, os altos valores de 𝑓𝑐 devem traçar 

valores acima da linha de regressão log 𝐸 por log 𝑃. 

 

Didaticamente, isso implica que a fonte de um evento sísmico associado a uma falha 

relativamente menos rígida rompendo lentamente sob menor tensão desviadora, produz 

maior deformação inelástica, portanto maior potência e menor energia sísmica, resultando 

em um evento de baixa tensão aparente. O inverso também é verdadeiro, de forma que a 

uma fonte associada a uma ruptura frágil em maciço competente implica em evento de 

alta tensão aparente. A tensão aparente para eventos de mesmo momento ou potência 

sísmicos pode variar mais de 100 vezes, de acordo com Mendecki (1993, apud 2013).  

 

Com esses conceitos, Xiao et al. (2016) dissertam sobre o conceito de índice de energia 

(EI, energy index), que permite comparar as energias irradiadas de eventos sísmicos de 

momentos semelhantes. A partir da representação logarítmica de potência e energia 
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sísmicas para eventos sísmicos de determinada região, o índice expressa a proporção da 

energia irradiada de um determinado evento (𝐸) com relação à curva média (log 𝐸 = 𝑐 +

log 𝑃). Esse conceito está graficamente explanado na Figura 3.25, a seguir. 

 

Figura 3.25: Parâmetros 𝐸 e �̅�(𝑃)em plot logarítmico de potência e energia sísmicas para 

diversos eventos na região de interesse. 

Fonte: Mendecki (2013). 

 

Assim, tem-se 𝐸𝐼 = 𝐸 �̅�(𝑃) = 10−𝑐𝐸 𝑃𝑑⁄⁄ . Quanto maior o índice de energia, maior a 

tensão que culminou na fonte do evento no momento de sua ocorrência (MENDECKI, 

2013). Consequentemente, quanto maior o EI para um evento, maior é sua tensão com 

relação ao que se esperaria pelo histórico de eventos região e, quanto menor o EI, menor 

sua tensão comparativamente. Naturalmente, portanto, em tese, assume apenas valores 

positivos não nulos, não tendo sido encontradas, na literatura, referências de valores 

propostos como limites superiores. 

 

3.9.3. Repercussões do monitoramento na literatura 

 

No tocante aos resultados, há disponíveis na literatura técnico-científica alguns exemplos 

de análises possíveis para os dados de monitoramento microssísmico, bem como 

interpretações associadas a outros tipos de monitoramento (LYNCH et al., 2005; LYNCH 

& MALOVICHKO, 2006; ROSE & HUNGR, 2007; XIAO et al., 2016; MENDECKI, 

2019). 

 

Lynch et al. (2005) e Kamei et al. (2015) afirmam que o evento sísmico surge a partir da 

liberação de energia pela ruptura de rocha intacta ou propagação de fraturas preexistentes 

e Arosio et al. (2009) apontam que foi reportada na literatura técnico-científica a 
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correlação entre a ocorrência de eventos microssísmico e a deformação plástica em 

rochas.  

 

Mendecki (2013) aponta que a queda de tensão produzida por um evento sísmico simples 

está localizada em uma zona pequena em comparação ao comprimento das ondas sísmicas 

registradas. No entanto, eventos sísmicos induzidos por mineração e detonação ocorrem 

principalmente perto de escavações e/ou em um cenário de complexa geologia. 

Frequentemente eles exibem um caráter volumétrico (BAIG et al., 2012), com muitas 

zonas de deformação plástica e complexa geometria acompanhadas por uma contração 

local de volume. Os mecanismos de eventos induzidos por minas, amplamente discutidos 

em Malovichko & van Aswegen (2013), se aproximam de um dos seguintes exemplos 

típicos: 

 

− Uma fonte pontual de explosão em meio homogêneo. Iriam irradiar ondas P 

compressivas, praticamente sem produzir ondas S, tendo como mecanismo fonte 

explosivo puramente isotrópico; 

 

− Exploração de furos de perfuração mais profundos em rochas não homogêneas. 

Nesse caso, trata-se de fonte cilíndrica e não esférica. A produção de energia das 

ondas de cisalhamento é influenciada pelo grau de heterogeneidade da massa 

rochosa e pela velocidade da detonação – rochas menos homogêneas promovem 

deformação por cisalhamento e detonação mais lenta produzem fraturas mais 

persistentes e amplitudes mais altas de onda S. Há componente desviador no 

mecanismo associado ao componente isotrópico explosivo; 

 

− Evento associado a falhamento geológico e/ou localizado longe das escavações –

predominantemente o mecanismo de double-couple; 

 

− Falha de deslizamento ou cisalhamento próximo a um realce, onde a convergência 

cossísmica permanente do realce adicionaria o componente implosivo e um 

possível componente CLVD seria associado ao mecanismo double-couple; e 

 

− Rompimento de pilar ou ruptura muito frágil, caso em que a escavação é parte 

integrante da fonte e o mecanismo pode ser representado por um modelo de 
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fechamento de trincas; isto é, componente implosivo isotrópico com um 

componente CLVD. 

 

Xiao et al. (2016) sugerem que o número de eventos pode ser usado para avaliar a 

microssismicidade e a tendência de evolução do fraturamento em maciços rochosos. 

Apresentam, ainda, uma recorrente representação de microssismos no tempo, que 

exemplifica a evolução temporal, como indicado por Lynch et al., (2005), Kamei et al. 

(2015) e Arosio et al. (2009) e exemplificado na Figura 3.26. 

 

 

Figura 3.26: Gráfico de ocorrência microssísmicas no tempo. 

Fonte: Xiao et al. (2016). 

 

A sequência típica de eventos antes de uma falha frágil é um aumento da atividade 

microssísmica em um determinado volume de rocha, seguido de uma diminuição e, 

finalmente, a explosão. Foi, ainda, observado que os eventos, de maneira geral, 

apresentam maior energia e espectro de frequência mais baixo à medida que a rocha se 

aproxima de seu limite elástico (AROSIO et al., 2009). A energia sísmica também é um 

conveniente parâmetro na análise temporal dos resultados. Além de proporcional à tensão 

aparente, o índice de energia é associado à energia liberada por unidade de deformação 

inelástica na fonte.  

 

Mendecki & Lynch (2007) afirmam que, enquanto a rigidez geral do maciço for mantida, 

a produção sísmica de potência, análoga também à produção de energia, deve ser 

proporcional ao volume lavrado e, à medida que a mineração avança, a rigidez geral do 
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maciço é degradada e a taxa de produção de potência por volume unitário pode aumentar. 

Com maior degradação da rigidez, essa relação deixa de ser linear, com a aceleração da 

liberação de potência, associada a um aumento na taxa de atividade microssísmica, 

implicando no aumento do potencial de instabilizações. A dinâmica de tal instabilidade, 

que é expressa pela tensão aparente (𝜎𝐴), depende da razão entre a rigidez do volume 

potencialmente instável de rocha e a rigidez do maciço ao redor – quanto maior a tensão 

aparente, mais energia será liberada por unidade de deformação inelástica na fonte. 

 

Diante disso, a busca por sinais da fase de amolecimento, que precede a instabilidade 

sísmica, pode ser simplificada com a análise dos históricos de tempo do índice de energia 

e do volume aparente acumulado, como indicadores de tensão e deformação sísmicos, 

respectivamente. Um período de aumento do índice de energia com uma taxa normal de 

volume aparente cumulativo (fase de endurecimento), seguido de um período de queda 

do índice de energia e simultânea aceleração do volume aparente cumulativo (fase de 

amolecimento) constitui uma indicação de potencial instabilidade futura. De acordo com 

Mendecki & Lynch (2007), esses padrões foram detectados antes de muitos eventos 

sísmicos, embora Xiao et al. (2016) alertem que grandes eventos são pouco previsíveis 

por essa abordagem. Esse exemplo é ilustrado na Figura 3.27, quando esse 

comportamento antecedeu um evento de 𝑀𝐿 = 1,2. 

 

Figura 3.27: Confronto entre volume aparente acumulado e índice de energia no tempo. 

Fonte: Xiao et al. (2016). 

 

No tocante ao monitoramento de deformações e deslocamentos, técnicas tradicionais de 

monitoramento permitem a identificação do aparecimento de fraturas na superfície do 
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talude. Há exemplos de previsões bem-sucedidas do tempo de falha usando dados de 

superfície (ROSE & HUNGR, 2006). Porém, como declarado pelos mesmos autores, 

embora esta abordagem possa ser empregada para grandes rupturas dominadas por 

mecanismos dúcteis, o método não pode ser usado para pequenas falhas, tipicamente 

dominadas por mecanismos frágeis, que não apresentam histórico característico. Lynch 

et al. (2005) lançam mão de dados de monitoramento de deformação com prismas para 

calibrar um modelo que correlacione os dados microssísmicos ao deslocamento escalar 

de pontos do talude. Com base em dados históricos, obtém-se uma expressão padrão para 

o campo de deslocamento estático a partir da distância e do momento sísmico escalar dos 

eventos (AKI & RICHARDS, 2002).  

 

Lynch et al. (2005) apontam que a conveniência do monitoramento microssísmico 

decorre do fato de que as fraturas estão localizadas pelo sistema onde quer que ocorram 

e, portanto, é obtida uma imagem em 3D da massa de rocha, ao passo que programas 

convencionais de monitoramento da superfície fornecem usualmente dados 1D ou 2D. 

Com isso, a microssísmica não deve ser entendida como uma técnica de aviso de falha do 

talude a curto prazo, mas um sistema para compreensão de longo prazo de onde e quando 

está ocorrendo fraturamento. Apresenta-se, portanto, como uma técnica complementar às 

de levantamento superficial. 

 

Intuitivamente, pode-se esperar que as atividades de mineração tenham influência no 

fraturamento do maciço rochoso de um talude – quanto mais profundo o talude, maiores 

as tensões e, portanto, maior a tendência ao fraturamento. Os dados do monitoramento 

permitem aferir quantitativamente os efeitos que a mineração está causando na estrutura 

(LYNCH & MALOVICHKO, 2006). Com a informações associadas ao desmonte de 

material na mina, pode-se considerar se há relação entre os microssismos registrados e o 

volume desmontado; ou, ainda, a cota de remoção de material. Lynch et al. (2005) e 

Lynch & Malovichko (2006) observaram que é possível identificar a cota a partir da qual 

a remoção de material acarreta intensificação dos microssismos registrados. 

 

Gibowicz & Kijko (1994) dividiram os tremores de mina em dois tipos: aqueles 

diretamente ligados às operações de mineração (associados ao fraturamento nas faces do 

talude) e aqueles associados ao movimento das principais descontinuidades geológicas. 
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Os tremores de mina do primeiro tipo são de baixa a média magnitude e sua ocorrência é 

uma função da atividade minerária, medida pela taxa de escavação. O segundo tipo de 

sismicidade de minas não é tão bem especificado quanto o primeiro: os eventos 

geralmente são maiores, ocorrem a alguma distância das faces da mina e frequentemente 

estão conectados com grandes descontinuidades geológicas. Sua distribuição de tempo é 

irregular. Embora ocorram dentro da área de mineração e sejam acionados por operações 

de mina, apresentam caráter regional, no sentido de que parecem responder a mudanças 

de tensão na escala de uma mina inteira e nem sempre podem ser identificados em área 

específica da mineração. 

 

No tocante à mineração a céu aberto, observou-se que os microssismos registrados estão 

relacionados às taxas de desenvolvimento ao seu redor. A propagação de fraturas pode 

ser causada pelos desmontes, rearranjo dos blocos de rocha no talude ou, ainda, devido 

às alterações do estado de tensões no maciço pelos processos anteriores, a partir do 

contraste das duas informações no tempo (LYNCH & MALOVICHKO, 2006; 

MENDECKI et al., 2010). 

 

De acordo com Lynch et al. (2005), para o registro de eventos microssísmicos, a ruptura 

de rocha intacta deve ocorrer a partir de deformações da ordem de 10 -4  (STACEY et al., 

2003; MENDECKI, 2013), uma vez que a deformação condiciona a liberação de energia. 

Para tal, prosseguem os autores, os principais mecanismos são o acúmulo de tensão de 

cisalhamento e/ou de tensões de tração no maciço rochoso do talude. Stacey et al. (2003) 

indicaram, ainda, que a tensão de tração é crítica apenas em taludes de no mínimo 400 m 

de altura e coeficiente de empuxo (K) superior a 2, de forma que nos demais casos o 

cisalhamento é o principal componente do mecanismo de ruptura. 

 

Além disso, a obtenção dos mecanismos focais fornece ainda mais informação acerca da 

fonte sísmica. A associação das diferentes informações obtidas permite o entendimento 

mais completo do comportamento geoestrutural e geotécnico da área de interesse. 

 

Como apontado pela ISRM (Sociedade Internacional de Mecânica de Rochas), 

explicitamente por Xiao et al. (2016), deve-se enfatizar que o monitoramento 

microssísmico é um tópico em constante evolução. Equipamentos vêm sendo 
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aprimorados, novas técnicas de processamento têm surgido, análises estão sendo 

desenvolvidas e aplicações inovadoras estão sendo testadas. Os estudos acerca da 

aplicabilidade dessa técnica no monitoramento de estruturas, especialmente geotécnicas, 

são promissores. Destacam-se os estudos de Olivier et al. (2015), Dias et al. (2016), Dales 

et al. (2017), Olivier et al. (2018) e Nakata et al. (2019). 
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4. ÁREA DE ESTUDO 

De acordo com Alves (2008), o Complexo de Jacupiranga foi descoberto por H. E. Bauer 

em 1877 e em 1891 Derby descreveu a área, composta por afloramento de carbonatito, 

como de ocorrência de material ferruginoso, em virtude de seu alto teor de magnetita. Em 

1954, Melcher apresentou o primeiro mapeamento detalhado e descrição petrográfica das 

rochas da região, reconhecendo a presença de carbonatito. Ainda de acordo com a autora, 

o primeiro mapeamento do complexo foi realizado em 1989, por Gaspar. 

4.1. GEOLOGIA REGIONAL E LOCAL 

A área de estudo é a Cava Morro da Mina, inserida no sudeste do Brasil, no estado de São 

Paulo, a aproximadamente 200 km da capital paulista. A localização da área de estudo no 

contexto da América do Sul está exposta na Figura 4.1, a seguir. 

 

Figura 4.1: Localização da área de estudo. 
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A região se insere na Folha Eldorado Paulista, contida na porção meridional do Cinturão 

Ribeira (ALMEIDA et al., 1973), integrante da Província Mantiqueira (ALMEIDA, 1977; 

ALMEIDA et al., 1981). O Cinturão Ribeira é uma região paralela à costa do sudeste 

brasileiro. Foi amalgamado, deformado e metamorfizado durante a Orogenia Brasiliano-

Pan-Africana. Trata-se de um complexo orógeno colisional, relacionado às colisões 

oblíquas entre os crátons Paranapanema, São Francisco e Congo e à consolidação do 

continente Gondwana Ocidental (BRITO NEVES et al., 1999; CAMPANHA & BRITO 

NEVES, 2004; FUCK et al., 2008 apud FALEIROS & PAVAN, 2013). A Figura 4.2 

apresenta a contextualização tectônica do Brasil. 

 

Figura 4.2: Compartimentação tectônica do Brasil. 

Fonte: Faleiros & Pavan (2013). 

 

De acordo com Mota (2012), as principais províncias ígneas alcalinas/carbonatíticas do 

Brasil ocorrem ao longo de três sistemas de cisalhamento de dimensões continentais, 

sendo estes o lineamento de azimute 125º, o de Lancinha-Cubatão e o Transbrasiliano, 

como apontado na Figura 4.3, a seguir. 
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Figura 4.3: Distribuição das principais intrusões alcalinas do Brasil, com possíveis ocorrências 

minerais, e a representação dos principais lineamentos estruturais: 125AZ, Transbrasiliano e 

Lancinha-Cubatão. 

Fonte: Modificado de Mota (2012). 

