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RESUMO EXECUTIVO
O relatório apresenta a revisão bibliográfica realizada para estudar o efeito das vibrações
naturais e induzidas pelas operações e lavra em minas a ceu aberto.

RESUMO
O desmonte de rochas realizado com o uso de explosivos é considerado uma etapa fundamental
dentro do processo de extração mineral. Atualmente, devido às exigências ambientais cada vez
maiores, torna-se necessário a aplicação de procedimentos científicos que permitam um maior
conhecimento da ação dos explosivos nos maciços rochosos e dos possíveis danos às barragens
de rejeito em consequência da propagação das vibrações no terreno. Neste projeto desenvolveuse uma metodologia para o monitoramento de vibrações provenientes do desmonte de rochas
com explosivos, capazes de afetar a barragem de rejeitos Mirim da mina de cobre do Salobo.
Foram realizadas campanhas de monitoramento de vibrações in situ, a fim de registrar as
velocidades de vibração das partículas do terreno e suas frequências associadas. Contudo é
necessário interpretar o comportamento e a influência que vibrações podem gerar em estruturas
como uma barragem de rejeito. Desse modo este relatório contempla o conhecimento
aprofundado do estudo da arte sobre as vibrações em barragens, para o prosseguimento do
projeto.
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