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RESUMO EXECUTIVO
Neste relatório apresenta-se a caraterização geológica, geomecânica e sismológica da mina
Salobo, as campanhas de monitoramento realizadas, e o tratamento de dados realizados para
determinar a lei de atenuação de vibrações e gerar um mapa de isovalores de vibração que
permite determinar os valores de aceleração na barragem Mirim.

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 estruturas
em consequência da propagação das vibrações no terreno, da sobrepressão atmosférica e dos
ultralançamentos. Neste projeto desenvolveu-se uma metodologia para o controle de vibrações
provenientes do desmonte de rochas com explosivos que podem afetar as estruturas da mina de
cobre do Salobo, tais como a barragem e escritórios. 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. Posteriormente, de posse de uma base de dados
contendo registros como a distância do ponto de monitoramento à fonte de vibração e carga
máxima explosiva detonada ao mesmo instante, foi possível estimar os parâmetros específicos
do terreno em questão, mediante regressão múltipla e assim obter a lei de atenuação de
vibrações. Feito isso, pôde-se prever os níveis de vibração em diversos pontos da mina e
construir mapas de isovalores de vibração para uma melhor visualização do fenômeno de
propagação das ondas e conhecer quais os níveis típicos de vibrações que chegam até a
barragem e aos escritórios. Na região do alteamento da barragem, observou-se valores típicos
de velocidade de vibração da partícula resultante de pico variando de 1 mm/s a pouco mais de
2 mm/s e na atual região dos escritórios de mina, os valores são tipicamente inferiores a 8 mm/s.
Os resultados obtidos neste projeto permitiram concluir que tal metodologia é aplicável a
qualquer mina a céu aberto que necessita proteger estruturas.
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