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1. INTRODUÇÃO
O objetivo deste documento é apresentar os estudos e as informações complementares para proposta de
definição da área de influência das cavidades identificadas e a serem salvaguardadas no âmbito do
licenciamento prévio na área do Projeto Morro do Pilar. As informações complementares visam atender à ata
de reunião nº 26 referente aos processos 2402/2012/001/2012.
O conceito de área de influência sobre o Patrimônio Espeleológico e a obrigatoriedade de estudos para sua
delimitação no rito do licenciamento ambiental foram introduzidos na legislação pela Resolução CONAMA nº
347/2004. Desde então, não há entre os órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental entendimento
técnico necessário para subsidiar os termos de referência dos estudos que devem ser solicitados aos
empreendedores para definição dessas áreas (CECAV, 2013).
A Resolução CONAMA nº 347/2004 dispõe que:
Art. 2º [...]
IV - área de influência sobre o patrimônio espeleológico: área que compreende os elementos bióticos e abióticos,
superficiais e subterrâneos, necessários à manutenção do equilíbrio ecológico e da integridade física do ambiente
cavernícola;
Neste documento, utiliza-se o termo área de influência como sinônimo de perímetro de proteção de
cavidades, sendo esta área preservada de impactos ambientais. Como princípios para a delimitação destas
áreas, foi considerada a manutenção da integridade física e biológica das cavidades frente a impactos
potenciais do empreendimento.
A localização do Projeto Morro do Pilar é apresentada na Figura 1.

FIGURA 1- LOCALIZAÇÃO E ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) DO EMPREENDIMENTO
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2. HISTÓRICO DOS ESTUDOS DO PROJETO MORRO DO PILAR
 LEVANTAMENTOS INIC IA IS
As primeiras cavidades identificadas na área do Projeto Morro do Pilar constam no relatório denominado
“Estudos básicos para o Diagnóstico Ambiental – Relatório de Avaliação do Potencial Espeleológico”. Este
documento, de autoria da empresa Geonature (responsável pelo EIA-RIMA do Projeto) teve por objetivo
realizar um levantamento inicial que pudesse fornecer subsídios para uma avaliação do potencial
espeleológico da área de estudo, servindo como marco inicial para estudos espeleológicos posteriores.
O documento alerta para a necessidade de prospecção espeleológica e menciona a existência de 23
cavidades e 32 abrigos, distribuídos nas ADA e AID do empreendimento. Também é mencionada a
necessidade de avaliação mais criteriosa (com base em parâmetros espeleométricos) dos 32 abrigos, no
intuito de se verificar a necessidade de estudos espeleológicos nestas feições.
 O ESTUDO DE RELEVÂ NC IA DAS 23 CAVIDADES E A PROSPECÇÃO SISTE MÁ TICA DA ÁREA
Em janeiro de 2012, foram iniciados os estudos diagnósticos e a análise de relevância das 23 cavidades,
juntamente com a avaliação espeleométrica dos abrigos identificados pela Geonature. O resultado dos
estudos das 23 cavidades foi apresentado no documento denominado “Relatório de Espeleologia e Análise
de Relevância do Projeto Morro do Pilar”, protocolado em 19/10/12, sob o nº R310363/2012. Constaram
como anexo deste documento os relatórios: “Estudos básicos para o Diagnóstico Ambiental – Relatório de
Avaliação do Potencial Espeleológico” (Anexo I) e a Análise Espeleométrica dos Abrigos (Anexo II).
Neste mesmo ano, foram também iniciadas prospecções sistemáticas na área da ADA e entorno de 250 m.
Estes trabalhos não abrangeram toda a área inicialmente prevista, em função do impedimento da entrada
das equipes em algumas propriedades, por parte de seus proprietários. Foi emitido um documento síntese da
prospecção, denominado “Relatório de Prospecção Espeleológica do Projeto Morro do Pilar” para protocolo
em 19/10/2012 (junto à análise de relevância das 23 cavernas). Até aquele momento haviam sido
identificadas outras 37 cavidades na área, que somadas às 23 cavidades anteriormente conhecidas e as
sete identificadas inicialmente como abrigos, chegou-se a um total de 67 cavidades, distribuídas na ADA e
seu entorno de 250 m. Também foram identificadas 39 cavidades com dimensão linear inferior a 5 m. Estas
últimas tiveram suas coordenadas registradas, mas não entraram nos estudos de relevância, em função do
corte dimensional usualmente adotado nos estudos realizados pela Carste. Esse recorte teve como base termo
de referência do CECAV-IBAMA Para Elaboração de Estudos Espeleológicos Vinculados ao EIA/RIMA,
publicado em 2004.
É importante salientar que o recorte amostral acima mencionado foi um método empregado em todos os
estudos realizados pela Carste Consultores até muito recentemente. Diversos estudos espeleológicos utilizando
este método foram avaliados e aprovados pelo órgão ambiental.
Após a retomada dos trabalhos de prospecção em janeiro de 2013, cinco novas cavidades foram
identificadas (CAV-0068, CAV-0069, CAV-0070, CAV-0071 e CAV-0072), elevando o número total para
72.
 A TOPOGRAFIA DAS C AV IDADES
A topografia das novas cavidades foi iniciada em 26 de janeiro, e finalizada em maio de 2013. Durante o
mapeamento constatou-se que nove cavidades apresentaram desenvolvimento inferior a 5 m. São elas as
cavidades: CAV-0027, CAV-0046, CAV-0047, CAV-0061 e CAV-0067. Também foi constatada a
duplicação de cadastro em quatro cavidades, e foram, portanto, retiradas da listagem: CAV-0031, CAV0055, CAV-0062, CAV-0066. Assim, chegou-se a um número final de 63 cavidades maiores que 5 m
identificadas na área do projeto.
 O ESTUDO DE RELEVÂ NC IA DAS 63 CAVIDADES
Em maio de 2013, foi apresentado o diagnóstico e a análise de relevância de 58 cavidades da área do
projeto. Cinco cavernas não foram incluídas neste documento por estarem com os estudos incompletos. Foi
proposta a preservação integral do entorno de 250 m destas cavernas até a apresentação de seus
respectivos graus de relevância, entregue em dezembro de 2013.
Até aquele momento, a análise de relevância realizada pela Carste entendia, sobre o artigo 4º da IN
02/2009, que a cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto teria atributos com importância
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acentuada sob enfoque local e regional ou atributos comparativos, semelhantes ou associados com
importância acentuada sob enfoque local e significativa sob enfoque regional (e local). De forma prática,
têm-se como exemplo uma caverna hipotética que apresentasse atributo que a classificaria no inciso XIII do
artigo 8º e no inciso VII do artigo 9º, ambos incisos que tratam de lago ou drenagem subterrânea
intermitente. Esta cavidade seria classificada como de alta relevância. No entanto, se a caverna hipotética
apresentasse presença de registros paleontológicos (inciso IX do artigo 8º) e presença de singularidade dos
elementos faunísticos (inciso I do artigo 9º), atributos que não são semelhantes, comparáveis ou
correlacionados, esta cavidade não seria classificada como de alta relevância. Uma nova interpretação da
IN 02/2009 foi proposta e, quaisquer sejam os atributos com importância acentuada sob o enfoque local e
atributos com importância significativa sob o enfoque regional (e local), a caverna deve ser classificada como
de alta relevância. Em resumo, as cavidades anteriormente classificadas como de relevância média,
passaram à classificação de alta relevância.
Oito cavidades foram classificadas como de máxima relevância em Morro do Pilar. Uma destas encontra-se
fora dos limites da ADA do empreendimento, para as outras sete, foram necessárias adequações no Plano
Diretor, de modo a garantir a integridade física das cavidades e sua área de influência.
Entre as cavidades de alta relevância, 14 encontram-se na ADA do projeto e deverão ser impactadas,
mediante compensação ambiental. Vinte e três cavernas encontram-se no entorno de 250 m da ADA e
poderão sofrer interferências em suas áreas de influência. As demais, 26 cavidades, não serão impactadas
pelo projeto.
 VISTORIA SUPRAM - FEVEREIRO DE 2014
Os estudos espeleológicos apresentados para o Projeto Morro do Pilar e a análise de relevância das 63
cavidades foram avaliados pelos órgãos ambientais, tendo sido realizadas vistoria específica em fevereiro
de 2014 pela SUPRAM. Após a vistoria, foram solicitadas informações complementares, dentre as quais:





Prospecção complementar ao longo das calhas de drenagem em áreas de alto potencial
espeleológico;
Cadastro, topografia, registro fotográfico e caracterização de reentrâncias com desenvolvimento
inferior a 5 m;
Reestruturação do documento diagnóstico, de modo a incluir a descrição individual das 63
cavidades.

A prospecção complementar foi realizada e o resultado entregue ao final do mês de fevereiro. Foram
identificadas 113 novas feições (acrescidas de duas outras, que posteriormente foram identificadas como
cavidades já conhecidas). Destas novas feições, nove apresentaram projeção horizontal (PH) acima de 5 m e
duas PH acima de 10 m (12,3 e 12,8 m). Quarenta destas feições foram vistoriadas em abril de 2014 pela
equipe técnica do órgão licenciador, das quais 18 foram qualificadas como cavidades, sendo merecedoras
de estudos para definição do grau de relevância. Os estudos de relevância destas cavidades já estão em
andamento e, em função da necessidade de amostragens sazonais, deverão ser concluídos no início de 2015.

3. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS CAVIDADES
 EMBASAMENTO JURIDICO
A determinação da área mínima de entorno necessária a salvaguardar a integridade física de uma
cavidade natural subterrânea e sua evolução representa uma questão de suma importância para promover a
real preservação de seus elementos bióticos e abióticos, diante de um contexto de alteração das
características ambientais da área de inserção dessas feições (AULER, 2006). Em regiões em que há
sobreposição de interesses entre a atividade minerária e a preservação do patrimônio espeleológico, o
posicionamento de cavernas pode interferir no plano diretor do empreendimento, afetando a localização de
minas, estradas, dutos, correias transportadoras, dentre outras possíveis estruturas, devendo nestes casos ser
aplicada a legislação ambiental vigente.
A Portaria IBAMA 887 de 15 de julho de 1990 e a Resolução CONAMA 347 de 10 de setembro de 2004,
discorrem sobre o entorno de proteção de cavidades naturais. Ambas possuem enfoque semelhante, sendo
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que a Resolução CONAMA, mais recente, ao se referir ao licenciamento ambiental em áreas com cavidades
naturais (artigo 4º), determina que:



§ 2o “A área de influência sobre o patrimônio espeleológico será definida pelo órgão ambiental competente que
poderá, para tanto, exigir estudos específicos, a expensas do empreendedor”.
§ 3o “Até que se efetive o previsto no parágrafo anterior, a área de influência das cavidades naturais
subterrâneas será a projeção horizontal da caverna acrescida de um entorno de duzentos e cinquenta metros, em
forma de poligonal convexa”.
A definição de 250 metros para o perímetro de proteção das cavidades possui caráter provisório na
legislação brasileira e constitui uma estimativa arbitrária, já que essa delimitação demanda estudos
específicos para cada cavidade (FERREIRA et al., 2011). Conforme coloca Auler (2006), não há justificativa
técnica para a adoção de 250 metros como valor-base de entorno de proteção. Esse mesmo autor menciona
que a origem de tal limite talvez se associe aos trabalhos do pesquisador alemão Richard Krone (18611917), quando encarregado pelo governo do Estado de São Paulo para efetuar compra de cavernas na
região do vale do rio Ribeira (sudoeste de São Paulo). Na escritura de compra das cavernas, consta que à
área da caverna devem ser acrescidos 250 metros de cada lado do percurso interno da caverna e 500
metros de raio a partir da entrada (ESTADO DE SÃO PAULO, 1910).
Dependendo das características da cavidade, da litologia, do seu local de inserção, o valor de 250 metros
para o entorno pode vir a ser desnecessário, bem como, em outros casos, pode ser insuficiente para
preservar de fato a cavidade. Portanto, estudos específicos sobre o perímetro de proteção dessas feições
endocársticas são fundamentais para embasar a determinação dos valores mínimos reais, devendo ser
específicos para cada caso de estudo.

 BASES CONCEITUAIS
Tendo em vista a manutenção da integridade física e biológica das cavernas frente a impactos potenciais,
listam-se os preceitos básicos que devem nortear a determinação de sua área de influência:






Preservação da integridade física da caverna;
Preservação da dinâmica evolutiva da caverna;
Preservação do ecossistema subterrâneo e sua dinâmica;
Preservação do contexto natural e cênico externo;
Estabelecimento de medidas de proteção que impeçam impactos ambientais posteriores.
Em conformidade com estes referenciais, serão discutidas as bases conceituais que habilitam uma correta
interpretação desses condicionantes.



INTEGRIDADE FÍSICA
Refere-se à manutenção do aspecto morfológico original da caverna, evitando que haja quaisquer
alterações na morfologia das paredes, teto e piso. Também se refere à preservação do aspecto original de
formações secundárias, como espeleotemas (depósitos químicos) ou sedimentos clásticos.
A integridade física das cavernas está ligada primariamente à sua fragilidade em relação às vibrações. O
grau de “amortecimento” do maciço rochoso é altamente variável, dependendo do tipo de vibração e
comportamento do invólucro rochoso que circunda a caverna em relação à transmissão de ondas.