 

De acordo com Vasconcelos et al. (1999), à região ao sul da zona de falha de Lancinha-

Cubatão dá-se o nome de Domínio Costeiro, correspondente a um conjunto de rochas 

supracrustais que exibem um grau metamórfico variável, compondo o embasamento do 

Paleoproterozóico cujos mica-xistos e gnaisses foram posteriormente invadidos pelo 

Complexo Ígneo de Jacupiranga (CIJ), no qual a área de estudo se insere, que ocupa uma 

área de aproximadamente 65 km² (HERZ, 1977). 

 

Almeida (1983) e Riccomini et al. (2005) discretizaram um conjunto de corpos 

alcalinos/carbonatíticos em outras quinze províncias alcalinas, por julgarem que não se 
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inseriam neste contexto. Destaca-se, dentre elas, a Província Arco de Ponta Grossa, na 

qual se incluem os corpos ígneos do CIJ. O Arco de Ponta Grossa consiste em uma 

elevação continental de direção N40-60W ativa desde o Paleozoico e definida por um 

enxame de diques de diabásio associados à Província Magmática do Paraná (THIEDE & 

VASCONCELOS, 2010). 

 

Embora o CIJ seja correlacionado ao Arco de Ponta Grossa sob o prisma litogenético, não 

há associações sob o prisma geoestrutural. O CIJ, junto a outros corpos ígneos, encontra-

se alinhado ao Sistema de Cisalhamento Lancinha-Cubatão (CHMYZ et al., 2015), que 

representa uma zona de sutura NE-SW formada durante a aglutinação do supercontinente 

Gondwana e possivelmente reativada na abertura do Oceano Atlântico (ALVES, 2008). 

A Figura 4.4, a seguir, apresenta o Sistema de Cisalhamento Lancinha-Cubatão em maior 

detalhe. 

 

Figura 4.4: Geologia do Complexo Ígneo de Jacupiranga, apontado na figura como “JAC”. 

Fonte: Adaptado de Alves (2008). 
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O Complexo Ígneo de Jacupiranga é uma unidade intrusiva mesozóica, com em torno de 

133 Ma (AMARAL et al., 1967; HERZ, 1977; ULBRICH & GOMES, 1981; RODEN et 

al., 1985; ALVES, 2008), de morfologia ovalada, orientada segundo a direção NNW,  

que, segundo Herz, (1977), ocorre no contato do cinturão de granodiorito e mica xisto da 

série Pré-cambriana Açungui, de aproximadamente 550 Ma (RUBERTI et al., 1992; 

BECCALUVA et. al., 2017 apud ALVES, 2008).  

 

Ulbrich & Gomes (1981) e Herz (1977) apresentam as rochas do CIJ como associação de 

rochas alcalinas a peralcalinas de composição máfica a ultramáfica, com glimeritos, 

dunitos, peridotitos e piroxenitos como rochas importantes ou dominantes. 

Eventualmente, as rochas encaixantes são do tipo mais félsico (sienitos alcalinos, 

malignito e shonkinitos) e peralcalinas (como ijolitos, melteigitos). Especificamente, 

podem ser dunitos, peridotitos e piroxenitos como tipos principais de rochas com núcleos 

de carbonatitos. 

 

As atividades tectônicas mais recentes no sul do Brasil estão associadas a magmatismo 

basáltico, que se manifestaram inicialmente com diques e soleiras (sills), e, 

posteriormente, com enormes derramamentos cobrindo a maior parte da Bacia do Paraná 

e outras áreas circundantes. De acordo com Faleiros & Pavan (2013), o magmatismo 

mesozoico da região é caracterizado por diques e stocks de rochas básico-alcalinas. Além 

disso, houve diversas intrusões ultrabásico-alcalinas, dentre as quais destaca-se o 

Complexo Ígneo de Jacupiranga (GASPAR, 1989 apud FALEIROS & PAVAN, 2013). 

 

A erupção mais antiga da fissura ocorreu há cerca de 147 Ma no Estado de Santa Catarina, 

enquanto a mais recente aconteceu há cerca de 119 Ma e a maior parte da atividade se 

concentrou entre 120 e 130 Ma (CORDANI & VANDOROS, 1967 apud ULBRICH & 

GOMES, 1981). Essa também é a idade aproximada de rochas máficas e ultramáficas 

alcalinas no nó Jacupiranga, o que levou Herz (1977) a propor que se trate de um hot spot 

difuso de uma série de junção tríplice: dois de seus braços agora formam os atuais braços 

nordeste e sul do embasamento de São Paulo, enquanto o terceiro braço falhado corre 

para o interior, sendo, agora, coberto pelos basaltos do Paraná, possivelmente 

representando o local de maior espessura de fluxo acumulado. De qualquer forma, a 
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localização inicial do Jacupirangito e de formações alcalinas, bem como de derrames 

pouco anteriores às intrusões de diques de basalto, foi controlada pelo Arco de Ponta 

Grossa. A Figura 4.5, a seguir, apresenta o mapa tectônico simplificado da região. 

 

Figura 4.5: Mapa tectônico simplificado, mostrando as relações entre o fragmento 

cratônico Luís Alves e os domínios Apiaí, Curitiba e Paranaguá, integrantes do 

Cinturão Ribeira. 

Fonte: Modificado de Faleiros & Pavan (2013). 

 

Com base nos conceitos de classificação litológica a partir da distribuição mineralógica e 

da textura das rochas, Gaspar (1989, 1991 apud Alves, 2008) divide as rochas do CIJ 

agrupadas em três categorias: (i) ultramáficas, (ii) ricas em nefelinas e (iii) ricas em 

plagioclásio. Essas rochas estão apontadas na Tabela 4.1 e sua distribuição geral dentro 
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do complexo é mostrada esquematicamente na Figura 4.6, permitindo-se, inclusive, 

observar o caráter ovalado na direção NNW da província. 

 

Tabela 4.1: Principais litotipos do CIJ. 

Tipo de rocha Nome da rocha 

Ultramáfica 

Dunitos Dunito, Wehrlito (dunitos clinopiroxenito) 

Piroxenitos 

Magnietito-Clinopiroxenitos, Fologopito-

Clinopiroxenitos, Melteigitos (Clinopiroxenitos com 

mais de 10% nefelina) 

Carbonatitos Carbonatitos (sovito, rauhagito) 

Lamprofiros Lamprofiros 

Ricas em nefelina 
Ijolitos Ijolitos (30-70% nefelina), Melitito-Ijolito 

Sienitos Sienito, Sienito Nefelino, Quartzo Sienito 

Ricas em plagioclásio 

Gabros Gabro, Gabro Anfibolítico 

Dioritos Diorito 

Monzonitos Monzonito, Olivino-Monzonito, Quartzo-Monzonito 

Fonte: Alves (2008), a partir de informações de Gaspar (1989) e Vasconcelos et al. (1999). 

 

Figura 4.6: Mapa litológico do Complexo de Jacupiranga. 

Fonte: Alves (2008), a partir de informações de Gaspar (1989) e Vasconcelos et al. (1999). 

 

Observam-se rochas de composição insaturada em SiO2 ocupam geograficamente duas 

áreas expressivas dentro do jacupiranguito: na porção SW tem-se ijolitos (rocha contendo 
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entre 30-70% de nefelina) em forma de meia lua e, mais ao centro, tem-se carbonatitos, 

ocorrendo como um corpo alongado, aproximadamente, segundo NNW. Nas bordas do 

complexo ocorrem fenitos. 

 

Os carbonatitos apresentam forte bandamento ígneo, definido pela variação nos teores de 

carbonatos e não carbonatos (apatita, flogopita, magnetita e sulfetos). A petrografia dos 

carbonatitos revelou predominância de textura granular, constituída, essencialmente, por 

calcita. Magnetita e pirita formam cristais bem desenvolvidos, enquanto apatita ocorre 

como cristais euédricos incolores ou formando nódulos glômero-porfiríticos. Monticelita, 

biotita, pirrotita, badeleíta e serpentina foram reconhecidas como fases acessórias. 

 

As rochas do CIJ são geralmente mal expostas e cobertas por um manto espesso de solos 

lateríticos. As condições climáticas locais atuais são favoráveis ao intemperismo 

profundo das rochas, geralmente acima de 80% de umidade, em contexto de pluviometria 

anual de média de 1547,3 mm entre 1963 e 2018 (de acordo com dados fornecidos pela 

mineradora), e temperaturas subtropicais que variam de 3ºC a 39ºC ao longo do ano, com 

média de 22ºC (VASCONCELOS et al., 1999). Em contraste com as colinas, aponta 

Alves (2008), existem terrenos baixos e inundações fluviais, formando pântanos 

localmente. Uma dessas colinas, a noroeste da cava, é chamada "Morris Grande" e reflete 

a intrusão de ijolito, embora aparentemente a maior parte do corpo de carbonatito seja 

restrita à área do Morro da Mina. 

 

Um assunto de particular interesse para o presente trabalho é a ameaça sísmica da região 

de Cajati, apresentada por Assumpção et al. (2016) em seu trabalho. Os autores lançam 

mão de método probabilístico para estimar as acelerações máximas de terreno que seriam 

provavelmente atingidas no Brasil, de acordo com o catálogo sísmico brasileiro (REDE 

SISMOGRÁFICA BRASILEIRA, 2014). Nesse sentido, é possível, inclusive, realizar 

correções, a fim de se considerar o limite de completeza do catálogo, em virtude da 

subnotificação de eventos sísmicos em regiões menos povoadas e pelo relativamente 

curto período de observação, face à escala geológica. 
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A Figura 4.7, a seguir, apresenta o mapa de ameaça sísmica do País, com 2% de 

probabilidade de excedência do ground motion em 50 anos, o que implica em um tempo 

de recorrência esperado para essa vibração de 1.475 anos. 

 

Figura 4.7: Mapa de ameaça sísmica do Brasil, com excedência em 50 anos e 2% de ocorrência 

– tempo de recorrência de 1.475 anos. 

Fonte: Modificado de Assumpção et al. (2016). 

 

Complementarmente, a Figura 4.8, a seguir, apresenta o mapa de ameaça sísmica 

brasileira, com 10% de probabilidade de excedência, também em 50 anos, implicando em 

tempo de recorrência esperado de 475 anos. 
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Figura 4.8: Mapa de ameaça sísmica do Brasil, com excedência em 50 anos e 10% de 

ocorrência – tempo de recorrência de 475 anos. 

Fonte: Modificado de Assumpção et al. (2016). 

 

4.2. CAVA MORRO DA MINA 

De acordo com Alves (2008), a atividade de lavra na região de Morro da Mina começou 

em 1943 com a produção de concentrado de apatita, com o carbonatito alterado. Com 

estudos geofísicos, foram encontradas reservas de fosfato. A disposição geográfica das 

estruturas geotécnicas que compõem o complexo de mineração no qual a Cava Morro da 

Mina está inserido está apontada na Figura 4.9, a seguir. 
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Figura 4.9: Mapa de situação das estruturas do complexo minerador que contém a Cava Morro 

da Mina. 

 

Alves (2008) ainda aponta que a mina produz apatita de um dos depósitos de menor teor 

no mundo. À época, da ordem de 5% de óxido de fósforo (P2O5). Embora apatita de fonte 

ígnea permita a obtenção de concentrados com altos teores de óxido de fósforo, sua 

liberação no solo se dá a taxas mais lentas, quando comparada à de fonte sedimentar.  

 

Ainda segundo Alves (2008), o CIJ é formado em grande parte por duas intrusões 

ultramáficas: dunitos ao norte e clinopiroxenitos (Jacupirangito) ao sul. Sondagens 

apontam que os carbonatitos se estendem em profundidade a pelo menos 400 m abaixo 

do nível do mar, com mergulho geral de 80º. As estruturas dos carbonatitos são 

representadas principalmente por uma zona de falha, orientada a NNW/SSE, conjuntos 

de juntas e fraturas. 
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De maneira geral, o primeiro estudo de cunho geotécnico que se considerou foi o da BVP 

Engenharia (2011), que discorre sobre consolidação de geometria das bancadas da cava, 

com análise de estabilidade de taludes globais. Propôs-se setorização da mina, 

dimensionamento de taludes e bermas com base em análises cinemáticas e de 

estabilidades, considerando-se efeitos de back-break e desmonte. Porém, para a 

construção deste trabalho havia pouca investigação de cunho geológico-geotécnico, de 

forma que a maior parte das abordagens se baseou em mapeamento de campo. 

 

Em 2018, por outro lado, VOG (2018) lançou mão de mais informações disponíveis para 

avaliação de ângulos operacionais da cava. Com isso, sugeriu-se que a Cava Morro da 

Mina, inserida no contexto do Complexo Ígneo de Jacupiranga, seja constituída 

basicamente pelos seguintes litotipos, de forma simplificada: 

 

− Carbonatito: Caracterizado pela coloração esbranquiçada e presença de minerais 

acessórios como magnetita e apatita. É uma rocha resistente, sã a pouco alterada, 

completamente seca com grau de fraturamento de médio a baixo. A rocha intacta 

tem qualidade regular a boa; 

 

− Zona de Xenólitos: Ao longo de toda a cava ocorrem zonas de xenólitos, que 

representam porções caracterizadas pela presença de blocos de jacupiranguito, de 

tamanho variado, desde centimétricos a métricos, distribuídos caoticamente na 

massa de carbonatito. Nos bancos superiores da parte norte da cava ocorre em 

pequena proporção, caracterizada por valores mais baixos de consistência e grau 

de alteração mais elevado. Nas demais porções da mina predominam a forma sã, 

apresentando características geotécnicas semelhantes às do carbonatito; e 

 

− Jacupiranguito (clinopiroxinênito – ijolito): Ocorre ao longo de toda a mina, 

podendo ser subdividido em jacupiranguito intemperizado e jacupiranguito são. 

Abaixo do horizonte intemperizado, o jacupiranguito são ocorre na parte 

intermediária da mina. É caracterizado por sua cor escura, localmente composto 

por minerais como flogopita e lizardita, apresentando grau de consistência alto e 

grau de fraturamento médio. Planos de falhas são comuns e reconhecidos por 

superfícies que apresentam estrias de atrito e steps (pequenos ressaltos no plano 

estriado que indicam o sentido do movimento do bloco). O jacupiranguito 
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constitui a rocha encaixante do corpo carbonatítico e apresenta qualidade regular 

a boa. 

 

De maneira geral, os litotipos encontram-se subverticalizados, de forma que as variações 

de respostas encontradas em profundidade estão associadas a uma mesma litologia. A 

Neogeo (2019a) apresenta, a partir de dados de sondagem com modelagem implícita em 

topografia do final do ano de 2018, a Figura 4.10, a seguir, que ilustra este contexto. 

 

Figura 4.10: Modelo geológico implícito da cava a céu aberto. 

Fonte: Modificado de Neogeo (2019a). 

 

De acordo com dos Santos (2019d), a Cava Morro da Mina apresenta rochas aflorantes 

dos litotipos carbonatito e jacupiranguito, com natureza isotrópica. São, ainda, marcadas 

por descontinuidades estruturais essencialmente rúpteis. Há acamamento magmático em 

estrutura planar selada, embora não configure descontinuidade geomecânica. Os 

principais litotipos presentes na cava estão apontados na Figura 4.11. 

N 
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Figura 4.11: Vista em perspectiva do modelo geológico com litotipos. 

Fonte: Golder Associates (2019). 

 

Segundo VOG (2018), a zona de falha apresenta-se como um sistema de cisalhamento 

padrão de Riedel. Com isso, a macroestruturação a partir da zona de cisalhamento 

transcorrente se apresenta em duas famílias principais de fraturas: sintética (R) e antitética 

(R’), com variação angular abrangendo aproximadamente 90º, como apresentado no 

estereograma da Figura 4.12, a seguir. 
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Figura 4.12: Estereograma representando os planos de máxima densidade para as famílias de 

fratura PZC, R e R’. 

Fonte: VOG (2018). 

