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APRESENTAÇÃO
O “Compêndio Científicos de Espeleologia – Vale S/A – Volume 2” tem por objetivo apresentar aos
leitores os novos trabalhos desenvolvidos e publicados, pelos empregados da área de Espeleologia da
Vale.
Em 2016, diversas foram as iniciativas e publicação de artigos em periódicos nacionais e
internacionais, abordando temas como sismologia, hidrogeologia, geotecnia, ecologia aplicada,
genética, microbiologia e tecnologia aplicada.
Essa abordagem integrada e transdisciplinar, conduzida pela equipe técnica da Gerência de
Espeleologia, ligado à Diretoria de Planejamento de Ferrosos da empresa Vale S/A, vem subsidiando
a evolução técnica de tema tão ligado à atual mineração de ferro no Brasil.
A área de Espeleologia da Vale vem fomentando discussões, apresentando trabalhos inéditos e
produções científicas na busca da compatibilização da exploração mineral e da preservação ambiental.
Esta significativa e influente contribuição para multiplicação e difusão de novos conhecimentos no
ramo da Espeleologia vem oferecendo uma base informativa essencial ao aprimoramento dos
dispositivos legais.
Desta forma, nos orgulhamos de poder compartilhar, mais um ano, alguns dos trabalhos realizados
por esta equipe.

Iuri Brandi
Gerente da Espeleologia Vale

2

ESTUDOS GEOMECÂNICOS DE UMA CAVIDADE EM FORMAÇÃO
FERRÍFERA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITABIRITO (MG)
Simpósio Brasileiro de Mecânica das Rochas – SBMR 2016
Mecânica das Rochas e Engenharia de Rochas para Inovação e Desenvolvimento Conferência Especializada ISRM 1922 Outubro, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil © CBMR/ABMS e ISRM, 2016

Iuri Brandi, Ramon Araújo, Fernando Frigo – Vale S/A - fernando.frigo@vale.com
Cristiane Silva Sebastião; Mauri Lopes Ferreira; Leonardo Santana de Oliveira Dias– Coffey
Consultoria e Serviços Ltda

RESUMO: Estudos de estabilidade de cavernas ou cavidades naturais subterrâneas desenvolvidas
em formações ferríferas vêm se tornando cada vez mais importantes à viabilização de
empreendimentos minerários, principalmente no estabelecimento das suas áreas de influências,
conforme reza a Resolução CONAMA 347/2004. Nesse sentido, foi realizada uma série de estudos
geomecânicos na cavidade MP-07, desenvolvida em formação ferrífera, localizada nas
proximidades da mina do Pico e mina do Galinheiro, município de Itabirito (MG), local de extração
de minério de ferro pela empresa Vale. Estes estudos, realizados a partir do mapeamento em escala
de detalhe dos aspectos estruturais, geotécnicos e geomecânicos das litologias presentes na cavidade
e em sua área de entorno (COFFEY, 2014), permitiram identificar as variáveis condicionantes
presentes nesta cavidade para a avaliação das suas condições de estabilidade física, através de
metodologias consagradas na área de geotecnia. A coleta dos dados em campo contemplou os
parâmetros geotécnicos/geomecânicos compreendidos no sistema de classificação de maciços
rochosos Rock Mass Rating (RMR) de Bieniawski (1989) e também na metodologia desenvolvida
por Barton para definição do índice Q de qualidade de rochas. Os resultados obtidos foram tratados
por meio da metodologia desenvolvida por Dennis H. Laubscher (1990) para a obtenção do RMR,
de tal maneira que fossem definidos para os diferentes domínios geotécnicos os valores de MRMR
(Minning Rock Mass Rating) e DRMS (Design Rock Mass Rating) e os parâmetros que permitiram
avaliar as condições de estabilidade das cavidades a partir do índice de estabilidade ou raio
hidráulico das aberturas analisadas. Os parâmetros geomecânicos obtidos a partir dos dados de
mapeamento, foram tratados com o software RocLab da Rocscience para obtenção dos índices
físicos que foram utilizados nas simulações de comportamento para verificação das condições de
estabilidade das aberturas das cavidades a partir da utilização do software PHASE 2, versão 7.0 da
Rocscience. Os resultados obtidos com esta análise permitiram a definição de três domínios
geotécnicos e a avaliação das condições de estabilidade da cavidade MP-07. Este trabalho permitiu
que as análises e metodologias consagradas pela geotecnia tradicional fossem testadas e validadas
para o ambiente de cavidades subterrâneas rasas em formações ferríferas. Os resultados obtidos
mostram a aplicabilidade das metodologias utilizadas para estudos do comportamento geomecânico
do ambiente de cavidades naturais subterrâneas em formação ferrífera.
PALAVRAS-CHAVE: cavidades, formação ferrífera, geomecânica de cavidades, estabilidade
física.
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INTRODUÇÃO
O entendimento do comportamento geomecânico do maciço de desenvolvimento de cavidades
naturais subterrâneas é hoje de fundamental importância para a mineração de ferro, uma vez que
seu conhecimento e caracterização são determinantes para a definição dos horizontes do
empreendimento minerário no que tange à necessidade de manutenção da integridade física de
algumas cavidades.
Os estudos geomecânicos fornecem subsídios para a compreensão da relação entre operação de
minas a céu aberto e impactos físicos gerados em cavidades naturais e possibilitam o
desenvolvimento de projetos de monitoramento da estabilidade física das cavidades durante as
operações de lavra. Desta forma são delimitados os fatores determinantes para a definição dos
procedimentos operacionais, que permitirão a convivência entre a lavra e a manutenção da
integridade das cavidades.
Como forma inicial de investigar a influência das operações de mina na estabilidade de cavidades
circunvizinhas, este trabalho apresenta os resultados de estudos geomecânicos desenvolvidos na
cavidade MP-07 e em sua área de entorno, que compreenderam desde o mapeamento de campo até
análises de estabilidade.
A cavidade MP-07 localiza-se nas proximidades das minas do Pico e do Galinheiro, no município
de Itabirito (MG), local de extração de minério de ferro pela empresa Vale (Figura 1).

Figura 1. Localização das cavidades MP-07.
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METODOLOGIA
Os estudos geomecânicos desnvolvidos para a cavidade MP-07 foram iniciados a partir do
mapeamento, em escala de detalhe dos aspectos estruturais, geotécnicos e geomecânicos das
litologias presentes na cavidade e área de entorno envolvidas no projeto, o que permitiu identificar as
variáveis geotécnicas presentes nesta cavidade para a avaliação das condições de estabilidade física
da mesma.
Nas atividades de campo foram levantados dados, através de uma planilha que contemplou
parâmetros geomecânicos compreendidos no sistema de classificação de maciços rochosos Rock
Mass Rating (RMR) de Bieniawski (1989), e também na metodologia desenvolvida por Barton para
definição do índice Q de qualidade de rochas.
Os dados levantados em campo foram aplicados ao sistema de classificação RMR de Bieniawski
(1989) e Q de Barton, e tratados com o software CLASROCK 32, de forma a avaliar os maciços da
área com relação ao comportamento geomecânico. Os resultados obtidos a partir desta análise
permitiram distinguir classes geomecânicas diferenciadas nos maciços da área, possibilitando assim,
definição de dominios geotécnicos distintos.
Os resultados obtidos nos levantamentos de campo e do mapeamento da cavidade MP-07 foram
tratados também através da metodologia desenvolvida por Dennis H. Laubscher (1990) para a
definição dos parâmetros de resistência do maciço a partir do RMR, de tal maneira que fossem
definidos para os diferentes domínios geotécnicos valores de MRMR (Minning Rock Mass Rating) e
DRMR (Design Rock Mass Rating). Estes parâmetros permitiram definir o índice de estabilidade
através da metodologia de definição do raio hidráulico da abertura subterrânea e identificar as
condições de estabilidade e auto portabilidade para os vãos atuais das cavidades.
Os parâmetros geomecânicos foram também tratados com o software RocLab da Rocscience, para
obtenção dos índices físicos que foram utilizados nas simulações de comportamento para verificação
das condições de estabilidade das aberturas das cavidades a partir da utilização do software PHASE
2, versão 7.0 da Rocscience.

ESTUDOS GEOMECÂNICOS
Caracterização geológica
A cavidade MP-07 localiza-se na região de contato entre canga e formação ferrífera, sendo a formação
ferrífera (itabirito lixiviado), o litotipo predominante nesta cavidade, aflorando em todo salão mais a
norte da cavidade e na porção basal das paredes do salão mais a sul (Figura 2).
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Figura 2. Formação ferrífera (itabirito lixiviado) – Cavidade MP-07.
A canga detrítica aflora no teto do salão mais a sul da cavidade (Figura 3). Na porção central aflora
também o litotipo localmente denominado hematitito, que conforme mencionado em item anterior,
corresponde a minério compacto de alto teor, geralmente localizado em eixos de dobras, que se
destaca como “pontões” nos taludes da mina.

Figura 3. Canga Detrítica – Cavidade MP-07.
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A presença do litotipo hematitito (Figura 4), evitou o avanço do processo erosivo de formação da
cavidade no trecho onde este aflora, conformando neste local, um conduto mais estreito do que no
restante da cavidade. Tal fato deve-se a maior resistência deste material.

Figura 4. Hematitito – Cavidade MP-07
Classificação geomecânica
Com o mapeamento de campo, aplicando-se os método do RMR de Bieniawski (1989), e Q de Barton,
foram obtidas as classes geomecânicas para os litotipos mapeados no interior da cavidade a partir do
tratamento dos dados com o software CLASROCK 32. Os resultados obtidos a partir da classificação
geomecânica permitiram a definição de três dominios geotécnicos.
O primeiro domínio geotécnico definido é aquele em que o tipo litológico é a canga, formando uma
carapaça muito rígida. Este domínio geotécnico apresenta como característica principal valores
elevados de resistência mecânica, sendo estimados valores de resistência à compressão uniaxial em
torno de 120 MPa.
No que diz respeito ao fraturamento presente, a canga apresenta aspecto maciço, com espaçamento
de fraturas centimétricos a decimétricos. Considerou-se um espaçamento médio, entre 0,06 m e 0,2
m.
Esta cavidade se localiza muito próximo à superfície onde predomina uma carapaça de canga de alta
resistência, conferindo boas condições de auto portabilidade no teto.
A partir dos dados obtidos nos trabalhos de caracterização e classificação geomecânica, obteve-se
para este domínio, os seguintes parâmetros de resistência e índices físicos:
RMR = Variando desde 50 a 53
Q de Barton = 14,67
MRMR (Minning Rock Mass Rating) = 38
RMS (Rock Mass Strength) = 45,24 MPa
DRMS (Designed Rock Mass Strength) = 34,69 MPa
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GSI (Geological Strenght Index) = 58
O segundo domínio geotécnico definido é aquele em que o tipo litológico predominante é a hematita
compacta. Este domínio geotécnico apresenta como característica principal valores ainda mais
elevados de resistência mecânica, sendo estimados valores acima de 200 MPa. Para o caso das
cavidades estudadas, em função da alteração presente, considerou-se para efeito dos trabalhos de
caracterização e de classificação geomecânica um valor de 160 MPa.
No que diz respeito ao fraturamento presente, este tipo litológico apresenta padrão de fraturamento
menos acentuado, aspecto maciço, e espaçamento de fraturas normalmente superiores a 0,20 m;
considerou-se um espaçamento médio entre 0,015 m e 0,25 m.
Devido a sua elevada resistência mecânica, os pilares e eventualmente tetos das cavidades estão
implantados neste tipo litológico. Importante observar que na cavidade estudada, este tipo de rocha
tem localização e presença restrita.
A partir dos dados obtidos nos trabalhos de caracterização e classificação geomecânica, obteve-se
para este domínio, os seguintes parâmetros de resistência e índices físicos:
RMR = Variando desde 54 a 63
Q de Barton = 20,53
MRMR (Minning Rock Mass Rating) = 43
RMS (Rock Mass Strength) = 60,32 MPa
DRMS (Designed Rock Mass Strength) = 48,86 MPa
GSI (Geological Strenght Index) = 63
O terceiro domínio geotécnico definido é aquele em que o tipo litológico predominante é um itabirito
lixiviado e endurecido. Este domínio geotécnico apresenta como característica principal valores
inferiores aos outros dois tipos litológicos para resistência mecânica, exibindo valores da ordem de
80 MPa.
No que diz respeito ao fraturamento presente, este tipo litológico apresenta padrão de fraturamento
elevado, aspecto bandado e espaçamento de fraturas normalmente inferiores a 0,010 m; considerouse um espaçamento médio, entre 0,006 m e 0,01 m.
Devido ao elevado grau de fraturamento e consequente comprometimento dos parâmetros de
resistência do maciço, este se mostra muito susceptível aos processos erosivos, sendo que as
cavidades desenvolvem-se através destes processos de alteração.
A partir dos dados obtidos nos trabalhos de caracterização e classificação geomecânica obteve-se
para este domínio os seguintes parâmetros de resistência e índices físicos:
RMR = Variando desde 31 a 43
Q de Barton = 2,33
MRMR (Minning Rock Mass Rating) = 24
RMS (Rock Mass Strength) = 18,24 MPa
DRMS (Designed Rock Mass Strength) = 14,77 MPa
GSI (Geological Strenght Index) = 53

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE
Índice de estabilidade
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Os valores obtidos de MRMR foram utilizados para verificação da estabilidade do vão atual da
cavidade através da correlação entre MRMR e o tamanho do vão, definido pelo raio hidráulico ou
índice de estabilidade, que é a área da abertura dividida pelo seu perímetro.
A cavidade MP–07 apresenta o teto implantado predominantemente em canga ou hematita compacta,
maciços que apresentam valores de MRMR entre 38 e 43 para as avaliações de estabilidade. Para
utilização do ábaco, utilizou-se do valor inferior de 38.
Para esta condição, verificam-se no ábaco que para aberturas com valores de raio hidráulico inferiores
a 8,0 m, as condições de estabilidade das aberturas são adequadas, sendo que um intervalo entre 8,0
m e 17,0 m apresenta uma condição de transição, entre a estabilidade e o caving.

Figura 5. Dimensões (m) e Ábaco de Raio Hidráulico – Cavidade MP-07
Na Figura 5 acima, pode-se observar que as dimensões da cavidade MP-07, são de aproximadamente
24,0m de comprimento, e uma largura média em torno de 8,0m. Com estas dimensões, o valor de raio
hidráulico encontrado para a exposição atual de teto, será de:
3,0m = 2(8) + 2(24) / 24(8) = RH

(1)

O valor encontrado de 3,0m para raio hidráulico da cavidade MP–07 é muito inferior aos 8,0m
possíveis de se praticar com condições de auto portabilidade, e, portanto, indicam uma situação
confortável no que respeita às suas condições gerais de estabilidade.
Na Figura 7, que mostra as dimensões da cavidade, pode-se observar que as exposições máximas de
teto estão limitadas a 11,0m de comprimento, por aproximadamente 6,0m de largura, o que define a
seguinte condição para raio hidráulico máximo:
1,94m = 2(6) + 2(11) / 11(6) = RH

(2)

Para este valor encontrado, podem-se observar no ábaco da Figura 7 que são confortáveis as
condições de estabilidade desta cavidade, uma vez que o valor máximo encontrado para raio
hidráulico é de aproximadamente 50% do valor do limite de auto portabilidade.
Análise de tensão e deformação
As análises de tensão x deformação para verificar as condições de estabilidade destas cavidades foi
realizada com o software PHASE 2, versão 7.0, a partir dos parâmetros de resistência das
classificações geomecânicas, e também dos índices geotécnicos obtidos com o software Roclab,
apresentados nas figuras 6 a 8.
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Figura 6. Índices Geotécnicos da Canga

Figura 7. Índices Geotécnicos do Itabirito Lixiviado
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Figura 8. Índices Geotécnicos da Hematita Compacta
As figuras 9 a 11 apresentam os resultados das análises de tensão x deformação para a cavidade
estudada, nas seções que apresentam as mais severas condições de solicitações esperadas.
A figura 9 mostra a redistribuição de tensões após a implantação da cavidade, verificando-se um
regime de alívio de tensões no teto e piso, com concentração moderada de tensões nas laterais. Este
fato confirma a expectativa de predomínio de esforços tracionais atuando no maciço rochoso
circunvizinho à cavidade.
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Figura 9. Distribuição das tensões antes (topo) e depois (base) da implantação da cavidade MP-07
A figura 12 mostra as deformações nas regiões de entorno da cavidade, podendo-se verificar que as
deformações no teto são muito pequenas, da ordem de 3,0 mm a 6,0 mm. Os valores no piso da
cavidade são muito elevados, mostrando uma tendência de soerguimento de piso, que naturalmente
não se verifica na prática. Isto se explica devido aos maiores esforços tracionais nesta região.