DINÂMICA EVOLUTIVA DA CAVERNA
Uma cavidade natural subterrânea não constitui um espaço vazio inerte do ponto de vista evolutivo. A
caverna evolui, embora lentamente, na escala do tempo geológico. A dinâmica evolutiva de uma caverna
abrange fenômenos naturais como: (i) entrada de água superficial e meteórica, gerando espeleotemas; (ii)
carreamento de sedimentos para o interior da caverna e geração de sedimentos autóctones; (iii) processos
dissolutivos e erosivos responsáveis pela expansão da caverna. Estes processos serão avaliados a seguir.



DRENAGENS SUBTERRÂNEAS
A manutenção do fluxo de drenagem é essencial para que a caverna preserve sua dinâmica hídrica. Estas
drenagens estão, em geral, intimamente associadas à manutenção do ecossistema subterrâneo. Não só a
quantidade (vazão), mas também a qualidade da água deve ser monitorada e preservada de modo a
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garantir a integridade biológica da caverna. As drenagens são, também, responsáveis pela geração de
alguns tipos de espeleotemas.


INFILTRAÇÃO
A infiltração de água oriunda de chuva é importante para a preservação da atividade hídrica da caverna,
que resultará na continuidade dos processos de gênese de espeleotemas e manutenção da alta umidade
relativa típica da atmosfera subterrânea. A água pode se infiltrar ao menos de duas formas distintas:
verticalmente a partir da chuva que cai acima da caverna e lateralmente através da água que percorre
lateralmente (through flow) em descontinuidades acima da caverna. A influência relativa de cada um destes
fatores depende de: (i) Litologia da caverna: rochas homogêneas e porosas como arenitos favorecerão
infiltração essencialmente vertical, ao passo que rochas estratificadas podem possuir horizontes impermeáveis
que transportam as águas infiltradas por longas extensões ou mesmo impedem que as mesmas atinjam a
caverna; (ii) Disposição das camadas da rocha e fraturamento: situações em que o acamamento é
verticalizado irão favorecer a infiltração vertical da água. Rochas com intenso fraturamento também são
propícias à infiltração verticalizada da água. Quanto mais denso o fraturamento, menor a dispersão da
água em relação ao ponto de entrada (Figura 2); (iii) Profundidade da caverna em relação à superfície:
quanto mais profunda a caverna, maiores as chances de haver uma dispersão lateral do fluxo a partir do
ponto de entrada (input). Cavernas rasas tenderão a receber o fluxo de forma predominantemente vertical
(Figura 3).

FIGURA 2 - A DENSIDADE E DISPOSIÇÃO DO FRATURAMENTO EXERCE INFLUÊNCIA SOBRE A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA. NOS
DIAGRAMAS ACIMA, O MACIÇO ROCHOSO CONTENDO A CAVERNA APRESENTA DENSIDADES DISTINTAS DE FRATURAMENTO. A
ESQUERDA, EM UM MACIÇO POUCO FRATURADO, OCORREM ROTAS RESTRITAS DE PERCOLAÇÃO VERTICAL HAVENDO, NESTE
CASO, A POSSIBILIDADE DE QUE O FLUXO DE ÁGUA (LINHA DE COR LARANJA) NÃO ATINJA A CAVERNA. A DIREITA, EM UM
MACIÇO MUITO FRATURADO, A QUANTIDADE DE FRATURAS É TAL QUE A INFILTRAÇÃO VERTICALIZADA APRESENTA MAIORES
POSSIBILIDADES DE ATINGIR A CAVERNA.

Além da preservação do volume de água infiltrada, é importante que o tempo de infiltração seja também
preservado. Caso haja alteração da espessura de rocha acima da caverna (devido á remoção ou deposição
de material impermeável acima da caverna), o fluxo poderá ser acelerado ou retardado. Isto poderá ter
consequências para a dinâmica dos espeleotemas da caverna. Assim como no caso de drenagens superficiais,
é importante que a qualidade das águas seja também levada em consideração. Isto se torna particularmente
importante em relação às alterações na química da água infiltrante, afetando a precipitação de
espeleotemas.
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FIGURA 3 - QUANDO A ÁGUA SE INFILTRA NO MACIÇO, QUANTO MAIS PROFUNDA FOR A CAVERNA MAIOR A CAPACIDADE DE
DISPERSÃO DA ÁGUA INFILTRADA. NO DIAGRAMA ACIMA, UMA CAVERNA PROFUNDA NÃO CHEGA A RECEBER A ÁGUA
INFILTRADA (LINHA COR LARANJA). SOB MESMAS CONDIÇÕES LITOLÓGICAS E ESTRUTURAIS (MESMA DENSIDADE E DISPOSIÇÃO
DE FRATURAS) UMA CAVERNA RASA INTERCEPTARÁ RAPIDAMENTE AS ROTAS DE FLUXO DE ÁGUA.

A preservação da infiltração hídrica passa pela manutenção da permeabilidade de uma área sobre a
caverna que habilite a preservação do fluxo d’água tanto oriundo de percolação vertical através de água
meteórica (chuvas), quanto a partir da percolação lateral. Esta área será variável, muito embora muitas
vezes restrita a um perímetro não muito amplo a partir da projeção da cavidade.


ENTRADA E GERAÇÃO DE SEDIMENTOS
Sedimentos podem ter origem autóctone (gerados a partir do interior da caverna) ou alóctones (provindos de
fora da caverna).
Sedimentos autóctones compreendem notadamente blocos abatidos e material síltico argiloso oriundo da
dissolução ou erosão da rocha matriz. Dentro de nosso conhecimento, não existem estudos que possibilitem
caracterizar o entorno máximo que permita que os processos de abatimento mantenham sua frequência
natural. Acreditamos, no entanto, que a preservação dos processos espeleogenéticos (ver item seguinte) faça
necessária uma área de entorno que contemple amplamente a área necessária para manter inalterados os
processos de geração de sedimentos autóctones.
A sedimentação alóctone provém do exterior e pode adentrar a caverna através de amplas aberturas
naturais (entradas da caverna) ou através de canalículos ou fraturas na rocha. O agente mobilizador é, em
geral, a água, responsável por carrear a maior parte dos sedimentos para as cavernas, mas também vento
ou mesmo animais que ocasionalmente penetram nas cavernas e trazem consigo material sedimentar.
Para a determinação da área necessária para preservação da dinâmica da sedimentação alóctone
carreada por águas, tanto de infiltração quando de drenagem, valem as mesmas observações referentes a
fluxo hídrico.



PROCESSOS ESPELEOGENÉTICOS
Ainda que seja um processo extremamente lento na escala de tempo de observação humana, é imperativo
que a evolução espeleogenética da caverna seja assegurada. Os processos erosivos e dissolutivos que levam
ao surgimento e alargamento das galerias envolvem, particularmente, agentes hídricos, embora movimentos
tectônicos, agentes eólicos e mesmo agentes biológicos possam exercer alguma influência.
Parece-nos bastante complexa a definição de uma área de entorno que preserve de forma efetiva a
dinâmica espeleogenética de uma caverna. No entanto, sendo os agentes hídricos os principais catalizadores
da espeleogênese, o zoneamento de proteção discutido nos itens acima deverá ser, em grande parte,
suficiente para a preservação da dinâmica espeleogenética.



VIBRAÇÕES SÍSMICAS
Vibração consiste em ondas mecânicas que, uma vez geradas, propagam-se em meio especifico conduzindo
energia. Quando propagadas no terreno (solo e/ou rocha) recebem a denominação de vibrações sísmicas,
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ou apenas, sísmica. De forma simplificada, estas ondas podem ser representadas por dois parâmetros
principais: amplitude de propagação (em mm) e frequência de oscilação (em Hz).
O parâmetro amplitude está associado à quantidade de energia gerada pela fonte emissora, energia esta
que se propaga sob a forma de ondas. No caso de desmontes de rocha com uso de explosivos, as
detonações constituem-se na fonte emissora, cujas ondas sísmicas geradas se propagam pelo terreno (meio),
constituído de solo e/ou maciço rochoso. Níveis elevados de vibração geralmente associados a risco de danos
estruturais são relacionados a grandes amplitudes de onda. A atenuação das ondas, muitas vezes indicada
em estudos de sismografia sob o enfoque ambiental, constitui no decréscimo de energia conduzida pela onda
(Figura 4).

FIGURA 4 - ONDAS SÍSMICAS DE MESMA FREQUÊNCIA E AMPLITUDES DIFERENTES POR EFEITO DA ATENUAÇÃO.

O parâmetro frequência está associado ao número de ondas em um determinado período de tempo. Por
exemplo, ondas de frequência igual 1 Hz contém um comprimento de onda no período de , enquanto que
ondas de frequência igual a 3 Hz contêm três comprimentos de onda em mesmo período de tempo de
(Figura 5). No contexto de proteção de cavernas este parâmetro importa na medida que ondas de
frequência alta (
) são geralmente associadas à vibrações de menor energia, e portanto
tendem a ser mais facilmente atenuadas. Entretanto, danos estruturais de modo geral, em cavernas inclusive,
estão geralmente associados a ondas de baixa frequência, as quais são geralmente associadas à
quantidade maior de energia.

FIGURA 5 - ONDAS DE MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIAS DIFERENTES.

Sob o enfoque de preservação de cavernas, vibrações sísmicas decorrentes das atividades de mineração
devem ser analisadas a partir de três dimensões principais, conforme evidencia a Figura 6: (i) fonte emissora,
(ii) propagação das ondas sísmicas pelo terreno, e (iii) receptor das ondas sísmicas, no caso, as cavidades. Os
aspectos principais envolvidos em cada um dos itens são descritos na sequência.
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FIGURA 6 - CENÁRIO DE VIBRAÇÃO SÍSMICA ENVOLVENDO A EXISTÊNCIA DE CAVERNA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS EFEITOS
DA DETONAÇÃO DE EXPLOSIVOS NA MINERAÇÃO.



FONTE EMISSORA: ATIVIDADES DE MINERAÇÃO
A detonação com explosivos constitui, muitas vezes, na fonte emissora principal de vibrações sísmicas na
atividade de mineração. Neste caso, a amplitude das ondas sísmicas geradas varia em função da energia
liberada no momento da detonação, a qual está associada ao Plano de Fogo utilizado.
Diversos fatores contribuem para a geração excessiva de vibração em detonações, dentre eles (i) Plano de
Fogo mal elaborado, e/ou (ii) mal dimensionado (com excesso de quantidade de carga por espera), (iii) uso
de acessórios de retardo de baixa qualidade, (iv) Plano de Fogo mal executado (comprometendo a
amarração e/ou o tamponamento dos furos), dentre outros.



ALVO RECEPTOR: CAVERNAS
Os alvos localizados no entorno de mina passíveis de serem afetados pelos níveis de vibração gerados na
detonação de explosivos em desmontes de rocha são considerados receptores potenciais. No caso específico
deste estudo, os receptores analisados são constituídos pelas cavernas envolvidas na ADA do Projeto MOPI.
A análise de segurança estrutural de cavernas pode ser entendida a partir de dois pilares principais: (i) as
características estruturais da caverna, as quais determinam as respectivas fragilidades; (ii) as condições
(amplitude e frequência) de vibração às quais a estrutura estará sujeita. Por exemplo, regiões da caverna
sujeitas a níveis elevados de vibração em baixa frequência, e/ou partes da caverna caracterizadas por
maior fragilidade, tais como regiões de existência de espeleotemas ou de dolinas, tendem a ser mais
suscetíveis aos efeitos ocasionados pela vibração em suas estruturas.
Níveis elevados de vibração podem resultar em danos estruturais de criticidades diversas, variando em
função das fragilidades do tipo de receptor. No caso específico da atividade de mineração, o uso de
explosivos no processo de fragmentação da rocha constitui geralmente a fonte emissora principal de
vibração sendo, portanto, necessária a adoção de cuidados especiais para a sua realização.
O desenho esquemático da Figura 7 apresenta um exemplo do efeito da vibração, decorrente da detonação
de explosivos na atividade de mineração, sentido pela estrutura de uma caverna existente na área de
abrangência de uma mina em operação. Dependendo da amplitude e da frequência da vibração que atinge
as estruturas da caverna, o efeito sentido pode variar desde danos estruturais leves – como surgimento de
trincas, aumento de fissuras e/ou quedas de espeleotemas –, ou resultar em danos críticos à segurança da
estrutura, ou ainda, no limite, podendo resultar até mesmo no colapso parcial ou completo da caverna.

FIGURA 7 – EFEITO DE VIBRAÇÃO NA ESTRUTURA DA CAVERNA DECORRENTE DO USO DE EXPLOSIVOS NA ATIVIDADE MINERÁRIA.
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PROPAGAÇÃO DAS ONDAS SÍSMICAS
Em desmontes de rocha, instantes após a detonação dos explosivos, ondas de vibração propagam-se pelo
terreno podendo alcançar os receptores potenciais existentes no entorno, como por exemplo, as cavernas
existentes na área de abrangência das cavas Norte e Sul do Projeto MOPI. Na sequência, dois aspectos
principais da propagação da onda sísmica pelo terreno são apresentados: (i) espalhamento esférico e (ii)
atributos do terreno.

Espalhamento Esférico
Supondo o cenário fictício de terreno homogêneo e isotrópico, a interferência do meio na propagação da
onda sísmica neste terreno seria nula. Neste cenário, a energia liberada pela detonação dos explosivos em
desmontes de rocha sofreria atenuação somente pelo efeito do espalhamento esférico da onda, conforme
evidenciado na FIGURA 8.
Por este comportamento, a energia inicialmente concentrada torna-se rarefeita ao longo da expansão
esférica da frente de onda pelo terreno. À medida que a onda sísmica se propaga, embora a energia
permaneça constante, a área "esférica" de propagação aumenta resultando na atenuação natural de
amplitude da onda1. Este é um dos motivos pelo qual, ao se afastar do local dos desmontes, o nível de
vibração sísmica se reduz.