 

De acordo com VOG (2018) e F&Z (2019), há outras famílias de fraturas identificadas 

na Cava Morro da Mina, embora menos importantes. F&Z (2019) aponta uma 

caracterização espacial de cada uma das principais famílias: 

 

− Plano da Zona de Cisalhamento (PZC): família de fraturas que se desenvolve 

paralela ao plano de cisalhamento (zona de falha). É verticalizada e possui 

variações angulares de direção de mergulho entre 0º - 30º e 180º - 210º. Pode ser 

definida pelo plano de máxima densidade 15/89; 

 

− R: família de fraturas que se desenvolve com ângulos normalmente a 25º da 

família PZC. É verticalizada e possui variações angulares de direção de mergulho 

entre 30º - 60º e 210º - 240º. Pode ser definida pelo plano de máxima densidade 

43/88, embora haja grande variação a depender dos segmentos da cava; 

 

− R’: família de fraturas que se desenvolve com ângulos em torno de 65º com a 

família PZC. É verticalizada e possui variações angulares de direção de mergulho 
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entre 60º - 110º e 240º - 280º. Pode ser definida pelo plano de máxima densidade 

79/87, embora haja grande variação a depender dos segmentos da cava. 

 

A classificação geomecânica se deu de acordo com a metodologia de Bieniawski (1973, 

1989), que estabeleceu o Rock Mass Rating (RMR). Os setores geomecânicos V e VI, 

embora apresentem variação em torno de apenas 8º, foram separados para realçar 

estruturas que ocorrem com maior frequência no setor V. no tocante à litologia, foram 

propostos dois setores por comportamento geoestrutural; (i) jacupiranguito e (ii) 

carbonatito e zona de xenólito. Por fim, a setorização geomecânica se concentrou nas 

classes geomecânicas propriamente ditas da área, que foi dividida em quatro unidades: (i) 

maciços classe I-II no interior da cava; (ii) maciços classe III no interior da cava e nos 

horizontes intempéricos superficiais; (iii) maciços classe IV relacionados à zona de 

cisalhamento; (iv) maciços classe IV e V dos horizontes intempéricos superficiais. 

 

A Golder Associates (2019) aponta, face ao estudo da VOG (2018), que as rochas mais 

alteradas estão em regiões de mais intensa percolação de água nas paredes da cava. Esses 

pontos se dão em zonas de fraqueza na rocha, possivelmente vinculadas a 

descontinuidades e a contatos entre rochas sãs duras com rochas alteradas/depósitos de 

estéril (contato de materiais com diferentes propriedades geomecânicas). 

 

A VOG (2018) consolidou sua setorização (Figura 4.13), que apresenta a setorização da 

cava e a distribuição espacial das estruturas – agruparam-se as classes I e II por terem 

comportamento geomecânico similar e os solos e saprolitos foram inseridos na classe V. 
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Figura 4.13: Setorização final da Cava Morro da Mina. 

Fonte: VOG (2018). 

 

A VOG (2018) aponta que as informações de sondagem não eram consistentes e, por isso, 

a classificação geomecânica dos materiais foi proposta a partir de inspeções em campo e 
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averiguações nos testemunhos de sondagem, bem como informações no mapa geológico-

geotécnico e no modelo geológico tridimensional da cava. Ela ainda sumariza as 

diferentes classes da seguinte maneira: 

 

− Maciços classe I e II: de similar comportamento geomecânico, apresentam maior 

abundância nas seções. Englobam o carbonatito, o jacupiranguito e a zona de 

xenólito; 

 

− Maciço classe III: ocorre como lentes delgadas imersas em maciços mais 

competentes e nas bordas ou intercalados com maciços classe IV ao longo da zona 

de cisalhamento. Assumiu-se orientação verticalizada, uma vez que esta classe de 

maciço é controlada, principalmente, pelas famílias de fraturas verticalizadas; 

 

− Maciço classe IV: ocorre como camada horizontalizada subjacente ao maciço 

menos competente nas cotas mais elevadas do terreno. Ao longo de toda a zona 

de cisalhamento, apresenta-se verticalizado e engloba principalmente o 

carbonatito e a zona de xenólito. Pontualmente, ocorre como estreitas faixas 

verticalizadas que, assim como o maciço classe III, aparentam ser controladas 

pelas famílias de fraturas verticalizadas; e 

 

− Maciço classe V: presente nas cotas mais elevadas do terreno na forma de uma 

camada horizontalizada e engloba o solo residual maduro, o saprolito e horizonte 

de aterro. Abrange principalmente o jacupiranguito. Embora haja núcleos de 

maciço classe IV imersos no saprolito, foram adotados como classe V por não 

apresentarem conectividade com o maciço desta competência. 

 

VOG (2018) sugeriu, para jacupiranguito, carbonatito e zona de xenólito, 

respectivamente, as massas específicas de 3,38 g/cm³, 2,75 g/cm³ e 3,00 g/cm³. Embora 

os valores para os dois primeiros tenham sido oriundos de ensaios, a massa específica da 

zona de xenólito foi inferida como um valor intermediário entre os dois primeiros. A 

situação de modelagem foi de talude completamente seco, sem influência de carga 

hidráulica, e em situação estática, sem interferência sísmica – o que se apresenta como 

uma simplificação do real contexto. 
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Para os maciços IV e V, adotou-se critério de resistência de Mohr-Coulomb. Para os 

demais, adotou-se critério de Hoek-Brown. Para as descontinuidades, por fim, adotou-se 

o critério de Barton-Bandis. A Figura 4.14 e a Figura 4.15, a seguir, apresentam os 

parâmetros de resistência de cada classe por litotipo. 

 

Figura 4.14: Parâmetros geotécnicos adotados na modelagem geomecânica da mina, sendo JAC: 

jacupiranguito; CBN: carbonatito; e ZX: zona de xenólitos. 

Fonte: VOG (2018) e Golder Associates (2019a). 

 

Figura 4.15: Parâmetros geotécnicos adotados na modelagem geomecânica da mina, sendo 

ZCO-CBN: Zona de Cisalhamento Oeste – Carbonatito; e ZCL-JAC: Zona de Cisalhamento 

Leste – Jacupiranguito. 

Fonte: VOG (2018). 
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Salienta-se, todavia, que Golder Associates (2019a) apresenta resultados médios de 

compressão uniaxial de rocha sã, de junho de 2018, de 66 MPa para o carbonatito, de 

111,6 MPa para o Jacupiranguito e de 54 MPa para a Zona de Xenólitos, menores do que 

os empregados pela VOG (2018) na avaliação de ângulos operacionais. Além disso, 

criticam o emprego de valores constantes de resistência de 𝜎c e 𝑚i, sugerindo que a 

amplitude de variação de grau de fraturamento e alteração não permitiria o emprego 

desses mesmos parâmetros para rocha intacta. 

 

A VOG (2018), complementarmente, sugere ainda a condição de erosão na superfície dos 

taludes, devido a fluxos de água, e a presença de cavidades naturais (de decimétricas a 

métricas) como fatores de instabilidade geotécnica mapeados. A Figura 4.16 apresenta 

um ponto com fluxo de água superficial na zona de cisalhamento na região sudeste da 

cava. 

 

Figura 4.16: Fluxo de água superficial na zona de cisalhamento na região sudeste. 

Fonte: VOG (2018). 

 



97 

 

Na Cava Morro da Mina, há histórico de desmontes com fraturamento excessivo do 

maciço rochoso, incorrendo em geração de rupturas ao longo de planos de 

descontinuidades pré-existentes e aparecimento de trincas na berma, bem como eventual 

back-break acima do aceitável, impactando a largura mínima da berma. F&Z (2019) 

sugere, ainda, que os desmontes eventualmente gerem taludes negativos. 

 

Um exemplo desta problemática está exposto na Figura 4.17 e na Figura 4.18, a seguir. 

A partir de fotografias do mesmo talude, observa-se que houve, entre elas, um desmonte 

com geração excessiva de back-break, uma vez que os blocos originados neste evento 

ocuparam as bermas de segurança. 

 

Figura 4.17: Descontinuidade de grande persistência no talude norte da cava. 

Fonte: VOG (2018). 
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Figura 4.18: Exemplo de bermas de seguranças cobertas por blocos soltos mostrando a mesma 

descontinuidade da Figura 4.17 (foto tirada de um banco abaixo). 

Fonte: F&Z (2019). 

 

Em caráter complementar, foram realizados na cava levantamentos geofísicos pelo 

método de eletrorresistividade por caminhamento elétrico em 2018 e 2019. As campanhas 

aconteceram de 4 a 12 de dezembro de 2018 (NEOGEO, 2018) e de 13 e 25 de agosto de 

2019 (NEOGEO, 2019a, 2019b). 

 

A partir das seções obtidas, utilizaram-se os intervalos de menor resistividade, e 

consequentemente maior condutividade, como parâmetro de balizamento para a 

interpretação de prováveis regiões associadas à ocorrência da zona de falha apontadas 

pela Neogeo (2019a), como ilustrado na Figura 4.19, a seguir. 

Posição do 
caminhão na 
foto anterior 
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Figura 4.19: Modelagem dos resultados de eletrorresistividade com a estimativa da zona de 

falha da cava. 

Fonte: Adaptado de Neogeo (2019a). 

 

Salienta-se que as regiões sinalizadas como de baixa resistividade (ZBR) podem 

apresentar a anomalia geofísica, majoritariamente, em virtude de três motivos: (i) 

saturação do material; (ii) presença de material argiloso; e (iii) presença de cavidades 

naturais preenchidas por água. É possível, ainda, que os motivos se sobreponham. 

 

Os estudos geoquímicos apontam alta condutividade hidráulica na região da Zona de 

Falha, o que pode ser indicativo da dissolução de rocha carbonática, favorecendo 

processos espeleogenéticos. Golder Associates (2019) apresenta a Figura 4.20, a seguir, 

que mostra um exemplo de anomalia geofísica comprovadamente atribuída a cavidades 

naturais, face à abertura do talude. Em seguida, Figura 4.21 ilustra a cavidade associada 

à anomalia apresentada anteriormente. 
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Figura 4.20: Pseudo-seção L-04, com apontamento da anomalia atribuída à cavidade conhecida. 

Fonte: Golder Associates (2019). 

 

Figura 4.21: Exemplo da cavidade natural encontrada na cota -190 m no talude leste da cava. 

Fonte: Golder Associates (2019). 

 

Houve, ainda, um levantamento na região norte da cava, nas proximidades da área de 

Mesquita Sampaio. O resultado, em seções, é apresentado na Figura 4.22. 
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Figura 4.22: Resultados de eletrorresistividade com a estimativa da área norte da cava. 

Fonte: Modificado de Neogeo (2019b). 

 

Marcada por uma região de brejo, os resultados geofísicos da região norte da cava 

apontam o caráter saturado e argiloso da superfície. De acordo com Golder Associates 

(2019), não há percolação nos taludes a montante na região oeste da área considerada no 

levantamento, apontando ser também uma região argilosa. A leste da área do 

levantamento, por outro lado, há anomalia contínua em direção à surgência no sump 20, 

coincidente com região alterada de carbonatito/xenólito e, provavelmente, alinhada a 

descontinuidades NNW-SSE. 

 

Em complemento, foi ainda possível empregar os resultados da eletrorresistividade na 

estimativa de diferentes condições de resistência dos materiais da cava. Os autores 

consideraram que a presença de água e/ou de materiais alterados por processos de 

alteração/argilização causam a redução da condição de resistência dos materiais 

existentes, sobretudo considerando-se que tais materiais apresentam respostas geofísicas 

majoritariamente condutivas. Foi realizada, assim, correlação, mesmo que qualitativa, 

com condições de resistência dos materiais. 

 

Considerando-se que a presença de água e de materiais com alto nível de alteração causa 

redução de resistência nos materiais, Neogeo (2019a, 2019b) associam a resistência 



102 

 

aparente mapeada no levantamento a graus de resistência, ainda que de forma 

quantitativa. Salienta-se, todavia, que não houve validação com resultados de sondagem. 

Os resultados gráficos apresentados pela Neogeo (2019a, 2019b) estão apresentados a 

seguir, na Figura 4.23 e na Figura 4.24. 

 

Figura 4.23: Modelo de resistência inferido a partir de dados de eletrorresistividade da porção 

central da cava e talude oeste. 

Fonte: Modificado de Neogeo (2019a). 
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Figura 4.24: Modelo de resistência inferido a partir de dados de eletrorresistividade do setor 

norte. 

Fonte: Modificado de Neogeo (2019b). 

 

Posteriormente, a Golder Associates (2019) elaborou o modelo hidrogeológico da região 

da cava. Definiram-se as principais unidades hidrogeológicas locais, sendo que toda a 

região do complexo minerador se insere em único sistema aquífero natural, intitulado de 

Aquífero Fraturado. Ele é composto por rochas carbonáticas e cristalinas, que possuem 

horizonte de alteração na porção superficial com fluxo de águas subterrânea por meio de 

poros gerados por intemperismo. Observa-se, sotoposto, um aquífero estritamente 

fissural, com rochas com menor capacidade de transmissão de águas subterrâneas. 

 

De maneira geral, Golder Associates (2019), em seu modelo hidrogeológico conceitual 

da região do complexo minerador, apontou duas principais zonas no sistema mais 

favoráveis ao fluxo subterrâneo: Zona de Falha e Zona Alterada de Mesquita Sampaio, 

ao norte da cava. Não obstante, há outras estruturas que geram condições para o 

estabelecimento de sistemas aquíferos antropogênicos, especificamente os depósitos de 

estéril. As unidades hidrogeológicas são apontadas na Figura 4.25, a seguir. 
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Figura 4.25: Mapa das unidades hidrogeológicas no complexo de mineração. 

Fonte: Modificado de Golder Associates (2019). 
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O estudo aponta que a zona de falha se apresenta como o principal sistema hidrogeológico 

da área, compondo parte de aquífero fraturado cuja recarga é oriunda de aquíferos 

antropogênicos porosos representados pelos depósitos Leste e Sudeste. A situação 

geográfica dessas estruturas está indicada na Figura 4.26. 

 

Figura 4.26: Depósitos Leste e Sudeste em relação à Zona de Falha no talude leste. 

Fonte: Golder Associates (2019). 

 

Embora apontado como possível origem da surgência na bancada 60 na porção SE pela 

VOG (2018), ilustrada na Figura 4.27, o estudo mais recente aponta como improvável a 

relação com os reservatórios das barragens do complexo, a partir de considerações sobre 

topografia primitiva e avaliação de parâmetros físico-químicos. Ademais, pode se tratar 

de um aquífero cárstico-fissural, em virtude do aparecimento, face ao avanço da lavra, de 

cavidades naturais (como apresentado na Figura 4.21). 
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Figura 4.27: Surgência na bancada 60 – talude leste. 

Fonte: Golder Associates (2019). 

 

Um fato que merece destaque está associado ao monitoramento de vazões em dois trechos 

de um corpo hídrico no norte da cava, na região do Mesquita Sampaio. Observou-se que, 

historicamente, o trecho se comportava como efluente, porém, em dezembro de 2018, seu 

comportamento mudou, passando a ter comportamento influente. Ao se investigar, a 

Golder Associates (2019) identificou que nesse período a empresa mineradora realizou 

limpeza e desenvolvimento do poço PT-01, seguidos por ensaio de bombeamento 

escalonado com 36 horas de duração. Com isso, considerou-se que, possivelmente, os 

procedimentos tenham liberado ou desenvolvido conduto cárstico ou descontinuidade, 

influenciando diretamente as condições hidrogeológicas da região. Tal hipótese é 

corroborada pela vazão de saída na surgência da bancada 20, conhecida como sump 20, 

que aumentou consideravelmente. 

 

Complementarmente, Golder Associates (2019) sugere que o fluxo identificado na região 

do Mesquita Sampaio seja proveniente do depósito Leste, que, por sua vez, recebe fluxos 

da Barragem B2 e Depósito 3E. A água empoçada nesta região, conhecida como 

“brejeiro”, se direciona superficialmente ao norte da área e em fluxo subsuperficial em 

direção ao sump da bancada 20, atuando como importante agente de alteração da rocha 

nas estruturas de direção aproximada (N-S), como indicado na Figura 4.28.  
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Figura 4.28: Surgência na bancada 20 – talude norte. 

Fonte: Golder Associates (2019). 