Figura 10. Valores de deformações na cavidade MP-07
Os valores encontrados para fatores de segurança mostrados na figura 13 confirmam a afirmativa
anterior. Nota-se que no piso estes valores são superiores a 4,0, enquanto na região de teto da cavidade
estes valores são em torno de 6,0.
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Figura 11. Valores de fator de segurança na cavidade MP-07
Os resultados das simulações para esta cavidade confirmam a expectativa de boas condições de
estabilidade definidas a partir das simulações feitas através da teoria do raio hidráulico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos realizados permitiram avaliar as condições atuais de estabilidade da cavidade estudada,
mostrando que a mesma não apresenta vãos críticos em relação à sua auto portabilidade e condições
de tensão impostas neste ambiente. Os resultados obtidos indicam que as condições verificadas à
época dos levantamentos de campo não apontavam para um cenário de instauração de quebras
mecânicas devido ao comprometimento do maciço ou pela reativação de estruturas geológicas. No
entanto, a metodologia aplicada não avalia possíveis desprendimentos pontuais de blocos localizados
e comuns de ocorrência neste ambiente.
O estudo realizado mostrou que as metodologias tradicionais de estudos geomecânicos possuem
aplicabilidade para estudos do comportamento geomecânico e posteriores análises de estabilidade no
ambiente de cavidades em minério de ferro.
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RESUMO: A região de Carajás, a sudeste do estado do Pará, possui um domínio geomorfológico
característico representado por um conjunto de platôs com altitudes variando de 500 a 850m, onde
está localizada a maior mina de ferro no mundo. No contexto litológico, domina uma cobertura
laterítica com até 20m de espessura em média. Esta cobertura exibe feições pseudocársticas na
interface com a rocha subjacente, onde se desenvolveram a maioria das cavidades naturais
subterrâneas da região. Estas cavidades são protegidas por lei ambiental federal, e para atender à
legislação e licenciamentos, a mineradora Vale vem desenvolvendo há alguns anos, estudos técnicocientíficos para entender os impactos do avanço das operações de mina nestas cavidades. Neste
contexto, foram testados alguns métodos geofísicos, com destaque para o eletromagnético Ground
Penetrating Radar (GPR). Este trabalho apresenta os resultados de 3.022m de seções GPR executadas
sobre uma cavidade e seu interior na mina de ferro N4E em Serra Norte, testando-se diferentes
arranjos, frequências e formas de tratamento dos dados. Apesar do caráter experimental dos testes
geofísicos na área de espeleologia em Carajás, foi possível definir profundidades de alcance em
litologias ferríferas e a marcação dos planos de descontinuidade nas seções GPR 2D interpretadas,
servindo de fundamental apoio aos estudos geotécnicos e geomecânicos.
PALAVRAS-CHAVE: GPR, Terrenos Ferríferos, Carajás, Cavidades Naturais Subterrâneas
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INTRODUÇÃO
A região de Carajás está localizada no sudeste do estado do Pará e apresenta um conjunto de
serras de topo aplainado (Platôs) com altitude média de 650 metros, fazendo parte de uma
expressiva unidade geomorfológica denominada de Planalto Dissecado do Sul do Pará
(Boaventura, 1974). Os platôs são sustentados por uma cobertura laterítica resistente aos
processos erosivos, possuindo direção estrutural regional preferencial W-NW e E-SE e
desenvolvidos sobre uma sequência de rochas vulcanossedimentares de idade arqueana do
Grupo Grão Pará principalmente (Macambira, 2003).
Os platôs que formam a Serra dos Carajás se destacam por apresentar uma expressiva
ocorrência de cavidades em suas bordas como resultado dos processos de dissecação do relevo.
Nesse contexto, a exploração das reservas minerais encontra-se comprometida devido à
necessidade de preservar estas cavidades por força de legislação federal ambiental vigente.
Para determinar se uma cavidade deve ser protegida ou não, uma série de critérios foi
estabelecida por recentes leis federais (2008/2009), sendo que a maioria das cavidades resulta
em serem protegidas. Esta proteção exige manter uma distância de 250 m onde não pode haver
qualquer tipo de intervenção humana para cada cavidade. Considerando que cavidades naturais
subterrâneas em ambiente de minério de ferro ocorrem comumente próximas umas das outras,
esta distância de 250m se amplifica bloqueando grandes áreas / reservas de minério.
Esta distância pode ser reduzida desde que estudos técnico-científicos consistentes sejam feitos
abrangendo aspectos físicos e biológicos, como forma de demonstrar ao órgão ambiental, que
o avanço da mina não irá causar qualquer destruição na cavidade e assim uma autorização pode
ser dada.
Para a abordagem do meio físico, estudos sobre a estabilidade estrutural das cavidades têm sido
feitos por meio de mapeamentos e monitoramento geotécnico instrumentado, porém, métodos
indiretos como a geofísica estão provando serem muito adequados para entender o
comportamento estrutural do maciço, onde se hospedam as cavidades, especialmente no trecho
entre a superfície do terreno e o teto das cavidades.
Neste trabalho são apresentados os resultados referentes aos 3.022m de seções geofísicas do
método eletro-magnético Ground Penetrating Radar (GPR), executadas sobre uma cavidade
(N4E-0026) e seu interior, na mina de ferro N4E na Serra Norte em Carajás.

METODOLOGIA
O GPR (Ground Penetrating Radar) ou Radar de Penetração no Solo é um método geofísico
não invasivo e que utiliza ondas eletromagnéticas com frequências entre 10 a 2.500 MHz para
o mapeamento de feições geológicas, localizar poluentes no subsolo em fases adsorvidas,
dissolvidas e livres, bem como estruturas antrópicas e objeto enterrados pelo homem. A análise
com o método GPR consiste na emissão e propagação de ondas eletromagnéticas, em um meio
físico, com a posterior recepção dos sinais refletidos, em descontinuidades desse meio. Desta
forma, o sistema de GPR é formado por uma fonte geradora de pulsos elétricos de alta
frequência, uma antena transmissora, uma antena receptora e uma unidade de armazenamento
de dados. A Figura 1 mostra de modo esquemático o funcionamento do GPR. A fonte geradora
produz um pulso de curta duração e alta voltagem, que é aplicado na antena transmissora. A
antena transmissora emite a onda eletromagnética para o subsolo sendo que parte da onda é
refletida quando existir contraste nas propriedades físicas das rochas e fluidos nela contidos. A
antena receptora detecta este sinal refletido que é amostrado, digitalizado e armazenado. Nesta
antena receptora são registradas duas ondas diretas, a primeira adquirida é a onda direta que
viaja pelo ar e a segunda é a onda direta que viaja pelo chão. Após a recepção das duas ondas
diretas são detectadas as ondas refletidas em interfaces e difratadas por pequenos corpos.
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Figura 1: Esquema da reflexão das ondas.
A Figura 2 mostra a equipe em trabalho de campo com a estrutura montada para as antenas para
os caminhamentos ao longo dos perfis.
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Figura 2: Levantamento GPR em campo.
As interpretações das seções levam em conta a estrutura interna dos “refletores” tais como
forma do corpo em subsuperfície, descontinuidades geológicas (como foliações, acamamentos,
falhas e fraturas), mergulho de estratos, além da dicotomia contraste e atenuação que podem
ser diferenciadas conforme Figura 3.
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Figura 3: Esquema da reflexão das ondas.
Foram realizados testes geofísicos com antenas de frequências 80 MHz (MLF), 100 MHz, 200
MHz e 400 MHz na linha externa L-03 e na linha interna L-01, ambas nas proximidades da
cavidade N4E-0026. Essas linhas testes serviram de base para a definição adequada dos
parâmetros intrínsecos à aquisição de forma a corroborar para um melhor imageamento e,
consequentemente, uma melhor interpretação dos dados geofísicos.

AQUISIÇÃO DE DADOS
Para a realização dos levantamentos geofísicos foram levantadas linha topográficas em campo
em malha transversais e longitudinais ao eixo principal da cavidade, Neste trabalho foi utilizado
o equipamento SIR3000 com antena de 80 MHz (MLF – Multi Low Frequence) e
400 MHz e o equipamento RAMAC com antena de 100 MHz e 200 MHz. Os levantamentos
de campo realizados com antenas de 80, 100 e 200 MHz foram realizados em modo estático e
400 MHz em modo dinâmico, utilizando parametrização individual para cada antena. O
processamento dos dados de GPR foi realizado no software ReflexW, que permite aplicar todos
os processos básicos e avançados para o tratamento de dados de GPR enquanto a interpretação
dos dados de GPR foi realizada na Suíte de Aplicativos da LandMark, utilizando-se os módulos
2D do SeisVision.
A Figura 4 apresenta a localização das seções de GPR sobre a cavidade N4E-0026.

II Compêndio Científico – 2016 – Espeleologia Vale

18

Figura 4: Localização das seções GPR sobre a cavidade N4E-0026 na mina N4E.

RESULTADOS OBTIDOS
Os testes de parametrização adotados com as diversas frequências de onda definiram os
alcances máximos de profundidades sobre a cavidade N4E-0026 em terrenos ferríferos. As
profundidades são consideradas adequadas para a continuidade dos trabalhos uma vez que a
média de profundidade das cavidades na região é cerca de 10m. A Tabela 1 mostra as
profundidades alcançadas.
Tabela 1: Profundidade alcançada nas seções GPR em terrenos ferríferos sobre a cavidade N4E0026 na mina N4E.

Todas as seções obtiveram boas resoluções que foram interpretadas rastreando-se terminações
de refletores e, desta forma, definindo-se alinhamentos/lineamentos formados por diferentes
descontinuidades. Um padrão de refletores fortemente contrastado é identificado nos perfis de
400 MHz, sendo que nestafrequência não foi observada atenuação de sinal nos perfis. As
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frequências de 80 MHz, 100 MHz e 200 MHz registram atenuações no contraste das seções em
algumas regiões.
As seções são apresentadas por meio de uma paleta em tons escuros, alcançando diferentes
níveis de profundidade, devido à frequência de onda da antena utilizada. O teto da cavidade foi
identificado com dificuldade através da presença de hipérboles interpretadas com localização
inferida. O padrão reverberante do sinal abaixo da hipérbole pode servir para corroborar na
delimitação das cavidades em 3D. A análise das seções não permitiu identificar contatos claros
entre diferentes litotipos. Em todas as seções, nas diferentes antenas utilizadas, os refletores
tendem a ser planos, por vezes com mergulho, relativamente regulares, e moderadamente
contínuos a descontínuos. As seções, nas diversas frequências em que foram adquiridas,
apresentam descontinuidades dos refletores que podem ser associados às descontinuidades e a
possíveis planos de fraqueza (Figura 5).

Figura 5: Seção GPR interpretada sobre a cavidade N4E- 0026 na mina N4E.
Tais descontinuidades e/ou planos de fraqueza possuem medidas variadas de mergulho e
direção, que ficam mais bem apresentados na seção em 3D (Figura 6).
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Figura 6: Seções GPR – 3D mostrando interpretação integrada das descontinuidades sobre a cavidade
N4E- 0026 na mina N4E.

Os perfis apresentam superfícies que podem indicar dobras, em várias escalas, que podem estar
relacionados a dobramentos regionais e/ou locais. Os resultados referentes ao levantamento
utilizando a antena de frequência 400 MHz apresentam-se restritos à subsuperfície
(profundidade máxima de 2,0 metros) e, indica assim um maior detalhamento dos planos de
descontinuidade. Em algumas seções foram identificadas feições anômalas e sem continuidade
lateral que podem sugerir planos ou cunhas de fraqueza. Em todas as feições identificadas
houve a tentativa de correlação com os resultados para todas as frequências utilizadas. Diversos
planos de descontinuidades podem ser detectados em frequências diferentes.

CONCLUSÕES
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Nesse trabalho, com o arranjo proposto o GPR obteve boa performance de execução e a
leitura conseguiu identificar os alvos até 12m de profundidade.
Conseguiu marcar planos de descontinuidades em seções 2D que auxiliam a identificar
interseções de descontinuidades em cunhas, entre a superfície do terreno e o teto da cavidade.
A análise integrada 3D das seções GPR mostrou ser um importante aliado na interpretação
estrutural, ressaltando aspectos relevantes de fragilidade entre o terreno e o teto da cavidade.
A visualização avançada em Realidade Virtual (RV) permite uma discussão multidisciplinar
incluindo a inserção de outros níveis de informação melhorando e complementando a
interpretação.
Os domínios estruturais mapeados no GPR confirmam e detalham as atitudes registradas do
mapeamento.
Os testes são ainda experimentais e deverão ter continuidade para confirmação e
aprimoramento dos resultados.
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RESUMO:

A elaboração de estudos geotécnicos para cavidades naturais subterrâneas nas
proximidades de lavra mineral tem como objetivo compreender o comportamento geomecânico dos
maciços onde essas cavidades estão inseridas e monitorar suas estruturas, visando garantir a integridade
física do ambiente, frente a sua necessidade de preservação. Essa análise possibilita o entendimento dos
mecanismos de resposta das cavidades frente às forças impostas para fragmentação das rochas,
provocadas por ações naturais ou antrópicas. A adoção de um raio de proteção de 250 metros ao entorno
de cavidades, estabelecido por lei, torna-se o grande desafio para a indústria minerária, uma vez que
exerce influência significativa nos processos de licenciemento ambiental, seja para novos projetos ou
expansão de alguns empreendimentos. Parte essencial nos estudos de estabilidade geotécnica, o
mapeamento de classes geomecânicas em cavidades desenvolvidas em formações ferríferas apresenta
uma série de dificuldades, entre elas a obtenção de medidas estruturais precisas com bússola em
ambiente com forte influência magnética, subterrâneo, frequentemente de difícil acesso e dispondo de
pouca ou nenhuma luminosidade. Frente a estas dificuldades e embasado nas recomendações da ISRM
- International Sociey for Rock Mechanics Commissin on Testing Methods, é justificada a utilização de
levantamentos de laser scanner 3D, sendo possível a obtenção de parâmetros para classificação
geomecânica, realização de medição de estruturas geológicas e identificação de litotipos nas cavidades.
O laser scanner 3D já é utilizado em estudos espeleológicos para levantamentos topográficos de detalhe.
Esta tecnologia tem causado uma grande revolução nas atividades de mapeamento e levantamento de
dados de campo, possibilitando a visualização em ambiente de realidade virtual por equipes
multidisciplinares, trazendo inúmeros ganhos para os estudos espeleológicos, incluindo um aumento de
produtividade e redução da exposição dos profissionais a riscos de campo. Este artigo apresenta os
resultados do mapeamento geomecânico de uma cavidade em formação ferrífera realizado com o auxílio
de ambiente de realidade virtual a partir do escaneamento da cavidade por laser scanner 3D e validação
das informações em campo. A classificação geomecânica adotada foi o RMR de (Bieniawski, 1989), no
entanto a metodologia pode ser aplicada para obtenção de parâmetros para diversos sistemas de
classificação geomecânica.

PALAVRAS-CHAVE: Cavidades em Formação Ferrífera, Levantamento Litoestrutural, Laser
Scanner 3D.

II Compêndio Científico – 2016 – Espeleologia Vale

23

INTRODUÇÃO
A interferência de empreendimentos com áreas de influência direta de cavidades tem exigido a
adoção de medidas de controle para o monitoramento das condições de integridade física de
cavidades naturais subterrâneas durante as etapas de implantação e operação.
Dentro desse contexto, a estabilidade fisica de cavidades é influenciada pelo comportamento
geomecânico dos seus litotipos constituintes, que por sua vez é dependente das estruturas
geológicas, que traduzem descontinuidades presentes no maciço e de sua condição de
resistência. O levantamento de parâmentros para estudo deste comportamento geomecânico
englobam a determinação, tradicionalmente em campo, de características geométricas de
descontinuidades, utilizando-se equipamentos como bússola geológica e trena. No ambiente de
cavidades, as limitações de acesso, tempo e condições de visibilidade, dificultam a execução
dos trabalhos de campo. No ambiente de mineralizações ferríferas, a influência do magnetismo
pode acarretar em dificuldades adicionais ao uso da bússola.
Frente a estas dificuldades, o presente estudo realizou o mapeamento das descontinuidades de
uma cavidade em mineralização de ferro na região de Carajás, utilizando um modelo 3D obtido
através de escaneamento a laser.
O mapeamento foi realizado em uma sala de realidade virtual (RV) utilizando o software
Geovisionary 3 (Figura 4). A visualização do modelo tridimensional da cavidade em ambiente
de RV possibilita uma imersão na cavidade de forma altamente realística, para identificar de
forma precisa os atributos geométricos que podem ser medidos e digitalizados, possibilitando
uma interpretação inicial de parâmetros visuais de contatos litológicos, preenchimento de
fraturas, presença de água, através da observação da cor e brilho das nuvens de pontos 3D
produzidas.
O levantamento em RV englobou a determinação de parâmetros geométricos das
descontinuidades, tais como atitude, persistência, abertura e espaçamento, obtidos com precisão
para toda a cavidade. Através destes dados, foi possível calcular o RQD volumétrico e o grau
de fraturamento do maciço e iniciar uma setorização do ambiente. Com a obtenção destes dados
e as observações visuais realizadas foi iniciada uma classificação geomecânica da cavidade em
estudo.
Após o estudo da cavidade em ambiente RV, foi realizada uma etapa em campo, para validação
dos dados obtidos e realização de testes de resistência a compressão uniaxial com o martelo de
Schimdt.
Os dados em campo foram utilizados para complementar a classificação geomecânica, obtida
através do Rock Mass Rating (RMR). O sistema de classificação geomecânica RMR foi
desenvolvido por Bieniawski nos anos de 1972-1973 e sofreu modificações posteriores por este
autor nos anos de 1974, 1976, 1979 e 1989.
A avaliação do maciço rochoso pela metodologia desenvolvida por Bieniawski é realizada
através do somatório de pesos atribuídos a seis parâmetros, sendo estes:
1- Resistência à compressão uniaxial da rocha;
2- Designação da Qualidade da Rocha (RQD);
3- Espaçamento entre as descontinuidades;
4- Condição das descontinuidades;
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5- Condições da água subterrânea;
6- Orientação das descontinuidades em relação à escavação.
Estes parâmentros foram obtidos através do levantamento de dados em ambiente RV e em
campo.
A partir da interpretação de informações 3D, utlizando-se principalmente os produtos gerados
no escaneamento a laser destas cavidades, foi possível realizar a diferenciação e delimitação
das classes geomecânicas no software Datamine Studio 3.

ÁREA DE ESTUDO
A cavidade estudada localiza-se nas proximidades da mina N4EN, no munícipio de
Parauapebas, porção sul do Estado do Pará. A mina N4EN está inserida na Província Carajás,
com corpos de minério inseridos nos platôs da Serra de Carajás, que contém uma das maiores
províncias minerais do planeta. A Figura 1 apresenta a localização da cavidade.
A cavidade N4E–0026 é desenvolvida predominantemente no contato entre a formação ferrífera
da Formação Carajás e a carapaça de canga que recobre a mineralização.