FIGURA 8 - EFEITO DE ESPALHAMENTO ESFÉRICO NA ATENUAÇÃO DA PROPAGAÇÃO SÍSMICA.

Atributos do Terreno
No cenário real, além do efeito de atenuação sísmica decorrente do espalhamento esférico, a propagação
da onda é influenciada pela composição não homogênea e anisotrópica do terreno. A interação dos
aspectos geomorfológicos, topográficos e estratigráficos da área de abrangência da mina compõe o cenário
geomecânico do terreno que exerce influência direta no comportamento sísmico do local de interesse.
A composição geológica e a presença de descontinuidades têm grande potencial de interferência no grau de
atenuação e/ou dispersão da vibração pelo terreno. A representação esquemática da FIGURA 9 evidencia
um exemplo deste efeito decorrente de descontinuidades existentes no terreno, representadas neste caso por
diferentes camadas estratigráficas. Nota-se que na presença de descontinuidade ocorre o efeito de difração
da onda, que atua na sua dispersão. O resultado é a redução de energia (amplitude) da vibração sísmica.
No entanto, verifica-se também que a distribuição das descontinuidades no terreno pode, dependendo do
local de observação, resultar em concentração ou em sobreposição de ondas, alterando de maneira
significativa os níveis de vibração, os quais podem ocasionar eventuais danos estruturais em cavernas do
entorno de minerações.

1

An Introduction to the theory of Seismology, Cambridge University Press, K. E. Bullen & B. A. Bolt, 1987.
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FIGURA 9- EFEITO DE DESCONTINUIDADES DO SOLO NA PROPAGAÇÃO DA VIBRAÇÃO SÍSMICA2.



O AMBIENTE SUBTERRÂNEO
O ambiente subterrâneo é caracterizado por um sistema labiríntico de espaços mantidos na ausência de luz,
temperatura constante, substrato úmido e umidade relativa do ar alta (JUBERTHIE, 2000). A topografia e
extensão da cavidade têm relação direta com a zonação e topoclima formados que, por sua vez, podem
influenciar na distribuição da fauna cavernícola (JUBERTHIE, 2000). Ocorre uma diminuição na amplitude de
oscilação de fatores climáticos (como luminosidade, temperatura e umidade) à medida que regiões mais
distantes de entradas (comunicação com o meio epígeo) são consideradas. As seguintes regiões podem ser
detectadas no interior da caverna: zona de entrada (onde ocorre incidência direta de luz), zona de
penumbra (incidência indireta de luz) e zona afótica (ausência total de luminosidade). De acordo com a
topografia, o arejamento da caverna e a proximidade com a(s) abertura(s), formam-se gradientes climáticos
– de maneira geral, quanto mais próximo o local da entrada, maior a influência de parâmetros climáticos da
superfície (temperatura, luz, umidade). Na zona afótica é possível determinar regiões com temperatura
variável e regiões com temperatura constante (próxima da média anual da temperatura da superfície).
Como consequência da ausência de luz nas regiões afastadas da zona de entrada, temos a ausência de
fotoperíodo e organismos fotossintetizantes, o que acarreta uma escassez alimentar no meio cavernícola,
filtrando a fauna que aí se desenvolve (POULSON & LAVOIE, 2000).



COMUNIDADE CAVERNÍCOLA
São considerados cavernícolas os organismos que passam pelo menos uma parte do seu ciclo de vida no
ambiente subterrâneo, apresentando uma relação direta com esse meio. De acordo com a relação com o
ambiente subterrâneo, podem ser agrupados em três categorias ecológico-evolutivas (HOLSINGER &
CULVER, 1988; GNASPINI & HOENEN, 1999). Os trogloxenos passam parte da vida em cavernas, mas
devem retornar regularmente ao meio epígeo (superfície) para completarem seu ciclo. Os troglófilos possuem
Adaptado de Transit Noise and Vibration Impact Assessment, H. Miller, Report DOT-T-95-16 U.S. Department of
Transportation and Federal Transit Administration, April 1995.
2
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populações tanto no meio epígeo como no meio hipógeo (subterrâneo), que podem completar todo o ciclo em
um ambiente ou passar de um para outro, permitindo o fluxo gênico. Os troglóbios são restritos ao ambiente
cavernícola, onde completam todo o ciclo de vida. Podemos encontrar troglóbios com modificações típicas
como redução dos olhos, pigmentação e metabolismo, aumento do tamanho, número e sensibilidade de
estruturas sensoriais que não a visão, em conjunto denominadas troglomorfismos. Esses troglomorfismos são
explicados por teorias que incluem seleção natural e/ou mutações neutras ocorrendo durante a evolução das
espécies no ambiente subterrâneo (CULVER & WILKENS, 2000).
Embora o critério utilizado para a definição de troglóbios seja geográfico - ausência em outros domínios que
não o subterrâneo - sua aplicação é difícil, particularmente em regiões tropicais, onde a fauna de
invertebrados do meio externo é pouco conhecida. Dessa forma, usualmente utiliza-se a presença de
características troglomórficas e comparação com parentes filogenéticos que vivem no meio externo para
definir se um táxon é troglóbio. Entretanto, esse procedimento deve ser efetuado com cautela e por
especialistas, já que organismos que vivem em ambientes superficiais com características semelhantes podem
apresentar modificações similares.
É interessante notar uma padronização da fauna cavernícola de diferentes regiões do país quando níveis
taxonômicos mais abrangentes são considerados, com algumas similaridades locais, regionais e mesmo
globais.


CONSERVAÇÃO DA FAUNA SUBTERRÂNEA
Os organismos mais vulneráveis a perturbações ambientais no meio subterrâneo são os que possuem maior
dependência em relação a esse ambiente: os trogloxenos obrigatórios e os troglóbios.
Os trogloxenos obrigatórios dependem exclusivamente do meio hipógeo para completar o seu ciclo de vida,
tornando-se vulneráveis frente a uma grande perturbação que ameace seu habitat. No Brasil, podemos citar
nessa categoria o opilião Goniosoma spelaeum (GNASPINI, 1996).
Os troglóbios apresentam características tais que os tornam potencialmente ameaçados (TRAJANO, 1986).
Primeiramente deve-se ressaltar o pequeno tamanho da população, como resultado da escassez alimentar
que caracteriza seu habitat. O endemismo é outro fator a ser levado em consideração; os troglóbios
apresentam distribuição geográfica restrita aos limites da rocha, não se dispersando na superfície, devido às
especializações à vida cavernícola. Apresentam baixa tolerância ecológica – a adaptação à ambientes
estáveis leva geralmente à perda da capacidade de suportar variações do ambiente tais como temperatura,
pH e umidade relativa do ar – portanto, qualquer alteração no meio irá afetá-los, direta ou indiretamente.
Os terrestres, por exemplo, seriam vulneráveis à mudanças na ventilação e percolação de água, devido a
baixa tolerância do organismo à dessecação (HOWARTH, 1980). Os troglóbios mostram uma tendência para
estratégias reprodutivas do tipo K (POULSON & WHITE, 1969; CULVER, 1982; HÜPPOP, 2000): ovos
maiores e em menor quantidade, crescimento individual lento e maturidade retardada, maior longevidade e
baixa taxa de mortalidade dos adultos. Desse modo, perdas na população são repostas mais lentamente,
podendo ser percebidas por muito tempo, mesmo após terem cessado as mesmas.
Os troglóbios são animais que podem apresentar diversos tipos de especializações morfológicas, fisiológicas
e comportamentais e restringem-se ao meio subterrâneo, ou seja, não são observados no meio epígeo. Por
viverem estritamente no meio subterrâneo esses animais são pouco influenciados diretamente pela
composição florística da vegetação presente no entorno das cavidades. Porém, embora a composição
taxonômica da flora provavelmente não apresente uma relação direta com a presença desses elementos da
fauna no ambiente cavernícola, a cobertura vegetal é fundamental para a preservação das relações tróficas
no interior desses ambientes. Isso se deve principalmente ao aporte de detritos orgânicos oriundos do meio
externo. Cabe ainda ressaltar que a manutenção das condições microclimáticas das cavernas é crucial para a
sobrevivência desse grupo e, portanto, a cobertura vegetal no entorno das cavidades influencia também
indiretamente a sua preservação.
Segundo Murcia (1995) a fragmentação das florestas altera as características dos ecossistemas adjacentes.
Essas alterações estão relacionadas aos efeitos de borda que podem ser classificados em três tipos: os
efeitos abióticos, que envolvem as mudanças nas condições ambientais; os efeitos bióticos diretos, que
envolvem mudanças na abundância e distribuição das espécies causadas diretamente pelas condições físicas
próximas à borda; e efeitos bióticos indiretos, que envolvem as mudanças na interação entre as espécies (ex:
predação, parasitismo, competição, herbivoria, polinização e dispersão).
A avaliação dos efeitos de borda bióticos, diretos ou indiretos, é restringida atualmente à escassez de
conhecimento, principalmente no que se refere aos microambientes associados às cavidades. Portanto, a
definição de um raio de proteção da cobertura vegetal suficiente para manter a abundância e distribuição
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das espécies cavernícolas, assim como a manutenção das interações entre esses animais e a flora adjacente,
principalmente os troglóxenos e trogófilos, seria meramente especulativa.
Devido às colocações supracitadas, a delimitação das áreas de proteção da vegetação no entorno das
cavidades foi realizada considerando-se apenas as possíveis alterações abióticas ocasionadas pela
fragmentação dos ambientes na região das cavernas.

4. METODOLOGIA
 DELIMITAÇÃO DO LIMIT E HIDROLÓGICO
Para definição do limite hidrológico das 48 cavidades, foi utilizada a base topográfica com curvas de nível
com equidistância de 10 metros (GEIOD, 2010). Buscou-se delimitar as micro bacias superficiais responsáveis
pela contribuição hídrica a cada uma das cavidades. Desta forma, foi considerada apenas a área à
montante das vertentes e/ou das drenagens correspondentes.
No caso de micro bacias limítrofes, optou-se pela união das áreas do limite hidrológico, formando um
agrupamento único, a exemplo das cavernas do setor norte, do vale do ribeirão Mata Cavalo e do setor sul.

 SIMULAÇÃO PROJECIONA L DO CENÁRIO SISMOGR ÁFICO
Apresenta-se aqui a metodologia empregada na elaboração da simulação projecional do cenário
sismográfico proveniente dos desmontes de rocha com uso de explosivos a serem realizados quando da fase
de operação das cavas Norte e Sul, tendo como referência a preservação das estruturas das cavidades de
interesse.
O diagnóstico sísmico foi elaborado pela empresa Elo Meio Ambiente, tendo adotado como referência a Lei
da Propagação Sísmica 3 desenvolvida pela agência do governo americano U. S. Bureau of Mines. As
equações de base utilizadas no respectivo cálculo projecional fazem uso de constantes associadas ao Plano
de Fogo do desmonte e aos atributos do meio físico da região. A determinação do valor dessas constantes é
obtida por meio da Calibração do Desmonte Padrão.


LEI DE PROPAGAÇÃO SÍSMICA
O nível de vibração proveniente da detonação de explosivos em desmontes de rocha é diretamente
influenciado por dois aspectos principais: (i) a carga máxima por espera, , empregada no Plano de Fogo
do desmonte, e (ii) a distância entre as detonações e o local de interesse. A vibração sentida em um dado
local tende a aumentar com o acréscimo da carga e a diminuir com o aumento da distância . Na prática,
estes dois parâmetros estão relacionados por meio da expressão conhecida por Distância Escalonada4.
O nível de pico de vibração sísmica, , gerada por um dado desmonte de rocha por explosivos pode ser
expresso a partir da Distância Escalonada
, do parâmetro , associado ao desempenho vibracional do
plano de fogo da mina, bem como da constante que expressa os atributos geomorfológicos do terreno
situado entre o plano de fogo e o local de interesse:

.
√

Equação 1

Sendo e constantes conhecidas da Calibração do Desmonte Padrão a ser realizado nas cavas Norte e
Sul, partir da Equação 1 ajusta-se a carga em função da distância , de forma a manter o nível de
vibração sob o limite pré-definido (Equação 2).
Blasting Vibrations and Their Effects on Structures, Nicholas, Johnson, and Duvall, USBM Bulletin 656, 1971.
Structure Response and Damage Produced by Ground Vibration from Surface Mine Blasting, D. E. Siskind et al,
United States Bureau of Mines (RI 8507), 1980.
3
4
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√

√
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√

Equação 2
Na prática, para a distância de uma determinada caverna, esta relação indica qual a máxima carga por
espera a ser empregada no Plano de Fogo dos desmontes de rocha de forma a propiciar o cumprimento dos
critérios de segurança pré-definidos para a preservação das cavernas de interesse.