 

Ainda é apontado pela Golder Associates (2019) que o fluxo da Lagoa 1A não tem 

conexão com a cava, de forma que o jacupiranguito atue como barreira hidráulica. Ele é 

direcionado a sul, por escoamento subterrâneo, atravessando o Depósito Oeste, 

permeável, em direção ao britador, paralelamente ao talvegue primitivo, culminando no 

dreno de fundo do depósito. A Figura 4.29 apresenta a localização das estruturas, em 

imagem de março de 2019. 
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Figura 4.29: Indicação dos lagos nos pés da PDE Oeste. 

Fonte: Modificado do Google Earth (GOOGLE INC., 2020). 

 

A partir da avaliação das bacias de drenagem, considerando-se tanto a topografia 

primitiva, quanto a atual à época de seu estudo, Golder Associates (2019) identificou que 

o padrão e a mesma direção da drenagem alinhada à falha presente na cava, WNW-ESSE, 

se mantêm. Analogamente, há também um padrão de cursos hídricos associados à direção 

da cava, NNW-SSE, sugerindo forte controle estrutural na direção das drenagens locais. 

 

De maneira geral, observa-se que os trabalhos de VOG (2018), Neogeo (2019a, 2019b) e 

Golder Associates (2019) são coerentes entre si. No norte da cava, há, de fato, um material 

de menor qualidade que no restante da cava com propriedades de brejo e maior 

complexidade hidrogeológica. Porém, no que tange ao talude NW, observa-se que a 

geofísica e o modelo hidrogeológico conceitual sugerem região com maior grau de 

saturação e resistência mais baixa do que no talude leste, de maneira geral, o que não é 

apontado no modelo de setorização geomecânica, anterior aos outros trabalhos. 

 

4.2.1. Monitoramento microssísmico 

 

De acordo com MLF Geomecânica (2017), o sistema de monitoramento microssísmico 

da Cava Morro da Mina foi concebido, em 2016, para monitoramento da sismicidade 

local, natural e induzida. De maneira geral, buscou-se compreender o comportamento do 

maciço rochoso face ao aprofundamento da mina, bem como entender o comportamento 

da Zona da Falha localizada na cava. 
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Para tal, empregou-se geofone fabricado pelo Institute of Mine Seismology (IMS) para 

instalação em furos de sondagem com frequência natural de 14 Hz, apresentado na Figura 

4.30, a seguir. 

 

Figura 4.30: Geofone empregado no monitoramento microssísmico da Cava Morro da Mina. 

Fonte: IMS (2018). 

 

Foram empregados sensores sísmicos triaxiais. As especificações dos sensores estão 

expostas na Figura 4.31, a seguir. 

 

Figura 4.31: Especificações técnicas dos geofones empregados na cava. 

Fonte: IMS (2018b). 

 

A Tabela 4.2, a seguir, apresenta a localização dos sensores e seus números de série nas 

seções na Cava Morro da Mina, de acordo com o apresentado nas configurações dos 

softwares da IMS com os dados da Cava Morro da Mina. 
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Tabela 4.2: Coordenadas dos sensores de acordo com configurações dos softwares da IMS 

(Datum SAD69, Zona 22S). 

Furo Sensor 
Número de 

série 
X (m) Y (m) Z (m) 

LOC2_S1 Site 1 170107.149 790.361,17 7.265.895,40 -189,72 

LOC2_S2 Site 2 170100.149 790.382,85 7.265.927,55 -55,19 

LOC3_S1 Site 3 170108.149 790.773,37 7.265.001,94 -224,45 

LOC3_S2 Site 4 170102.149 790.774,77 7.265.001,61 -74,45 

LOC4_S1 Site 5 170103.149 790.662,86 7.264.798,33 -150,43 

LOC4_S2 Site 6 170097.149 790.685,26 7.264.765,59 -41,42 

LOC5_S1 Site 7 170106.149 789.801,93 7.264.620,75 -175,6 

LOC5_S2 Site 8 170098.149 789.783,52 7.264.601,69 -43,22 

LOC6_S1 Site 9 170104.149 789.644,49 7.265.239,76 -33,36 

LOC6_S2 Site 10 170101.149 789.642,29 7.265.239,22 -3,45 

LOC7_S1 Site 11 170105.149 789.782,34 7.265.779,26 -212,24 

LOC7_S2 Site 12 170099.149 789.764,74 7.265.800,24 -61,71 

Fonte: Configurações dos sistemas da IMS com dados de Cava Morro da Mina. 

 

A Figura 4.32, por sua vez, apresenta a localização das seções na Cava Morro da Mina. 

 

Figura 4.32: Localização dos furos e das seções na cava. 

Fonte: Adaptado de MLF Geomecânica (2017). 
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Os sensores foram fixados por grauteamento para garantir acoplamento com a rocha. Para 

tal, empregou-se mistura de água cimento em proporção de 1.600 kg de cimento por metro 

cúbico de água (MLF GEOMECÂNICA, 2018), entendido como o graute de reologia 

próxima à da rocha encaixante, a fim de se obter propriedades mecânicas similares entre 

os materiais. 

 

Para furos profundos, definiu-se diâmetro de 126 mm, a fim de se acomodarem os 

sensores, bem como os tubos de graute recomendados (PN16), com diâmetro externo de 

32 mm. Os furos atingiram profundidades entre 250 m e 350 m. A instalação se deu de 

forma ascendente, com bomba de injeção de argamassa com capacidade mínima de 20 

bar e fluxo de cauda de 30 l/min (MLF GEOMECÂNICA, 2017). 

 

Face ao arranjo apresentado, a MLF Geomecânica (2017) indicou a análise de 

sensibilidade para o arranjo, tanto pela abordagem de erros associados à localização de 

eventos sísmicos (Figura 4.33), quando de magnitudes mínimas perceptíveis pelo sistema 

(Figura 4.34). 

 



112 

 

 

Figura 4.33: Análise de sensibilidade do arranjo associado ao erro de localização de eventos. 

Fonte: MLF Geomecânica (2017). 
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Figura 4.34: Análise de sensibilidade do arranjo associado à magnitude mínima perceptível pelo 

sistema. 

Fonte: MLF Geomecânica (2017). 

 

Em complemento, com relação ao modelo de velocidade, não foi possível realizar 

calibração. Com isso, os valores de velocidade de propagação de ondas mecânicas foram 

propostos pela IMS a partir de casos históricos e o modelo de velocidade empregado foi 

o mais simples, a fim de se evitar inferências que pudessem incorrer em propagação de 

erros. Com isso, configurou-se o sistema como exposto na Tabela 4.3, a seguir: 
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Tabela 4.3: Configurações do sistema da Cava Morro da Mina. 

Configuração Atribuição no sistema 

Modelo de propagação de ondas mecânicas Modelo homogêneo 

Velocidade de propagação de ondas P 6.150 m/s 

Velocidade de propagação de ondas S 3.350 m/s 

Fonte: Configurações dos sistemas da IMS com dados de Cava Morro da Mina. 

 

A instalação dos sensores e infraestrutura necessária para monitoramento microssísmico 

na Cava Morro da Mina se deu entre o segundo semestre de 2017 e o primeiro semestre 

de 2018, tendo sido o sistema comissionado em 27 de abril de 2018. Desde então, o 

sistema segue ativado. Entretanto, em termos contratuais, houve alguns percalços na 

manutenção dos equipamentos e serviços, culminando em paralisações e, com isso, danos 

não reparados aos sensores, com prejuízo ao monitoramento. 

 

O complexo minerador conta com geofones instalados em uma barragem de mineração 

também, cujo arranjo poderia ser usado junto ao da cava para melhorar a sensibilidade do 

sistema. Porém, em virtude de percalços associados à manutenção dos equipamentos e 

confiabilidade dos dados, para fins deste estudo, optou-se por não considerar os dois 

sistemas como integrados, tendo sido o sistema de monitoramento da cava avaliado de 

forma independente. 

4.2.2. Ruptura do talude do pátio do britador 

 

De acordo com a WALM (2019), em 15 de março de 2019 foram identificadas trincas 

próximas ao britador primário (Figura 4.35a) e, em 18 de março, foi observada a 

intensificação e ampliação das trincas (Figura 4.35b), após intensas chuvas de 

aproximadamente 120 mm no fim de semana anterior. 
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Figura 4.35: Trincas identificadas próximas ao britador primário, dias antes da ruptura. 

Fonte: WALM (2019). 

 

A WALM (2019) ainda aponta que houve ruptura do talude SW na Cava Morro da Mina, 

abaixo do britador primário, no dia 21 de março, por volta de 00:30 hora. Houve projeção 

de material para as bancadas inferiores, atingindo a estação de bombeamento na cota -

90W, danificando o sistema elétrico e interrompendo o bombeamento da mina. Da Figura 

4.36 à Figura 4.38 são apresentadas algumas ilustrações do ocorrido. 
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Figura 4.36: Ruptura do talude SW na manhã de sua ruptura. 

Fonte: WALM (2019). 

 

Figura 4.37: Material lançado pela ruptura nas bermas da cava, que atingiu o sistema de 

bombeamento da cava (destacado em círculo vermelho). 

Fonte: WALM (2019). 
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Figura 4.38: Visão frontal da ruptura. 

Fonte: WALM (2019). 

 

Ainda de acordo com a WALM (2019), a ruptura teve extensão de 50 m, altura de 20 m 

e espessura de 10 m, tendo mobilizado solos e saprolitos de jacupiranguito. Foram, ainda, 

apresentadas três seções geológico-geotécnicas, a partir de dados de sondagem 

posteriores à ruptura, para as quais foram realizadas análises de estabilidade pelo método 

GLE (General Limit Equilibrium) / Morgenstern-Price, com critério de resistência de 

Mohr-Coulomb, no software Slide 8.0 (ROCSCIENCE, 2018). A seguir, a Figura 4.39 

apresenta a localização dos furos e seções elaboradas. 
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Figura 4.39: Localização das seções geotécnicas, bem como furos de sondagem considerados. 

Fonte: WALM (2019). 

 

Observa-se que as seções AA’ e BB’ se localizam do lado NW do britador e passam pelo 

interior da ruptura. Já a seção CC’ se localiza do lado SE do britador e passa lateralmente 

à ruptura, em talude intacto. As seções AA’ e BB’ apresentam um aterro espesso de 

regularização para o pátio do britador lateralmente ao solo/saprolito de jacupiranguito, 

estando o talude rompido já reconformado. A seção CC’, por sua vez, apresenta aterro 

apenas de regularização e passa em porção do talude não rompido (talude original) 

composto por solo/saprolito de jacupiranguito. Abaixo dos aterros e solos/saprolitos, 

encontra-se maciço alterado de jacupiranguito, com espessuras em torno de 10 m, e, 

abaixo destes, maciço são. 

 

A seguir, a Figura 4.40, a Figura 4.41 e a Figura 4.42 apresentam as seções geológico-

geotécnicas das seções AA’, BB’ e CC’, respectivamente, elaboradas pelo geomecânico 

da mineradora a partir de dados de sondagem rotativa e ensaios de SPT (standard 

penetration test), de acordo com relatório da WALM (2019). 
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Figura 4.40: Seção geológico geotécnica AA’. 

Fonte: WALM (2019). 

 

Figura 4.41: Seção geológico geotécnica BB’. 

Fonte: WALM (2019). 

 

Figura 4.42: Seção geológico geotécnica CC’. 

Fonte: WALM (2019). 

 

Ainda de acordo com a WALM (2019), adotaram-se, para as análises de estabilidade, 

parâmetros de resistência de acordo com os normalmente adotados na mina e validados 
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por ensaios de SPT realizados durante as sondagens anteriormente mencionadas. 

Adotaram-se, ainda, parâmetros depreciados em análises adicionais, com o intuito de se 

simular uma provável perda de resistência dos materiais devido a possível frente de 

saturação, uma vez que a ruptura se deu posteriormente a intensas chuvas – depreciaram-

se os litotipos aterro, solo/saprolito e jacupiranguito alterado. Em complemento, 

considerou-se o carregamento que as fundações e peso próprio do britador exercem no 

talude, embora não tenha representado efetiva alteração nos resultados da modelagem. 

 

As geometrias empregadas nas seções das análises de estabilidade foram obtidas 

considerando-se a reconformação do talude, a fim de se avaliar a estabilidade do talude 

pós-ruptura. Os resultados obtidos pela modelagem estão apresentados na Tabela 4.4, a 

seguir, relacionando os diferentes cenários e o fator de segurança (FS) obtido (WALM, 

2019). 

 

Tabela 4.4: Resultado de análises de estabilidade do talude do pátio do britador. 

Seção empregada na 

análise 

Fator de segurança obtido 

Parâmetros íntegros Parâmetros reduzidos 

Seção AA’ 1,70 1,54 

Seção BB’ 2,30 2,09 

Seção CC’ 1,15 1,04 

Fonte: Obtido de WALM (2019). 

 

Observa-se que, na seção CC’, os fatores de segurança obtidos são baixos. A WALM 

(2019) sugere que, em virtude da pequena porção lateral em solo/saprolito 

(aproximadamente 25 m), precedendo o maciço são, uma nova ruptura nessa seção não 

incorreria em danos à estrutura do britador. Ainda assim, face ao evento, seria possível 

atingir a estrutura em alvenaria, destacada na Figura 4.37, anteriormente apresentada. 

 

Como sugestões, a WALM (2019) aponta a interdição da casa de alvenaria e 

intensificação das inspeções de campo, com realização após chuvas intensas para 

constatação de trincas no solo, fissuras na estrutura da casa ou qualquer outra evidência 

de deformação no talude. Apontam, ainda, a instalação de prismas ou marcos superficiais 

para o monitoramento de deformações que suportem, caso deflagradas trincas ou outras 
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evidências de deformação, a decisão de interdição da área de influência do pátio. Sugeriu-

se, ainda, a regularização do sistema de drenagem superficial da região a fim de se evitar 

acúmulos de água. 
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5. MÉTODOS 

Neste capítulo, são abordados, brevemente, os métodos e técnicas necessários ao 

desenvolvimento do estudo proposto. Dessa forma, são contempladas metodologias desde 

a validação e interpretação de dados do monitoramento microssísmico, até a avaliação 

particular, em caráter de retroanálise, dos dados associados ao período próximo à ruptura 

do talude do pátio do britador. 

 

Para tal, foram empregados os softwares do Institute of Mine Seismology (IMS) – IMS 

Package, especificamente os softwares Ticker3D (IMS, 2020a) e Trace & Vantage (IMS, 

2020b). 

5.1. DADOS GERAIS DA CAVA 

Em virtude dos percalços com relação à manutenção dos componentes do sistema de 

monitoramento, optou-se por apresentar os resultados de um período de tempo com maior 

número de sensores em pleno funcionamento, o que implica em dados no início do 

monitoramento. Com isso, o estudo contemplou o período de monitoramento de primeiro 

de maio de 2018 a trinta de abril de 2019.  

 

Não fez parte do escopo do estudo o processamento e tratamento dos dados 

microssísmicos. O objetivo do trabalho implicava na manipulação e interpretação dos 

dados e informações oriundas dos dados, porém o processamento e tratamento dos dados 

sísmicos não foram objeto de estudo e foram entendidos como validados, tendo sido 

extensamente avaliados pela IMS. 

 

Em complemento, fez-se necessário, como proposto por Xiao et al. (2016), realizar 

filtragem dos eventos registrados pelos sistemas de acordo com suas assinaturas. Dessa 

forma, foram considerados, exclusivamente, registros associados a eventos naturais e a 

detonações (blasts). Eventos associados a descargas atmosféricas, passagem de veículos 

e sondagens, dentre outros, foram removidos do banco de dados, por não comporem a 

lista de eventos de interesse para o estudo – embora essa classificação tenha ficado a cargo 

da IMS, como previamente mencionado. 
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Como base nessa abordagem, apresentaram-se os resultados do período de interesse, 

considerando-se os registros do sistema de monitoramento e toda a técnica apresentada 

no Capítulo 3. Algumas abordagens disponíveis na literatura não se mostraram viáveis, 

em virtude de inúmeros fatores, estando estas questões apontadas, quando pertinente, ao 

longo do Capítulo 6. 