Figura 1 - Localização da cavidade N4E – 0026

MÉTODOS UTILIZADOS E RESULTADOS OBTIDOS
Aquisição e processamento de dados
Para este trabalho foi escolhido o laser Scanner Leica C10, mostrado na Figura 2, por conter
características técnicas e físicas que possibilitaram o levantamento. O equipamento é compacto
e de fácil transporte, o que possibilitou a entrada em pequenos condutos, áreas de rastejo e ou
com dificuldades de locomoção sem perder a qualidade nos levantamentos.
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Figura 2 – Laser scanner utilizado na cavidade N4E – 0026
Possui um campo de visão de 360° na horizontal e 270° na vertical, com câmera digital
embutida de quatro megapixels com ajuste automático de luminosidade e foco.
O resultado desta etapa de trabalho foi a geração de uma nuvem de pontos colorida (RGB)
preparada para ser diretamente visualizada em ambiente virtual, apresentando o contexto
morfológico e geométrico da cavidade e a sua inserção na paisagem dentro de Modelos Digitais
de terreno (MDT), georeferenciadas. A malha 3D gerada através das nuvens de pontos se
integra com softwares CAD e SIG na geração de subprodutos e possibilita cálculos e estimativas
intracavernícola e exocavernícola. Seções paralelas, comumente chamadas de perfis e cortes,
possuem altíssimo detalhamento e precisão, facilitando a localizações de áreas de interesse
dentro da cavidade, como, espeleotemas, canalículos, contatos geológicos, descontinuidades e
áreas de instabilidade geotécnica.
A velocidade de escaneamento de 50.000 pontos por segundo reproduziram de forma muito
realística o ambiente cavernícola e sua morfologia na paisagem, matematizando de forma eficaz
no que se refere localização espacial das estruturas existentes.
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Figura 3 - Nuvem de pontos e malha 3D gerada com o escaneamento a laser da cavidade N4EN
- 0026
Levantamento de descontinuidades em ambiente de RV
Nesta etapa foi realizado um levantamento das descontinuidades em uma sala de realidade
virtual (Figura 4).

Figura 4. Sala de Realidade Virtual (RV) utilizada para o mapeamento
Todas as descontinuidades identificadas foram digitalizadas e medidas (Figura 5).
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Figura 5. Identificação e medição das descontinuidades em ambiente de realidade virtual
Nesta etapa foram avaliados os seguintes parâmetros:
a) Resistência à compressão uniaxial
Este parâmetro foi avaliado de maneira preliminar utilizando principalmente as características
de cor e brilho observadas nas imagens e foi medido posteriormente em campo.
b) Designação da Qualidade da Rocha (RQD)
Através das famílias de descontinuidades identificadas na cavidade, o RQD foi calculado
utilizando a relação proposta por Palmström (1982):
RQD = 115 – 3,3 Jv
Onde Jv representa o índice volumétrico (somatório do número de descontinuidades por
unidade de comprimento, para o conjunto das famílias).
c) Espaçamento entre as descontinuidades
Os planos de fraqueza existentes no maciçorochoso (descontinuidades) foram medidos
observando-se a distância média entre os planos na direção perpendicular a estas.
d) Condição das descontinuidades
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Através do ambiente RV foi possível avaliar e medir a separação ou abertura das
descontinuidades, a sua continuidade ou persistência, e em alguns casos, quando as
descontinuidades possuíam maior abertura, a rugosidade de sua superfície.
O grau de intemperismo e o tipo de materiais de preenchimento na superfície dos planos de
descontinuidade não foram passíveis de obtenção em ambiente de realidade virtual e foram
definidos na etapa de campo.
e) Condições de águas
A condição de água no maciço rochoso pode ser identificada apenas nos pontos com ocorrência
de gotejamento e fluxo, sendo esta avaliação complementada com a etapa de campo.
f) Atitude das descontinuidades
Os planos de descontinuidades foram medidos diretamente no ambiente de RV, obtendo-se uma
tabela com medições dos planos Dip/dip direction.
Levantamento de dados em campo
Os parâmetros levantados em ambiente de RV foram validados de maneira muito otimizada
através de uma visita à cavidade. Nesta visita foram levantados os parâmetros de resistência à
compressão uniaxial, preenchimento das descontinuidades que não foram possíveis de obtenção
através das imagens.
Resistência à compressão uniaxial
No ambiente de cavidade, não é possível a utilização de golpes de martelo de geólogo para
estimar as condições de resistência do maciço para realização de estimativa de resistência a
compressão uniaxial, devido à necessidade de preservação das condições deste ambiente. Em
solução a este problema, foi utilizado ensaios de campos obtidos com o martelo de Schmidt em
28 pontos da cavidade. Os valores de resistência obtidos podem ser observados na Tabela 1.

Tabela 1. Valores de resistência a compressão uniaxial – Martelo de Schimdt
Ponto

Litologia

UCS (MPa)

1 Canga detrítica

15.9

2 Canga detrítica

19.2

3 Jaspilito

13.7

4 Canga detrítica

8.4

5 Jaspilito

12.5

6 Canga estruturada

10.4

7 Jaspilito

7.9

8 Canga estruturada

8.3

9 Canga estruturada

8.8

10 Canga estruturada

11.2

11 Canga detrítica

6.1

12 Canga detrítica

6.2

13 Canga detrítica

6.5

14 Canga detrítica

7.2
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Ponto

Litologia

UCS (MPa)

15 Canga detrítica

4.6

16 Canga detrítica

6.3

17 Canga detrítica

4.7

18 Canga detrítica

11.8

19 Canga detrítica

4.9

20 Canga detrítica

9.2

21 Canga estruturada

16.1

22 Canga estruturada

5.3

Os demais parâmetros foram levantados ou validados através da utilização de uma ficha de
campo adequada para classificação geomecânica RMR.
Geração de modelo classes geomecânicas 3D
Os dados levantados em ambiente de realidade virtual e validados em campo foram aplicados
ao sistema de classificação RMR de (Bieniawski, 1989) de forma a avaliar os maciços da área
com relação ao comportamento geomecânico. Os resultados obtidos a partir desta análise
permitiram distinguir classes geomecânicas diferenciadas para obtenção deum modelo
geomecânico que foi construído em 3D, utilizando os dados interpretados em ambiente RV no
software Datamine Studio 3.
A partir da aplicação dos sistemas de classificação geomecânica foi realizado a diferenciação
em classes ou domínios geomecânicos, utilizando o ambiente 3D, principalmente os produtos
gerados no escaneamento a laser destas cavidades, para visualização e interpretação das
informações geradas.
O modelo geomecânico delimitou domínios na área em análise com comportamentos
geomecânicos potencialmente diferenciados em termos de resistência e deformabilidade.
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Figura 6 - Modelo de classes geomecânicas 3D - RMR Bieniawski da cavidade N4E – 0026

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A obtenção de estudos geomecânicos através de modelo 3D obtido através de escaneamento a
laser apresentou resultados muito satisfatórios.
O trabalho realizado permitiu a obtenção de modelo virtual 3D altamente realístico e preciso
com qualidade adequada para interpretações geológicas, estruturais e geomecânicas.
O ambiente virtual possibilitou a análise detalhada da cavidade, mesmo dos trechos com difícil
acesso, vencendo as limitações de visualização e acesso tão comuns às cavidades.
A metodologia utilizada reduziu significativamente o tempo de permanência na cavidade,
trazendo segurança as equipes detrabalho e potencializando trabalhos de conferência e revisão
das informações.
A obtenção de dados de descontinuidade em ambiente de realidade virtual possibilitou uma
coleta de dados espaciais das estruturas com alta precisão e confiabilidade.
O avanço destas tecnologias de aquisição, processamento e interpretação de dados tem
permitido a geração de modelos muito mais precisos para diversos ambientes e condições
geológicas. A utilização destas técnicas também é promissora para mapeamentos de pontos de
ocorrência de queda de blocos e delimitação de pontos de fragilidade na cavidade e composição
de um mapa de risco para este ambiente.
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PROCESSOS ESPELEOGENÉTICOS EM PEQUENAS
CAVIDADES FERRÍFERAS ASSOCIADOS A CONTROLE
ESTRUTURAL – BORDA LESTE DO SINCLINAL MOEDA –
QUADRILÁTERO FERRÍFERO – MG
48º Congresso Brasileiro de Geologia – As Geotecnologias do século XXI

Fernando J. G Frigo; Pierre Munaro – Vale S/A - fernando.frigo@vale.com

INTRODUÇÃO
As cavidades ocorrem no topo de colinas preservadas pelos “BIFs” da formação Cauê (Grupo
Itabira – Supergrupo Minas) junto ao contato com quartzitos da formação Moeda (borda leste
da aba externa do sinclinal Moeda), Serra do Itabirito - MG. As serras e cristas que compõem
os topos são constituídas por itabiritos dobrados (BIFs) e quartzitos (formação Moeda)
sobrepostas por cangas detríticas, estruturais ou cangas químicas. Localmente estas se
localizam na Unidade Geomorfológica Espeleológica Quadrilátero Oeste (Oliveira et al,
2011). As cavidades ferríferas posicionam-se nos itabiritos, na canga ou no contato destas
duas unidades e estão situadas em uma zona de dobramento associada ao Sinclinal Moeda e
feições estruturais como fraturas e falhas. Foram estudadas cavidades distribuídas ao longo
da formação Cauê, na região das Minas de Tamanduá, Capitão do Mato e Abóboras (Vale Itabirito e Nova Lima – MG), onde se observou o processo de gênese iniciando-se pelo
intemperismo químico sobre as cangas e itabiritos (ao longo de lâminas de itabiritos dobrados,
camadas e fraturas), passando para um processo erosivo com atuação da água meteórica
(alargamento de condutos – erosão remontante, Dutra, 2013, 2014) e também associado a um
processo de incasão (quebra de blocos ou fragmentos do itabirito limonítico).
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Figura 1. Localização das cavidades na região do Quadrilátero Ferrífero e na área de Capitão
do Mato (Oliveira, 2011).

METODOLOGIA
Inicialmente, foram executadas topografias com grau de precisão BCRA-5D, segundo o
princípio da descontinuidade (Chabert & Watson, 1981; SBE, 1991; Rubbioli e Moura, 2005)
pela equipe da Carste (2011). A projeção horizontal (desenvolvimento horizontal linear),
desnível, área e volume foram calculados conforme Figuras 1A, 2A e 3A. Posteriormente foi
feita a análise geoespeleológica das cavidades. Caracterização litológica (posicionamento das
cavidades no contexto geológico) bem como verificações das estruturas das cavidades e busca
de feições dissolutivas ou de lixiviação nas mesmas identificadas na região de Capitão do
Mato (topo da Aba Leste da Serra da Moeda).
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A identificação das feições dissolutivas e planos do itabirito, que condicionam a água
meteórica (as cavidades estão no topo da serra), são importantes para associar aos processos.
Tratados no presente artigo.

1A

3A

2A

RESULTADOS
Nas cavidades verificou-se o início do intemperismo químico sobre as cangas e
lâminas/camadas de itabiritos dobrados (ao longo de camadas e eixos de dobras), passando
para um processo erosivo com atuação da água meteórica. Porém a dissolução é um processo
inicial. Notou-se que o início da dissolução, com posterior lixiviação, é através das camadas
inclinadas ou lâminas que reagem mais rapidamente com a água das chuvas. Estas camadas
preferencialmente devem estar em um ângulo que se possa infiltrar ou acumular água,
passando para os outros processos. As regiões dobradas e intensamente fraturadas ou com
planos de rochas inclinados contribuem para um aumento da ocorrência de pequenas
cavidades, e favorecem o estabelecimento de feições espeleológicas nos topos ou quebras do
relevo (no itabirito ou canga sobreposta).
A porosidade intergranular resulta da lixiviação do quartzo ou carbonato em solução, por
processos de alteração supergênica. Este processo de lixiviação envolve lenta corrosão
(Varajão et AL. 1996a, b, 200b in Dutra, 2013, 2015) proporcionando a quebra da estrutura
da rocha tornando-a friável.
Sugere-se em alguns casos que o posicionamento destas pequenas cavidades nos topos
conservados com a canga laterítica estava associado a um nível de base local, com um lençol
freático superficial, porém variável, onde as cavidades durante o seu processo de formação
instalam um pequeno fluxo d´água permitindo o alargamento dos condutos atuais pela erosão.
Em outros casos a cavidade foi interrompida e hoje é apenas um conduto isolado no topo de
afloramento e dissecado em relação ao relevo ao redor. Isso é devido à interrupção do processo
de erosão e dissolução segundo planos de fraqueza dominantes e o próprio intemperismo e a
ausência da rocha matriz para continuar a cavidade, tornando-a um conduto isolado.
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Cavidades

Figura 2. Modelo Digital de Elevação do terreno mostrando o Sinclinal Moeda e a área de estudo das cavidades
segundo a compartimentação geomorfológica (In Carste; Vale, 2010).

Figura 3. Em A, B, C, D, cavidade no topo de Capitão do Mato formada em charneira de dobra métrica por
dissolução, lixiviação e posterior erosão no itabirito formando canalículos e condutos. Em E, F G e H detalhe
de alteração e dissolução; I: plantas baixas e perfis.
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CONCLUSÕES
As cavidades em questão são caracterizadas pela inclinação interna devido ao padrão estrutural
do itabirito que as condiciona, divergindo as vezes do padrão que seguem algumas cavidades,
acompanhando o relevo a montante (perfil inclinado). Neste caso o perfil é de acordo com o
padrão estrutural. Piló & Auler (2005) consideram a existência de duas etapas distintas na
formação das cavernas de minério de ferro e canga. A primeira predominam processos
dissolutivos (químicos) e a segunda ação de processos erosivos (físicos). A primeira etapa,
endógena, envolve reações químicas no interior da massa rochosa (zona freática), gerando
zonas de alta porosidade. Posteriormente o material friável resultante será lixiviado para o
exterior através de processos similares ao piping, descrito para cavidades em rochas
siliciclásticas.
Em algumas cavidades ferríferas do topo na região de Capitão do Mato e algumas outras nas
abas do Sinclinal Moeda, tal fato é observado com a neoformação de pequenas cavidades, onde
se tem a estrutura favorável (bandamento inclinado, eixo de dobra inclinado, interseção de
fraturas), bem como a quantidade e característica da rocha (solubilidade, condicionamento para
dissolução). Figura 3. Como a condição de escoamento é favorável, há o processo citado
iniciando os canalículos nas camadas dissolvidas ou lixiviadas.
Em estágios avançados de intemperismo, o quartzo e o carbonato podem ser totalmente
extraídos da rocha, o que envolve redução de 30 a 40% do volume original (Varajão et al. 2000;
Taylor et al., 2001; Morris, 2002 in Dutra 2013); a isto acrescente-se acomodações
gravimétricas e geração de porosidade residual entre 29% e 37% (Ribeiro, 2003).
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Adimir F. Resende – Brandt Meio Ambiente
RESUMO: O monitoramento das vibrações geradas pelos desmontes em operações de lavra
próximas a regiões onde existem cavidades naturais subterrâneas é fundamental para o controle
e dimensionamento dos parâmetros de fogo. Este monitoramento, também permite avaliar e
controlar as vibrações provenientes dos desmontes com a aproximação da lavra e
consequentemente assegurar a manutenção da integridade física das cavidades de forma a
garantir a sua conservação e a compatibilização com as operações mineiras. Dessa forma, as
atividades de mineração cumprem com os requisitos legais estabelecidos pelos órgãos
ambientais reguladores. Tendo em vista estes pilares, foram realizados ensaios e testes
sismográficos nas minas da Vale S/A, nos estados do Pará e Minas Gerais, especificamente em
ambientes de Formações Ferríferas Bandadas (FFB) e litotipos associados.
Nesse contexto, há aspectos críticos relacionados ao posicionamento dos sismógrafos de
engenharia em seu interior ou no maciço em que está inserida a cavidade. Atualmente a fixação
do geofone é realizada no interior da cavidade, especificamente no teto ou em feições que
apresentem maior instabilidade. Como não existe uma metodologia padrão a ser adotada para
instalação desses equipamentos em regiões de cavernas, em vários casos, resulta na
inconsistência dos dados. Neste estudo foram consideradas quatro propostas para instalação dos
geofones nas cavidades: acoplamento no teto, acoplamento na soleira, acoplamento no piso e
acoplamento no maciço onde está inserida a cavidade.
O objetivo desse estudo é verificar a ocorrência de variações consideráveis sobre a velocidade
de pico de partícula (VPP) resultante da vibração proveniente dos desmontes com uso de
explosivo, nos diferentes locais onde foram acoplados os geofones. Com isso, pretende-se
identificar qual proposta metodológica está mais correspondente com a real vibração que a
cavidade está submetida, além de identificar locais de monitoramento onde possíveis impactos
possam ser neutralizados.
Os resultados obtidos no presente estudo permitiram compreender que de 20 a 30% dos
resultados poderiam estar vinculados aos seguintes casos: a) relação direta com o
comportamento estrutural da feição; b) mudanças nos valores de velocidade da partícula
vinculados às variações litológicas, especificamente à compacidade das mesmas; c) variações
das VPP vinculados às dimensões das feições monitoradas; d) localização da feição no perfil
geomorfológico. Nos outros casos, 70 a 80% ficaram inseridos no cálculo de incerteza dos
equipamentos.
PALAVRAS-CHAVE: MEIO AMBIENTE, SISMOGRAFIA, MONITORAMENTO.
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 A posição do geofone na cavidade (exterior ou interior) não influencia diretamente no
valor de velocidade de partícula de pico
 Variação de velocidade de partícula de pico:
•

Litotipo do maciço

•

Estrutura do maciço

•

Direção da propagação da onda

 Para situações em que seja exigido monitoramento contínuo, possibilita menor
influência do homem no ambiente cavernícola
 Preservação do ecossistema cavernícola