CALIBRAÇÃO DO DESMONTE PADRÃO
O parâmetro expressa a influência do Plano de Fogo sobre o nível de vibração sentido no local de
interesse. Alterações, por exemplo, na razão de carga, no tipo de explosivo e/ou no sequenciamento do
fogo podem modificar significativamente o valor desta constante.
Conforme especificado nas bases conceituais, os atributos geomorfológicos do terreno, tais como a presença
de descontinuidades ou alterações planialtimétricas, interagem na propagação da vibração pelo terreno. No
caso da vibração sísmica emitida por desmontes de rocha, os atributos do terreno situado entre a bancada
da detonação e as cavernas de interesse são expressos pelo parâmetro . Quanto maior o valor deste
parâmetro, maior a sensibilidade desta região à propagação de vibração pelo terreno.
A Equação 1 apresentada no item anterior expressa o nível de vibração
como função de quatro
parâmetros: carga máxima por espera , distância , constante e constante Dos registros sismográficos
de teste a serem realizados nos locais das futuras cavas, são obtidos os valores relativos a (i) a vibração
medida pelo respectivo monitoramento sismográfico, (ii) a carga máxima por espera utilizada e (iii) a
distância do local das cavernas de interesse. Considerando dois resultados de monitoramento, determinam-se
as constantes e referentes à calibração sísmica dos desmontes referentes a um local específico de
interesse.
Importa destacar que devido às características anisotrópicas do terreno, a calibração dos desmontes faz
referência ao local específico de interesse. Quando da fase de operação do MOPI, esta calibração deve ser
atualizada continuamente ao longo do avanço da frente de lavra.



POTENCIALIDADE DE PROPAGAÇÃO SÍSMICA
A propagação de ondas sísmicas pelo terreno depende das especificidades que compõem o cenário
geomecânico característico da área das cavas Norte e Sul e das cavernas de interesse. A diferença de
relevo e a presença de descontinuidades são fatores que tem a potencialidade de afetar de maneira
significativa a propagação sísmica, conforme descrito nas bases conceituais.
Neste capítulo é apresentado o cenário vibracional envolvendo a área das cavas Norte e Sul, bem como a
área das cavernas de interesse. Por se tratar de um projeto greenfield, em que as atividades de desmonte de
rocha ainda não estão em operação, o Diagnóstico aqui apresentado se baseia na potencialidade de
propagação sísmica considerando as especificidades do terreno.
Importa ressaltar que este Diagnóstico é um modelo matemático elaborado tendo como referência
mapeamentos, fotografias, dados e informações disponíveis em documentos secundários, tais como o EIA do
empreendimento e o respectivo Relatório de Espeleologia de Análise de Relevância, além de imagens de
satélite disponíveis em ambiente Google.



CAVAS NORTE E SUL
A Figura 10 apresenta a delimitação da Cava Norte e a localização relativa das cavernas de interesse.
Nota-se que a cava é caracterizada por longa área de extensão (superior a 7,5 km), estando grande parte
das cavidades ou concentradas no interior do raio de proteção das cavidades CAV-0001A e CAV-0001B,
ou ao longo da margem oeste do prolongamento meridional da cava.
Em análise preliminar do relevo da Cava Norte, identifica-se a existência de diversas descontinuidades no
terreno, conforme evidenciado na Figura 11. O próprio local onde encontra-se situada a concentração de
cavidades no entorno da cavernas CAV-0001A e CAV-0001B está inserido entre duas descontinuidades
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acentuadas, uma das quais consiste em uma falha geológica que atua como leito do corpo hídrico ribeirão
das Lajes.

FIGURA 10 - LOCALIZAÇÃO DAS CAVIDADES DE INTERESSE AO LONGO DA CAVA NORTE.

FIGURA 11 - DESCONTINUIDADES DO TERRENO AO LONGO DA CAVA NORTE.
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A Figura 12 e a Figura 13 apresentam a delimitação da Cava Sul e a localização relativa das respectivas
cavernas de interesse. Nota-se que a cava é caracterizada por dois blocos de maciço entrecortados por uma
acentuada descontinuidade, a qual atua como leito do corpo hídrico rio Preto, além de alguns sensíveis
delineamentos no interior de ambos os blocos. As cavidades de interesse estão situadas quase que
predominantemente nas proximidades da delimitação da cava.

FIGURA 12 - LOCALIZAÇÃO DAS CAVIDADES DE INTERESSE AO LONGO DA CAVA SUL.

FIGURA 13 - DESCONTINUIDADES NO TERRENO IDENTIFICADAS NA CAVA SUL.

As descontinuidades evidenciadas ao longo do terreno de ambas as cava tendem a exercer significativa
influência no comportamento de propagação sísmica no cenário de interesse, assim como as demais
descontinuidades não abordadas neste documento, como por exemplo eventuais camadas estratigráficas
existentes no terreno. A efetiva influência de cada uma das descontinuidades na propagação da vibração
pelo terreno das cavas Norte e Sul poderá ser quantificada por meio da Calibração do Desmonte Padrão.
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FRAGILIDADE ESTRUTURAL DE CAVERNAS
A construção de edificações e demais obras de engenharia é desenvolvida a partir de (i) extensos cálculos
estruturais e de (ii) técnicas específicas de fundação de forma que a estrutura suporte a carga prevista
considerando eventuais vulnerabilidades do terreno, além de considerar (iii) fatores de segurança nos
projeto, com vista a propiciar a adequada estabilidade da estrutura. No caso de cavernas, não há
evidentemente esta padronização metodológica por parte da natureza na composição das estruturas que lhe
dão sustentação.
A composição estrutural de uma caverna é o resultado de processos endogenéticos que atuam numa dinâmica
constante, ora de dissolução, ora de sedimentação, ao longo de um extenso período de anos. A origem do
próprio espaço no interior do corpo rochoso é decorrente de processos variados de formação, seja por
erosão de partículas, seja pela atuação de agentes (soluções) formadores de vazios que dissolvem ou
precipitam minerais.
Verifica-se portanto que os limites de vibração dispostos na norma ABNT NBR 96535, os quais devem ser
adotados segundo a legislação nacional como critérios de segurança de edificações, não reproduzem,
necessariamente, as fragilidades intrínsecas às cavernas. A determinação do adequado critério de segurança
de uma caverna não é trivial, passa pela identificação e quantificação das suas respectivas fragilidades
estruturais.
Nesse contexto, locais da estrutura de uma caverna identificados como zonas de concentração de tensão
(Figura 14) consistem em áreas de fragilidade potencial mais suscetíveis à formação e/ou ao avanço e
fissuras, conforme sequência evidenciada na Figura 14.

FIGURA 14 - A) ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DE TENSÕES EM ESTRUTURA, E B) PROCESSO DE SURGIMENTO E AVANÇO DE
FISSURAS EM ESTRUTURAS6.

Por outro lado, embora não necessariamente afetem a parte estrutural da cavidade, formações de
relevância espeleológica, como espeleotemas e dolinas, constituem-se em estruturas de fragilidades evidentes
e devem, portanto, ser consideradas igualmente como áreas de fragilidade potencial face às atividades de
desmontes de rocha nas cavas Norte e Sul. Por exemplo, a Figura 15 evidencia duas entradas das cavernas
CAV-0001A e CAV-0001B, e a Figura 16 apresenta imagens de locais de existência de espeleotemas e de
áreas de concentrações de tensão no interior de ambas as cavernas.

ABNT NBR 9653:2005 - Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em
áreas urbanas.
6Stress Concentration Factors, R.E. Peterson, John Wiley & Sons, New York, 1974.
5
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a)

b)

FIGURA 15 - A) ENTRADA DA CAV-0001A E B) ENTRADA DA CAV-0001B.

FIGURA 16 - ÁREAS DE FRAGILIDADE EVIDENTE NO INTERIOR DAS CAVERNAS CAV-0001A E CAV-0001B.

Em linha com as fragilidades intrínsecas da caverna, outro aspecto correlato a ser avaliado consiste na sua
vulnerabilidade diante de fatores externos passíveis de intensificar o respectivo processo de formação, seja
por efeito de dissolução, erosão, precipitação, ou outros. A vibração sísmica proveniente de atividades
minerárias consiste em um desses fatores externos.
A vulnerabilidade das cavernas de interesse face aos futuros desmontes de rocha a serem realizados nas
cavas Norte e Sul consiste em outro fator que deve ser considerado na determinação dos respectivos critérios
de segurança, conforme evidenciado na Figura 17.
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FIGURA 17 - FATORES A SEREM CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SEGURANÇA DE CAVERNAS.



PREMISSAS DO MODELO SISMOGRÁFICO
A análise do cenário projecional de vibração sismográfica apresentado neste Relatório tem como premissa as
especificações indicadas nos itens a seguir.

Vibração Proveniente de Desmontes de Rocha com Uso de Explosivos
A análise projecional de vibração sismográfica apresentada neste documento se refere, exclusivamente, aos
níveis de vibração decorrentes de desmontes de rocha com uso de explosivos. O evento sísmico neste caso é
caracterizado pela liberação de grande quantidade de energia durante um curto intervalo de tempo,
podendo ser considerado de periodicidade única durante um dado período de observação. Nestas
condições, a propagação da vibração sísmica pelo terreno se comporta de acordo com o especificado nas
bases teóricas e metodológicas, cuja energia decai em progressão exponencial ao longo do distanciamento
da fonte emissora.
A despeito da operação de desmonte de rocha com uso de explosivos se constituir na atividade de geração
de vibração sísmica de maior criticidade potencial na mineração, outras atividades podem eventualmente vir
a emitir níveis de vibração de relevância significativa, passíveis de serem consideradas como agente
potencial de interferência vibracional na estrutura das cavernas existentes no entorno. Este é o caso, por
exemplo, do tráfego de veículos de carga, das unidades de beneficiamento, dos britadores, além do
transporte de cargas via dutos e correias transportadores. Em cada caso, a vibração resultante é
caracterizada pela respectiva dinâmica operacional do elemento, como por exemplo níveis de amplitude de
vibração e frequência, além de padrão de periodicidade de operação.
Em cada caso, a análise da vibração emitida requer a realização de estudos específicos. O regimento legal,
inclusive, remete a esta diferenciação. Por exemplo, os limites de vibração definidos pela norma NBR 9653
se referem, exclusivamente, à vibração proveniente de desmontes de rocha com uso de explosivos, não sendo
indicados para o controle de eventos vibracionais de outra natureza. Nesses casos, inclusive, deve-se adotar
metodologia de medição e padrão de monitoramento de características diferentes das utilizadas no caso do
monitoramento sismográfico de desmontes de rocha.
Deve-se atentar portanto para que o planejamento do layout interno do empreendimento contemple os
aspectos operacionais como logística e mobilidade interna, custos e segurança, mas também questão de
preservação e segurança das cavernas.

Área de Interesse Sismográfico (AIS)
Entendendo que, a priori, toda a extensão das Cavas Norte e Sul se constitui em local passível de emissão de
vibração sísmica pelos futuros desmontes de rocha com uso de explosivos, bem como considerando que as 7
cavidades de relevância máxima e as 18 cavidades de relevância ainda não definida constituem nos alvos
receptores principais, além das 23 cavidade de relevância alta 7 , na fase inicial do presente estudo foi
preciso definir qual deveria ser a área a ser considerada como objeto de análise projecional de sismografia.
Em discussão junto com a equipe de espeleologia foi definido inicialmente empregar a respectiva área de
influência (AI) preliminar, definida recentemente8. Buscou-se ainda analisar este parâmetro em relação ao
raio de proteção de 250 metros preconizados pela legislação no artigo 4º da Resolução CONAMA
347/2004. Neste contexto o presente estudo, optou por definir como sendo a área a ser considerada como
objeto de análise projecional de sismografia a área delimitada pela AI, acrescida pelo raio de 250 metros

As cavidades classificadas como de alta relevância poderão ser alvo de supressão mediante compensação caso
as áreas de influência definidas neste estudo se mostrem incompatíveis com as atividades do empreendimento.
7

8

Área de Influência Espeleológica – Projeto Morro do Pilar, Junho 2014.
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da entrada de cada cavidade. A esta demarcação, denominou-se área de interesse sismográfico (AIS) de
cada caverna.
Assim como as AI definidas no estudo de espeleologia, as AIS poderão ser alteradas, em função de novos
dados resultantes de monitoramentos ou conclusão de estudos em andamento. Cabe ressaltar que diante da
importância da AIS se restringir a área das cavas Norte e Sul, demarcações do raio de 250 metros externos
às cavas foram desconsiderados.

Critério de Segurança Estrutural Adotado às Cavidades
O critério de segurança estrutural de uma cavidade consiste no parâmetro de segurança o qual reflete as
fragilidades intrínsecas da estrutura, ou seja, qual o limite máximo de vibração que as estruturas da
cavidade são capazes de suportar sem haver impactos negativos irreversíveis, além de assegurar a sua
integridade física.
A determinação do adequado critério de segurança de uma caverna não é trivial, passa pela identificação e
quantificação das suas respectivas fragilidades estruturais, sendo necessário o desenvolvimento de estudo
geotécnico específico para cada cavidade.
Neste contexto, tendo em vista a fase conceitual do Projeto Morro do Pilar, neste estudo foi adotado o nível
de vibração de pico igual 5,0 mm/s como critério de segurança preliminar para as 48 cavidades envolvidas.
O critério adotado é três vezes mais severo que o limite inferior do critério de segurança definido pela
norma ABNT NBR 9653 para o caso de edificações localizadas no entorno de mineradoras.