5.2. DADOS POSSIVELMENTE ASSOCIADOS À RUPTURA DO TALUDE DO PÁTIO DO 

BRITADOR 

Foi realizada uma análise específica para o período de ocorrência da ruptura de interesse, 

do talude do pátio do britador. Nesse sentido, buscou-se avaliar a ocorrência espacial dos 

eventos nos períodos críticos, entendidos de ocorrência e intensificação de trincas e a 

ruptura propriamente dita. 

 

Face à identificação dos eventos registrados próximos ao talude que veio a se romper, 

eles foram avaliados extensamente, considerando-se os parâmetros que puderam ser 

estimados pelo sistema de monitoramento de forma confiável. Como anteriormente 

mencionado, algumas abordagens de análise disponíveis na literatura não se mostraram 

viáveis, em virtude de inúmeros fatores, estando estas questões apontadas quando 

pertinente ao longo do Capítulo 6. 

 

Destacam-se, todavia, as análise de formas de onda (waveform) e demais parâmetros da 

fonte sísmica, bem como a cronologia de sua sucessão, a fim de se observar como o 

sistema de monitoramento microssísmico registrou o fenômeno de ruptura do talude, bem 

como a profundidade dos eventos, associada à profundidade da superfície de ruptura 

identificada em campo quando da ocorrência. 
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6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS GERAIS 

Neste subcapítulo, apresentam-se os resultados gerais da Cava Morro da Mina, a fim de 

se compreender o contexto sísmico local. Tal etapa é importante, para se compreender se 

o período próximo à ruptura de interesse, ocorrida de março de 2019, apresentou 

ocorrência típica ou não de sismos, face ao histórico registrado pelo sistema de 

monitoramento. 

 

6.1.1. Definição do período de monitoramento de interesse 

 

A saúde do sistema é uma métrica que apresenta uma compilação do desempenho dos 

diferentes componentes necessários à eficiência e, consequentemente, adequado 

funcionamento do sistema. Nesse sentido, a Figura 6.1, a seguir, apresenta a oscilação do 

status operacional e da saúde do sistema desde o início do monitoramento, em abril de 

2018, até meados de maio de 2020. 

 

Figura 6.1: Status operacional (que relaciona a quantidade de sensores em franco funcionamento 

sobre o número total de geofones) e saúde do sistema (associado a todos os dispositivos do 

sistema, considerando-se geofones, conversores de sinal, processadores sísmicos, etc.) de 

monitoramento microssísmico da Cava Morro da Mina. 

Fonte: Disponibilizado pela IMS. 
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Observa-se, portanto, que os dois índices variaram consideravelmente, apresentando 

queda sistemática a partir de maio de 2019. Analogamente, os dados do monitoramento 

microssísmico, no tempo, apresentam a distribuição como apontado na Figura 6.2, a 

seguir. Para construção da figura, foram considerados todos os dados do sistema, que 

associa como eventos registros únicos, adquiridos por apenas um sensor. 

 

Figura 6.2: Distribuição cronológica dos eventos registrados pelo sistema – sem filtragem. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

Observa-se que há alta correlação entre as curvas da Figura 6.1 e da Figura 6.2. 

Naturalmente, com o sistema em franco funcionamento, considerando-se que a 

sismicidade na região não seja alterada no período de monitoramento, espera-se que haja 

registros de forma mais sensível do que quando há perda na saúde do sistema. Sistemas 

com fragilidades operacionais não apresentam mesma sensibilidade e, portanto, não 

registram eventos que outrora registrariam, estivessem francamente funcionais. 

 

Não obstante, como anteriormente mencionado, é fundamental considerar regras de 

associação para definição de um evento sísmico a partir de registros e um sistema de 

monitoramento. Dessa forma, propôs-se a consideração de eventos que houvessem 

engatilhado três ou mais sensores, manualmente processados e que tivessem sido aceitos 

como eventos sísmicos naturais ou blasts, buscando-se desconsiderar a inclusão no banco 
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de dados de fontes sísmicas outras, que não eventos naturais ou detonações e que 

houvesse maior robustez na estimativa dos parâmetros da fonte. Obteve-se, assim, a 

Figura 6.3, a seguir. 

 

Figura 6.3: Distribuição cronológica dos eventos registrados pelo sistema – com filtragem de 

engatilhamento de no mínimo três sensores. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

Observa-se, com as figuras, que o sistema apresentou maior atividade no período desde 

seu comissionamento, no fim de abril de 2018, até o final de maio de 2019. Credita-se tal 

fato não a mudanças na sismicidade local, natural ou antrópica, mas à eficiência do 

sistema microssísmico, que sofreu impactos face a questões contratuais de manutenção. 

A falta de manutenção, preventiva e corretiva, dos dispositivos que compõem o sistema 

culmina em importantes falhas em seu funcionamento, de forma que, para que tenha 

desempenho adequado que os dados sejam confiáveis e obtidos a partir das premissas e 

objetivos inicialmente concebidos, deve ser dada atenção a esse tópico.  

 

Portanto, para o período de doze meses de análise no presente estudo, empregou-se de 

primeiro de maio de 2018 a trinta de abril de 2019. Em complemento, filtraram-se os 

eventos considerando-se exclusivamente aqueles que tivessem sido registrados por no 
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mínimo três geofones, de forma que serão apresentados exclusivamente esses resultados 

à frente. 

 

A Figura 6.4, a seguir, apresenta a distribuição cronológica dos eventos registrados pelo 

sistema no período de interesse e com a filtragem proposta, que contemplam os dados 

empregados no presente estudo. 

 

Figura 6.4: Distribuição cronológica dos eventos considerados no presente estudo – com 

filtragem de engatilhamento de no mínimo três sensores entre o período de primeiro de maio de 

2018 a 30 de abril de 2019. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

6.1.2. Distribuição espacial dos eventos 

 

Com base no período de monitoramento e no mesmo critério de aceitação de evento, em 

que seria necessário engatilhar no mínimo três sensores, a distribuição espacial dos 

eventos registrados está indicada a seguir, da Figura 6.5 à Figura 6.12. 
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Figura 6.5: Vista superior da distribuição espacial dos eventos no período considerado de doze 

meses, na escala cronológica. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

Figura 6.6: Vista superior da distribuição espacial dos eventos no período considerado de doze 

meses, na escala de magnitude de momento. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 
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Figura 6.7: Detalhe da vista superior da distribuição espacial dos eventos no período 

considerado de doze meses na Cava Morro da Mina, na escala cronológica. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

Figura 6.8: Detalhe da vista superior da distribuição espacial dos eventos no período 

considerado de doze meses na Cava Morro da Mina, na escala de magnitude de momento. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 
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Figura 6.9: Vista para Norte da distribuição espacial dos eventos no período considerado de 

doze meses. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

Figura 6.10: Vista para Leste da distribuição espacial dos eventos no período considerado de 

doze meses. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 



131 

 

 

Figura 6.11: Perspectiva oblíqua da distribuição espacial dos eventos no período considerado de 

doze meses, na escala cronológica. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

Figura 6.12: Perspectiva oblíqua da distribuição espacial dos eventos no período considerado de 

doze meses, na escala de momento de magnitude. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

Observa-se, de forma exploratória e como tendência para o período apresentando, que a 

maior parte dos eventos associados ao período de interesse, já no ano de 2019, estão 

localizados mais próximos ao fundo da cava, mais superficiais, ao passo que os eventos 

iniciais estavam mais profundos. A Figura 6.13 à Figura 6.16, a seguir, refletem a 
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distribuição dos eventos exclusivamente no período entre janeiro e abril de 2019 em vista 

superior e em visada para leste, respectivamente. 

 

Figura 6.13: Detalhe da vista superior da distribuição espacial dos eventos entre janeiro e abril 

de 2019, com clara concentração na porção norte da cava, em escala cronológica. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

Figura 6.14: Detalhe da vista superior da distribuição espacial dos eventos entre janeiro e abril 

de 2019, com clara concentração na porção norte da cava, em escala de magnitude de momento. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 
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Figura 6.15: Vista para Leste da distribuição espacial dos eventos entre janeiro e abril de 2019, 

com concentração na porção norte da cava, em escala cronológica. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

Figura 6.16: Vista para Leste da distribuição espacial dos eventos entre janeiro e abril de 2019, 

com concentração na porção norte da cava, em escala de magnitude de momento. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

De forma exploratória, percebe-se que os eventos registrados estão alinhados à feição 2 

indicada pela Neogeo (2019b) em seu trabalho, como apresentado na Figura 6.17, 

inclusive aparentemente contendo os eventos de maior magnitude. Não obstante, tal 

observação carece de comprovação a partir de estudo do comportamento geoestrutural do 

maciço da cava, bem como mapeamento geológico-geotécnico para avaliar indícios que 

comprovem a feição apontada pela Neogeo. 
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Figura 6.17: Confronto entre a dados de Neogeo (2019b) da feição 2 (em marrom) e os eventos 

da Cava Morro da Mina entre janeiro e abril de 2019, em que se observa o direcionamento 

aproximadamente alinhado à feição 2. 

Fonte: Elaborado a partir de dados de Neogeo (2019b) e do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

Possivelmente, o acúmulo de eventos sobre a cava, em contraponto a regiões externas, 

como Mesquita Sampaio, se deve ao desconfinamento do maciço pela lavra. Com isso, 

há consequente rearranjo de tensões, em cenário de alívio, culminando na 

microssismicidade percebida.  

 

Embora não se tenha tido acesso aos dados detalhados de produção ou desmonte, acredita-

se que um possível motivo para os eventos superficiais e aglomerados na zona norte da 

cava durante o ano de 2019 esteja associado à mobilização de frentes de lavras nessa 

região, bem como seu contexto geoestrutural. Outra justificativa pode estar associada às 
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cargas empregadas, de forma que cargas maiores podem se relacionar aos eventos mais 

profundos, face a eventos de aftershock mais distantes, de acordo com a energia liberada. 

 

De toda forma, face à intenção de se expandir a mina em direção à região conhecida como 

Mesquita Sampaio, a compreensão desse comportamento pode ser conveniente para o 

planejamento de mina a curto e longo prazo, bem como para a gestão dos recursos 

envolvidos, sobretudo associado à sismicidade local. 

 

Embora haja eventos localizados “no ar”, naturalmente isso é uma limitação de técnica 

de localização. Especialmente a adoção de um modelo homogêneo de velocidades de 

propagação de ondas mecânicas, bem como os valores empregados, acaba incorrendo 

nesses erros de localização. Erros na estimativa de profundidade tendem a ser 

substancialmente maiores do que os erros em planta (norte-leste). 

 

6.1.3. Caracterização geral dos resultados obtidos 

 

Para o período considerado de doze meses, tem-se a relação de Gutenberg-Richter 

apresentada na Figura 6.18, a seguir.  

 

Figura 6.18: Relação de Gutenberg-Richter para os eventos registrados no período considerado. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 
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Usualmente, o b-value para regiões monitoradas é próximo a 1,0, em que a ocorrência de 

eventos cai dez vezes com o aumento unitário da magnitude. Observa-se, pelos resultados 

do monitoramento, que o b-value obtido, representado nos softwares da IMS como 𝛽, é 

igual a 0,8. 

 

O b-value inferior à unidade indica que a ocorrência de eventos cai menos de dez vezes 

com o aumento unitário da magnitude; ou seja, há mais eventos de “grandes” magnitudes 

do que se esperaria, embora seja fundamental destacar que se entende aqui como “grande” 

magnitude apenas valores positivos, que usualmente seriam entendidos como pequenos. 

 

Esse resultado, a priori, não é o esperado. Haja vista que se trata de uma região de 

mineração ativa, é de se esperar que haja eventos induzidos de baixa magnitude, 

aumentando a participação nessa faixa e, portanto, aumentando o b-value. Grechka & 

Heigl (2017) indicam que o b-value para microssismicidade ainda é controverso, sendo 

usualmente encontrado valores altos na indústria de fraturamento hidráulico.  

 

Possivelmente, esse resultado é fruto da sismicidade local, atípica para os padrões 

brasileiros, que incorre em eventos de “grande” magnitude na região de Cajati, dentro da 

amostra considerada na relação de Gutenberg-Richter. Outro possível motivo reside na 

sensibilidade do sistema de monitoramento e nas regras de associação. Como previamente 

mencionado, não foi escopo da presente dissertação a proposta de regras de associação 

para os eventos sísmicos e, portanto, foi considerado o banco de dados disponível. Não 

obstante, pode se fazer conveniente propor critérios de aceitação de eventos a partir, por 

exemplo, de formas de ondas para filtragem dos registros. Essa ação pode alterar a 

quantidade de eventos e, consequentemente, a relação de Gutenberg-Richter. 

 

Por fim, a literatura ainda aponta que o descolamento da curva em magnitudes maiores, 

dado o objetivo do sistema de monitoramento, é esperado, uma vez que o comportamento 

começa a ser um pouco errante, perdendo sua linearidade.  
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Figura 6.19, a seguir, apresenta a distribuição dos eventos sísmicos de acordo com a hora 

e o dia da semana de ocorrência. Com isso, observa-se que não há relação aparente entre 

a ocorrência de sismos de determinadas magnitudes (de acordo com a legenda das figuras) 

e dias da semana ou horas do dia.  

 

 

Figura 6.19: Distribuição horária e semanal das magnitudes dos sismos registrados no período 

considerado de doze meses. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 
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As detonações da mineradora ocorrem prioritariamente em dias úteis, embora 

atipicamente ocorra em finais de semana e feriados, nos horários de 12:15 e 17:15. Com 

isso, embora se saiba que parte dos eventos registrados de magnitude positiva sejam 

oriundos de atividades antrópicas, pode-se afirmar que há sistemática ocorrência de 

sismos de maior magnitude, representados com a cor verde, em horários e dias de semana 

em que não há detonação na mina, indicando ocorrência natural, fora dos horários de 

detonação de mina. 

 

6.1.4. Caracterização dos ground motions registrados 

 

Com base no período de monitoramento, tem-se a Tabela 6.1, a seguir, com a tabela de 

ground motions registrados pelos sensores microssísmicos. Ainda assim, aplicam-se as 

regras de associação, tendo sido considerados exclusivamente eventos que tenham 

engatilhado três ou mais sensores, tenham passado pelo processamento manual de um 

sismólogo da IMS e tenham sido aceitos como evento natural ou blast. 

 

Tabela 6.1: Estatística dos eventos de interesse no período entre maio de 2018 e abril de 2019, 

sem filtragem de dados anômalos, com PGV [mm/s] e PGA [m/s²]. 

Sensor 
Média Máximo 

PGV PGA PGV PGA 

1 0,007 0,007 4,638 3,601 

2 0,007 0,009 4,293 2,529 

3 0,018 0,029 7,636 10,109 

4 0,030 0,031 13,352 13,513 

5 0,026 0,034 11,010 19,688 

6 0,027 0,032 22,763 25,808 

7 0,019 0,033 2,592 6,167 

8 0,020 0,039 2,119 12,325 

9 0,006 0,019 3,420 16,794 

10 0,007 0,021 3,111 16,879 

11 0,007 0,012 2,964 15,075 

12 0,007 0,018 5,026 2,934 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

Em complemento, foi elaborada a Figura 6.20, a seguir, que apresenta a distribuição dos 

ground motions no tempo. 
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Figura 6.20: Distribuição dos ground motions ao longo do período de interesse. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

Observa-se que há um intervalo em dezembro de 2018, especificamente entre os dias 

quinze e 21, em que não há registros. Além disso, a maior parte das medições tanto para 

PGA, quanto para PGV, como esperado, encontra-se no limite inferior, próximo a zero. 

Ou seja, trata-se de distribuições bastante assimétricas. A Figura 6.21, a seguir, apresenta 

o sumário estatístico para o pico de velocidade do terreno para o período de interesse de 

um ano. 
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Figura 6.21: Sumário estatístico do peak ground velocity (PGV) para o período de interesse. 

Fonte: Obtido a partir do software Minitab (MINITAB INC., 2016). 