Figuras 1 e 2 - Localização dos sismógrafos, dados obtidos em campo e gráficos dos resultados
das cavidades N5S_0011 e MP_0011
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INTERPRETAÇÃO DO COMPORTAMENTO SISMOGRÁFICO
NAS ROCHAS ITABIRÍTICAS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO
Leandro A. C. Luzzi; Carlos C.H Tápia – Vale S/A - leandro.luzzi@vale.com
RESUMO: O Quadrilátero Ferrífero (QF) uma das principais regiões produtoras de minério de
ferro do mundo, contém diversas litologias como itabiritos, dolomitos ferruginosos, filitos
hematíticos, dentre outras. Estas compõem um conjunto de Formações Ferríferas Bandadas
(FFB) que pertencem ao grupo Itabira, Super Grupo Minas. Estas rochas sofreram ao longo de
sua evolução geológica, além de alterações mineralógicas, intensas modificações texturais
(porosidade, faturamento) que transformaram suas respostas ao comportamento sismográfico
com relação à aceleração da partícula, velocidade de pico da partícula (VPP), frequência, entre
outras.
Usualmente na Mineração os estudos sismográficos são aplicados no desmonte de rochas para
monitoramento, controle de danos em estruturas naturais ou antrópicas e na recuperação de
minério. Neste estudo iremos aproveitar a energia ocasionada pelos processos de desmonte de
rochas, para gerar um modelo sismográfico evitando danos em estruturas e aproveitando ao
máximo a recuperação do minério.
As ondas que se propagam no interior da terra ocasionada pelos movimentos telúricos são
conhecidas como ondas internas, centrais ou de corpo. Estas são divididas em primárias (P) e
secundárias (S). Existem também as ondas superficiais e são de tipos, Rayleigh e Love que
devido a sua baixa frequência poderiam provocar ressonância nas estruturas ocasionando
efeitos devastadores nas áreas de maior risco, isto por que todas as estruturas antrópicas e
naturais relacionadas a depósitos itabiríticos estão localizadas na superfície terrestre.
Para elaboração do presente estudo foram realizados três fogos secundários e um primário, com
cargas máximas por espera de 750, 190, 150 e 1650 kg respectivamente; os geofones e
sismógrafos foram do modelo Minimate Plus Series III, da marca Instantel com sensores tri
ortogonais; o posicionamento dos mesmos foi realizado de duas formas: a) paralelo ao
bandeamento litológico e b) perpendicular ao acamamento com espaçamento aproximado de
50 m, levando em consideração as variações de compacidade do itabirito (compacto, médio e
friável). Este acondicionamento dos geofones irá nos fornecer dados que indiquem as mudanças
de velocidade de pico da partícula (VPP) e frequência (Hz) segundo a compacidade das rochas.
Os resultados obtidos nos ensaios sismográficos indicam: a) a perda do sinal, decaimento da
velocidade de pico da partícula (VPP) é maior no sentido perpendicular ao acamamento; b)
existência de áreas com perda do sinal (indicadas pelos baixos valores de VPP) vinculadas às
rochas friáveis, ocasionando ilhas; c) durante todos os ensaios sismográficos obtivemos a
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presença de duas frequências dominantes (comportamento bimodal); d) a perda do sinal (VPP)
ao longo do percurso é maior no itabirito compacto quando comparado com os outros; e) a
permanência do sinal (VPP) é muito maior no itabirito friável.
Contudo, podemos concluir que, as ondas mais prejudiciais nos eventos sismográficos
vinculados ao desmonte de rocha são as do tipo Rayleigh e Love que atuam na porção mais
superficial. As mesmas atuam de forma perpendicular e cisalhante ao vetor primário (direção
de detonação), por tanto, torna-se necessário o controle de compacidade da rocha; acamamento
e dobramento; localização das estruturas em relação à litologia que irá determinar as
frequências predominantes e, ter precaução com as baixas frequências.
PALAVRAS-CHAVE: MAPEAMENTO. SISMOGRAFIA. LITOLOGIA.

INTRODUÇÃO
O Quadrilátero Ferrífero (QF) uma das principais regiões produtoras de minério de ferro do
mundo, contém diversas litologias que compõem um conjunto de Formações Ferríferas
Bandadas (FFB) que pertencem ao grupo Itabira, Super Grupo Minas. Estas rochas sofreram ao
longo de sua evolução geológica, além de alterações mineralógicas, intensas modificações
texturais (porosidade, faturamento) que transformaram suas respostas ao comportamento
sismográfico com relação à aceleração da partícula, velocidade de pico da partícula (VPP),
frequência, entre outras.
Usualmente na Mineração os estudos sismográficos são aplicados no desmonte de rochas para
monitoramento, controle de danos em estruturas naturais ou antrópicas e na recuperação de
minério. Neste estudo a energia ocasionada pelos processos de desmonte de rochas, permite
gerar um modelo sismográfico evitando danos em estruturas e aproveitando ao máximo a
recuperação do minério além de entender o comportamento das ondas P e S e sua relação com
as estruturas superficiais.
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Figura 1: Contexto geológico regional da região dos ensaios sismográficos
DESENVOLVIMENTO
Para elaboração do presente estudo foram realizados três fogos secundários e um primário, com
cargas máximas por espera de 750, 190, 150 e 1650 kg respectivamente; os geofones e
sismógrafos foram do modelo Minimate Plus Series III, da marca Instantel com sensores tri
ortogonais; o posicionamento dos mesmos foi realizado de duas formas: a) paralelo ao
bandeamento litológico e b) perpendicular ao acamamento com espaçamento aproximado de
50 m, levando em consideração as variações de compacidade do itabirito (compacto, médio e
friável). Este acondicionamento dos geofones irá nos fornecer dados que indiquem as mudanças
de velocidade de pico da partícula (VPP) e frequência (Hz) segundo a compacidade das rochas.
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Figuras 2 e 3: Mapa local de compacidade das rochas versus a locação dos sismógrafos de
engenharia para realização dos testes.

Figura 4: Execução do carregamento dos furos para os testes e local após a detonação
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos nos ensaios sismográficos indicam: a) a perda do sinal, decaimento da
velocidade de pico da partícula (VPP) é maior no sentido perpendicular ao acamamento; b)
existência de áreas com perda do sinal (indicadas pelos baixos valores de VPP) vinculadas às
rochas friáveis, ocasionando ilhas; c) durante todos os ensaios sismográficos obtivemos a
presença de duas frequências dominantes (comportamento bimodal); d) a perda do sinal (VPP)
ao longo do percurso é maior no itabirito compacto quando comparado com os outros; e) a
permanência do sinal (VPP) é muito maior no itabirito friável.
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Figura 5: Execução do carregamento dos furos para os testes e local após a detonação
 O comportamento das ondas muda de forma plausível quando esta atravessa rochas de
diferente dureza e coesão, pudendo algumas vezes até se dissipar e logo aparecer nos
geofones posteriores;
 As baixas frequências (ondas rayleigh e Love) são as mais propensas a ocasionar
problemas com as nossas estruturas, visto que, todas elas são superficiais;


É possível perceber uma perda da VPP quando esta atravessa de forma perpendicular
ao bandeamento, aproximadamente 1/10 mm por metro;

 Existe maior propagação de onda e de VPP quando a mesma é infringida de forma
paralela ao bandeamento;
 Torna-se necessário o conhecimento estrutural das feições para evitar danos posteriores;
 Atualmente continuamos realizando ensaios de amostras triaxiais para identificar outras
variáveis que ajudaram no nosso modelo;
 Estamos elaborando ensaios para tentar diminuir o aumento da VPP utilizando técnicas
de desmonte em colaboração com a geologia.
CONCLUSÃO
Contudo, podemos concluir que, as ondas mais prejudiciais nos eventos sismográficos
vinculados ao desmonte de rocha são as do tipo Rayleigh e Love que atuam na porção mais
superficial. As mesmas atuam de forma perpendicular e cisalhante ao vetor primário (direção
de detonação), por tanto, torna-se necessário o controle de compacidade da rocha; acamamento
e dobramento; localização das estruturas em relação à litologia que irá determinar as
frequências predominantes e, ter precaução com as baixas frequências.
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DRIVERS OF IRON ORE CAVE BIODIVERSITY
Xavier Prous; Robson Zampaulo; Iuri Brandi – Vale S/A – xavier.prous@vale.com
Rodolfo Jaffé; Clóvis Maurity; Guilherme Oliveira; Tereza Cristina Giannini; Vera Lúcia
Imperatriz-Fonseca; José Oswaldo Siqueira. - Vale Institute of Technology
Caves in iron ore tend to have higher species richness when compared to other lithologies caves,
whether troglomorphic species or not. However, there is a knowledge gap regarding the main
drivers of iron ore cave biodiversity. We perform a large-scale quantitative study relating iron
cave biodiversity indicators to different cave characteristics. We analyzed data for 844 iron
caves from different speleology reports for the Carajás region (Brazil). We found significant
spatial autocorrelation in species richness across most of the analyzed spatial scales. On the
other hand, presence of rare troglobites, presence of troglobites, and presence of bat populations
only showed significant spatial autocorrelation at small and intermediate spatial scales. In all
cases spatial autocorrelation decreased with increasing spatial scale, and did not differ from the
random expectation when reaching the maximal extent of our study area. No spatial
autocorrelation was detected in the residuals of our final models. Cave area and the presence of
organic material and water reservoirs were found to be key predictors of cave biodiversity.
Specifically, species richness increased with cave area, and this increase was more pronounced
in caves containing guano. Species richness was also higher in caves containing detritus, roots
and bat populations, but lower in caves with water reservoirs than in caves without them. Larger
caves were also more likely to contain troglobitic species, rare troglobites, and bat populations.
However, caves with water reservoirs were less likely to contain rare troglobites. The results
suggest that iron cave must have connectivity between them and should not be viewed as
independent units, but as part of a connected landscape.
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VARIATION OF TEMPERATURE AND AIR RELATIVE
HUMIDITY IN FOUR IRON ORE CAVES IN BRAZIL
Xavier Prous; Thadeu Pietrobon; Allan Callux; Georgete Dutra; Iuri Brandi – Vale S/A –
xavier.prous@vale.com
Carlos Frederico Lott – Ativo Ambiental Projetos Sustentáveis
The understanding of the cave ecosystem is directly associated with climate and its influence
on cave fauna. Despite their importance, climate studies are scarce and mostly on limestone
caves. Iron ore caves are smaller and more superficial than limestone ones, besides, their
climate and its influence on cave biodiversity is still unknown. Here, we present a first insight
into climatic aspects of four iron ore caves. Monitoring of temperature and relative humidity
was carried out for 21 months, with records taken every 30 minutes in sensors and data loggers
installed at the entrance and every 150 m² of the internal area of the caves. Two cavities were
smaller and we installed one sensor in each. In the other two caves we installed 3 and 4 sensors
respectively. The 13 sensors recorded more than 900.000 temperature (°C) and relative
humidity (%RH) data. Spectral analysis of the data shows temperature oscillations linked to
annual, diurnal and semi-diurnal patterns, even in the deepest parts of the larger caves. The
average of thermal amplitude at the entrance of the caves was of 9.0° C. Inside, the average of
thermal amplitude was of 9.3°C in smaller caves and 4.1°C in larger caves. In the deeper
chambers of the two larger caves, the sensors recorded a small temperature variation of
approximately 1°C. Inside the smaller caves, the temperature and relative humidity variation
were similar to external variations, with higher temperatures records in the dry season
(maximum 31.2°C, 45,5% RH) and lower in the rainy season (minimum 22.0°C, 100% RH). In
the deepest parts of the larger caves, the temperature and relative humidity variation were
congruent, with the highest temperature records in the highest humidity and lowest
temperatures in the smallest humidity. Studying climate in iron ore caves is a step towards
understanding its influence on biodiversity.
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RECONCILING MINING WITH THE CONSERVATION OF CAVE
BIODIVERSITY: A QUANTITATIVE BASELINE TO HELP
ESTABLISH CONSERVATION FERRÍFERA PRIORITIES
PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0168348 December 20, 2016
Xavier Prous; Robson Zampaulo; Iuri V. Brandi – Vale S/A
Rodolfo Jaffe; Tereza C. Giannini; Vera L. Imperatriz-Fonseca; Guilherme Oliveira; Clovis
Maurity & Jose O. Siqueira – Vale Institute of Technology – ITV – rodolfo.jaffe@itv.org

ABSTRACT: Caves pose significant challenges for mining projects, since they harbor many
endemic and threatened species, and must therefore be protected. Recent discussions between
academia, environmental protection agencies, and industry partners, have highlighted problems
with the current Brazilian legislation for the protection of caves. While the licensing process is
long, complex and cumbersome, the criteria used to assign caves into conservation relevance
categories are often subjective, with relevance being mainly determined by the presence of
obligate cave dwellers (troglobites) and their presumed rarity. However, the rarity of these
troglobitic species is questionable, as most remain unidentified to the species level and their
habitats and distribution ranges are poorly known. Using data from 844 iron caves retrieved
from different speleology reports for the CarajaÂs region (South-Eastern Amazon, Brazil), one
of the world's largest deposits of high-grade iron ore, we assess the influence of different cave
characteristics on four biodiversity proxies (species richness, presence of troglobites, presence
of rare troglobites, and presence of resident bat populations). We then examine how the current
relevance classification scheme ranks caves with different biodiversity indicators. Large caves
were found to be important reservoirs of biodiversity, so they should be prioritized in
conservation programs. Our results also reveal spatial autocorrelation in all the biodiversity
proxies assessed, indicating that iron caves should be treated as components of a cave network
immersed in the karst landscape. Finally, we show that by prioritizing the conservation of rare
troglobites, the current relevance classification scheme is undermining overall cave biodiversity
and leaving ecologically important caves unprotected. We argue that conservation efforts
should target subterranean habitats as a whole and propose an alternative relevance ranking
scheme, which could help simplify the assessment process and channel more resources to the
effective protection of overall cave biodiversity.
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INTRODUCTION
Decisions about which lands to allocate for conservation often involve conflicting interests
between industry, local communities, and environmental protection agencies [1]. Such conflicts
can be particularly acute in the mining sector, given that mineral resources are not uniformly
distributed but rather spatially clustered, implying that the allocation of conservation areas may
be constrained [2]. A common alternative to solve these conflicts has been the use of offsets
(conservation areas located outside development areas) to compensate for the residual and
unavoidable impacts of development projects on biodiversity [3,4]. Offsets, however, are more
difficult to apply in cases where endemic or threatened species occur inside areas containing
rich mineral resources.
Caves pose significant challenges for mining projects, since they harbor many such endemic or
threatened species, also known as short range endemics because of their small distribution area
and assumed restricted dispersal [5]. For instance, different troglobitic species (obligate
subterranean dwellers which must complete their entire life cycle in caves [6]) have halted
mining projects worldwide [7], resulting in economic losses rising to billions of dollars [8].
Brazil has one of the most stringent cave protection regimes in the world, requiring extensive
speleological surveys prior to the implementation of any development project [8]. The
consulting companies performing these surveys must then assign caves into one of four
relevance categories (maximal, high, mid, or low), based on a complex set of biological,
geological, and cultural attributes. Caves containing rare troglobitic species, for instance, are
always defined as maximal relevance caves, which must be protected along with a buffer area
of 250m [8]. High relevance caves, on the other hand, can be impacted if appropriate
compensation offsets are provided (i.e. preserving two similar caves).
Recent discussions between academia, environmental protection agencies, and industry
partners [9], have identified problems with the current Brazilian legislation for the protection
of caves (Federal Decree 6640/2008), highlighting the need for novel quantitative approaches
to determine conservation priorities [8±11]. First, the criteria used to assign caves into relevance
categories are often subjective, given that the factors influencing cave biodiversity remain
largely unknown [12±16]. Second, the relevance classification process is long, complex and
cumbersome [8]. Any cavity with over 5m of extension must be considered in speleology
surveys, so these take between one and two years to complete, and involve intensive field work
and considerable resources. Third, identifying caves for compensation has become increasingly
difficult, because most caves must be compensated [8]. The great majority of caves are
classified as high relevance caves, since caves exhibiting any one of a long list of criteria must
be classified so. Finally, there are few taxonomists specialized in identifying cave fauna in the
country, and they are asked to analyze thousands of specimens collected in areas of high
biodiversity. For instance, most troglobites remain unidentified to the species level, some
represent new undescribed taxa, and their distribution ranges are usually unknown [10]. In
consequence, the characterization of threatened troglobitic species is often questionable.
Here we aim to help optimize the current Brazilian cave protection regime by: 1) Filling part of
the nowledge gap regarding the main drivers of cave biodiversity; 2) Examining how the current
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relevance classification scheme ranks caves with different biodiversity indicators; and 3)
Proposing a new scheme to establish conservation priorities. We first perform a largescale
quantitative study relating iron cave biodiversity proxies to different cave characteristics. We
analyzed data for 844 iron caves, which contain higher richness of troglomorphic species than
caves of other lithologies [14]. The data was retrieved from different speleology reports for the
Carajás region (South-Eastern Amazon, Brazil), one of the world's largest deposits of highgrade iron ore [17]. Several mines are already operating in the region and the world's largest
iron-ore mine (project S11D) is about to begin operating, so there is now a pressing need to
achieve a compromise between mining and the conservation of cave biodiversity in the area.
We then examine how the current relevance classification scheme ranks caves with different
biodiversity indicators, and discuss the implications of these results for the conservation of cave
biodiversity. Finally, we propose a new scheme to establish conservation priorities and estimate
environmental offsets, which could help simplify the assessment process and channel more
resources to the effective protection of cave biodiversity.

MATERIALS AND METHODS
Dataset
We retrieved data contained in eight speleology reports for the region of Carajás, State of Pará,
Brazil (see Table A in S1 File). Together, these reports surveyed a total of 844 caves distributed
across Serra Norte, Serra Sul, Serra Leste and Serra da Bocaina (Fig 1).