Fator Teórico de Desempenho
A simulação sismográfica apresentada na sequência foi realizada tendo como referência a Lei de
Propagação de Vibrações estabelecida pela agência do governo norte-americano United States Bureau of
Mines. O nível de vibração sismográfica de pico ( ) proveniente de desmontes de rocha por uso de
explosivos é determinado a partir da distância ( ) do desmonte e da quantidade ( ) de carga máxima por
espera empregada.
Como o Projeto MOPI encontra-se em fase conceitual, a simulação sismográfica apresentada empregou
parâmetros teóricos disponíveis em literatura especializada. Para o fator de desempenho associado ao Plano
de Fogo e para a constante relacionada aos atributos geomorfológicos do terreno, adotou-se,
respectivamente, o valor padrão de
e
, conforme Bernardo 20049. Neste caso, por não
haver valor padronizado para o meio itabirito, foram empregadas as constantes associadas ao meio
hematita, ligeiramente mais rigoroso do ponto de vista de vibrações10.
Ressalta-se que as especificidades do terreno existente nas Cavas Norte e Sul, tais como a variabilidade do
relevo e as descontinuidades ali existentes não foram consideradas, as quais devem ser adequadamente
quantificadas quando da etapa preliminar do início dos desmontes do empreendimento.
 FATORES BIÓTICOS
Considerando a importância da cobertura vegetal para a preservação das condições microclimáticas e para
a manutenção do aporte de detritos orgânicos no interior das cavidades se faz necessária a definição de um
perímetro para a proteção da vegetação. Para definir a extensão das áreas de proteção no entorno das
cavidades, a empresa Sete Soluções e Tecnologia Ambiental considerou as alterações abióticas potenciais no
interior dos fragmentos de vegetação. Segundo Murcia (1995) as principais alterações abióticas ocasionadas
pelo efeito de borda são: intensidade luminosa, temperatura do ar, umidade do ar, umidade do solo e
carreamento de componentes químicos.
A intensidade dos efeitos de borda tem sido considerada como a distância na qual determinada mudança é
percebida no interior dos fragmentos remanescentes. Para a delimitação das distâncias em que as alterações
abióticas podem ser percebidas no interior dos fragmentos no entorno das cavidades foram considerados os
valores apresentados na literatura (MURCIA, 1995). Cabe ressaltar que devido à carência de informações,
principalmente para os efeitos de borda sobre a vegetação campestre, foram utilizadas as informações
Impactos Ambientais do Uso de Explosivos na Escavação de Rochas, com Ênfase nas Vibrações”, Bernardo, P. A.,
Dissertação IST – UTL, Lisboa, 2004.
10 Devido à existência de sílica na sua composição, o itabirito apresenta-se como rocha menos dura que a
hematita pura, com tendência, portanto, a níveis inferiores de vibração.
9
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disponíveis para a vegetação florestal em todas as fitofisionomias presentes nas áreas avaliadas, mesmo
quando ocupadas por vegetação de porte não florestal (vegetação campestre, pasto e afloramentos
rochosos). Tendo em vista que os ambientes florestais são mais susceptíveis às alterações abióticas
ocasionadas pela fragmentação, a aplicação das mesmas distâncias indicadas para os ambientes com
predominância de vegetação herbáceo-arbustiva pode ser considerada conservadora.
Na Figura 18 são apresentados os principais atributos abióticos modificados pelo efeito de borda e a
distância da borda em que as alterações podem ser observadas em ambientes florestais (MURCIA, 1995).

FIGURA 18 - PRINCIPAIS ATRIBUTOS ABIÓTICOS MODIFICADOS PELO EFEITO DE BORDA E A DISTÂNCIA EM QUE AS ALTERAÇÕES
PODEM SER OBSERVADAS NO INTERIOR DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS (MURCIA 1995)

As distâncias citadas na literatura demonstram que as alterações abióticas podem ser observadas a uma
distância de 50 metros das bordas. A partir da análise dessas informações é apresentada uma
recomendação conservadora de se preservar a cobertura vegetal em um perímetro linear de 100 metros a
partir dos limites das cavidades, pré-estabelecidos durante a caracterização das mesmas. A delimitação
desse perímetro irá garantir a preservação de um perímetro de 50 metros no entorno imediato das
cavidades, não suscetível às alterações abióticas ocasionadas pelo efeito de borda (Figura 19).

FIGURA 19 - PERÍMETRO DE 100 METROS DE PROTEÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NO ENTORNO DOS LIMITES PRÉESTABELECIDOS PARA AS CAVIDADES, INDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES MICROCLIMÁTICAS E DO APORTE DE
DETRITOS ORGÂNICOS.
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Para as cavernas relacionadas a cursos d’água, além do perímetro de 100 m no entorno, também deverá ser
preservada a vegetação ciliar localizada nas margens à montante das cavidades. Nesses trechos será
definida uma área de 50 m ao longo das margens direita e esquerda. A proteção da vegetação ciliar se
deve à necessidade de manutenção da qualidade das águas de modo a garantir a integridade biológica
das cavernas.
 CAVIDADES ESTUDADAS
A seguir são apresentadas as cavidades para as quais serão delimitadas as áreas de influência. Ao todo, 48
cavidades na ADA do Projeto e em seu entorno de 250 m, sendo: sete cavernas de máxima relevância, 23
cavernas de alta relevância e 18 cavidades ainda sem estudos de relevância (Tabela 1). A localização
destas cavidades é apresentada na FIGURA 20.
TABELA 1- CAVIDADES EM ESTUDO PARA DEFINIÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO MORRO DO PILAR
Desnível
(m)

Área
(m2)

Volume (m3)

290

20

2873

14823

Máxima

733

451

50

6244

16923

Máxima

7881133

658

10,1

0,5

10

8

Alta

668429

7881127

652

18

8

23,2

29

Alta

CAV-0006

673136

7870731

679

46,3

9,5

94,5

90

Alta

CAV-0018

668584

7879487

666

44,7

11,6

100

151

Máxima

CAV-0020

668866

7879854

623

67,5

3,2

127,6

615

Alta

CAV-0024

667860

7881276

740

15,9

2,8

55,1

98

Alta

CAV-0034

668049

7881229

726

119,5

28,7

892,1

1893

Máxima

CAV-0035

668423

7881125

651

5,3

0,4

6,7

4

Alta

CAV-0038

671925

7871255

729

39,1

2,3

125,3

117

Alta

CAV-0039

671953

7871070

761

48,3

6

113

110

Alta

CAV-0042

672404

7872051

653

13,9

0,8

26,9

20

Máxima

CAV-0044

671961

7870680

720

14,9

2,1

56,4

35

Alta

CAV-0045

668133

7878421

778

11,1

5,3

68,9

99

Alta

CAV-0048

672507

7870639

714

16,5

1,8

113,5

100

Alta

CAV-0049

665850

7880459

913

8,3

0,8

31,1

23

Alta

CAV-0050

668134

7881152

682

19

3,2

57,6

46

Alta

CAV-0051

668181

7881174

675

28,4

3,4

129,1

146

Máxima

CAV-0052

668105

7881436

702

7,4

2

84,9

149

Alta

CAV-0053

668347

7881176

658

18,1

3

56,4

89

Alta

CAV-0058

674014

7870281

694

10,3

0,9

17,04

15

Alta

CAV-0059

668396

7882165

741

7,4

1,3

20,2

24

Alta

CAV-0060

667408

7881713

784

70,7

1,6

103

205

Alta

CAV-0065

668035

7881133

700

7,3

0,7

29,8

15

Alta

CAV-0068

673520

7874474

553

41

2,3

58,2

65

Máxima

CAV-0069

666920

7882008

805

15,2

1,8

30,4

55

Alta

CAV-0070

666942

7882016

801

15

1,3

23,3

31

Alta

CAV-0071

666942

7882016

801

13,6

1,1

20,4

42

Alta

CAV-0072

668148

7881181

694

12,2

1,7

49,1

69

Alta

RS-0002

668646

7879365

653

12,3

0,3

28,9

Não definido

Não definida

Nome

UTM X

UTM Y

Altitude

CAV-0001A

667826

7881287

747

CAV-0001B

667919

7881304

CAV-0002

668408

CAV-0003

PH
(m)

Relevância
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Desnível
(m)

Área
(m2)

Volume (m3)

Relevância

7

2,3

39,2

Não definido

Não definida

672

3,6

0,9

4,5

Não definido

Não definida

7881151

-

3,9

0,6

9,3

Não definido

Não definida

668092

7881141

-

3,8

0,9

11,3

Não definido

Não definida

RS-0046

668141

7881406

708

4

2

10,4

Não definido

Não definida

RS-0047

668131

7881402

680

4,3

0

12,2

Não definido

Não definida

RS-0052

668131

7881187

692

3,9

1,5

8,5

Não definido

Não definida

RS-0064

668189

7878369

807

4,7

2,7

17,3

Não definido

Não definida

RS-0068

668134

7878420

795

5,7

0,3

19,2

Não definido

Não definida

RS-0069

674666

7870775

557

7,9

1,7

36

Não definido

Não definida

RS-0070

667961

7881221

720

4,9

0

25,7

Não definido

Não definida

RS-0077

669470

7877475

700

4,3

0,6

10,4

Não definido

Não definida

RS-0078

669353

7876670

708

4,3

1

8,5

Não definido

Não definida

RS-0089

673022

7871925

630

8,5

1

17,3

Não definido

Não definida

RS-0097

671997

7871279

-

3,9

0,6

10,8

Não definido

Não definida

RS-0100

671939

7871330

-

3,9

3

33,9

Não definido

Não definida

RS-0105

674059

7870299

674

4,7

1

9

Não definido

Não definida

Nome

UTM X

UTM Y

Altitude

RS-0011

669163

7880736

-

RS-0023

669146

7880370

RS-0031

668072

RS-0034

PH
(m)

FIGURA 20 - LOCALIZAÇÃO DAS 48 CAVIDADES NA ÁREA DO PROJETO MORRO DO PILAR
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5. CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIAS
DAS CAVERNAS
Em função das diferentes variáveis analisadas para delimitação da área de influência, distintos grupos foram
formados de acordo com as especificidades nas escalas espaciais de cada fator. Do ponto de vista
hidrológico, formaram-se 3 grupos e, algumas cavidades foram analisadas isoladamente. De acordo com o
modelo sismográfico, outros três cenários se configuraram. Em relação aos fatores bióticos, cada caverna foi
tratada isoladamente, porém com sobreposição das áreas de influências. Por fim, a união de todas estas
áreas de influência possibilitou a criação de um limite que visa salvaguardar a integridade e a evolução das
cavernas.
 O MODELO SISMOGRÁFICO
As cavidades encontram-se distribuídas ao longo de praticamente toda a extensão das cavas Norte e Sul. A
configuração espalhada da localização das cavidades remete a um grau de restrição dos níveis de vibração
sismográfica presente em grande parte da área explotável. Diante disso, a análise projecional de
sismografia aplicada à segurança de cavernas deve abranger, principalmente, os locais de cava de maior
criticidade, os quais correspondem àqueles passíveis de gerar os mais elevados níveis de vibração nas
cavidades de interesse. Diante da grande quantidade de locais de desmonte analisados, a apresentação dos
resultados foi dividida em três grandes cenários de abrangência (Figura 21):





Cenário de abrangência I: correspondente à porção setentrional da cava Norte;
Cenário de abrangência II: correspondente à porção meridional da cava Norte;
Cenário de abrangência III: correspondente à cava Sul.
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FIGURA 21 - TRÊS RECORTES DO CENÁRIO DE ABRANGÊNCIA DOS RESULTADOS DA ANÁLISE PROJECIONAL.



CENÁRIO DE ABRANGÊNCIA I: PORÇÃO SETENTRIONAL DA CAVA NORTE
Esta região é caracterizada pelo cenário de abrangência de maior incidência de cavidades do Projeto
MOPI, sendo 4 de relevância máxima, 14 de relevância alta e 8 de relevância ainda não definida, sendo
grande parte delas situada no interior do raio de proteção de 250m das cavidades CAV-0001A e CAV0001B. A Figura 22 apresenta o mapeamento do cenário descrito. Com exceção de duas cavernas
localizadas de maneira isolada, as demais estão agrupadas em duas amplas AIS.
Com vistas a avaliar os pontos de maior criticidade potencial quanto aos níveis de vibração sismográfica
sentidos nos locais das cavidades, foram definidos 12 locais de desmontes. Na sequência são apresentados
os resultados de projeção sismográfica para cada um dos doze locais avaliados.
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FIGURA 22 - MAPEAMENTO DO CENÁRIO DE ABRANGÊNCIA I DOS RESULTADOS DA ANÁLISE PROJECIONAL DE SISMOGRAFIA,
CONTENDO A LOCALIZAÇÃO DOS DOZE LOCAIS DE DESMONTES CONSIDERADOS DE CRITICIDADE EM POTENCIAL QUANTO AS
NÍVEIS DE VIBRAÇÃO SENTIDOS NAS CAVIDADES, BEM COMO DE TRÊS LOCAIS DE DESMONTES CONSIDERADOS DE CRITICIDADE
REDUZIDA.

A Figura 23 apresenta o resultado da simulação sismográfica relativo ao local de desmonte n° 1. A
criticidade deste local se justifica devido ao nível de vibração sentido na área da cavidade CAV-0049. O
local do desmonte avaliado encontra-se a cerca de 300 metros da entrada da caverna.

FIGURA 23 - LOCAL DO DESMONTE N° 1, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.

Para que o nível máximo de vibração de pico sentido na área da caverna CAV-0049 seja limitado ao
critério de segurança pré-definido de 5mm/s, o resultado apresentado pela FIGURA 23 indica que a
quantidade máxima de carga por espera a ser empregada nos desmontes de rocha neste local deve ser na
ordem de 870 kg.
À medida que a frente de lavra se afasta do local desta cavidade, a restrição imposta pelo seu critério de
segurança passa a ser menos restritiva à quantidade de explosivos empregada no desmonte de rocha. No
entanto, ao se distanciar cavidade CAV-0049, a frente de lavra avança a leste na direção de outras
cavidades. A Figura 24 apresenta o resultado da simulação projecional referente à excursão até
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praticamente o limite NE da extensão da Cava Norte face à demarcação oeste da respectiva AIS que
contempla as cavidades CAV-0001A e CAV-0001B.