 

Observa-se que a distribuição é muito assimétrica, com muitos outliers estatísticos à 

direita, o que leva a uma média muito superior e com maior intervalo de confiança do que 

o parâmetro de mediana, com mesmo nível de significância (0,05). Como esperado, o 

teste de normalidade de Anderson-Darling é negativo, descartando-se essa hipótese, e 

observa-se a proximidade dos três quartis (0,007; 0,0011 e 0,0025). Assim, embora haja 

pontos aberrantes na amostra, como o valor máximo de 22,7632 mm/s, esse valor não é 

representativo estatisticamente e é muito discrepante do comportamento esperado. 

 

Há de se destacar, ainda, que os principais valores à direita, associados a grandes 

vibrações, possivelmente estão associados a excitações eletromagnéticas do sistema, 

como descargas atmosféricas, representando uma interferência, e não um registro físico 

de vibração real do terreno. Neste sentido, os dados aqui apresentados se mostram 

superestimados e, para estudos mais específicos da sismicidade local e de ameaça sísmica, 

carecem de refinamento. 
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Analogamente, a Figura 6.22, a seguir, apresenta o sumário estatístico do pico de 

aceleração do terreno. 

 

Figura 6.22: Sumário estatístico da peak ground acceleration (PGA) para o período de interesse. 

Fonte: Obtido a partir do software Minitab (MINITAB INC., 2016). 

 

Da mesma forma, há forte assimetria e maior convergência dos intervalos de confiança 

da mediana, mais baixa, do que da média, mais alta, para nível de significância de 0,05. 

Os quartis são também bastante próximos (0,0008; 0,0010 e 0,0017) e novamente há 

muitos outliers estatísticos mesmo de valores baixos, em virtude da proximidade dos 

quartis. O teste de normalidade de Anderson-Darling também retorna resultado negativo, 

o que é coerente, haja vista que os fenômenos de PGV e PGA são correlatos e, portanto, 

a distribuição estatística deve ser a mesma, no caso não sendo a normal a que melhor se 

adeque aos dados. 

 

Novamente aplicam-se os comentários associados à necessidade de refinamento do banco 

de dados para utilização dos dados para estudos mais profundos, haja vista que não foi 

feita filtragem dos registros, sendo uma fonte importante de outliers de grandes vibrações 

descargas atmosféricas. 
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6.2. RUPTURA DE 21 DE MARÇO DE 2019 

Esse subcapítulo tem por objetivo avaliar os dados do monitoramento microssísmico 

durante o período de ruptura do talude do pátio do britador, que ocorreu na madrugada 

do dia 21 de março de 2019. 

 

6.2.1. Saúde do sistema no período 

 

Primeiramente, há de se avaliar a saúde do sistema de monitoramento microssísmico no 

período da ruptura do talude do pátio do britador, a fim de se considerar seu efeito nos 

resultados registrados. 

 

Nesse sentido, foram realizados, pelo sistema, testes de pulso no dia 19 de março de 2019 

às 03:03:30 para os sensores 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. No dia 20 de março de 2019 às 

03:03:30 para os sensores 3, 4, 9 e 10 e às 08:47:00 para os sensores 11 e 12. No dia 21 

de março, para os sensores 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Os resultados estão apresentados a 

seguir, da Figura 6.23 à Figura 6.26, com resultados positivos. 
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Figura 6.23: Resultado dos testes de pulso do dia 19 de março de 2019 às 03:03:29 para os 

sensores 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

Figura 6.24: Resultado dos testes de pulso do dia 20 de março de 2019 às 03:03:30 para os 

sensores 3, 4, 9 e 10. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 
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Figura 6.25: Resultado dos testes de pulso do dia 20 de março de 2019 às às 08:47:00 para os 

sensores 11 e 12. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

 

Figura 6.26: Resultado dos testes de pulso do dia 21 de março de 2019 às 03:03:29 para os 

sensores 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 
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Avaliou-se, também, o teste de pulso do dia 15 de março de 2019, e já havia resultado 

apenas para os sensores 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, como apontado na Figura 6.27, a seguir. 

 

 

Figura 6.27: Resultado dos testes de pulso do dia 15 de março de 2019 às 03:03:30 para os 

sensores 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

Ao se observar que não se obteve resultado para os testes de pulso dos sensores 1, 2, 5 e 

6, procurou-se, nos resultados do monitoramento microssísmico, o último registro de teste 

de pulso disponível para cada sensor, de forma que se percebeu que os sensores 5 e 6 

tiveram resultado positivo pela última vez em 10 de janeiro de 2019 e os sensores 1 e 2, 

em 2 de janeiro de 2019, tendo esses dois últimos já apresentado avarias. Possivelmente, 

os problemas dos quatro sensores estão associados às suas estações sísmicas. Assim, na 

prática, o sistema de monitoramento microssísmico, à época da ruptura do talude do pátio 
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do britador, era composto por apenas oito geofones operantes. Tal fato tem implicações 

diretas na sensibilidade do sistema. 

 

A Figura 6.28, a seguir, apresenta a análise de sensibilidade, no sentido da magnitude 

mínima perceptível pelo sistema de monitoramento plenamente funcional, como 

concebido, considerando-se seus doze geofones como operantes. Em seguida, a Figura 

6.29 apresenta a mesma análise, porém considerando-se as avarias identificadas no 

período da ruptura do pátio do britador, de forma a considerar um cenário em que o 

sistema de monitoramento é composto por apenas oito geofones. 

 

Figura 6.28: Análise de sensibilidade de magnitude local mínima perceptível do sistema de 

monitoramento como concebido, com doze geofones em funcionamento.  

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 



147 

 

 

Figura 6.29: Análise de sensibilidade de magnitude local mínima perceptível do sistema de 

monitoramento considerando-se as avarias identificadas, com oito geofones em funcionamento.  

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

As análises de sensibilidade apresentadas são obtidas a partir de modelagem no software 

Trace & Vantage (IMS, 2020b) e, para tal, são necessárias apenas as localizações dos 

sensores. Elas apresentam a magnitude mínima perceptível pelo sistema na superfície. 

Porém, como os sensores estão em profundidade, em subsuperfície a sensibilidade tende 

a aumentar até o centroide do arranjo, passando, após esse ponto, a diminuir 

indefinidamente. 

 

Embora esses resultados sejam confiáveis na perspectiva de se tratar de uma técnica e de 

softwares consolidados, é de se estranhar que a redução do número de geofones no arranjo 

aumente a sensibilidade em alguns pontos, como acontece, por exemplo, no próprio 

talude do pátio do britador, área de particular interesse para o presente trabalho, 

contrariando as sugestões da literatura científica sobre o tema.  
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6.2.2. Distribuição espacial dos eventos durante o processo de ruptura 

 

Como apresentado na revisão dos documentos disponíveis acerca da ruptura do talude do 

pátio do britador, que ocorreu aproximadamente aos trinta minutos do dia 21 de março 

de 2019, buscou-se, a partir dos dados do monitoramento microssísmico, avaliar a 

ocorrência de eventos no período anterior e posterior à ocorrência. 

 

A partir do dia 15 de março de 2019, perceberam-se trincas (Figura 4.35), apontando que 

o processo de instabilização do talude já tinha sido iniciado. Por isso, a Figura 6.30, a 

seguir, apresenta a distribuição de eventos microssísmicos entre meia noite de 14 de 

março e meia noite de 22 de março de 2019. Novamente, consideraram-se como eventos 

apenas os registros quando engatilhados três sensores ou mais. 

 

Figura 6.30: Vista superior da distribuição espacial dos eventos entre meia noite de 14 de março 

e de 22 de março de 2019, com destaque aos próximos ao pátio do britador. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

Observa-se, no talude do pátio do britador, uma aglomeração de eventos, destacados no 

círculo em vermelho, aproximando-se do período de ruptura. No entanto, não foi 

registrado pelo sistema evento no período de identificação ou intensificação das trincas, 

entre 15 e 18 de março. 
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Assim, apresenta-se a Figura 6.31, a seguir, na qual a distribuição de eventos 

microssísmicos entre meia noite de 20 de março e meia noite de 22 de março de 2019 é 

apontada, seguindo-se as mesmas regras de associação. 

 

Figura 6.31: Vista superior da distribuição espacial dos eventos entre meia noite de 20 de março 

e de 22 de março de 2019, com destaque aos próximos ao pátio do britador. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

Nota-se que há acúmulo de eventos no talude norte e no talude sudoeste (destacado no 

círculo em vermelho), onde, aproximadamente à meia noite e trinta minutos do dia 21 de 

março de 2019, houve a ruptura. Para melhor entender a progressão cronológica, a Figura 

6.32, a seguir, apresenta os eventos entre 23h de 20 de março e 4h da manhã de 21 de 

março de 2019. 
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Figura 6.32: Vista superior da distribuição espacial dos eventos entre 23h de 20 de março e 4h 

de 21 de março de 2019. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

Observa-se, portanto, a concentração de eventos no talude do pátio do britador desde 

23:45 de 20 de março, aproximadamente 45 minutos antes da ruptura. Como apontado 

anteriormente, a hora exata da ruptura é desconhecida, sendo atribuída aproximadamente 

aos trinta minutos do dia 21 de março de 2019. 

 

A Figura 6.33, por sua vez, permite observar a progressão dos eventos em subsuperfície. 

 

Figura 6.33: Vista oblíqua da distribuição espacial dos eventos entre 23h de 20 de março e 4h de 

21 de março de 2019. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 
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Nota-se que os eventos estão localizados bem próximo aonde de fato ocorreu a ruptura 

do talude. A Tabela 6.2, a seguir, apresenta algumas informações sobre os sete eventos 

registrados entre 23h de 20 de março e 4h da manhã de 21 de março de 2019 no talude do 

pátio do britador. 

 

Tabela 6.2: Eventos próximos à ruptura do talude do pátio do britador. 

Data Horário 
Sensores engatilhados 

(em ordem de acionamento) 

Tipo de 

processamento 
ML MW 

20/03/2019 23:45:31 7, 8, 9, 10 Manual -2,3 -0,4 

20/03/2019 23:45:36 7, 8, 9, 10, 12 Manual -2,0 -0,3 

20/03/2019 23:55:03 10, 7, 8, 9, 3, 11 Manual -1,3 0,2 

21/03/2019 00:11:38 7, 8, 9, 10 Manual -2,0 -0,2 

21/03/2019 00:49:30 7, 8, 9, 10 Manual -2,3 -0,5 

21/03/2019 01:07:47 7, 8, 9, 10 Manual -1,9 -0,1 

21/03/2019 03:13:37 7, 8, 9, 10, 11 Manual -2,0 -0,2 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

6.2.3. Série de eventos possivelmente associados à ruptura do talude 

 

De forma complementar à observação da série de eventos possivelmente associados à 

ruptura do talude, faz-se necessária consideração mais minuciosa a seus respeitos, a ser 

abordada a seguir discriminadamente. Foram considerados apenas eventos manualmente 

processados, o que implica que as chegadas de ondas P e S foram marcadas por 

sismólogos da IMS, de forma mais acurada do que pelo processo automático, em eventos 

registrados por mais de três sensores. 

 

6.2.3.1. Evento ocorrido às 23:45:31 de 20 de março de 2019 

 

O primeiro dos eventos ocorridos após 23h teve magnitude local -2,3 e magnitude de 

momento -0,4. Sua localização, associada aos sensores engatilhados, está indicada na 

Figura 6.34, a seguir. 



152 

 

 

Figura 6.34: Triangularização do evento registrado em 20 de março de 2019 às 23:45:31. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

A Figura 6.35, a seguir, apresenta os sismogramas e as FFT (transformada de Fourier) de 

cada registro, de acordo com a ordem de engatilhamento, para o evento em questão. 
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Figura 6.35: Sismogramas e FFT obtidos pelos sensores 7, 8, 9 e 10 (ordem descendente) 

durante o evento de 20 de março de 2019 às 23:45:31. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

A Figura 6.36, a seguir, apresenta a forma de onda característica desse evento, em detalhe, 

para melhor visualização. 
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Figura 6.36: Forma de onda detalhada obtida pelos sensores 7, 8, 9 e 10 durante o evento de 20 

de março de 2019 às 23:45:31. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

A forma de onda (waveform) foi comparada com as presentes no trabalho de Xiao et al. 

(2016), de forma que assemelham a “diferentes formas de onda de sinal de fraturamento 

de maciço rochoso” (Figura 3.7). Além disso, a corner frequency foi de 16 Hz, 

considerada baixa. Com isso, acredita-se que esse evento possa estar associado a quebra 

de ponte rochosa no interior do maciço, mesmo que de forma não perceptível na superfície 

do talude. Portanto, considera-se esse o primeiro evento registrado pelo sistema de 

monitoramento microssísmico associado à ruptura do talude do pátio do britador. 

 

Em complemento, a Figura 6.37, a seguir, apresenta o shake map (mapa de distribuição 

do pico de velocidade do terreno, PGV) com base nos registros dos sensores engatilhados. 

Na parte direita inferior da imagem, há indicação dos PGV de cada sensor. 
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Figura 6.37: Shake map de PGV a partir dos registros do evento de 20 de março de 2019 às 

23:45:31. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

6.2.3.2. Evento ocorrido às 23:45:36 de 20 de março de 2019 

 

O segundo dos eventos ocorridos após 23h teve magnitude local -2,0 e magnitude de 

momento -0,3. Sua localização, associada aos sensores engatilhados, está indicada na 

Figura 6.38, a seguir. 

 

Figura 6.38: Triangularização do evento registrado em 20 de março de 2019 às 23:45:36. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 
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A Figura 6.39, a seguir, apresenta os sismogramas e as FFT (transformada de Fourier) de 

cada registro, de acordo com a ordem de engatilhamento, para o evento em questão. 
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Figura 6.39: Sismogramas e FFT obtidos pelos sensores 7, 8, 9, 10 e 12 (ordem descendente) 

durante o evento de 20 de março de 2019 às 23:45:36. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 
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A Figura 6.40, a seguir, apresenta a forma de onda característica desse evento, em detalhe, 

para melhor visualização. 

 

Figura 6.40: Forma de onda detalhada obtida pelos sensores 7, 8, 9, 10 e 12 durante o evento de 

20 de março de 2019 às 23:45:36. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

A forma de onda (waveform) foi comparada com as presentes no trabalho de Xiao et al. 

(2016), de forma que assemelham a “diferentes formas de onda de sinal de fraturamento 

de maciço rochoso” (Figura 3.7). Além disso, a corner frequency foi de 19,5 Hz, 

considerada baixa. Com isso, acredita-se que esse evento possa estar associado a quebra 

de ponte rochosa no interior do maciço, mesmo que de forma não perceptível na superfície 

do talude. 

 

Em complemento, a Figura 6.41, a seguir, apresenta o shake map (mapa de distribuição 

do pico de velocidade do terreno, PGV) com base nos registros dos sensores engatilhados. 

Na parte direita inferior da imagem, há indicação dos PGV de cada sensor. 
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Figura 6.41: Shake map de PGV a partir dos registros do evento de 20 de março de 2019 às 

23:45:36. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

6.2.3.3. Evento ocorrido às 23:55:03 de 20 de março de 2019 

 

O terceiro dos eventos ocorridos após 23h teve magnitude local -1,3 e magnitude de 

momento 0,2. Sua localização, associada aos sensores engatilhados, está indicada na 

Figura 6.42, a seguir. 

 

Figura 6.42: Triangularização do evento registrado em 20 de março de 2019 às 23:55:03. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 
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A Figura 6.43, a seguir, apresenta os sismogramas e as FFT (transformada de Fourier) de 

cada registro, de acordo com a ordem de engatilhamento, para o evento em questão. 
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Figura 6.43: Sismogramas e FFT obtidos pelos sensores 10, 7, 8, 9 e 3 (ordem descendente) 

durante o evento de 20 de março de 2019 às 23:55:03.  

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 
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Houve, ainda, um registro desconsiderado em virtude da incapacidade de identificação 

do momento de chegada das ondas P e S pelos sismólogos. Não obstante, o registro está 

apontado na Figura 6.44. 

 

 
Figura 6.44: Sismogramas e FFT obtidos pelo sensor 11 durante o evento de 20 de março de 

2019 às 23:55:03, porém desconsiderado para análise do evento face à impossibilidade de 

identificação dos momentos de chegada das ondas P e S 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

A Figura 6.45, a seguir, apresenta a forma de onda característica desse evento, em detalhe, 

para melhor visualização. 
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Figura 6.45: Forma de onda detalhada obtida pelos sensores 10, 7, 8, 9, 3 e durante o evento de 

20 de março de 2019 às 23:55:03. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

A forma de onda (waveform) foi comparada com as presentes no trabalho de Xiao et al. 