Fig 1. Location of the study region (upper left corner) and zoom of our study area showing the spatial distribution of
the caves included in our analyses over an elevation layer. Caves are colored according to their relevance category (N = 843
caves), and the CarajaÂs National Forest is shown in green. The digital elevation raster (SRTM, 1 arc-second) was obtained
from USGS Earth Explorer, the National Forest shapefile from ICMBIO, and the South America shapefile from
Thematicmapping.org. All layers are copyright-free.
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All surveys employed similar methods, and reports assigned cave relevance based on the same
set of cave attributes (those specified in the current Brazilian legislation for the protection of
caves). We gathered all relevant data available on cave attributes and biodiversity indicators,
including cave ID, coordinates, altitude, horizontal projection (length), slope, area, volume,
presence of percolating water and water reservoirs, cave lithology, presence of plant material,
presence of plant detritus, presence of roots, presence of guano, presence of other feces,
presence of regurgitation balls, presence of carcases, presence of troglobites and rare troglobites,
presence of resident bat populations, and species richness. Cave attributes were surveyed twice
a year, during the dry and wet seasons, and total species richness was calculated as the total
number of species found in both seasons. Specialist taxonomists classified species as troglobites
if they exhibited troglomorphic traits [6] unknown in phylogenetically related taxa occurring in
above-ground habitats. While troglobites found in three or less caves were considered rare, only
groups of 100 or more bats were considered resident populations. Stygofauna was not
considered in any of the speleology reports. In addition we retrieved from the reports the overall
cave relevance classification, determined considering a complex set of biological, geological,
and cultural attributes [8], as well as the biological relevance classification of each cave,
determined using biological attributes only. Information on the richness of troglobitic species
(for caves containing troglobites) was unavailable in some reports, and in others was either
vaguely mentioned in the text or presented in tables with varying formats and nomenclatures.
We thus only retrieved data on the richness of troglobitic species when this information was
clear and explicitly made available (in 329 caves). Detailed descriptions of the survey methods
and taxa inventories for all caves are presented in the original reports (Table A in S1 File and
S1 Dataset).
We selected four proxies of cave biodiversity: Total species richness, presence of troglobites,
presence of rare troglobites, and presence of resident bat populations. For each one, we
constructed a complete-cases dataset (excluding observations containing missing data), to avoid
fitting models containing a different number of observations. A principal component analysis
showed that length, area, and volume were highly correlated (the first component explaining
95% of total variance). We therefore chose to use cave area as a proxy for cave size, because it
reflects cave size more accurately than length alone, and its estimation is less susceptible to
measurement errors than volume. All statistical analyses were implemented in R [18]. The full
dataset, including the geographic coordinates for the locations of all caves, can be found along
with all R scripts as S2 Dataset.
Modeling species richness
To test if species richness was spatially aggregated [19], we quantified spatial autocorrelation
in species richness. We used the R package spdep [20] to compute Moran's I, a standard measure
of spatial autocorrelation ranging from -1 (indicating perfect dispersion) to +1 (perfect
correlation, with zero indicating a random spatial pattern). Moran's I is affected by the spatial
scale and the coding scheme style chosen to assign weights to neighbors. We thus quantified
spatial autocorrelation across the full range of spatial scales of our data. To do so we computed
Moran's I in networks of neighboring caves located within increasing distances, until we
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reached the maximal extent of our study region. We chose the ªWº style, which standardizes
rows and thus favors observations with few neighbors, but results did not change substantially
when using different styles.
Species richness was modeled using a linear mixed model (LMM) with total species richness
as response variable, all meaningful cave attributes as predictors (Table B in S1 File), and the
report containing the original data as a random effect. This allowed us to account for variation
between the different reports (arising due to different teams, timing, and geographic locations).
We then followed a model-selection protocol, based on likelihood ratio tests (henceforth LRT),
to find the best model describing species richness. We used the lme4 package [21] to compare
a full model (containing all meaningful predictors) to reduced models where each predictor was
eliminated one by one. A predictor was excluded if the reduced model (lacking that particular
predictor) was not significantly different from the full model (using LRT, α = 0.05). Predictors
were eliminated sequentially, beginning with those showing the highest p-values. Likelihood
ratio tests were also used to compare the resulting model to models containing all possible
combinations of first-degree interactions between the remaining predictors. We then used the
nlme package [22] and restricted maximum likelihood estimation to test whether including a
constant variance function to account for variance heterogeneity improved our model. Finally,
we tested for spatial autocorrelation in the residuals of our final model, calculating Moran's I
across different spatial scales as described above.
The final model was validated by plotting residual vs. fitted values, residual vs. predictors, by
looking at the distribution of residuals, and by checking for multicollinearity. To evaluate the
relationship between total species richness and the richness of troglobitic species, we included
the richness of troglobitic species as an additional predictor of our final model, using a data
subset for which information on the richness of troglobitic species was available.
Modeling the presence of troglobites, rare troglobites, and resident bat populations
We first tested for spatial autocorrelation in the presence of troglobites, the presence of rare
troglobites, and the presence of resident bat populations. We employed the Join Count Test of
the spdep package to assess spatial autocorrelation across the full range of spatial scales of our
data. We computed the Single Color Statistic for presence-presence in networks of neighboring
caves located within increasing distances, until we reached the maximal extent of our study
region. As in the case of species richness we chose the ªWº style, but results did not change
substantially when using different styles.
We then modeled these variables using generalized linear mixed models (GLMM) with
Bernoulli distributed responses (logistic regressions). Presence/absence was thus set as
response variable, all meaningful cave attributes as predictors (Table B in S1 File), and report
as a random effect. As in the case of species richness we kept report as a random effect in all
models to account for variation between the different speleology reports. Likewise, we used the
lme4 package to compare full models (containing all meaningful predictors) to reduced models
where each predictor was eliminated one by one, using likelihood ratio tests. We compared the
resulting models to models containing all possible combinations of first degree interactions
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between the remaining predictors, and also tested for spatial autocorrelation in the residuals of
our final models, calculating Moran's I across different spatial scales as described above. Best
models were finally validated by plotting residual vs. fitted values, residual vs. predictors, by
looking at the distribution of residuals, and by checking for multicollinearity. To evaluate the
effect of species richness on the presence of troglobites, the presence of rare troglobites, and
the presence of resident bat populations, we included species richness as an additional predictor
of our final models.
Reassessing cave relevance for conservation
In order to quantitatively assess how the current relevance classification scheme ranks caves
with different biological characteristics, we scored caves according to the number of
biodiversity indicators they contained. These indicators comprised high species richness (higher
than the upper quartile of species richness per cave, across all analyzed caves), presence of rare
troglobites, presence of troglobites, and presence of resident bat populations. We assigned a
value of 1 or zero for the presence or absence of each indicator, and then added all values to
obtain a total score, representing the number of biodiversity indicators found in each cave.

RESULTS
While we found significant spatial autocorrelation in species richness across most of the
analyzed spatial scales, the presence of rare troglobites, presence of troglobites, and presence
of bat populations only showed significant spatial autocorrelation at small and intermediate
spatial scales (Fig 2). In all cases spatial autocorrelation decreased with increasing spatial scale,
and did not differ from the random expectation when reaching the maximal extent of our study
area (Fig 2). No spatial autocorrelation was detected in the residuals of our final models (Fig A
in S1 File).
Cave area and the presence of organic material and water reservoirs were found to be key
predictors of cave biodiversity (Table 1). Specifically, species richness increased with cave area,
and this increase was more pronounced in caves containing guano (Table 2, Fig 3A). Species
richness was also higher in caves containing detritus, roots, and resident bat populations, but
lower in caves with water reservoirs than in caves without them (Fig 3B). Larger caves were
also more likely to contain troglobitic species, rare troglobites, and resident bat populations
(Table 2). However, caves with water reservoirs were less likely to contain rare troglobites.
Species richness was positively associated to the presence of troglobites, rare troglobites, and
bat populations (Table C in S1 File). Moreover, total species richness was positively associated
to the richness of troglobitic species in a data subset for which this information was available
(Table C in S1 File).
Large caves containing high species richness, were often classified as high relevance caves in
the speleology reports (Fig B in S1 File), as were caves with a high total species richness and a
high richness of troglobitic species (Fig C in S1 File). All caves of maximal relevance contained
troglobites, and all caves containing rare troglobites were classified with maximal relevance
(Fig D in S1 File), as stipulated n the current Brazilian legislation for cave protection. When
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assessing how the current relevance classification scheme ranks caves with different biological
characteristics, we found that caves containing zero or one biodiversity indicator are often
classified as high relevance caves (Fig 4). Moreover, many caves with two biodiversity
indicators were classified as maximal relevance caves, while not all caves with three
biodiversity indicators were (Fig 4).

DISCUSSION
Our results reveal spatial autocorrelation in the four cave biodiversity proxies analyzed (species
richness, presence of troglobites, presence of rare troglobites, and presence of resident bat
populations), and underscore the importance of cave area and the presence of organic material
as key predictors of cave biodiversity. Larger caves had higher species richness and were more
likely to contain troglobitic species, rare troglobites, and bat populations. Additionally, our data
shows that the current relevance classification scheme does not prioritizes the conservation of
overall cave biodiversity.
Cave biodiversity is thought to be determined by an island biogeography dynamic [23],
whereby small and isolated caves have higher extinction, lower colonization rates, and fewer
available habitats than larger and inter-connected caves [12,24±26]. Indeed, species richness
was found to be spatially autocorrelated, suggesting that caves containing many species
facilitate the colonization of nearby caves.
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Fig 2. Spatial autocorrelation of species richness, presence of rare troglobites, presence of troglobites, and
presence of resident bat populations, across different spatial scales. While the solid lines show the value of
estimates (Moran's I and Single Color Statistic), the gray area depict 95% confidence intervals. Dashed lines
represent expected values under a null model of no spatial autocorrelation.
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Table 1. Summary of the best models describing cave biodiversity.

Response variables are shown followed by the type of model employed (Model), the number
of observations included in each model (N), the predictors included in each model, X2 values
from likelihood ratio tests (LRT, in which the full model was compared with a reduced model
without each of the predictor variables), and p-values of the LRT.
ª Linear mixed models (LMM) or Generalized Linear Mixed Models (GLMM). All GLMM had
Bernoulli distributed response variables (logistic regressions). All models accounted for
possible variations between reports by keeping report as a random effect.
b Sample

sizes vary between models because a different set of parameters were assessed in each

report.
Previous studies have shown that cave size is a key predictor of cave biodiversity, because
larger caves not only have higher colonization rates, but can also host larger and more diverse
communities. Analyzing seven caves from Slovenia, Culver et al. 2004 [12] found a higher
richness of troglobitic species in larger caves, whereas Brunet and MedellÍN2001 [25] found a
significant association between the number of bat species and cave area in 20 caves from central
Mexico. Studying 55 limestone caves located in the Brazilian Savannah, Simões et al. (2015)
[16] found a positive association between species richness, width of entrances and linear
development of the caves. A similar relationship between cave size and species richness was
found in a study analyzing 91 caves of different lithologies from Southern Brazil, with iron
caves showing the strongest effect [14]. Preliminary studies on iron caves also found higher
species richness and higher richness of troglobitic species in larger caves [11,27]. Our results
go in line with these previous findings, reaffirming the importance of cave area as a key
predictor of species richness, the presence of troglobites, rare troglobites, and bat populations.
Table 2. Parameter estimates and hypothesis tests for the best models describing cave
biodiversity.
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Fig 3. A: Relationship between species richness and cave area in caves with guano (triangles) and caves without
guano (circles). B: Species richness in caves with and without water reservoirs (sample sizes are given in
parentheses). Species richness is detrended for the effect of other predictors.

Our data also supports the idea that a higher availability of trophic resources facilitates
colonization of the cave's interior [11,13,26,28], as species richness was higher in caves with
detritus, roots, and resident bat populations, and the relationship between cave area and species
richness was found to be stronger in caves containing guano.
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Fig 4. Relevance classification of caves with different numbers of biodiversity indicators (high species
richness, presence of rare troglobites, presence of troglobites, and presence of resident bat populations).
While variation in cave area is represented in the X axis, density plots are shown besides each variable (the vertical
dashed line represents the median area of caves containing three or more biodiversity indicators). The relevance
categories shown are based on biological attributes only, following the current Brazilian legislation.

For instance, the cave's deep interior has been compared to a desert [29], since it is largely
deprived of trophic resources [6,13,30]. The fauna that inhabit the cave's interior thus rely on
external material that is washed into the cave or brought in by mobile species [13,28,31,32]. In
our case, detritus might have been brought inside the caves by bats, as guano, or may have been
washed in by water. Interestingly, our results reveal that roots also seem to constitute an
important food resource for the fauna of iron caves. Indeed, cave root communities are known
to include many rare and highly specialized species [33], and they are considered one of the
main food resources in iron caves [11,14,34].
The importance of bat colonies for cave macro-invertebrate communities has been well
documented. Bats provide nutrients and water resources through guano, respiration and
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urination, which can support diverse cave arthropod communities [13,35±38]. These resources
are especially important in iron caves, which rarely receive additional resources from
permanent streams [14,39]. Our findings highlight the importance of bat colonies as pillars of
iron cave biodiversity. Additionally, bats are important providers of ecosystem services. As
mobile agents [40] bats contribute to pollination [41,42] and seed dispersal [43±45], thus
mediating plant reproductive success and enhancing the restoration of degraded habitats [46,47].
As predators of pest insects, bats provide biological pest control services to many commercial
crops, including cocoa [48], coffee [49], cotton [50], and corn [51]. Bats thus have a key
ecological importance both inside and outside caves, so conservation efforts to preserve bat
populations should not be undermined by the focus on rare troglobitic species.
We found lower species richness in caves containing water reservoirs than in caves without
them. This result was unexpected, and contradicts earlier findings showing higher species
richness in caves containing permanent water bodies [16,27]. One reason for this apparent
discrepancy, could be that the water effect found by these previous studies was driven by the
effect of cave size (i.e. caves containing water bodies were usually larger than caves without
them). Indeed, the effect of water reservoirs on species richness was not found to be significant
when we ran a simple mixed model (containing the presence of water reservoirs as the only
predictor), although it was significant in our final model (which contained six other predictors,
Table 2). One potential explanation for the observed effect of water reservoirs, is the fact that
some can occupy a relatively large area inside the caves, thus reducing the effective cave area.
As the speleology reports analyzed here focused exclusively in troglofauna (ignoring
stygofauna), large water reservoirs are expected to undermine the effect of cave area on species
richness.
Alternatively, water bodies that are subject to flood pulses can eventually be detrimental for the
establishment of troglobitic species, and thus imply a reduction in species richness [16].
The occurrence of troglobites and rare troglobites was found to be spatially aggregated (i.e.
neighboring caves tended to either have or lack troglobites). Analyzing over 3000 records from
more than 450 troglobitic species occurring across the eastern United States, Christman et al.
2005 [52] also found significant spatial autocorrelation in the total number of troglobitic species,
the number of non-endemics, and the number and occurrence frequency of single-cave
endemics. Our results thus support these earlier findings, and suggests that troglobitic species
can move between caves separated by up to 40 Km (Fig 2), although the dispersal mechanisms
remain unknown. The presence of water reservoirs was negatively associated to the occurrence
of rare troglobites, which suggests water is enhancing connectivity between caves. Indeed,
Simões et al. (2015) found that the community of troglophile species was more similar between
caves containing streams than between dry caves or caves with puddles. Similarly, Pipan and
Culver 2007 [53] identified lateral epikarst connections based on the distribution of copepods,
indicating that water in shallow subterranean habitats facilitates dispersal in these arthropods.
The banded ironstone formations known as Canga, where our study caves occur, are constituted
by highly porous rocks that form many micro-cavities and cracks [14,34,54]. Preliminary
evidence indicates these are potential subterranean habitats that could serve as dispersal
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corridors to some troglobitic species [55]. Alternatively, these cracks and crevices might
actually represent the primary habitat for troglobitic species, with caves serving as convenient
sampling sites. For instance, troglobites were also found in small caves (Fig D in S1 File),
which were common in our dataset (median cave length = 16.40m; mean cave length = 31.01m;
see distribution of cave area in Fig 4). Since small caves may not comprise suitable stable
habitats for obligate dwellers of the dark zone, our results suggest that troglobites are using
subterranean habitats other than caves. Our findings thus provide additional evidence for the
permeable nature of banded ironstone formations, and indicate that iron caves should not be
viewed as isolated entities but rather as components of a cave network immersed in the karst
landscape [34,52]. Such broader perspective would imply shifting conservation efforts from
individual caves to subterranean habitats as a whole.
We propose a simple but effective scheme to establish cave conservation priorities and estimate
compensation offsets. Using a set of cave biodiversity indicators, including high species
richness (in our case higher than the upper quartile of species richness per cave, across all
analyzed caves), presence of troglobitic species, presence of rare troglobites, and presence of
resident bat populations, we ranked caves according to the number of indicators they exhibited.
We decided to assign an equal weight to all biodiversity indicators, but weights could be
modified if particular indicators need to be prioritized. Conservation priorities and
compensation offsets can then be established based on these ranks. In our case (Fig 4), caves
containing three or four indicators are considered the most important caves for conservation
(maximal relevance, 10% of all caves), followed by caves with two (high relevance, 17%), one
(mid relevance, 35%), and no indicator (low relevance, 38%).
Our proposed scheme is appealing for three reasons. First, it constitutes a shift from a reactive
approach focused on rare troglobites to one that supports a more complete suite of conservation
priorities, as stressed out in the precautionary principle [56], and recommended by recent
analyses of current conservation initiatives [4,57]. For instance, preserving ecosystem function
is also important, so a cave containing a rare troglobite may be as important for conservation
as a cave lacking rare troglobites but containing high species richness, many troglobitic species,
and a resident bat population. Second, because it involves few biodiversity indicators, which
are already measured during speleology surveys and constitute proxies of cave biodiversity, it
implies a more efficient allocation of resources towards the preservation of the most relevant
caves. Even though our approach is considerably less complex than some reserve selection
algorithms [58], we believe that simple indicators may be more appropriate when the taxonomic
framework (and hence species range information) is so poorly developed. Finally, it represents
a better compromise between cave protection and the extraction of mineral resources than the
current cave protection regime, by which an average of 70% of the surveyed caves are assigned
high relevance (according to our dataset), and must then be compensated by offsets [8,9].
Following our scheme only 17% of caves would need to be compensated by other high
relevance caves, a more realistic requirement that should be possible to fulfill.
Our relevance ranking scheme demonstrates that the current Brazilian cave protection regime
does not allocate maximal conservation priority to caves exhibiting more biodiversity indicators
(Fig 4). The strong emphasis on rare troglobites is leaving ecologically important caves
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unprotected, while protecting less relevant caves that contain rare troglobites (Fig D in S1 File).
This is further aggravated by the fact that the rarity of these troglobitic species is questionable,
as most remain unidentified to the species level, and their distribution ranges are poorly known
[10,11]. For instance, many troglobites are considered rare in the absence of extensive surveys
in the area, although sampling intensification often expands the distribution range of troglobitic
species [7,59]. Our work thus suggests that the great emphasis on rare troglobitic species may
be a poor allocation of scarce conservation resources, as shown for many other surrogate species
[60]. These findings highlight the need to develop more human resources to aid the taxonomic
identification of cave fauna, unify databases containing the occurrences of these organisms [52],
and implement the use of molecular bar coding techniques to increase the speed and accuracy
of taxonomic identifications [61].
Our results also show that the most relevant caves for conservation are larger caves (see the
vertical dashed line in Fig 4). For instance, larger caves not only exhibit a high overall species
richness, but are also more likely to contain more troglobitic species, rare troglobites, and bat
populations (Table 2, Table C in S1 File). A similar effect was reported by Christman et al.
(2005), who found that more diverse communities usually contain a higher fraction of endemic
troglobites. Large caves with high species richness should thus be viewed as key potential
reservoirs of endemic troglobitic species, so they should be considered of maximal conservation
priority.