FIGURA 24 - LOCAL DO DESMONTE N° 2, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 2.150 KG.

Neste caso a restrição principal é dada pela cavidade CAV-0060, a mais próxima do local do desmonte n°
2. Por estar situada a cerca de 470 m do local da detonação de explosivos, o limite de carga máxima por
espera a ser empregado em desmontes de rocha neste local é da ordem de 2.150 kg. Verifica-se que o
grau de restrição imposto ao desmonte neste local é menos severo que se comparado que se comparado com
o local de desmonte n° 1.
De maneira similar, na sequência é apresentado o resultado de simulação projecional para o entorno da AIS
de abrangência da CAV-0001A e 0001B. Nota-se que conforme o local de desmonte se distância da local
de existência de cavidades, a quantidade máxima de explosivos passível de ser utilizada torna-se menos
restritiva.

FIGURA 25 - LOCAL DO DESMONTE N° 3, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 2.533 KG.
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FIGURA 26 - LOCAL DO DESMONTE N° 4, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 1.193 KG.

FIGURA 27 - LOCAL DO DESMONTE N° 5, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 875 KG.

FIGURA 28 - LOCAL DO DESMONTE N° 6, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.
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FIGURA 29 - LOCAL DO DESMONTE N° 7, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 1.970 KG.

O resultado da simulação projecional do local de desmonte n° 7 apresenta situação interessante. Verifica-se
que a cavidade CAV-0060 é a responsável por impor a restrição à quantidade de explosivos empregada.
Por estar situada a cerca de 450 metros (à oeste) do local da detonação, a quantidade máxima aceitável é
de 1.970 de forma a respeitar o critério de segurança estrutural da cavidade. No entanto, nota-se que o
efeito do desmonte de rocha é sentido também na cavidade CAV-0059, situada em direção oposta, à leste
do local de detonação.
A análise projecional apresentada no presente estudo considera o comportamento isotrópico de propagação
sísmica pelo terreno, além de considerar o mesmo critério de segurança para todas as cavidades avaliadas.
Na prática a propagação sísmica tende a ser de característica anisotrópica, ou seja, a propagação da
vibração pelo terreno não é igual para todas as direções. Além disso, as cavernas podem ter fragilidades
diferentes entre si, o que remete a critérios de segurança também diferentes. Como resultado, a despeito de
uma dada caverna estar mais distante que outra com relação a um dado desmonte de rocha, a depender
dos atributos do terreno e das fragilidades das cavernas envolvidas, uma cavidade mais distante pode impor
grau de restrição mais severo às detonações que uma caverna situada mais próxima.
Outro ponto de interesse a se ressaltar no contexto evidenciado pelo desmonte n° 7 consiste que, na prática,
a realização de desmontes nessa região da Cava Norte irá requer a execução de, pelo menos, três pontos
de pontos de monitoramento sismográfico, com vistas a propiciar o controle do avanço da frente de lavra
com relação aos receptores situados em três direções: à nordeste, à sudeste e à leste do local de detonação.
Situação similar pode ser evidenciada no contexto dos locais dos desmontes de n° 8 a n° 12.

FIGURA 30 - LOCAL DO DESMONTE N° 8, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.
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FIGURA 31 - LOCAL DO DESMONTE N° 9, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 2.533 KG.

FIGURA 32 - LOCAL DO DESMONTE N° 10, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.

FIGURA 33 - LOCAL DO DESMONTE N° 11, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.
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FIGURA 34 - LOCAL DO DESMONTE N° 12, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.



CENÁRIO DE ABRANGÊNCIA II: PORÇÃO MERIDIONAL DA CAVA NORTE
Esta região é caracterizada pelo cenário de abrangência de dez cavidades, sendo 1 de relevância máxima,
1 de relevância alta e 5 de relevância ainda não definida, conforme evidenciado na Figura 35. Nesta
porção da cava Norte, as cavidades encontram-se distribuídas de maneiras menos concentrada ao longo da
sua faixa de extensão. Pode-se notar que as quatro respectivas AIS ocupam parcela significativa da área de
cava.
Com vistas a avaliar os pontos de maior criticidade potencial quanto aos níveis de vibração sismográfica
sentidos nos locais das cavidades, foram definidos 8 locais de desmontes (identificados pelo n° 13 ao n° 20).
Na sequência são apresentados os resultados de projeção sismográfica para cada um dos oito locais
avaliados.
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FIGURA 35 - MAPEAMENTO DO CENÁRIO DE ABRANGÊNCIA II DOS RESULTADOS DA ANÁLISE PROJECIONAL DE SISMOGRAFIA,
CONTENDO A LOCALIZAÇÃO DOS OITO LOCAIS DE DESMONTES CONSIDERADOS DE CRITICIDADE EM POTENCIAL QUANTO AS
NÍVEIS DE VIBRAÇÃO SENTIDOS NAS CAVIDADES, BEM COMO DE DOIS LOCAIS DE DESMONTES CONSIDERADOS DE CRITICIDADE
REDUZIDA.
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FIGURA 36 - LOCAL DO DESMONTE N° 13, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 1.200 KG.

O resultado da projeção sismográfica do local de desmonte n° 13 aponta para a quantidade máxima de
carga por espera em cerca de 1.200 kg, sendo a restrição imposta pela presença da cavidade CAV-0020.
Com relação a este local de desmonte, ressalta-se nesta AIS a presença de cavidades em três direções, o
que remete à necessidade futura de implantação de, pelo menos, três pontos de monitoramento sismográfico
de forma a propiciar o controle dos níveis de sismografia na área das respectivas cavidades.

FIGURA 37 - LOCAL DO DESMONTE N° 14, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 1.972 KG.
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FIGURA 38 - LOCAL DO DESMONTE N° 15, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.

FIGURA 39 - LOCAL DO DESMONTE N° 16, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 1.637 KG.

FIGURA 40 - LOCAL DO DESMONTE N° 17, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.
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FIGURA 41- LOCAL DO DESMONTE N° 18, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 2.151 KG.

FIGURA 42 - LOCAL DO DESMONTE N° 19, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.

O resultado da simulação projecional relativo aos locais de desmonte identificados pelos n° 17 a 19
apresentam o contexto sismográfico na faixa da cava Sul entre a AIS da cavidade RS-0076 e a AIS da
cavidade RS-0077. Verifica-se que na proximidade das AIS, a carga máxima de explosivo admitida é da
ordem de 870 kg. Verifica-se também que quando da explotação mineral desta parte da cava. Ao menos
dois pontos de monitoramento sismográfico deverão ser empregados.
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FIGURA 43 - LOCAL DO DESMONTE N° 20, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.



CENÁRIO DE ABRANGÊNCIA III: CAVA SUL
Esta região é caracterizada pelo cenário de abrangência de doze cavidades, sendo 1 de relevância
máxima, 6 de relevância alta e 5 de relevância ainda não definida, conforme evidenciado na Figura 44. Na
cava Sul, as AIS das cavidades encontram-se distribuídas principalmente ao longo das extremidades da área
explotável, as quais correspondem às áreas de maior elevação do maciço.
Com vistas a avaliar os pontos de maior criticidade potencial quanto aos níveis de vibração sismográfica
sentidos nos locais das cavidades, foram definidos 12 locais de desmontes (identificados pelo n° 21 ao n°
32). Na sequência são apresentados os resultados de projeção sismográfica para cada um dos doze locais
avaliados.

FIGURA 44 - MAPEAMENTO DO CENÁRIO DE ABRANGÊNCIA III DOS RESULTADOS DA ANÁLISE PROJECIONAL DE SISMOGRAFIA,
CONTENDO A LOCALIZAÇÃO DOS DOZE LOCAIS DE DESMONTES CONSIDERADOS DE CRITICIDADE EM POTENCIAL QUANTO AOS
NÍVEIS DE VIBRAÇÃO SENTIDOS NAS CAVIDADES, BEM COMO DE DOIS LOCAIS DE DESMONTES CONSIDERADOS DE CRITICIDADE
REDUZIDA.
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FIGURA 45 - LOCAL DO DESMONTE N° 21, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.

FIGURA 46 - LOCAL DO DESMONTE N° 22, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.

FIGURA 47 - LOCAL DO DESMONTE N° 23, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.
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FIGURA 48 - LOCAL DO DESMONTE N° 24, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876KG.

FIGURA 49 - LOCAL DO DESMONTE N° 25, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.

FIGURA 50 - LOCAL DO DESMONTE N° 26, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.
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FIGURA 51 - LOCAL DO DESMONTE N° 27, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 1.193 KG.

FIGURA 52 - LOCAL DO DESMONTE N° 28, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.

FIGURA 53 - LOCAL DO DESMONTE N° 29, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.
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FIGURA 54 - LOCAL DO DESMONTE N° 30, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.

FIGURA 55 - LOCAL DO DESMONTE N° 31, COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 1.637 KG.

FIGURA 56 - LOCAL DO DESMONTE N° 32 COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q = 876 KG.

Importa destacar que a Cava Sul é composta por dois maciços separados pela passagem do rio Preto, em
cuja margem está localizada a cavidade CAV-0069. Com relação aos resultados de projeção sismográfica
dos locais de desmonte identificados pelos n° 29 a 32, ressalta-se que a presença da descontinuidade que
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entrecorta os dois maciços (leito do rio Preto) não é considerada na análise projecional apresentada. Isto
explica o fato da projeção sismográfica apresentar níveis relativamente elevados de vibração sentido no
topo do maciço localizado em face oposta à margem do rio com relação ao maciço no qual foi realizado o
desmonte de rocha. Na pratica esse comportamento sismográfico tende a não se reproduzir uma vez que,
nessas configurações de relevo, a vibração sismográfica tende a ser atenuada.


CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO MENOS RESTRITIVA
Nos itens anteriores foi avaliada a simulação projecional dos níveis de vibração sismográfica proveniente dos
locais de desmonte de rocha passíveis de maior criticidade quanto aos níveis de vibração sentidos na região
das entradas das cavernas de interesse. No contexto deste Estudo, os locais foram considerados de maior
criticidade por estarem na proximidade das cavidades. Todos os locais de desmontes analisados nos itens
anteriores encontram-se a cerca de 50 metros da AIS.
Nos entanto, as Cavas Norte e Sul possuem extensa área explotável na qual as restrições impostas pelos
critérios de segurança das cavidades podem ser consideradas de menor relevância às atividades de
desmontes de rocha com uso de explosivos. Esses locais tendem a ser considerados de menor criticidade
quanto aos níveis de vibração sentidos no local das cavidades. Com vistas a avaliar essas regiões foram
definidos sete locais de desmontes, identificados pelos n° 33 a 39. O mapeamento da simulação projecional
dos respectivos locais de desmonte é apresentado na sequência.
A Figura 57 apresenta o resultado da projeção sismográfica decorrente do local de detonação de n° 33,
situado na porção Noroeste da cava Norte. No local avaliado a cavidade mais próxima está distanciada a
cerca de 850 metros. Em virtude desse distanciamento, o grau de restrição imposto pelos critérios de
segurança das cavidades tende a exercer menos influência com relação ao nível de vibração sismográfica
emitida pelos desmontes de rocha nesse local. Por consequência, nota-se que a quantidade máxima de carga
por espera admissível de ser empregada nas detonações é da ordem de 7.370 kg, ou seja, mais do que 8
vezes a quantidade de carga permitida no locais de maior criticidade.

FIGURA 57 - LOCAL DO DESMONTE N° 33 (CENÁRIO I), COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q =7.370 KG.

De maneira similar, dois outros locais de detonação considerados de menor criticidade quanto aos níveis de
vibração sentidos na área das cavidades são avaliados para o cenário de abrangência I. Em ambos casos
verifica-se o teor menos restritivo associado ao critério de segurança das cavidades, o que remete à
possibilidade de aumento da carga de explosivos permitida (Figura 58 e Figura 59).
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FIGURA 58 - LOCAL DO DESMONTE N° 34 (CENÁRIO I), COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q =2.533 KG.

FIGURA 59 - LOCAL DO DESMONTE N° 35 (CENÁRIO I), COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q =7.370 KG.

A Figura 60 e a Figura 61 apresentam os resultados de desmontes situados em locais de menor criticidade na
área de abrangência II. A porção da cava representada pelo local do desmonte n° 36 corresponde à região
de menor restrição identificada, na qual a quantidade máxima de explosível admissível, com relação à
segurança estrutural das cavidades, foi determinada da ordem de 10 toneladas.
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FIGURA 60 - LOCAL DO DESMONTE N° 36 (CENÁRIO II), COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q =10.131 KG.

FIGURA 61 - LOCAL DO DESMONTE N° 37 (CENÁRIO II), COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q =3.054 KG.

Os locais dos desmontes de n° 38 e n° 39 situam-se em cada uma das duas partes da cava Sul. De maneira
similar, os resultados remetem à quantidade carga admissível de explosivos em ordem significativamente
superior ser comparado com os demais locais de desmontes avaliado no cenário de abrangência III.

FIGURA 62 - LOCAL DO DESMONTE N° 38 (CENÁRIO III), COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q =3.054 KG.
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FIGURA 63 - LOCAL DO DESMONTE N° 39 (CENÁRIO III), COM CARGA MÁXIMA DE EXPLOSIVOS Q =5.773 KG.