(2016), de forma que assemelham a “diferentes formas de onda de sinal de fraturamento 

de maciço rochoso” (Figura 3.7). Além disso, a corner frequency foi de 12,2 Hz, 

considerada baixa. Com isso, acredita-se que esse evento possa estar associado a quebra 

de ponte rochosa no interior do maciço, mesmo que de forma não perceptível na superfície 

do talude.  

 

Em complemento, a Figura 6.46, a seguir, apresenta o shake map (mapa de distribuição 

do pico de velocidade do terreno, PGV) com base nos registros dos sensores engatilhados. 

Na parte direita inferior da imagem, há indicação dos PGV de cada sensor. 
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Figura 6.46: Shake map de PGV a partir dos registros do evento de 20 de março de 2019 às 

23:55:03. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

6.2.3.4. Evento ocorrido a 00:11:38 de 21 de março de 2019 

 

O quarto dos eventos ocorridos após 23h teve magnitude local -2,0 e magnitude de 

momento -0,2. Sua localização, associada aos sensores engatilhados, está indicada na 

Figura 6.47, a seguir. 

 

Figura 6.47: Triangularização do evento registrado em 21 de março de 2019 a 00:11:36. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 
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A Figura 6.48, a seguir, apresenta os sismogramas e as FFT (transformada de Fourier) de 

cada registro, de acordo com a ordem de engatilhamento, para o evento em questão. 

 

 

 

 

 
Figura 6.48: Sismogramas e FFT obtidos pelos sensores 7, 8, 9 e 10 (ordem descendente) 

durante o evento de 21 de março de 2019 a 00:11:38. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 
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A Figura 6.49, a seguir, apresenta a forma de onda característica desse evento, em detalhe, 

para melhor visualização. 

 

Figura 6.49: Forma de onda detalhada obtida pelos sensores 7, 8, 9 e 10 durante o evento de 21 

de março de 2019 a 00:11:38. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

A forma de onda (waveform) foi comparada com as presentes no trabalho de Xiao et al. 

(2016), de forma que assemelham a “diferentes formas de onda de sinal de fraturamento 

de maciço rochoso” (Figura 3.7). Além disso, a corner frequency foi de 16,3 Hz, 

considerada baixa. Com isso, acredita-se que esse evento possa estar associado a quebra 

de ponte rochosa no interior do maciço, mesmo que de forma não perceptível na superfície 

do talude.  

 

Em complemento, a Figura 6.50, a seguir, apresenta o shake map (mapa de distribuição 

do pico de velocidade do terreno, PGV) com base nos registros dos sensores engatilhados. 

Na parte direita inferior da imagem, há indicação dos PGV de cada sensor. 
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Figura 6.50: Shake map de PGV a partir dos registros do evento de 21 de março de 2019 a 

00:11:38. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

6.2.3.5. Evento ocorrido a 00:49:30 de 21 de março de 2019 

 

O quinto dos eventos ocorridos após 23h teve magnitude local -2,3 e magnitude de 

momento -0,5. Sua localização, associada aos sensores engatilhados, está indicada na 

Figura 6.51, a seguir. 

 

Figura 6.51: Triangularização do evento registrado em 21 de março de 2019 a 00:49:30. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 
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A Figura 6.52, a seguir, apresenta os sismogramas e as FFT (transformada de Fourier) de 

cada registro, de acordo com a ordem de engatilhamento, para o evento em questão. 

 

 

 

 

 
Figura 6.52: Sismogramas e FFT obtidos pelos sensores 7, 8, 9 e 10 (ordem descendente) 

durante o evento de 21 de março de 2019 a 00:49:30. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 
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A Figura 6.53, a seguir, apresenta a forma de onda característica desse evento, em detalhe, 

para melhor visualização. 

 

Figura 6.53: Forma de onda detalhada obtida pelos sensores 7, 8, 9 e 10 durante o evento de 21 

de março de 2019 a 00:49:30. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

A forma de onda (waveform) foi comparada com as presentes no trabalho de Xiao et al. 

(2016), de forma que assemelham a “diferentes formas de onda de sinal de fraturamento 

de maciço rochoso” (Figura 3.7). Além disso, a corner frequency foi de 21,4 Hz, 

considerada baixa. Com isso, acredita-se que esse evento possa estar associado a quebra 

de ponte rochosa no interior do maciço, mesmo que de forma não perceptível na superfície 

do talude.  

 

Em complemento, a Figura 6.54, a seguir, apresenta o shake map (mapa de distribuição 

do pico de velocidade do terreno, PGV) com base nos registros dos sensores engatilhados. 

Na parte direita inferior da imagem, há indicação dos PGV de cada sensor. 



170 

 

 

Figura 6.54: Shake map de PGV a partir dos registros do evento de 21 de março de 2019 a 

00:49:30. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

6.2.3.6. Evento ocorrido à 01:07:47 de 21 de março de 2019 

 

O sexto dos eventos ocorridos após 23h teve magnitude local -1,9 e magnitude de 

momento -0,1. Sua localização, associada aos sensores engatilhados, está indicada na 

Figura 6.55, a seguir. 

 

Figura 6.55: Triangularização do evento registrado em 21 de março de 2019 à 01:07:47. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 
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A Figura 6.56, a seguir, apresenta os sismogramas e as FFT (transformada de Fourier) de 

cada registro, de acordo com a ordem de engatilhamento, para o evento em questão. 

 

 

 

 

 
Figura 6.56: Sismogramas e FFT obtidos pelos sensores 7, 8, 9 e 10 (ordem descendente) 

durante o evento de 21 de março de 2019 à 01:07:47. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 
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A Figura 6.57, a seguir, apresenta a forma de onda característica desse evento, em detalhe, 

para melhor visualização. 

 

Figura 6.57: Forma de onda detalhada obtida pelos sensores 7, 8, 9 e 10 durante o evento de 21 

de março de 2019 à 01:07:47. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

A forma de onda (waveform) foi comparada com as presentes no trabalho de Xiao et al. 

(2016), de forma que assemelham a “diferentes formas de onda de sinal de fraturamento 

de maciço rochoso” (Figura 3.7). Além disso, a corner frequency foi de 12 Hz, 

considerada baixa. Com isso, acredita-se que esse evento possa estar associado a quebra 

de ponte rochosa no interior do maciço, mesmo que de forma não perceptível na superfície 

do talude.  

 

Em complemento, a Figura 6.58, a seguir, apresenta o shake map (mapa de distribuição 

do pico de velocidade do terreno, PGV) com base nos registros dos sensores engatilhados. 

Na parte direita inferior da imagem, há indicação dos PGV de cada sensor. 
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Figura 6.58: Shake map de PGV a partir dos registros do evento de 21 de março de 2019 à 

01:07:47. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

6.2.3.7. Evento ocorrido às 03:13:37 de 21 de março de 2019 

 

O sétimo e último dos eventos ocorridos após 23h teve magnitude local -2,0 e magnitude 

de momento -0,2. Sua localização, associada aos sensores engatilhados, está indicada na 

Figura 6.59, a seguir. 

 

Figura 6.59: Triangularização do evento registrado em 21 de março de 2019 às 03:13:37. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 
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A Figura 6.60, a seguir, apresenta os sismogramas e as FFT (transformada de Fourier) de 

cada registro, de acordo com a ordem de engatilhamento, para o evento em questão. 
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Figura 6.60: Sismogramas e FFT obtidos pelos sensores 7, 8, 9, 10 e 11 (ordem descendente) 

durante o evento de 21 de março de 2019 às 03:13:37. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 
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A Figura 6.61, a seguir, apresenta a forma de onda característica desse evento, em detalhe, 

para melhor visualização. 

 

Figura 6.61: Forma de onda detalhada obtida pelos sensores 7, 8, 9, 10 e 11 durante o evento de 

21 de março de 2019 às 03:13:37. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

A forma de onda (waveform) deste evento apresenta particularidades que o distingue dos 

demais. Em todos os sensores, não há um decaimento típico da amplitude, mas sobretudo 

nos sensores 9, 10 e 11 esse efeito é evidente, indicando um mecanismo possivelmente 

diferente. Essa assinatura é associada a impacto de material em uma superfície. A corner 

frequency foi de 12 Hz, considerada baixa, o que é coerente com a hipótese. Ou seja, 

possivelmente, nesse horário houve remobilização de blocos, culminando na assinatura 

de impacto em alguma berma, percebida pelos sensores. 
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Em complemento, a Figura 6.62, a seguir, apresenta o shake map (mapa de distribuição 

do pico de velocidade do terreno, PGV) com base nos registros dos sensores engatilhados. 

Na parte direita inferior da imagem, há indicação dos PGV de cada sensor. 

 

Figura 6.62: Shake map de PGV a partir dos registros do evento de 21 de março de 2019 às 

03:13:37. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

6.2.4. Considerações gerais sobre a série de eventos possivelmente associados 

à ruptura do talude 

 

Infelizmente, em virtude de incertezas de localização e prumo dos sensores, bem como 

da relação sinal-ruído dos registros, não foi possível avaliar nem os mecanismos focais, 

nem a aderência ao modelo de Brune. De maneira geral, embora esses diagramas 

pudessem ser gerados, eles tinham baixa confiabilidade e, por isso, foram 

desconsiderados na análise. 

 

Com base nisso, a Tabela 6.3, a seguir, apresenta uma síntese dos parâmetros dos eventos. 
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Tabela 6.3: Síntese de parâmetros da série de eventos possivelmente associados à ruptura do talude do pátio do britador (Datum SAD69, Zona 22S). 

Evento sísmico 1 2 3 4 5 6 7 

Data 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

Horário 23:45:31 23:45:36 23:55:03 00:11:38 00:49:30 01:07:47 03:13:37 

Coordenadas 

Leste (m) 790.148,9 790.139,2 790.205,9 790.104,0 790.084,3 790.135,7 790.137,6 

Norte (m) 7.264.827,4 7.264.852,5 7.264.841,4 7.264.863,3 7.264.876,9 7.264.858,7 7.264.841,1 

Z (m) -24,3 -117,7 -107,3 -242,5 -182,6 -73,6 47,6 

Tensão aparente (Nm) 4,15E+01 2,73E+02 3,13E+02 1,15E+02 9,59E+01 5,46E+01 7,64E+01 

Volume aparente (m³) 3,86E+06 6,82E+05 3,63E+06 2,53E+06 1,17E+06 7,82E+06 4,21E+06 

Corner Frequency (Hz) 16,0 19,5 12,2 16,3 21,4 12,0 12,0 

Stress Drop dinâmico (kPa) 8,39E-01 7,41E-01 8,03E-01 2,84E-01 2,07E-01 8,71E-01 9,66E-01 

Stress Drop estático (kPa) 1,030 1,160 1,590 0,951 0,827 0,894 1,570 

Energia (J) 4,04E-01 3,08E+00 2,16E+01 2,03E+00 6,52E-01 1,41E+00 1,49E+00 

Índice de Energia 3,36E-02 2,02E-01 7,81E-02 6,51E-02 9,61E-02 2,45E-02 4,07E-02 

Energia de Onda P (J) 1,09E-01 3,00E-01 1,34E+00 1,02E+00 3,26E-01 3,26E-01 6,62E-01 

Energia de Onda S (J) 2,95E-01 2,78E+00 2,02E+01 1,02E+00 3,26E-01 1,09E+00 8,28E-01 

𝐸𝑆/𝐸𝑃 2,71 9,27 15,07 1,00 1,00 3,34 1,25 

Magnitude Local -2,3 -2,0 -1,3 -2,0 -2,3 -1,9 -2,0 

Momento tensor (Nm) 3,21E+08 3,73E+08 2,28E+09 5,82E+08 2,24E+08 8,54E+08 6,43E+08 

Magnitude de Momento -0,4 -0,3 0,2 -0,2 -0,5 -0,1 -0,2 

Gatilhos aceitos 4 5 5 4 4 4 5 

Sensores engatilhados 4 5 6 4 4 4 5 

Potência (m³) 9,73E-03 1,13E-02 6,89E-02 1,76E-02 6,79E-03 2,59E-02 1,95E-02 

Raio da fonte pelo modelo de 

Brune (m) 
78,08 63,95 102,46 76,34 58,19 103,85 103,75 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 
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A partir dos dados contidos na Tabela 6.3, observa-se: 

 

− O índice de energia do evento de 20 de março de 2019 às 23:45:31 é o mais alto, 

o que sugere que a tensão que culminou na fonte do evento no momento de sua 

ocorrência seja maior do que os demais; 

 

− O evento de maior liberação de energia e potência sísmicas é o ocorrido às 

23:55:03 de 20 de março de 2019, também associado à maior tensão aparente e, 

para esse evento, a relação de energia por ondas S e ondas P (𝐸𝑠 𝐸𝑝⁄ ) foi a maior, 

acima de 15, indicando fonte fundamentalmente cisalhante, com forte 

componente CLVD; e 

 

− O evento de maior volume aparente é o que ocorre à 01:07:47 de 21 de março de 

2019, estando esse parâmetro associado à deformação inelástica cossísmica ao 

redor da fonte. De maneira geral, sabe-se que a diminuição do índice de energia, 

associado a um aumento da taxa de volume aparente acumulado pode ser um 

indicador de eventos sísmicos. 

 

Como anteriormente mencionado, a tensão aparente é uma medida da tensão na fonte e, 

de maneira geral, quanto maior seu valor, mais associada está a fonte a uma ruptura frágil 

em maciço competente. A partir da Tabela 6.3, tem-se a Figura 6.63, a seguir. 
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Figura 6.63: Confronto de profundidade e tensão aparente dos eventos possivelmente associados 

à ruptura de interesse. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

Há evidente correlação negativa entre a profundidade dos eventos e a tensão aparente 

liberada. Haja vista que o peso aumenta com a profundidade, o campo de tensões sobre 

os pontos também se intensifica, tornando coerente o aumento de tensões aparentes 

liberadas nesses eventos. 

 

Em adição, o evento mais superficial é o último, ocorrido às 03:13:37 do dia 21 de março 

de 2019, que, pela forma de onda, indica estar associado ao impacto de blocos em uma 

superfície. Isso é coerente, na medida em que os demais eventos ocorreram no maciço e, 

portanto, em subsuperfície, devendo ter ocorrido em maiores profundidades, como de fato 

sugerido pelos valores registrados pelo sistema de monitoramento microssísmico. 

 

A partir da informação disponível acerca da área de estudo, sabe-se que há geração de 

blocos soltos nos desmontes e que, muitas vezes, esses blocos são deixados nos taludes 

da cava. Em discussão com a equipe geotécnica da mina, sabendo-se que a ruptura 

principal do talude ocorreu aproximadamente a 00:30 do dia 21 de março de 2019, 

acredita-se que o evento sísmico de 03:13, cujos registros sugerem impacto de massa ao 

fundo da cava, esteja associado a remobilizações de blocos rochosos que repousam sobre 

os taludes após detonações. 
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Em complemento, excetuando-se o último evento, todos eles aconteceram em 

profundidades superiores à superfície de ruptura identificada. Nesse sentido, há uma clara 

evidência de que, embora a superfície não tenha passado por onde foram registrados 

eventos microssísmicos, houve fraturamento rochoso e, portanto, degradação do maciço, 

sugerindo o avanço da zona de plastificação. 

 

Ressalta-se que os resultados encontrados são coerentes com a literatura. Como apontado 

no Capítulo 3, evento sísmico surge a partir da liberação de energia pela ruptura de rocha 

intacta ou propagação de fraturas preexistentes (LYNCH et al., 2005; KAMEI et al., 

2015). Além disso, já foi reportada a correlação entre ocorrência de eventos 

microssísmico e deformação plástica em rocha (AROSIO et al., 2009). 