CONCLUSIONS
Overall, our findings have important implications for the conservation of iron cave biodiversity.
First, large caves were found to be important reservoirs of biodiversity, so they should be
prioritized in conservation programs. Second, we found that species richness and the presence
of troglobites and bat populations were spatially aggregated, implying that there are delimited
areas containing groups of caves with high (or low) relevance for conservation. Third, spatial
autocorrelation and the presence of troglobitic species in small caves suggest that troglobites
can move between caves, and thus that iron caves should be treated as components of a cave
network immersed in the karst landscape. This implies that conservation efforts should target
subterranean habitats as a whole. Finally, our relevance ranking scheme demonstrates that the
current Brazilian cave protection regime does not prioritizes the conservation of overall cave
biodiversity. We believe that our proposed approach could help simplify the assessment process
and channel more resources to the effective protection of cave biodiversity.

SUPPORTING INFORMATION
S1 File. This file contains three Tables (A-C) and four figures (A-D). (PDF)
S1 Dataset. Additional reports for Serra Leste and full taxa inventories for all caves. (ZIP)
S2 Dataset. Full dataset and R scripts. (ZIP)
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INTRODUÇÃO
É de conhecimento que as vibrações oriundas de detonações para desmonte de rochas podem
causar danos às edificações e estruturas naturais como as cavidades subterrâneas. O presente
estudo tem como objetivo verificar e quantificar o nível das vibrações que podem ser causadas
por fontes mecânicas, sendo, neste caso específico geradas pelo tráfego de veículos variados
sobre uma cavidade natural que está inserida sob uma estrada no município de Brumadinho,
em Minas Gerais. A cavidade MJ-000 tem sua gênese claramente associada à erosão
fluvial já que é possível observar processos hidrológicos, um sumidouro na forma de uma
pequena cachoeira, após a queda d’água, que penetra via claraboia, o escoamento perene
percorre aproximadamente 18m pela cavidade, ressurgindo logo em seguida. A cavidade é
constituída pela canga detrítica, composta por fragmentos angulosos a sub-angulosos
constituídos principalmente por calhaus e seixos de hematita compacta, fragmentos da
formação ferrífera e, menos comumente, pelo quartzo.
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Figura 1 - Mapa de localização da cavidade com detalhe para planta baixa da mesma.

METODOLOGIA
Para mensurar o nível das vibrações, foi utilizado um sismógrafo de engenharia modelo
Minimate Plus Series III, da marca Instantel devidamente calibrado dotado de sensor tri
ortogonal (Geofone) para registro de vibrações no terreno. Configurado em modo sensitive,
sendo neste, o valor de sensibilidade mínimo de gatilho para acionamento do aparelho
definido como superior a 0,51 mm/s de velocidade de pico de partícula até o limite máximo
de 31.7 mm/s. Foram realizadas duas sessões de monitoramento estando o geofone instalado
sobre a cavidade em sua calota superior externa, onde se pressupõe que seja o local mais
susceptível a abalos sísmicos devido a sua pouca espessura. O equipamento foi locado
cerca de um (1) metro distante da linha de tráfego dos veículos monitorados. Através desse
monitoramento é possível identificar os níveis de vibrações induzidos ao terreno natural por
diversos tipos de veículos com massas (kg) e velocidades variadas. Os monitoramentos aqui
relatados foram realizados no período de 10h00min às 12h30min do dia 02 de outubro de 2015
e no período de 10h30min às 12h00min do dia 04 de novembro de 2015, totalizando 67
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medições.
Figura 2 - Superfície sobre a caverna MJ-0001: a linha tracejada indicando a projeção linear aproximada da

cavidade sob a estrada. No detalhe acima à direita, geofone do sismógrafo instalado no maciço que comporta o
teto da cavidade.

RESULTADOS
Com relação às vibrações provocadas pelo tráfego durante o monitoramento realizado na
área em estudo, estão apresentados abaixo os resultados obtidos para cada tipo de veículo:
Motocicletas
Foram realizadas um total de 5 monitoramentos, sendo que nenhum conseguiu disparar o
gatilho do sismógrafo de engenharia de Vp = 0,51 mm/s.
Carros Pequenos
Foram monitorados diversos tipos de carros pequenos. Assim, foram realizados um total de
36 medições, sendo que nenhuma conseguiu disparar o gatilho do sismógrafo de
engenharia de Vp = 0,51 mm/s.
Caminhonete
Foram realizadas um total de 10 medições, sendo que nenhuma conseguiu disparar o
gatilho do sismógrafo de engenharia de Vp = 0,51 mm/s.
Van
Foram realizadas um total de 6 medições, sendo que nenhuma conseguiu disparar o gatilho do
sismógrafo de engenharia de Vp = 0,51 mm/s.
Ônibus
Foram monitorados ônibus e micro ônibus. Assim, foram realizadas um total de 12 medições,
sendo que nenhuma conseguiu disparar o gatilho do sismógrafo de engenharia de Vp =
0,51 mm/s.
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Caminhão
Foram monitorados diversos tipos de caminhões com diferentes cargas. Assim, foram
realizados um total de 11 medições, sendo que nenhuma conseguiu disparar o gatilho do
sismógrafo de engenharia de Vp = 0,51 mm/s.

Figura 3 - Registro dos tipos de veículo que trafegaram sobre a cavidade durante o experimento

CONCLUSÕES
Com relação às vibrações provocadas pelo tráfego de veículos durante os trabalhos
realizados na área em estudo foram observados vários tipos de veículos trafegando no local
incluindo: ônibus, caminhões carregados, automóveis pequenos, caminhonetes, vans,
motocicletas e micro-ônibus. Em nenhuma ocasião os sensores dos sismógrafos foram
acionados, não sendo assim registradas vibrações superiores ao nível mínimo de acionamento
programado de Vp=0,51 mm/s,
e com isso nenhum sismograma foi gerado. Com base nos ensaios realizados, pôde-se observar
que os níveis de vibração pelo terreno mantiveram-se abaixo dos limites estabelecidos pela
norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) Normas Brasileiras
Regulamentadoras (NBR) 9653/2005. Conclui-se então que no período abrangido pelo
presente estudo o tráfego local não é capaz de gerar vibrações que comprometam a
integridade física da cavidade MJ-0001, já que a intensidade das mesmas é muito reduzida.
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Abstract
The mine operations in Carajás – PA face the challenge of producing iron ore without causing
any physical damages to the natural caves surrounding the mining areas. To support the
sustainable relationship between ore production and environmental constraints, a pilot project
to test microseismic monitoring techniques was performed close to a single cave within the area
of operation. The acquisition and treatment of 48 hours of continuous seismic data, before and
after the execution of two blasts 500 m away, has showed that the use of this type of technology
is well suited to monitor shallow natural caves located inside mining operational areas,
indicating unfavorable geological structures present in the caves and enabling to monitor that
structures behaviors over time.

Introduction
At Carajás mine in Brazil, many caves exist between iron rich deposits and other banded iron
formation. Although the locations of the caves are well known, due to cultural and historical
reasons mining can not disturb or damage these caves.
The challenge facing mining operations is to get closer to environmental constrains, like natural
caves, without cause any type of physical damages. Microseismic monitoring technology is
ideal to monitor areas where induced seismicity is the source of the changes in natural stressstrain conditions in the earth.
Microseismic monitoring is the measurement of small earthquakes, mostly induced by human
activity (like mining) in an industrial setting. When these small earthquakes or microseismic
events occurs, the failure of the rock mass releases energy in the form of seismic waves. These
seismic waves cause shaking of the surrounding environment, but many of these microseismic
events cause shaking so weak that it can not be felt by humans and can only be detected by very
sensitive seismic sensors – geophones or accelerometers.
A major advantage of microseismic monitoring over other geotechnical techniques (like crack
displacement meters) is that microseismic events can be detected from fractures quite far away
whereas crack displacement meters only measure local displacements. If a failure occurs in a
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location in a cave where there are no crack displacement meters, we would not be able to detect
it with these instruments. However, microseismic sensors form an array that is sensitive to
fracture within their volume and would be able to detect failures over larger distances. To
monitor a single cave, an array of 4 to 8 seismic sensors would be required. To give the same
type of coverage, many more crack displacement meters would be necessary.
To examine if state-of-the-art seismic monitoring technology can be used to monitor the
response of a specific cave in Carajás, a pilot project was performed with the goal to monitor
the microseismic responses of the N4E_0026 cave to mining activities and blasts.
For this pilot project 5 sensors were installed in an accessible area close to N4E_0026 and
recorded continuous data for 48 hours. During this time, two blasts were performed roughly
500 m away.
This article presents the background details on the techniques used to analyze the effects of the
mining activities on the cave, besides show that in this case, the blasts had no permanent effect
on the cave and only induced temporary weakening in an area 100 m to the north of the cave.

Methodology
To investigate the potential results of microseismic monitoring in mining areas with cave
protection restrictions, a monitoring campaign of one week was executed and a 4 temporary
surface seismic sensors and 1 permanent borehole sensor was installed and data was recorded
continuously for 48 hours. During this time, two blasting sequences were performed roughly
500 m away (Figure 1 and Figure 2).

Figure 1 – N4E_0026 location (Google Earth. Version 7.1.5.1557, access on April 4th).
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Figure 2 – The location of the seismic sensors and cave relative to the mining areas and blast.
The sensors were located between 40 and 100 m away from the cave and the blasts were
conducted more than 500 m away.
Two different microseismic methods were performed over the data acquisition campaign: 1)
conventional microseismic monitoring and 2) continuous passive monitoring.
Conventional microseismic evaluates the microseismic activities of an area through the
determination of when the rock mass damage occurs, where they are located and what their
extension (degree of impairment).
The fracturing of the rock can be caused by tensile, compressive or shear forces. The location
and energy released by the fracture can be determined with reasonable accuracy by analyzing
the arrival times and characteristics of the vibrations [1].
Continuous passive monitoring is a new technique that has emerged and that can enable to
monitor how an area is responding to mining activities even when no failures (or microseismic
events) are recorded. This technique is called ambient noise analysis and is particularly useful
in an environment where it is not expected that much microseismic activity will occur, such as
these shallow zones around the caves.
This method relies on the relationship between the speed at which the seismic waves travel
through the medium and how damaged the medium is. The more damaged the medium becomes,
the slower the seismic velocity will be.
A simple illustration of this relationship is shown in Figure 3, where it is possible to see that a
blast causes the opening of microfractures that leads to a small decrease in the speed that the
seismic waves travel between the two underground sensors.
Following it will be presented the results of the analysis of the acquisition of 100 GB of data
collection.
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Figure 3 – An illustration showing the dependence of seismic velocity on damage. Here a blast
opens fractures and decreases the bulk seismic velocity.

Results
Two days of continuous seismic data were recorded by 5 geophones installed close to the
N4E_0026 cave (see Figure 2). These geophones continuously record the ground motions (or
shaking) in the area very accurately and detected ground motions as small as 0.0001 mm/s. The
ground motions were sampled 6000 times per second and saved as seismograms, roughly every
20 seconds.
The geophones were connected to a mobile seismic station. This station digitizes the recorded
waveforms and timestamps each ground motion sample and finally records the ground motions
measured by the geophones to a USB flash drive (Figure 4). The total amount of data recorded
was roughly 100 GB for the two day period. The mobile seismic station was powered by a 12V
battery.

Figure 4 – Mobile seismic station used to record continuous vibrations measured by the
geophones.
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The continuous vibrations recorded by the seismic station were examined to see if any
microseismic events or fractures were recorded by the geophones. Since the blasting took place
roughly 500 m from the cave, it did not expect it to cause any failures close to the cave.
This was indeed the case and no fractures were recorded in the vicinity of the N4E_0026. It is
quite possible that fractures do occur on rare occasions in the cave, but that we did not record
data for a long enough time to see it. If blasting takes place closer to the cave, it was expected
that some fractures would occur in the cave and therefore that conventional microseismic
monitoring could provide valuable information.
Although it did not recorded any fractures in the caves, there were a number of microseismic
events recorded by the seismic station that originated far away from the cave. An example of
one of these microseismic events is shown in Figure 5.

Figure 5 – Microseismic event recorded by the seismic monitoring network. The difference in
the arrival time between the P- and S-waves indicates the event happened far away.
If we consider a reasonable values for the P- and S-wave velocities of 3600 m/s and 2200 m/s
respectively [2], then the difference in the P and S-wave arrival times in Figure 5 of 0.17
seconds indicates that this event happened roughly 1 km away.
Both of the blasts generated seismic signals that were recorded by the sensors. The blast located
the closest to the sensors (roughly 500 m) generated the strongest ground motions. A
seismogram showing the vibrations from the blast are shown in Figure 6. This seismogram was
recorded by the sensor closest to the blast (the sensor in the north east in Figure 7).
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Figure 6 – Vibrations produced by the blast as recorded by one of the seismic sensors. The blast
produced peak ground motions of up to 0.9 mm/s in this location.
From the seismogram, it was possible to see that the peak ground motion generated by the blast
at this sensor was roughly 0.9 mm/s. The examination of the continuous ground motions
indicated that the blast did not generated any detectable aftershocks in the vicinity of the sensors.
The application of the continuous passive monitoring revealed that this method is well suited
for monitoring of physical stability of natural caves. The quality of the data was good enough
to make hourly (or better) measurement of the seismic velocity in the vicinity of the caves. The
velocity changes for each sensor, is shown in Figure 7 for 8 hours before and after the strongest
blast.

Figure 7 – Changes in seismic velocity during the strongest blast. Only one of the sensors
(purple) show a response that is larger than the background levels, while the sensors close to
the cave see no effects.
From the Figure 7 it is possible to see that the blast caused a small response in the locations of
the seismic sensors. The purple sensor experienced the largest change in velocity and the
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velocity took two hours to return to the level it was before the blast. This effect is quite small
compared to the others reported in the literature [3, 4]. The sensors closest to the cave (light
blue) did not experience any change in seismic velocity above the background fluctuations.
This indicates that the effect of the blast on the cave was smaller than the background effects
due to natural phenomena, like temperature change.
Even though the effects of the blast were small, it is possible to image the effects to show how
these results would be displayed in periodically monitoring reports. The immediate effects in
the area of the cave and sensors are shown in Figure 8 along with the effects two hours after the
blast. This shows that the velocities have returned to background levels after 2 hours and that
no permanent changes were caused by the blast.

Figure 8 – A map of the velocity changes (dvv – difference velocity variations) measured
immediately after the blast (left) and 2 hours after the blast (right). The sensors closest to the
blast see a temporary velocity change during the blast, but after 2 hours this response disappears.
The sensors close to the cave see no change.

Discussion and Conclusions
These preliminary results showed that microseismic monitoring technology is ideal to
continuously and remotely monitor the possible physical impacts that mine operations can cause
on damaging the surrounding rock mass that the natural caves within.
This technology allows the identification of unfavorable geological structures present in the
caves, enabling to monitor the behavior of these structures over time, with the possibility of
differentiating between natural unstable causes, due to weathering processes assignable to the
natural evolution of the caves, those due to mining activities.
The seismogram obtained for microseismic activity and blasting (Figure 5 and 6) showed a
good response to the geological and structural environment surrounding the N4E_0026,
generated from the waves produced by the two detonations carried out.
During the process of data acquisition, two blasts were performed. From these detonations, only
the closest had an effect on the sensors with higher values than the background noise. This
effect was observed in the near of the sensors detonations, no effect was observed in the nearest
sensor N4E_0026. The effect disappeared recorded about 2 hours after detonation, indicating
that there was no permanent damage in the vicinity of seismic sensors network.
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The use of microseismic techniques (that are routinely used in mining operations) to monitor
possible physical damage in natural structures like the caves of Carajás due to repeated blasts
over a period of time can be a valuable tool in areas where many caves are presented.
The adoption of such technology will allow sustainable relationship between the protection of
natural caves and the production of iron ore.
The microseismic monitoring systems and analysis techniques (conventional or passive) will
continuously collect information about the rock mass conditions and stability, to inform the
mine operators of possible environmental impacts of mining operations.
The implementation of a permanent monitoring network will enable the continuous monitoring
of the physical condition of the natural caves along the whole area of the mine operations. In
addition, this system will (a) assist in the identification and mapping of new geological
structures, (b) definition of possible causes of instabilities, (c) implementation of an early
warning system to the physical stability risk of caves collapse and (d) perform the seismic
monitoring of the rock mass for large areas, including a range of structures, whether natural or
those built by the mining operations like tailings dams and open cut slopes.
The results of the pilot project showed the feasibility of the development of a permanent
monitoring network in Carajás. Once the technology has proven to be useful to this type of
monitoring, the system can be expanded as required to monitor many caves and the entire
mining area.
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Resumo
Foi testada a aplicabilidade de dois métodos de geofísica rasa (Ground Penetrating Radar –
GPR e Sondagem Elétrica Vertical Multi-Eletrodos - SEVME) em coberturas lateríticas com
feições pseudocársticas na mina de ferro N4E em Carajás, especificamente sobre cavidades
naturais subterrâneas. O estudo das cavidades em áreas de mineração é uma exigência de
licenciamento ambiental da legislação federal vigente. O objetivo dos estudos geofísicos foi
melhorar a qualidade do mapeamento litoestrututral de cavidades, principalmente nas porções
entre a superfície do terreno e seu teto. Este trabalho apresenta os resultados dos testes sobre
diferentes arranjos, frequências e tratamento dos dados geofísicos. Foi possível definir
profundidades, planos de descontinuidades e domínios estruturais contribuindo fortemente para
a interpretação das questões de estabilidade estrutural das cavidades.