 OS FATORES ABIÓ TIC OS COM INFLUÊNCIA SOBRE A BIOTA
Dentre as 48 cavidades avaliadas, 19 estão associadas à cursos d’água perenes ou temporários e, portanto,
além do perímetro de 100 metros no entorno será necessária a preservação da vegetação ciliar a montante
das cavidades (50 metros em cada uma das margens). Destas, 16 estão localizadas no setor Norte e três
localizam-se no setor Sul.
Vinte e nove cavidades não apresentam drenagens associadas, sendo indicada a proteção da cobertura
vegetal apenas no perímetro no entorno dos limites das cavernas. Destas, 21 estão localizadas no setor Norte
e oito localizam-se no setor Sul.
No
Quadro 1 são apresentadas as informações sobre a localização (por setor), a relevância, a associação com
cursos d’água e os perímetros indicados para a proteção da cobertura vegetal no entorno das cavidades.
QUADRO 1 - INDICAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NO ENTORNO DAS 48 CAVIDADES
OBSERVADAS NA ADA DO PROJETO MORRO DO PILAR E EM SEU ENTORNO DE 250M PARA A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES
ABIÓTICAS

Cavidade

Relevância

Setor

Condição de
drenagem

Preservação da cobertura vegetal

CAV-0001A

Máxima

Norte

Com drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade e 50 m
nas margens do curso d’água a montante

CAV-0001B

Máxima

Norte

Com drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade e 50 m
nas margens do curso d’água a montante

CAV-0002

Alta

Norte

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

CAV-0003

Alta

Norte

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

CAV-0006

Alta

Sul

Com drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade e 50 m
nas margens do curso d’água a montante

CAV-0018

Máxima

Norte

Com drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade e 50 m
nas margens do curso d’água a montante

CAV-0020

Alta

Norte

Com drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade e 50 m
nas margens do curso d’água a montante

CAV-0024

Alta

Norte

Não

100 m a partir dos limites da cavidade
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significativa/Ausente
CAV-0034

Máxima

Norte

Com drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade

CAV-0035

Alta

Norte

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

CAV-0038

Alta

Sul

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

CAV-0039

Alta

Sul

Com drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade e 50 m
nas margens do curso d’água a montante

CAV-0042

Máxima

Sul

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

CAV-0044

Alta

Sul

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

CAV-0045

Alta

Norte

Com drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade e 50 m
nas margens do curso d’água a montante

CAV-0048

Alta

Sul

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

CAV-0049

Alta

Norte

Com drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade e 50 m
nas margens do curso d’água a montante

CAV-0050

Alta

Norte

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

CAV-0051

Máxima

Norte

Com drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade e 50 m
nas margens do curso d’água a montante

CAV-0052

Alta

Norte

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

CAV-0053

Alta

Norte

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

CAV-0058

Alta

Sul

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

CAV-0059

Alta

Norte

Com Drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade e 50 m
nas margens do curso d’água a montante

CAV-0060

Alta

Norte

Com drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade e 50 m
nas margens do curso d’água a montante

CAV-0065

Alta

Norte

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

CAV-0068

Máxima

Sul

Com drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade e 50 m
nas margens do curso d’água a montante

CAV-0069

Alta

Norte

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

CAV-0070

Alta

Norte

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

CAV-0071

Alta

Norte

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

CAV-0072

Alta

Norte

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

RS-0002

Não definida

Norte

Com drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade e 50 m
nas margens do curso d’água a montante

RS-0011

Não definida

Norte

Com drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade e 50 m
nas margens do curso d’água a montante
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RS-0023

Não definida

Norte

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

RS-0031

Não definida

Norte

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

RS-0034

Não definida

Norte

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

RS-0046

Não definida

Norte

Com drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade e 50 m
nas margens do curso d’água a montante

RS-0047

Não definida

Norte

Com drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade e 50 m
nas margens do curso d’água a montante

RS-0052

Não definida

Norte

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

RS-0064

Não definida

Norte

Com drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade e 50 m
nas margens do curso d’água a montante

RS-0068

Não definida

Norte

Com drenagem

100 m a partir dos limites da cavidade e 50 m
nas margens do curso d’água a montante

RS-0069

Não definida

Sul

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

RS-0070

Não definida

Norte

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

RS-0077

Não definida

Norte

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

RS-0078

Não definida

Norte

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

RS-0089

Não definida

Sul

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

RS-0097

Não definida

Sul

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

RS-0100

Não definida

Sul

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

RS-0105

Não definida

Sul

Não
significativa/Ausente

100 m a partir dos limites da cavidade

6. DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
A caracterização das 48 cavernas aqui abordadas foi detalhada nos seguintes documentos: (i) Espeleologia
de Morro do Pilar, que apresenta o estudo diagnóstico e a análise de relevância das 63 cavidades já
valoradas, sendo que dentre estas 30 estão no presente documento e; (ii) Espeleologia – Prospecção
Complementar e Cadastramento de Reentrâncias, ambos apresentados em fevereiro de 2014. A seguir,
apresenta-se a análise feita a partir dos aspectos físicos e biológicos das 48 cavidades presentes nestes
estudos, realizada com vistas a definir sua área de influência. Os agrupamentos de cavernas estão
representados na Figura 64.
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FIGURA 64 - AGRUPAMENTOS UTILIZADOS NA ANÁLISE FINAL DA DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE INFLUÊNCIA

 CAVERNAS DO SETOR NORTE – CONJUNTO CAV -0001 E CAV-0059
Esse grupo abrange além das cavernas de máxima relevância CAV-0001A e CAV-0001B, outras 21
cavidades (TABELA 2) localizadas nas proximidades, no vale do ribeirão das Lajes e em vales tributários das
margens esquerda e direita (Figura 65) e; uma cavidade (CAV-0059) localizada na extremidade norte da
ADA.
TABELA 2 - CAVERNAS DO SETOR NORTE

Nome

UTM X

UTM Y

Altitude

PH (m)

Desnível
(m)

Área (m2)

Volume (m3)

Relevância

CAV-0001A

667826

7881287

747

290

20

2.873

14.823

Máxima

CAV-0001B

667919

7881304

733

451

50

6.244

16.923

Máxima

CAV-0002

668408

7881133

658

10,1

0,5

10

8

Alta

CAV-0003

668429

7881127

652

18

8

23,2

29

Alta

CAV-0024

667860

7881276

740

15,9

2,8

55,1

98

Alta

CAV-0034

668049

7881229

726

119,5

28,7

892,1

1.893

Máxima

CAV-0035

668423

7881125

651

5,3

0,4

6,7

4

Alta

CAV-0050

668134

7881152

682

19

3,2

57,6

46

Alta

CAV-0051

668181

7881174

675

28,4

3,4

129,1

146

Máxima

CAV-0052

668105

7881436

702

7,4

2

84,9

149

Alta

CAV-0053

668347

7881176

658

18,1

3

56,4

89

Alta

CAV-0059

668396

7882165

741

7,4

1,3

20,2

24

Alta

52

CAV-0060

667408

7881713

784

70,7

1,6

103

205

Alta

CAV-0065

668035

7881133

700

7,3

0,7

29,8

15

Alta

CAV-0069

666920

7882008

805

15,2

1,8

30,4

55

Alta

CAV-0070

666942

7882016

801

15

1,3

23,3

31

Alta

CAV-0071

666942

7882016

801

13,6

1,1

20,4

42

Alta

CAV-0072

668148

7881181

694

12,2

1,7

49,1

69

Alta

RS-0031

668072

7881151

-

3,9

0,6

9,3

Não definido

Não definida

RS-0034

668092

7881141

-

3,8

0,9

11,3

Não definido

Não definida

RS-0046

668141

7881406

708

4

2

10,4

Não definido

Não definida

RS-0047

668131

7881402

680

4,3

0

12,2

Não definido

Não definida

RS-0052

668131

7881187

692

3,9

1,5

8,5

Não definido

Não definida

RS-0070

667961

7881221

720

4,9

0

25,7

Não definido

Não definida

FIGURA 65 - LOCALIZAÇÃO DAS CAVIDADES DO SETOR NORTE

Inserção na paisagem
As cavidades CAV-0001A, CAV-0001B estão na calha do ribeirão das Lajes (Figura 66). Neste local, o curso
de água atinge um vale cego, sendo introduzido no sistema subterrâneo através de três sumidouros: um na
entrada sul da CAV-0001A e dois outros localizados na parte exterior da caverna, próximos a esta entrada.
As duas cavidades constituem um mesmo sistema subterrâneo sub-retilíneo com alinhamento próximo ao
sentido NW-SE. A cavidade CAV-0001A possui duas entradas e se encontra a montante. Sua entrada de
montante (que recebe parte do fluxo do ribeirão das Lajes) está na base de uma escarpa rochosa voltada
para sudoeste, cuja cota altimétrica aproximada está na elevação 747 m. A entrada de jusante está no
interior de uma dolina de colapso, que dá acesso à CAV-0001B, cuja entrada está na outra extremidade da
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dolina, com cota altimétrica aproximada na elevação 733 m. A partir dos mapas topográficos, o desnível
total do seguimento de jusante (CAV-0001B) é cerca de 50 m. Desse modo, sua porção distal está
posicionada aproximadamente na elevação 683 m.

FIGURA 66 - ENTRADAS DAS CAVERNAS CAV-0001A (A) E CAV-0001B (B)

As cavidades CAV-0069, CAV-0070 e CAV-0071 (Figura 67) estão a montante da CAV-0001A, na margem
esquerda do vale do ribeirão das Lajes, inseridas na mesma escarpa rochosa com face voltada para oeste.
A elevação é de aproximadamente 800 m. Sobre o paredão predomina o campo rupestre, enquanto que à
frente das cavernas ocorre vegetação arbórea. As três cavidades encontram-se elevadas em relação ao
nível de base local, representado pelo ribeirão das Lajes a cerca de 80 m a sudoeste das cavidades.

FIGURA 67 - ENTRADA DAS CAVIDADES CAV-0069 (A), CAV-0070 (B) E CAV-0071 (C)
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A CAV-0060 encontra-se em um vale tributário da margem esquerda do ribeirão das Lajes (Figura 68). A
gruta está na base de um paredão voltado para sudoeste e está posicionada no nível de base local, ou seja,
no talvegue. A gruta constitui uma surgência. O entorno é ocupado por floresta semidecidual.
Próxima à entrada de montante da CAV-0001A, no mesmo paredão a sul, está a caverna CAV-0024
(Figura 68). Esta gruta está desconectada do nível de base local, a aproximadamente 10 m acima da cota
do ribeirão.
A cavidade CAV-0034 localiza-se no mesmo maciço rochoso, a jusante do vale cego, no trecho seco do vale
do ribeirão das Lajes (Figura 68). A cavidade possui um conduto único, retilíneo, alinhado ao eixo leste-oeste,
com ligeira inflexão para ESE na parte distal. A entrada posiciona-se a oeste, acima do nível do talvegue, na
cota altimétrica correspondente à elevação 726 m, aproximadamente, e o desnível total da cavidade é 28,7
m. Desse modo, sua parte distal, mais rebaixada, encontra-se na elevação 697 m.

FIGURA 68 - ENTRADA DAS CAVIDADES CAV-0060 (A), CAV-0024 (B) E CAV-0034 (B)

As cavidades CAV-0050, CAV-0051, CAV-0065, CAV-0072, RS-0031, RS-0034, RS-0052 e RS-0070
encontram-se assim como a CAV-0034, no vale seco do ribeirão das Lajes. Com exceção da CAV-0065, as
demais estão em escarpamentos da margem esquerda do vale. A CAV-0065 está na calha de um curso de
água tributário de pequeno porte. A CAV-0053 encontra-se mais a jusante, na confluência do vale com um
vale tributário da margem esquerda (Figura 69).
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FIGURA 69 - ENTRADAS DAS CAVIDADES CAV-0050 (A), CAV-0051 (B), CAV-0065 (C), CAV-0072 (D), RS-0031 (E), RS-0034 (F),
RS-0052 (G) E RS-0070 (H).

No vale tributário, a nordeste do ribeirão das Lajes, estão inseridas as cavidades CAV-0052, RS-0046 e RS0047. Estas três cavidades encontram-se num paredão rochoso voltado para sudoeste, na margem esquerda
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do vale, que é bastante encaixado. A cota altimétrica destas cavidades, que são próximas umas das outras
está entre 680 e 708 m e a vegetação predominante é a floresta semidecídua (Figura 70).
Na confluência dos dois vales ocorre um conjunto de cavernas: CAV-0002, CAV-0003, CAV-0035 e CAV0053. Esta última encontra-se na escarpa que forma uma cunha entre os dois vales, enquanto que as demais
estão à jusante, na margem direita da drenagem na mesma escarpa rochosa (Figura 70).

FIGURA 70 - ENTRADAS DAS CAVIDADES CAV-0052 (A), RS-0046 (B) E RS-0047 (C) LOCALIZADAS NO VALE TRIBUTÁRIO DO
RIBEIRÃO DAS LAJES; E CAV-0002 (D), CAV-0003 (E), CAV-0035 (F) E CAV-0053 (G) INSERIDAS A JUSANTE, PRÓXIMO À
CONFLUÊNCIA.