 

6.2.5. Eventos não aceitos durante o processo de ruptura 

 

Há, ainda, os eventos que foram registrados pelo sistema de monitoramento 

microssísmico, porém não foram aceitos em virtude de não contemplarem requisitos de 

qualidade estabelecidos no processamento. Nesse sentido, foram registrados, três eventos 

não aceitos que merecem destaque, apontados na Tabela 6.4, a seguir, com o respectivo 

motivo, entre 15 e 22 de março de 2019: 

 

Tabela 6.4: Eventos registrados e não aceitos próximos ao talude do pátio do britador no 

período da ruptura do talude. 

Data Horário 
Sensores engatilhados 

(em ordem de acionamento) 

Tipo de 

processamento 
Motivo 

20/03/2018 23:57:34 7, 8 Manual 
Apenas dois 

sensores 

21/03/2018 00:22:31 12, 11, 10, 9, 7 Manual 
Chegada de 

ondas 

21/03/2018 00:23:14 12, 11, 10, 9, 7 Manual 
Chegada de 

ondas 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

O motivo “apenas dois sensores” implica que o evento engatilhou apenas dos sensores e, 

usualmente, a regra de associação exige o registro por três ou mais sensores. O motivo 
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“chegada de ondas”, por sua vez, implica que os sismogramas registrados não permitiram 

a identificação segura das chegadas das ondas P e/ou S, culminando em nível de incerteza 

que inviabilizasse o aceite do evento pelos sismólogos da IMS. 

 

A Figura 6.64, a seguir, apresenta a localização desses eventos. Destaca-se, todavia, que 

a baixa qualidade dos dados, que culmina na incapacidade de aceite do evento, culmina 

outrossim na localização inexata dos eventos. Com isso, os eventos não aceitos 

apresentam erro associado à localização ainda maior, devido aos erros de processamento 

dos dados sísmicos ou de escassez de registros. 

 

Figura 6.64: Vista superior da distribuição espacial dos eventos, com destaque (seta laranja) 

para os não aceitos, próximos ao talude do pátio do britador entre meia noite de 14 de março e 

de 22 de março de 2019. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

Observa-se que mesmo os eventos não aceitos estão compreendidos no período entre 23h 

de 20 de março e 4h de 21 de março de 2019, como apontado na Figura 6.65, a seguir. 
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Figura 6.65: Vista superior da distribuição espacial dos eventos, com destaque (seta laranja) 

para os não aceitos, próximos ao talude do pátio do britador entre 23h de 20 de março e 4h de 

21 de março de 2019. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

Assim, ainda que não tenha sido possível aceitar esses eventos em virtude de regras de 

associação e parâmetros de qualidade de dados sísmicos convencionados pela IMS e 

adotados no presente estudo, face ao histórico de eventos no talude do pátio do britador, 

possivelmente eles estejam associados à deformação do talude, que veio a romper. Os três 

eventos serão avaliados individualmente a seguir, embora ressalte-se que todos os 

parâmetros obtidos, incluindo-se a localização dos eventos, têm menor confiabilidade, 

em virtude dos motivos que levaram à sua não aceitação como eventos sísmicos, 

sugerindo cautela em suas considerações. 

 

6.2.5.1. Evento ocorrido às 23:57:34 de 20 de março de 2019 

 

O primeiro evento não aceito próximo ao talude do pátio do britador ocorrido na janela 

de interesse teve magnitude local -2,5 e magnitude de momento -0,5. Sua localização, 

associada aos sensores engatilhados, está indicada na Figura 6.66, a seguir, embora, como 

apontado anteriormente, tenha erro embutido à escassez de registros. 
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Figura 6.66: Triangularização do evento registrado em 20 de março de 2019 às 23:57:34. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

Os sismogramas e, consequentemente, as FFT (transformada de Fourier) de cada registro 

para o evento em questão não estão disponíveis no sistema da IMS, como ilustrado pela 

Figura 6.67, a seguir. 

 

Figura 6.67: Informação disponível para os registros do evento de 20 de março de 2019 às 

23:57:34. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

A Figura 6.68, a seguir, apresenta o shake map (mapa de distribuição do pico de 

velocidade do terreno, PGV) com base nos registros dos sensores engatilhados. Na parte 

direita inferior da imagem, há indicação dos PGV de cada sensor. 
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Figura 6.68: Shake map de PGV a partir dos registros do evento de 20 de março de 2019 às 

23:57:34. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

6.2.5.2. Evento ocorrido a 00:22:31 de 21 de março de 2019 

 

O segundo evento não aceito próximo ao talude do pátio do britador ocorrido na janela 

de interesse teve magnitude local -2,7 e magnitude de momento -0,6. Sua localização, 

associada aos sensores engatilhados, está indicada na Figura 6.69, a seguir, embora, como 

apontado anteriormente, tenha erro embutido associado à incapacidade de identificação 

de chegada de ondas P e S nos registros. 
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Figura 6.69: Triangularização do evento registrado em 21 de março de 2019 a 00:22:31. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

A Figura 6.70, a seguir, apresenta os sismogramas e as FFT (transformada de Fourier) de 

cada registro, de acordo com a ordem de engatilhamento, para o evento em questão. 
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Figura 6.70: Sismogramas e FFT obtidos pelos sensores 12, 11, 10, 9 e 7 (ordem descendente) 

durante o evento de 21 de março de 2019 a 00:22:31, sendo que apenas o sismograma do sensor 

7 foi considerado aceitável e, por isso, o evento foi desconsiderado. 
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Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

A Figura 6.71, a seguir, apresenta a forma de onda característica desse evento, em detalhe, 

para melhor visualização. 

 

Figura 6.71: Forma de onda detalhada obtida pelos sensores 12, 11, 10, 9 e 7 durante o evento 

de 21 de março de 2019 a 00:22:31. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

A forma de onda (waveform) foi comparada com as presentes no trabalho de Xiao et al. 

(2016), de forma que assemelham a “diferentes formas de onda de sinal de fraturamento 

de maciço rochoso” (Figura 3.7). Além disso, a corner frequency foi de 21,3 Hz, 

considerada baixa. Com isso, acredita-se que esse evento possa estar associado a quebra 

de ponte rochosa no interior do maciço, mesmo que de forma não perceptível na superfície 

do talude. Não obstante, essa abordagem é especulativa, em virtude das incertezas por 

não se ter identificado as chegadas de ondas nos registros. 
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Em complemento, a Figura 6.72, a seguir, apresenta o shake map (mapa de distribuição 

do pico de velocidade do terreno, PGV) com base nos registros dos sensores engatilhados. 

Na parte direita inferior da imagem, há indicação dos PGV de cada sensor. 

 

Figura 6.72: Shake map de PGV a partir dos registros do evento de 21 de março de 2019 a 

00:22:31. 

Fonte: Obtido a partir do software Ticker3D (IMS, 2020a). 

 

6.2.5.3. Evento ocorrido a 00:23:14 de 21 de março de 2019 

 

O terceiro e último evento não aceito próximo ao talude do pátio do britador ocorrido na 

janela de interesse não teve magnitude local ou de momento calculadas. Sua localização, 

associada aos sensores engatilhados, está indicada na Figura 6.73, a seguir, embora, como 

apontado anteriormente, tenha erro embutido associado à incapacidade de identificação 

de chegada de ondas P e S nos registros. 
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Figura 6.73: Triangularização do evento registrado em 21 de março de 2019 a 00:23:14. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

A Figura 6.74, a seguir, apresenta os sismogramas e as FFT (transformada de Fourier) de 

cada registro, de acordo com a ordem de engatilhamento, para o evento em questão. 



191 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.74: Sismogramas e FFT obtidos pelos sensores 12, 11, 10, 9 e 7 (ordem descendente) 

durante o evento de 21 de março de 2019 a 00:22:31, sendo que apenas o sismograma do sensor 

7 foi considerado aceitável e, por isso, o evento foi desconsiderado. 
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Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

A Figura 6.71, a seguir, apresenta a forma de onda característica desse evento, em detalhe, 

para melhor visualização. 

 

Figura 6.75: Forma de onda detalhada obtida pelos sensores 12, 11, 10, 9 e 7 durante o evento 

de 21 de março de 2019 a 00:23:14. 

Fonte: Obtido a partir do software Trace & Vantage (IMS, 2020b). 

 

A forma de onda (waveform) foi comparada com as presentes no trabalho de Xiao et al. 

(2016) e não houve uma semelhança conclusiva entre todos os sismogramas, embora os 

sismogramas 12 a 9 se assemelham a “diferentes formas de onda de sinal de fraturamento 

de maciço rochoso” (Figura 3.7). Além disso, corner frequency não pôde ser calculada 

para esse evento.  

 

Não foi possível gerar o shake map (mapa de distribuição do pico de velocidade do 

terreno, PGV) para esse evento, devido à baixa confiabilidade nos registros dos sensores 

engatilhados. A única leitura permitida de ground motion foi de 2,15 x 10-3 mm/s, 
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registrada pelo sensor 7, o que foi considerado como insuficiente pelos sismólogos da 

IMS para elaboração do shake map. 

 

6.2.6. Considerações gerais sobre a série de eventos possivelmente associados 

à ruptura do talude 

 

Observa-se que os três eventos não aceitos apresentam-se coerentes com os aceitos, 

porém um deles engatilhou apenas dois sensores e dois deles forneceram sismogramas 

que não permitiram a adequada demarcação dos momentos de chegada das ondas P e S, 

o que atribui grande incerteza a todas as análises sísmicas, incorrendo no descarte dos 

dados. 

 

Não obstante, foram excitações sísmicas fatídicas e atípicas na região do talude do pátio 

do britador, em momento coerente com os demais sete eventos avaliados, e com formas 

de ondas não muito discrepantes das observadas nos eventos validados (excetuando-se o 

evento de 23:57:34 do dia 20 de março, que não permitiu avaliações sobre forma de onda). 

E, assim como os outros sete eventos, observa-se que a cronologia coincidiu com a 

progressão da ruptura no talude, provavelmente de forma não ao acaso. 

 

Por isso, embora os três eventos não aceitos não tenham sido considerados como dados 

do monitoramento microssísmico, eles servem também como evidência de registro, uma 

vez que seu não aceite se deve a inúmeros fatores, dentre os quais aspectos que serão 

melhorados com o avanço da técnica, como proposição de geometria de arranjo e 

propriedades dos sensores empregados. 
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7. CONCLUSÕES E PROPOSIÇÕES 

Face aos recentes desenvolvimentos da Engenharia Geotécnica, os estudos associados a 

sismicidade, natural ou antrópica, têm ganhado destaque, bem como novos sistemas de 

monitoramento. Neste sentido, o monitoramento microssísmico se mostra como uma 

alternativa conveniente ao acompanhamento de eventos sísmicos e seus efeitos em 

diversas estruturas, destacando-se no presente estudo taludes de cava a céu aberto. 

 

De maneira geral, no período de maio de 2018 a abril de 2019, a Cava Morro da Mina 

apresentou diversos eventos registrados pelo sistema de monitoramento microssísmico, 

sendo a maior parte deles situado abaixo da cava. Em complemento, observou-se, 

especialmente em 2019, aglomeração dos eventos na parte mais superficial da cava na 

região mais a norte, conhecida como Mesquita Sampaio. Esse resultado apresenta uma 

tendência geral aparentemente coerente com possível feição identificada por aquisição 

geofísica de 2019. Estudos geoestruturais são indicados, sobretudo pela intenção de se 

expandir a cava para essa região e, posteriormente, para lavra subterrânea. 

 

Os resultados do período entre primeiro de maio de 2018 e trinta de abril de 2019 

mostraram que os eventos de maior magnitude não aconteceram exclusivamente nos 

horários de detonação da cava, sugerindo ocorrência natural. Além disso, a relação de 

Gutenberg-Richter aponta b-value inferior ao unitário, indicando que a ocorrência de 

eventos cai menos de dez vezes com o aumento unitário da magnitude, o que é divergente 

do que se encontra para dados microssísmicos, embora esse seja um tema ainda muito 

controverso na literatura. 

 

O objetivo da presente dissertação foi avaliar os registros do monitoramento 

microssísmico do sistema de Cava Morro da Mina quando da ocorrência de uma ruptura 

de talude, a fim de se avaliar se os registros anteriores permitiam identificar alterações no 

padrão que indicassem a progressão da ruptura. Observou-se que, especificamente no 

talude no qual houve a ruptura, ocorrida a aproximadamente meia noite e trinta minutos 

do dia 21 de março de 2019, o sistema de monitoramento registrou sete eventos entre 

23:45 do dia anterior e 4h da manhã do dia da ruptura: 
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− Dia 20 de março de 2019 às 23:45:31, 23:45:36 e 23:55:03 e dia 21 de março de 

2019 a 00:11:38, 00:49:30 e 01:07:47, sendo os seis registros similares à 

assinatura de fraturamento rochoso, pelos parâmetros da fonte e formas de onda 

dos sismogramas disponíveis; e 

 

− Dia 21 de março de 2019 às 03:13:37, similar à assinatura de impacto de uma 

massa em alguma superfície da mina, pelos parâmetros da fonte e formas de onda 

dos sismogramas disponíveis. 

 

Face a conversas com a equipe da mina, verificou-se que, possivelmente, o impacto de 

massa em uma superfície, observado no último registro considerado na série de eventos 

associados à ruptura, se deva a remobilizações de blocos rochosos que repousam sobre os 

taludes após detonações. Dessa forma, possivelmente se tratou do impacto de material já 

solto em bermas por realocação. 

 

Em suma, face aos dados registrados pelo sistema de monitoramento microssísmico, o 

evento da ruptura do talude do pátio do britador, em retroanálise, se apresenta como 

evidência do poder preditivo do sistema, a partir do registro com aproximadamente 45 

minutos de antecedência de eventos entendidos como associados à ruptura ocorrida à 

meia noite e trinta minutos do dia 21 de março de 2019. Com isso, admite-se a hipótese 

inicial do trabalho, de que o monitoramento microssísmico é capaz de registrar eventos 

anteriores à ruptura do talude que permitam identificar padrão de fraturamento rochoso 

que culmine na ruptura 

 

Há de se destacar que os sensores instalados na barragem foram desconsiderados do 

estudo. Há importantes incertezas na localização dos sensores e o modelo de velocidades 

de ondas mecânicas carece de calibração, o que permitiria localizações de eventos de 

forma mais acurada e, consequentemente, melhor estimativa dos parâmetros das fontes 

sísmicas. Com essas melhorias no sistema, pode haver substancial evolução no 

entendimento dos dados, tanto dos futuramente coletados, como seria possível também o 

reprocessamento, no caso a partir de um refinamento do modelo de velocidades.  
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Idealmente, pode ser aprimorado, também, o arranjo instalado, com a proposição de 

sensores em superfície para a compreensão de fenômenos como amplificação dos sinais 

em virtude dos contatos de diferentes materiais, bem como o emprego de sensores de 

outras frequências naturais, visando aumentar o espectro de frequências coberto pelo 

sistema. 

 

Como sugestões de trabalhos futuros, o monitoramento microssísmico se mostra uma área 

fértil. Objetivamente, para a Cava Morro da Mina, sugere-se a compreensão da geologia 

estrutural, sobretudo na região norte e na região da zona da falha, e sua relação com a 

sismicidade. Além disso, de posse de dados de desmonte e de produção da mina, seria 

conveniente avaliar se há um nível altimétrico abaixo do qual há maior vulnerabilidade 

da região a sismicidade, em virtude da lavra existente. No tocante aos desmontes, 

especificamente, pode-se entender sua assinatura no sistema de monitoramento 

microssísmico, realizando ensaios controlados e sistemáticos a fim de se definir 

assinaturas e calibrações padronizadas para se aplicar aos dados. E, por fim, uma outra 

possibilidade é a elaboração de equações de predição de movimento de terreno (ground 

motion prediction equation, GMPE), buscando fornecer um auxílio à operação de mina 

para dimensionamento de fogo. 

 

De forma ainda mais elaborada, o monitoramento microssísmico se apresenta como uma 

ferramenta complementar para a compreensão da sismicidade local e, associada a outros 

recursos, como a Rede Sismográfica Brasileira, por exemplo, aparenta ser promissora na 

capacidade de prover informações valiosas para projeto e gestão de estruturas de 

engenharia. 
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