Introdução
Os platôs da região dos Carajás constituem um grande contraste geomorfológico no sudeste do
estado do Pará, representados por um conjunto de serras com cotas topográficas que variam de
500-850 m, cercadas por grandes áreas arrasadas cujas cotas variam de 250-350 m, possuindo
diferenças de altura atingindo até 500 m. Estes platôs foram formados entre as idades do
Cretáceo e Terciário Superior e encontram-se alinhados na direção estrutural regional W-NW
e E-SE.
Geologicamente, a região é dominada por uma sequência de rochas vulcanossedimentares de
idade arqueana do Grupo Grão Pará (Macambira, 2003), que hospeda uma grande província
mineral, incluindo as maiores reservas de minério de ferro no mundo, exploradas pela empresa
Vale SA. O topo dos platôs, onde estão localizadas as minas de ferro, é sustentado por uma
cobertura laterítica resistente aos processos erosivos que desenvolve feições pseudocársticas,
destacando-se por apresentar uma expressiva ocorrência de cavidades naturais subterrâneas em
suas bordas.
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Atualmente, a legislação ambiental federal exige a preservação de cavidades, solicitando ao
empreendedor manter uma distância de 250 m de cada cavidade, onde não pode haver qualquer
tipo de intervenção humana até que se demonstre através de estudos técnico-científicos (físicos
e biológicos), que o avanço da mina não irá causar qualquer tipo de impacto irreversível à
cavidade e, nesses casos, uma autorização pode ser emitida pelos órgãos ambientais. Esta
distância de proteção de cavidades em 250m afeta substancialmente o planejamento da lavra,
tornando-o complexo, improdutivo e caro, chegando a imobilizar reservas expressivas de
minério.
Para atender a legislação e, em especial, entender o comportamento do meio físico em
ambientes com a presença de cavidades, estudos geológicos, hidrogeológicos, sismográficos e
geotécnicos vem sendo executados pela Vale. Especificamente no que tange a estabilidade
estrutural das cavidades, diversos tipos de mapeamentos e monitoramentos estão em execução,
porém métodos indiretos como a geofísica estão mostrando bons resultados para enxergar
aspectos estruturais importantes do maciço, especialmente no trecho entre a superfície do
terreno e o teto das cavidades.
Este trabalho vai abordar os resultados de testes geofísicos pelos métodos eletromagnéticos,
GPR, e elétrico, SEVME, executados em terrenos lateríticos sobre a cavidade N4E-0026 e seu
interior, nas mesmas linhas topográficas transversais e longitudinais ao eixo principal da
cavidade, na mina de ferro N4E em Carajás (Figura 1).

Figura 1: Localização das linhas GPR e SEVME sobre a cavidade N4E-0026 na Mina N4E.

Metodologia
II Compêndio Científico – 2016 – Espeleologia Vale

82

VII Simpósio Brasileiro de Geofísica
25 a 27 de outubro de 2016
Ouro Preto / MG / Brasil

Ground Penetrating Radar – GPR
O GPR ou Radar de Penetração no Solo é um método geofísico não invasivo e que utiliza ondas
eletromagnéticas com frequências entre 10 a 2.500 MHz. Consiste na emissão e propagação de
ondas eletromagnéticas, em um meio físico, com a posterior recepção dos sinais refletidos por
descontinuidades desse meio (refletores), podendo ser interpretados, formas de corpos em
subsuperfície e descontinuidades geológicas como foliações, falhas, fraturas, acamamentos e
mergulhos de camadas.
O sistema do GPR pode ser resumido por uma fonte geradora de pulsos elétricos de alta
frequência, uma antena transmissora, uma antena receptora e uma unidade de armazenamento
de dados. Foram realizados testes com antenas de frequências 80 MHz Multi Low Frequence
(MLF), 100 MHz, 200 MHz e 400 MHz para definição das profundidades em coberturas
lateríticas e sua relação com a resolução do imageamento dos dados geofísicos. No total foram
realizados 3.022m de seções geofísicas pelo método GPR.
A Figura 2 mostra a equipe em caminhamento ao longo de uma seção com antena GPR de 80
MHz.

Figura 2: Levantamento Seção GPR com antena 80 MHz.
Sondagem Elétrica Vertical Multi-Eletrodos – SEVME
A eletrorresistividade é um método geofísico baseado na determinação da resistividade elétrica
dos materiais, dividido em duas técnicas de levantamentos de campo, Sondagem Elétrica
Vertical (SEV) e Sondagem Elétrica Vertical Multi-Eletrodos (SEVME). Este trabalho utilizou
a técnica de SEVME uma vez que o alvo de interesse foi a variação lateral da resistividade.
Esse método emprega uma corrente elétrica direta baseada na emissão artificial introduzida no
terreno através de dois eletrodos de corrente (denominados A e B) com o objetivo de medir o
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potencial gerado em outros dois eletrodos de potencial (denominados M e N) nas proximidades
do fluxo de corrente. Com isso, é possível identificar regiões em subsuperfície como solos e
rochas que apresentam maior ou menor resistividade principalmente pela composição
mineralógica, concentração de argilo-minerais, porosidade, grau de compactação, teor em água,
natureza dos sais dissolvidos entre outros. Os eletrodos foram cravados no solo por percussão
a martelo ou por rosqueamento para melhorar a conexão elétrica.
A Figura 3 mostra a seção SEVME sobre a cavidade N4E-0026 em terreno laterítico.

Figura 3: Levantamento de Seção SEVME sobre a cavidade N4E-0026 em terreno laterítico.
Foram realizados testes geofísicos para a escolha do melhor arranjo de eletrodos a ser utilizado
para as seções. Foram efetuados os arranjos Dipolo-Dipolo, Gradiente e Schlumberger, sendo
o que apresentou a melhor relação sinal versus ruído foi o Arranjo Dipolo- Dipolo. No total
foram realizados 1.524 m pelo método elétrico SEVME.

Resultados
Ground Penetrating Radar – GPR
As profundidades alcançadas com as diferentes antenas encontram-se na Tabela 1, sendo a
maior delas de cerca de 12m em 80 MHz. Com isso o método mostrou-se apropriado,
considerando que a profundidade média para a ocorrência de cavidades na região é de 10m.
Tabela 1: Profundidades alcançadas nas seções GPR em terrenos lateríticos sobre a cavidade
N4E-0026 na mina N4E.
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As seções apresentaram boas resoluções e foram apresentadas por meio de uma paleta em tons
escuros. O teto da cavidade foi identificado com dificuldade através da presença de hipérboles
interpretadas com localização inferida. A análise das seções não permitiu identificar contatos
claros entre diferentes litotipos. Em todas as seções, nas diferentes antenas utilizadas, os
refletores tendem a ser planos, por vezes com mergulho, relativamente regulares, e
moderadamente contínuos a descontínuos. As seções, nas diversas frequências apresentam
descontinuidades dos refletores que podem ser associados às descontinuidades e possíveis
planos de fraqueza (Figura 4).

Figura 4: Seção GPR interpretada sobre a cavidade N4E-0026 em terreno laterítico. Notar a
interpretação de descontinuidades mostrando possíveis pares conjugados, importantes para as
questões de estabilidade estrutural.
Os perfis apresentam superfícies que podem indicar dobras, em várias escalas, que podem estar
relacionados. Em algumas seções foram identificadas feições anômalas e sem continuidade
lateral que podem sugerir planos ou cunhas de fraqueza. Em todas as feições identificadas
houve a tentativa de correlação com os resultados para todas as frequências utilizadas. Diversos
planos de descontinuidades podem ser detectados em frequências diferentes.
As descontinuidades e/ou planos de fraqueza possuem medidas variadas de mergulho e direção,
Através da integração dos diferentes planos de descontinuidade foi possível estabelecer quatro
principais direções: NW-SE, NE-SW, E-W e WNW-ESE, plotadas no estereograma da Figura
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7. Estas direções correspondem a atitudes no interior e entorno da cavidade N4E-0026 obtidas
de mapeamentos geoestruturais.

Sondagem Elétrica Vertical Multi-Eletrodos – SEVME
A profundidade alcançada com o arranjo dipolo-dipolo utilizado foi de cerca de 25 m. Com isso
o método também se mostrou apropriado em razão da média de profundidade de 10m para as
cavidades da região.
O parâmetro geofísico resistividade aparente fornecido pelo método de eletrorresistividade
utilizado por meio da técnica de campo caminhamento elétrico ofereceu boa resolução de
imageamento permitindo boa interpretação.
As análises das seções geofísicas consideraram as diferenciações nos perfis em virtude da sua
magnitude em Zonas de Alta Resistividade aparentes (ZAR), Zonas de Baixa Resistividade
aparentes (ZBR) e Zonas de Resistividade Intermediárias (ZIR). Embora os valores que
definam cada zona possam variar de acordo com a seção, as mesmas podem ser correlacionadas.

Normalização e Transformação dos Dados
A normalização consiste em definir o formato lógico adequado para estruturas de dados, com
o objetivo de minimizar o espaço utilizado pelos mesmos e garantir a integridade e
confiabilidade das informações. No presente trabalho foi proposta a normalização para algumas
seções, através de uma média dos valores da cada faixa de resistividade considerando, assim,
que os valores normalizados possuam os devidos desvios padrões para os valores reais. Desses
resultados podem-se extrair duas importantes conclusões. Primeiramente, os resultados
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históricos analisados mostram uma excelente correlação dos dados geofísicos com as
interpretações geológicas. Em segundo lugar, os resultados não extrapolam os desvios padrão
da cada zona de resistividade.
Portanto, as seções externas à cavidade N4E-0026 tiveram os valores de resistividade aparente
normalizados uma vez que a quantidade significativa de dados associados a esta permitiu a
extrapolação dos valores a todas as seções sem perda da confiabilidade da interpolação
geofísica. Desta forma, o range de resistividade aparente variou uniformemente, sendo a ZAR
definida por valores acima de 8.800,0 ohm.m.
A Figura 5 mostra um exemplo da interpretação de uma seção SEVME sobre a cavidade N4E0026.

Figura 5: Seção SEVME interpretada sobre a cavidade N4E-0026 em terreno laterítico. Notar
a interpretação de materiais (litotipos) diversos em subsuperfície, mostrando possíveis zonas de
alteração/fraturamento nas ZBRs (fragilidade estrutural?) e interfaces entre a cobertura
laterítica (ZARs) e o saprolito (ZIR).

Discussão e Conclusões
Em função dos objetivos dos testes geofísicos que buscam melhorar a qualidade do
mapeamento litoestrututral de cavidades, principalmente nas porções entre a superfície do
terreno e seu teto, os resultados foram considerados positivos e devem ter continuidade para
confirmação e aprimoramentos.
A Tabela 2 detalha os principais resultados alcançados.
Tabela 2 Principais resultados alcançados nos testes geofísicos sobre a cavidade N4E-0026 em
cobertura laterítica na Mina N4E.
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GPR
O arranjo proposto obteve boa performance
de execução e a leitura conseguiu identificar
alvos com até 12 m de profundidade
(antena80MHz).
Consegiu marcar planos de descontinuidades
em seções 2D que auxiliam a identificar
interseções de descontinuidades em cunhas,
entre a superfície do terreno e o teto da
cavidade.

SEVME
O arranjo proposto obteve boa performance
de execução e leitura até 25 m de
profundidade.

A análise integrada 3D das seções GPR
mostrou ser um importante aliado na
interpretação estrutural, ressaltando aspectos
relevantes de fragilidade entre o terreno e o
teto da cavidade.

Em princípio, mostrou boa diferenciação
de resistividade para perfis lateríticos
(espessura dos estratos e seus níveis de
compactação/porosidade da matriz),

Os domínios estruturais mapeados no GPR
confirmam e detalham as atitudes registradas
do mapeamento.

As seções conseguiram marcar zonas de
baixíssima resistividade indicando
possível intenso intemperismo, aspecto
importante na confirmação das zonas de
fragilidade.

Pode
servir
de
auxílio
para
mapear/confirmar aspectos estruturais
entre a superfície do terreno e o teto das
cavidades com as diferentes resistividades
interpretadas.
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ABSTRACT
The Carajás region is located in the southeastern portion of Pará State and is part of the
geomorphological unit called Dissected Plateau of South Pará, represented by a set of plateaus
with flat top, with topographic levels ranging from 500 to 850m, surrounded by large flattened
areas, whose levels range 250-350 m. These plateaus are relicts of the original South American
Surface, developed between the Cretaceous and the UpperTertiary, especially the so-called
Ridges; Norte, Sul, Leste, Bocaina and Tarzan. These ridges are sustained by a lateritic profile,
about 20m thick, developed on basalts and banded iron formations of Grão Pará Group. This
lateritic profile displays pseudokarstic features in the interface with the underlying horizons,
where there are occurrences of caves in upper and middle slopes, as well as in low level slopes,
commonly associated with colluvial and talus deposits. Geological studies of systematic
mapping in these caves and surrounding area allowed the definition of three typical horizons of
lateritic profile of the region, associating them to the underlying bed rock: Lateritic Crust (with
ferruginous composition when in ferriferous rocks domain and with aluminous composition
when in mafic rocks domain), Transition Horizon, and Saprolite Horizon. This paper presents
an analysis of these three typical horizons studied in N4E iron ore mine, located in Norte Ridge
and their relationship with the development/evolution of natural caves, based on field data. The
results contribute to the understanding of ancient speleogenetics processes that nowadays still
persist in this environment.
KEYWORDS
Lateritic profile, Pseudokarstic features, Caves, Lateritic crust, Carajás
INTRODUCTION
The Carajás ridge corresponds to one of the great geomorphological contrasts in southern state
of Pará landscape, with a set of top flattened hills (plateaus) with an average elevation of 650
meters stands out in devastated areas in its surroundings with the height differences reaching
500 m. Boaventura (1974) identified two significant geomorphic units according to
morphostructural and morphoclimatic characteristics, they are: Dissected Plateau of South Pará
and Peripheral Depression of South Pará. The region is therefore a residual feature of Dissected
Plateau of South Pará sustained by a lateritic cover resistant to erosive process that promotes
the retreat of slopes. The Carajás ridge is also correlated as part of the South American Surface
defined by King (1956) and reported in various publications. In contrast, the base of these
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plateaus would be related to the recent flattening, “Velhas Surface”, King (1956) or
intermediate stages of recovery of erosive cycles.
The current relief of the region is structured in a significant regional direction towards W-NW
and E-SE, mainly over archean volcano sedimentary rocks of the Grão Pará Group. In the basal
portion occur basic and intermediate cloritized volcanic rocks of Parauapebas Formation
followed by the Carajás Formation with banded iron formation domain. To the top, another
basic volcanic rocks sequence of Igarapé Cigarra Formation occurs, covered by sandstones and
siltstone from Águas Claras Formation (Macambira, 2003; Zuchetti, 2007).
The region is also interpreted as remains of a Pliocene superimposed pediplanation on an
extensive old flattened terrain, possibly of Cretaceous or pre-Cretaceous age (Boaventura,
1974). Ab'Sáber (1986) explains that the Carajas massive represents remaining features of an
extensive ancient erosion plain terrain that suffered regional and discontinuous uplift as a result
of epeirogeny after the erosion phase of the region. He still admits the latter stages of this
movement were the cause of alveolarization of valley’s highest topographic surface, with
interference in the subsurface and underground drainages in lateritic terrain, resulting in a series
of pseudokarstic features.
The Amazon region presents several examples of laterite landscapes in dissected reliefs and
covered by hardened ferruginous covers (Piriá ridge, Maicuru ridge, Trucará ridge, Seis Lagos
hill, among others). In these ridges, it is common the occurrence of caves in cornices and / or
cliff of plateaus. An extensive list of references on pseudokarstic features in lateritic terrain
from various countries distributed in the tropical zone was cited by Maurity (1995). In the
context of pseudokarstic features in lateritic terrain.
Carajás region stands out for presenting a significant occurrence of caves. Geological
characterization studies were performed in three representative profiles in the northern portion
of N4E iron ore mine in a basic volcanic rocks domains of Igarapé Cigarra Formation. Two
profiles were exposed in the mining area, and one on the slope near cave N4E- 0026 (Figure 1).
The studies aimed to individualize each horizon to thereby contribute to the evolution of
knowledge about the origin of these pseudokarstic environment as well as its caves.
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Figure 1- Northern part of N4E iron ore mine with location of the studied lateritic profiles
LATERITIC PROFILES
The lateritic profiles generally do not develop soil horizon, and are characterized by presenting
three major horizons of weathering, above the dominant volcano sedimentary rocks of the
region. From the top of the profile, there is a hardened Lateritic Crust also known as "duricrust"
consisting of centimetric fragments and angular iron ore clasts, dominating hematite with
reliquiar jaspilite texture, as well as volcanic mafic weathered rocks, all cemented by iron
oxides / hydroxides. The Transition Horizon shows variable thickness and may have specific
textural features both in the top of the profile, as in the underlying rock. Usually has porous /
cavernous appearance in fine clayey ferruginous matrix. The basal horizon is represented by
Saprolite, in dark brown to reddish clay, sometimes containing kaolinic whitish to yellowish
spots, and even partially immersed blocks of weathered volcanic rocks (Figure 2).
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Figure 2- Tipical lateritic profile from iron ore mine N4E

Lateritic Crust (“duricrust”)
The Lateritic Crust lies discordantly on the Transition Horizon (Figure 3A) and consists of
material composed of milimetric ferruginous spherulites. Shows detrital portions composed of
hematite sub-angular to angular clasts, cemented by aluminium and/or iron oxy-hydroxides. In
addition, restricted centimetric portions are dominated by goethite. This goethite presents itself
in two forms in grayish shades with metallic luster and yellowish and earthy appearance (Figure
3B). Portions were also observed where there is porous texture with centimetric ferruginous
pisolites (Figure 3C). Locally there are still verticalized dark-gray features produced by roots
(“ferruginous tubes”).
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Figura 3 – Profile 2. A – General aspect of the irregular geological contact among Lateritic
Crust and the Transition Horizon. B – Lateritic Crust showing centimetric zones dominated by
goethite. C- Lateritic Crust showing porous texture with centimetric pisolites.
In the profile 3, located in the slope near cave N4E-0026 the study included the cave interior
itself, where the Lateritic Crust occurs in the ceiling. The Lateritic Crust displays porous,
(Figures 4A and 4B), and detrital appearance (Figure 4C), where elongated clasts, centimetricshaped hematite platelet occur cemented by aluminium and/or iron oxy-hydroxides. It is also
possible to identify cavernous texture portions near the base of the cave wall (Figure 4D).
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Figura 4 – Profile 3. A – Porous texture of Lateritic Crust on cave entrance, also identified on
the cave ceiling. B – Porous texture detail of Lateritic Crust. C- Detrital aspect of the Lateritic
Crust. D- Cavernous texture on the base of the cave wall near de floor.

Transition Horizon
Among the Saprolite Horizon and the hardened capping (Lateritic Crust), there is a horizon of
irregular thickness called Transition Horizon (also known as Transition Zone), with poor
geotechnical conditions, high perm porosity and fragile structural and textural aspects that
without the hardened crust capping protection would easily eroded, resulting in the rapid
denudation of the area in a short period of geological time. This horizon is composed of a frame
comprising aluminium and/or iron oxy-hydroxides. Locally shows porous and / or cavernous
textures. In this perspective, subvertical fractures were identified that slice up the entire horizon,
as well as cavernous texture portions formerly called “Low Density Zones” (Figures 6B and
6C) (Maurity, 1995). This horizon was considered as the main horizon where there is the
development of voids by enabling, through their fragile structure, the percolation of water in
the vadose system causing erosion and evolution for underground caves (Maurity, 1995). In
profile 3, located near N4E-0026 cave and in its interior were also observed the “Low Density
Zones” in this horizon.
The contact of the transition horizon with overlying Lateritic Crust is irregular and sometimes
confused (Figures 5 and 3A).
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Figure 5 – Profile 2 (Panoramic view). General aspect of the irregular geological contact among
Lateritic Crust and Transition Horizon.

Saprolite
Among the bedrock and the Transition Horizon generally have a thick layer of Saprolite with
poor geotechnical resistence. This horizon can reach thicknesses of up to 500 m depending on
the base level differences of 400 meters or more. Depending on the type of bedrock, its
mineralogical matrix composition may consist of clays, in the case of volcanic rocks and
hematite iron ore in case of jaspilites. The Saprolite Horizon is irregular and may contain large
blocks of bedrock partially weathered, preserving its original texture internally and often visible
in the iron mine area. In the studied profiles in N4E Mine, this horizon consists of yellowish to
off-white material, clayey constitution, kaolinitic, with contribution of aluminium and/or iron
oxy-hydroxides. It is common metric blocks featuring relict textures of volcanic rocks in the
area (Figure 6A). Subvertical fractures occur by cutting this horizon, and are filled by iron oxyhydroxides. The geological contact of this horizon with the Transitional Horizon above is abrupt
and quite irregular (Figure 6A).
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Figure 6 – Profile 1. A – Irregular geological contact of Saprolite and the Transitional Horizon.
Notice kaolinitic blocks in the Saprolite and subvertical fracture cutting both horizons. B –
“Low Density Zone” occuring on the Transitional Horizon (yellow arrow), identified by the
higly cavernous texture. C – Detail of photo B showing the highly cavernous texture.

DISCUSSIONS AND CONCLUSIONS
The profiles studied in N4E iron ore mine represents characteristic examples of mature lateritic
terrains where the horizons can be clearly individualized and correlated to other mature profiles
studied in the Amazon according to Costa (1991). The Saprolite and Transition Horizons show
autochthonous elements developed at the expense of chemical weathering of volcanic rocks
that occur in this area. This is supported by the intrinsic characteristics of very clayey saprolite
and still partially preserving the original features of the bedrock, as well as the porous
framework of iron oxy-hydroxides and the occurrence of cavernous portions located in the
Transitional Horizon, related to the early beginning of speleogenesis. These aspects reinforce
the hypothesis that more vulnerable horizons occurred in the past with structures mores
susceptible to weathering action.
The Lateritic Crust, may be related to allochthonous detrital of sedimentary origin. This
material would possibly developed by erosion of ancient lateritic profiles and, commonly form
alluvial fans type deposits on middle slope. After the restarting of lateritization process, debris
deposits become hardened by the penetration of rich iron solutions precipitated and crystallized
in the form of goethite, allowing hardening of the crust. In the inner portions of the plateau at
the top of the hills, the Lateritic Crust shows relict textures especially when arranged over
banded iron formation. The hardened crust has an important role in sustaining the surface of
the plateaus and ceiling support of the caves during the deepening of the valleys.
Speleogenetic processes over lateritic terrains in Carajás Ridge have been previously discussed
in the 80’s and 90’s in several studies regarding proposals for an evolutionary model for the
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laterite profile and definition of pseudokarstic forms in the region (Pinheiro et al 1985; Pinheiro
& Maurity 1988; Maurity & Kotschoubey 1995, Maurity 1995). Recently there has been
published a number of articles and reports dealing with speleological surveys to meet the
environmental constraints in the implementation of exploitation in iron ore projects (Atzingen
& Crescêncio 1999; Piló & Auler 2009; Atzingen et al 2009; Piló et al 2010; Calux 2011; Souza
et al 2012; Piló et al 2014, among others).
At the bottom of the geomorphological unit - Dissected Plateau of South Pará, there are less
significant lateritization terrains belonging to other unit - Peripheral Depression of Southern
Pará (Boaventura, 1974) correlated to the most recent pediplanation event possibly attributed
to Velhas Surface from King (1956). These lateritization terrains also have caves developed in
the Transition Horizon, although in smaller quantities and expression. Some evidence about the
pediplanation processes of Velhas Surface are not clear due to the presence of other lower levels
of pediplains represented by other lateritic spots dismantled with different levels lower than 10
meters, for example, the features found in Arqueada Ridge (Maurity, 2015).
Generally such lateritic terrains occur in topographic levels between 450-300 m, cut by streams
whose headwaters are positioned in the middle part of the highlands. The occurrence of caves
is related to the installation of the drainage system responsible for dissecting and dismantling
the plateaus edges in the recent lateritization cycles. Resurgences of watercourses under the
crust cause, in part, erosion and transport of this base material and the Transition Horizon as
well. Speleological surveys identified caves in these land-based lateritic terrains in the
surrounding area as Arqueada ridge, Bocaina ridge ( locality of Agua Boa), Sul ridge (S11D)
and Plateaus V1 and V2 mainly.
Finally, the occurrence of caves in lateritic terrains is related to the whole lateritic profile
resistance, where hardened Lateritic Crust horizons (duricrust) on the ground surface resists
from erosion processes by reducing the indentation of the edges of the plateaus, while the
Transition Horizon right below is subjected to eluviation and leaching processes. In contrast to
the erosive effects, the Transition Horizon remains being dismantled in the current period.
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Em geral, cavernas são caracterizadas como ecossistemas estáveis quando comparados a ambientes
epígeos. Dentre suas principais características, vale destacar a temperatura constante, umidade relativa
do ar elevada e ausência permanente de luz. Esta última exclui a possibilidade de existência de
produtores fotossintetizantes o que torna as cavernas ambientes oligotróficos em sua maioria. Desta
forma, tais condições ambientais são determinantes na estrutura e composição das comunidades
cavernícolas funcionando como filtros que selecionam quais espécies serão capazes de colonizar o
ambiente subterrâneo. As aranhas estão entre os grupos mais diversos e abundantes nestes ecossistemas
e com várias espécies endêmicas (troglóbias). No Brasil o gênero Loxosceles Heineken & Lowe, 1832
é relativamente comum em cavernas, sendo encontrado em diferentes regiões do país. Com 114 espécies
descritas para o mundo e onze para o Brasil, Loxosceles similis Moenkhaus, 1898 é uma das espécies
mais ubíquas em cavernas brasileiras com diversos registros em cavernas calcárias e quartzíticas do país.
Entretanto, ainda são raros os registros para cavernas em regiões ferríferas. O Quadrilátero Ferrífero é
considerado uma das mais importantes províncias minerais do Brasil e corresponde a uma área de
7.200km2 localizada na região centro-sul do estado de Minas Gerais. Nesta, uma grande quantidade de
cavernas foi descoberta após a realização de estudos destinados ao licenciamento ambiental
espeleológico. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a distribuição de Loxosceles
similis em cavernas do Quadrilátero Ferrífero a partir de informações obtidas nos estudos de
licenciamento ambiental realizados nesta região do estado. Para isto foram analisados relatórios que
continham 711 cavernas avaliadas no âmbito de sua relevância, das quais 580 (81%) estavam inseridas
na formação ferrífera.
Nestes estudos, para cada cavidade avaliada, dois eventos de coleta foram realizados conforme
legislação espeleológica vigente, totalizando 1.422 amostragens. Aranhas do gênero Loxosceles foram
encontradas em 299 cavidades (42%), dos quais 215 (30%) registros foram identificados como
Loxosceles similis. Estas cavidades encontram-se distribuídas em uma área significativa do Quadrilátero
Ferrífero, com registros para as unidades geomorfológicas da Serra do Gandarela, Escarpa Oriental
Caraça, Serra do Curral-Moeda, Serra da Piedade, Serra de Ouro Preto, além da Serra da Serpentina
(Serra do Espinhaço Meridional). Para as outras unidades geomorfológicas da região não havia estudos
disponíveis para serem consultados. Em relação à altitude, a espécie foi encontrada em cavidades
localizadas entre 691 a 1.560m de altitude. Em média as cavidades possuíam 16,79m de projeção
horizontal. De forma geral, L. similis foi encontrada em cavernas secas, na maioria das vezes apenas na
zona de entrada ou penumbra, sempre associada ao piso (embaixo de blocos) e paredes das cavidades.
Em média foram encontrados vinte exemplares por cavidade, sendo que os registros variaram de um a
199 espécimes. A grande maioria dos registros e as maiores populações foram observadas na Serra do
Gandarela, Serra da Piedade e Serra da Serpentina. Apesar de recorrentes em regiões com cavernas e
em áreas urbanas de Minas Gerais, o registro de aranhas deste gênero no ambiente epígeo é muito raro
sendo evidente o sucesso deste grupo na colonização de ambientes subterrâneos, especialmente,
cavernas.
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O registro de aves que utilizam cavernas como abrigo no Brasil pode ser considerado recorrente. Dentre
estas é comum encontrar andorinhões (Streptoprocne zonaris, Shaw, 1796), corujas (Tyto furcata
Temminck, 1827 e Asio clamator, Vieillot, 1808), urubus-de-cabeça-preta (Coragyps atratus, Bechstein,
1793), além de uma grande variedade de Passeriformes e Apodiformes que aproveitam a entrada de
cavernas como locais de nidificação de maneira oportunista. Destas, apenas os dois primeiros grupos
apresentam adaptações comportamentais e morfológicas para a utilização efetiva deste tipo de ambiente.
Entretanto, nos últimos anos, centenas de cavidades naturais subterrâneas do Quadrilátero Ferrífero em
Minas Gerais têm sido estudadas dentro de processos de licenciamento ambiental e, o registro fortuito
de exemplares de Coragyps atratus têm despertado dúvidas sobre a efetiva relação desta espécie com
estes ecossistemas. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo analisar os registros nestes
documentos e discutir aspectos ecológicos do uso deste ambiente por esta espécie. Para isto foram
avaliados relatórios de licenciamento ambiental espeleológico que continham mais de 700 cavernas
analisadas no âmbito de sua relevância, das quais 580 (83%) estavam inseridas na formação ferrífera.
Para cada cavidade, dois eventos de coleta foram realizados conforme legislação espeleológica vigente,
totalizando mais de 1.400 eventos de amostragem. Destas, em apenas quinze (2,1%) foram encontrados
registros efetivos da presença de urubus no interior das cavidades, utilizando-as como abrigo e/ou sítios
de reprodução. Quatorze registros estavam restritos a cavidades inseridas na formação ferrífera e apenas
um no quartzito. Em dez oportunidades foram observados filhotes ou ovos (eclodidos ou não),
acompanhados de adultos. Em quatro cavidades foram observados apenas ninhos vazios. Em uma foram
observados apenas ossos de um indivíduo adulto encontrados em zona afótica. Todos os registros de
ninhos com filhotes ou ovos foram obtidos entre os meses de julho a novembro conforme previsto na
literatura. Em geral, C. atratus faz ninhos em ocos de árvores mortas, entre pedras ou em áreas urbanas,
geralmente com incidência de árvores. Tendo em vista o número reduzido de registros em relação a
grande quantidade de eventos de amostragens torna-se evidente que esta espécie não possui uma relação
efetiva com ambientes subterrâneos e que as cavernas não são seu ambiente preferencial de nidificação.
Considerada uma ave de rapina comum em todo o Brasil e extremamente sinantrópica, o uso esporádico
de cavernas como abrigos de reprodução deve ser considerado apenas como um comportamento
oportunista. Além disso, os registros foram mais recorrentes em cavidades localizadas próximas a áreas
urbanas e estando restrito a entrada das mesmas. Em geral, os exemplares adultos excretam suas fezes
na vegetação no ambiente epígeo e não contribuem com o aporte de recursos tróficos para ambientes
subterrâneos. Deve-se ainda considerar que suas fezes são pobres como recurso alimentar para a grande
maioria de invertebrados, sendo raros os casos de espécies associadas a este recurso. Apesar de também
ocorrerem eventos de regurgito ou abandono de carniça no interior de cavernas, estes também são
considerados pontuais. Independente do importante papel ecológico desta espécie em ecossistemas
epígeos atuando diretamente na reciclagem de matéria orgânica em decomposição, em cavernas, tal
espécie não apresenta nenhuma relação ecológica significativa com estes ecossistemas.
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RESUMO
Em pouco mais de 10 anos, a região de Carajás se tornou a maior província espeleológica de
cavernas ferríferas (formação ferrífera e canga) do país. Atualmente são conhecidas
aproximadamente 2.300 cavernas. No entanto, uma parcela destas cavernas desenvolveu
feições morfológicas distintas e espeleotemas diferenciados, considerados raros, incluindo
estalagmites, colunas e estalactites de fosfatos, além de coralóides com reduzida ocorrência. O
objetivo deste trabalho é aprofundar o conhecimento sobre as feições morfológicas distintas e
espeleotemas raros estudando sua mineralogia e morfologia. Para isso, foram realizados estudos
cartográficos, geoespeleológicos e mineralógicos em sete cavernas visando uma melhor
compreensão da origem e evolução desses depósitos químicos e feições morfológicas. Para
investigar a mineralogia dos depósitos químicos foram utilizados métodos de difração de raioX e flourecência de raio-X. A análise morfológica foi realizada a partir dos levantamentos
topográficos em nível 5D e estudos geoespeleológicos. Estas avaliações permitiram identificar
cavernas com apenas câmaras compostas constituídas por mais de um compartimento.
Planimetricamente as sete cavernas se enquadraram no padrão espongiforme. As seções
longitudinais mostraram cavernas com pisos inclinados, concordantes com a vertente. Todas
apresentam drenagem perene ou temporária onde se acumulão águas pluviais que participam
do escoamento subsuperficial das encostas. O gotejamento e o escoamento são os principais
responsáveis pela geração de diversas feições nos pisos e nas paredes. O guano existente nas
cavernas, possivelmente, é o responsável pela geração da expressiva acidez da água que circula
nessas cavernas. Os processos que formam esses espeleotemas e feições raras são,
principalmente, biogenéticos e estes são formados quase que exclusivamente de fosfato. Os
principais minerais fosfáticos identificados foram: francoanellita, fosfosiderita, fosfato de
cálcio, leucofosfita, newberyita, sfeniscidita, variscita e strengita. No grupo dos fosfatos
ocorreram dois minerais raros, a Francoanellita e a Newberyita, ambos com pouca ocorrência
no mundo e registrados pela primeira vez no Brasil.
Palavras-chaves: espeleotema, morfologia, cavernas ferríferas, Serra dos Carajás.
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RESUMO
As cavidades naturais subterrâneas próximas a lavras de minério de ferro são hoje um dos
principais desafios da mineração, uma vez que a atual legislação ambiental adota um raio de
proteção de 250 metros de cavidades classificadas como máxima relevância, levando a perdas
de reservas de minério e aumento dos custos de produção. Alguns estudos apontam que o raio
de proteção de 250 metros necessita de revisão, motivando vários trabalhos sobre o tema.
Motivado pela linha de pesquisa da ISRM - International Society for Rock Mechanics, o
presente trabalho aborda o levantamento de parâmetros geomecânicos através do Laser Scanner
3D e Realidade Virtual, desde a aquisição do dado, seu processamento, bem como a forma de
levantamento dos parâmetros geotécnicos em ambiente virtual 3D. O método desenvolvido se
mostrou satisfatório em uma cavidade natural subterrânea localizada em Carajás – PA, nas
imediações da mina de N4E, fomentando conhecimentos geotécnicos e tecnológicos para uma
maior conciliação entre a mineração e o patrimônio espeleológico.

Palavras-chave: Geotecnia; Laser Scanner 3D; Realidade Virtual; Geoprocessamento.
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RESUMO
No Brasil, os depósitos minerais e as cavidades naturais subterrâneas são consideradas como
bens da União e como tal são reguladas por leis específicas. As cavidades naturais subterrâneas
classificadas como relevância máxima, não podem ser objeto de impactos negativos
irreversíveis e devem ser preservadas. Na mineração, a geração de ondas sísmicas induzida por
explosivos para desmontes de rochas, sem dúvida, é um ponto de grande atenção, visando
garantir a integridade física de uma cavidade. Entretanto, os trabalhos desenvolvidos em
litotipos ferruginosos para mecânica das rochas ainda são recentes, prevalecendo estudos de
dinâmica hídrica e das vibrações sísmicas. O objetivo desta dissertação foi elaborar o modelo
geomecânico dos maciços que constituem a cavidade BRU_0005, utilizando o Sistema RMR
de Bieniawski adaptado pela Vale, correlacionado com o Índice de Resistência Geológica –
GSI e, assim, definir os pontos da cavidade mais suscetíveis a desplacamentos para
instrumentação e monitoramento. Os resultados com RMR e GSI, obtidos com as mesmas
classes de maciço, confirmaram a eficácia do método adaptado. No geral, a cavidade estudada
é constituída por maciço de boa resistência, porém, três regiões apresentaram-se mais frágeis e
devendo ser instrumentada e monitorada.

Palavras-chave: modelo geomecânico de cavidades; geotecnia; espeleologia; mineração.
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