A caverna CAV-0059 encontra-se a aproximadamente 1.000 m a nordeste da CAV-0001A. Esta gruta está
localizada em um vale bastante encaixado, próxima à margem de uma drenagem. A escarpa é pouco
contínua lateralmente e a elevação é de 741 m. O entorno é ocupado por floresta semidecídua (Figura 71).
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FIGURA 71 - LOCALIZAÇÃO DA CAVERNA CAV-0059 E VISTA DA ENTRADA

Limite Hidrológico
O limite que permitirá a manutenção do aporte hídrico para as cavidades CAV-0001A e CAV-0001B deve
ser tratado de modo diferenciado das demais cavernas da área do projeto. Isto se deve ao fato de a
caverna constituir o caminho principal de recarga do aquífero, através da absorção parcial do fluxo do
ribeirão das Lajes. A outra parte é drenada para dois sumidouros posicionados poucos metros a jusante da
entrada da CAV-0001A (Figura 72). A seguir são apresentadas as análises de hidrologia e hidrogeologia
(modelo conceitual) das cavidades de máxima relevância: CAV-0001A, CAV-0001B, CAV-0034 e CAV0051.

FIGURA 72 - ENTRADA DA CAVIDADE CAV-0001A (A), ONDE É POSSÍVEL OBSERVAR PARTE DO FLUXO DO RIBEIRÃO DAS LAJES
SER DRENADA PARA O INTERIOR. B) SUMIDOURO POSICIONADO NA BASE DA ESCARPA ROCHOSA A JUSANTE DA ENTRADA DA
GRUTA

Durante a maior parte do ano, a parcela do fluxo que adentra a cavidade é drenada por um sumidouro
localizado algumas dezenas de metros a jusante da entrada da CAV-0001A, com sentido de fluxo para
leste. Desse ponto até a surgência da CAV-0001B, não se observa escoamento no piso de ambas as
cavidades.
Na caverna CAV-0001B, a água aflora na forma de poças nas proximidades da entrada da gruta no
período chuvoso. Estas poças são formadas por água estagnada sobre um piso argiloso e não apresenta
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fluxo superficial visível. Uma ressurgência com fluxo perene (provavelmente o próprio ribeirão das Lajes)
está posicionada próxima à porção distal da caverna. Neste setor, a drenagem forma um lago, onde as
águas são novamente introduzidas em um sumidouro, com fluxo também no sentido leste.
Durante uma visita de campo realizada em março de 2013, foi observado o extravasamento do fluxo da
CAV-0001A para a CAV-0001B, em função de um pico de chuvas, evidenciando a conexão hídrica entre
estas duas cavidades. Este fato corrobora a hipótese de que a ressurgência da CAV-0001B sejao próprio
ribeirão das Lajes, uma vez que as duas cavidades compunham originalmente um mesmo sistema subterrâneo.
A própria direção dos condutos, paralela à direção do fundo do vale do ribeirão das Lajes nesta área,
indica um condicionamento estrutural semelhante para ambas as feições.
Tendo por base o conhecimento atual sobre o regime hídrico nesta área, reconhece-se que a principal zona
de contribuição de água para as cavidades CAV-0001A e CAV-0001B seja a própria bacia do ribeirão das
Lajes, a montante da surgência da CAV-0001B, incluindo os seus afluentes. Algumas surgências são
responsáveis por uma pequena parcela do fluxo existente em ambas as cavernas, sendo que parte destas
surgências apresenta fluxo temporário.
A bacia hidrográfica do ribeirão das Lajes até sua foz, no rio Santo Antônio, drena uma área de 70,9 km²,
dos quais 15,3 km² representam a área delimitada com exutório localizado imediatamente a jusante da
surgência da CAV-0001B. A área de drenagem incremental entre os sumidouros e a ressurgência da água no
sistema CAV-0001 é de apenas 0,3 km², corroborando a importância da contribuição do ribeirão das Lajes
neste contexto.
O índice pluviométrico no trecho da sub-bacia do ribeirão das Lajes delimitado no exutório localizado
imediatamente a jusante da surgência da CAV-0001B é de 1.600 mm de total anual. Os resultados dos
estudos hidrológicos, elaborados com a finalidade de estimar as vazões características neste local por
metodologia de regionalização, apontam para uma vazão média de longo termo de 23,0 L/s.km², ou seja,
algo da ordem de 350 L/s.
Os estudos realizados indicam ainda vazões de 82,0 L/s e 40,0 L/s para as mínimas de referência
correspondentes à vazão com 95% de permanência (Q95) e à vazão média de sete dias com dez anos de
período de retorno (Q7,10).
Nesta sub-bacia, foram realizadas campanhas de medição de vazão durante os trabalhos elaborados para
subsidiar o EIA e após esta etapa, durante a implantação das estações fluviométricas, cujos dados
subsidiarão os estudos em desenvolvimento para definição da área de influência das cavidades. A Tabela 3
mostra os resultados das campanhas de medição, sendo que a localização dos pontos de interesse está
apresentada na Figura 74.
TABELA 3 - VAZÕES MEDIDAS NA SUB-BACIA DO RIBEIRÃO DAS LAJES EM LOCAIS DE INTERESSE ESPECÍFICO PARA ESTE TRABALHO

Ponto
01
02

Data da Medição

Vazão Medida (L/s)

01/07/2010

113

17/03/2011

521

13/03/2013

91,7

07/03/2013

161
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FIGURA 73 - PLANTA BAIXA DAS CAVIDADES CAV-0001A E CAV-0001B, COM A POSIÇÃO DOS SUMIDOUROS (SETAS AMARELAS) E DA RESSURGÊNCIA (SETA LARANJA). SURGÊNCIAS COM MENOR
VAZÃO (EM RELAÇÃO AO RIBEIRÃO DAS LAJES) ESTÃO INDICADAS COM SETAS VERDES.
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FIGURA 74 - LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO.
FONTE: EHRA

A despeito da ordem de grandeza das vazões medidas, as medições feitas em 2013 mostram uma
proporção de aproximadamente 57% entre os pontos 01 e 02, cujas áreas de drenagem são,
respectivamente, 12,5 km² e 19,0 km². Ou seja, a simples proporção entre as áreas de drenagem
(66%) forneceria valores robustos de estimativa de vazão entre ambos os pontos.
Considerando o exposto, é imprescindível entender melhor a função desempenhada pela área
incremental supracitada na composição da dinâmica hídrica das vazões afluentes às cavidades. Os
esforços dos estudos em desenvolvimento serão concentrados nesta parcela de área incremental,
considerando ambas as margens do ribeirão das Lajes, de forma independente à locação das
interferências pretendidas por parte do empreendimento, possibilitando sua mensuração em forma de
prognóstico.
A cavidade CAV-0034, assim como as demais no seu entorno (exceto CAV-0001A/B), encontra-se
desconectada do nível de base atual do ribeirão das Lajes. A entrada da gruta é ocupada por um
grande cone de matacões e solo, e está no atual vale seco, a jusante da entrada da CAV-0001A. De
acordo com o estudo diagnóstico, foi identificado escoamento temporário no interior desta gruta. O
escoamento é proveniente do topo da escarpa rochosa onde se insere a caverna. O fluxo é drenado a
partir da entrada, em direção leste, onde é capturado por pelo menos três sumidouros posicionados na
porção central da gruta (Figura 75).
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FIGURA 75 - PLANTA BAIXA DA CAVIDADE CAV-0034, COM A POSIÇÃO DOS SUMIDOUROS (SETAS AMARELAS).

As cavidades CAV-0051 e CAV-0065 são as únicas deste conjunto, posicionadas no nível de base
local, e são drenadas por um curso d’água tributário ao ribeirão das Lajes, a jusante do vale seco. A
gruta CAV-0051possui uma pequena surgência temporária, inativa durante os estudos espeleológicos
(Figura 76) e, assim como a CAV-0065 é invadida periodicamente pela drenagem externa.

FIGURA 76 - POÇA NO INTERIOR DA CAV-0051 (A). NO MOMENTO DA VISITA, A SURGÊNCIA ENCONTRAVA-SE INATIVA.
B) CAV-0065 POSICIONADA NA MARGEM DA DRENAGEM.

Aspectos hidrogeológicos
Esta análise baseia-se em um modelo conceitual do fluxo subterrâneo para a AID do Projeto Morro do
Pilar Minerais (ver Anexo I), que é determinante para a dinâmica hidrogeológica ocorrente na área
das cavidades ora abordadas.
Para uma análise dos potenciais impactos em torno das cavidades de relevância máxima próximas à
área diretamente afetada na Cava Norte proposta no Projeto Morro do Pilar, foram produzidos
perfis hidrogeológicos que interceptam essas cavidades, a partir dos dados de sondagem e modelo
geológico de blocos fornecidos pela Manabi.
A Figura 79 apresenta a posição destes perfis em relação às cavidades de máxima relevância e à
Cava Norte. Nestes perfis, foram projetadas as cotas estimadas dos níveis de água subterrâneos,
geradas a partir do mapa potenciométrico (Anexo II), as cotas de entrada das cavidades CAV0001A, CAV-0001B, CAV-0034 e CAV-0051, bem como o cone de rebaixamento estimado de
acordo com a descrição hidrogeológica local.

62

FIGURA 77 - LOCALIZAÇÃO DO PERFIL GEOLÓGICO N46 E AS CAVIDADES DE MÁXIMA RELEVÂNCIA PRÓXIMAS DA ADA CAVA NORTE.
Fonte: Hidrovia
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A seguir, serão discutidos os efeitos esperados na dinâmica hídrica subterrânea em cada uma
destas cavidades.
CAV-0001A e CAV-0001B
A CAV-0001A é desenvolvida no contato entre o itabirito e o quartzito da Serra da Serpentina,
avançando predominantemente no primeiro litotipo. O quartzito é observado no teto do amplo
salão da entrada, na dolina e no trecho mais volumoso do segmento a jusante da dolina. As
cavidades CAV-0001A e CAV-0001B constituem segmentos de uma mesma cavidade, separada
pelo abatimento da dolina. O desenvolvimento dos dois segmentos está nitidamente controlado
por fraturas subverticais de direção NW/SE e pelo mergulho da foliação das rochas, para
leste, com contribuição da ação de erosão fluvial e processos de colapso.
Algumas considerações sobre essas cavidades em relação aos recursos hídricos indicam que se
trata de duas galerias drenantes, porém, com a possibilidade de conexão hídrica através de
fraturas e de foliação das rochas. Neste caso, é importante ressaltar que, nas fraturas abertas,
a velocidade de fluxo (em sentido sudeste) é maior do que no sentido de mergulho da foliação
(para leste). Isso retrata um meio altamente heterogêneo e anisotrópico, onde prevalecem
complexas interações entre águas superficiais e subterrâneas, visto a ocorrência de sumidouros e
surgências que recebem e redirecionam os fluxos de água através dos sentidos preferencias
citados acima.
A FIGURA 78 mostra o conceito de fluxo de que a CAV-0001A, localizada mais a montante,
recebe parte do fluxo do ribeirão das Lajes, encaixado em uma zona de ruptura geológica de
direção NW/SE (com fluxo superficial em sentido sudeste). Este fluxo de entrada é drenado
para um sumidouro localizado a algumas dezenas de metros no interior da cavidade,
assumindo, a partir desse ponto, um sentido observado de fluxo para leste, coincidente com o
mergulho da foliação da rocha. Aparentemente, as águas drenadas no sumidouro da CAV0001A percolam pela foliação até atingir o nível da água subterrânea, podendo ainda, em
parte, serem ressurgentes na drenagem a leste da cavidade, devido à interceptação da
topografia em outro vale encaixado em fratura. Além disso, existe ainda a possibilidade das
águas drenadas neste sumidouro atingirem zonas de fraturas NW/SE um pouco mais profundas,
conectando-se ao interior da CAV-0001B, a jusante, onde possui água aflorante a alguns
metros de sua entrada, através de uma ressurgência em sua porção distal. A ressurgência forma
um lago no fundo da cavidade, de onde as águas são novamente introduzidas em um
sumidouro, com fluxo também no sentido leste. Assim, repete-se o mesmo ciclo descrito
anteriormente, onde as águas podem ressurgir na drenagem a leste e/ou percolarem até atingir
o nível da água subterrânea, que segundo informações de monitoramento, encontra-se a alguns
metros abaixo do lago da cavidade. A partir dessas informações, pode-se inferir que o sistema
hidrogeológico que rege uma cavidade rege também a outra, de forma que o fluxo hídrico
final de uma é o fluxo inicial de outra.
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FIGURA 78- BLOCO DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEMONSTRANDO, DE MANEIRA SIMPLIFICADA, O CONCEITO DE FLUXO E INTERAÇÃO HÍDRICA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS
CAVIDADES CAV-0001A E CAV-0001B. Fonte: Hidrovia.
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A Figura 79 apresenta o perfil geológico N46 da região da Cava Norte com a localização das
cavidades e o lençol freático aproximado, extraído do mapa potenciométrico gerado a partir da
interpretação de dados de monitoramento de modelamento numérico de fluxo do aquífero. Esta figura
corrobora o fato de que as águas do lago da cavidade não representam o nível aflorante do
aquífero. Cumpre ressaltar também que a posição das cavidades encontra-se acima do relevo devido
à orientação do perfil, que difere alguns graus do alinhamento das cavidades. No entanto, a
visualização da geologia permite compreender os aspectos a serem discutidos adiante.
A principal unidade hidrogeológica da área é a formação ferrífera, que se encontra sobreposta aos
filitos e sotoposta aos quartzitos. O nível de água potenciométrico na entrada da CAV-0001A se
encontra subaflorante, e o ribeirão das Lajes apresenta-se ora influente ora efluente para o aquífero,
como sugerido pela presença de surgências e sumidouros na área. Na CAV-0001B, o nível da água
subterrânea está alguns metros abaixo do piso e do lago da cavidade, visto que as águas
ressurgentes que formam o lago são imediatamente reintroduzidas no maciço rochoso até atingirem o
nível da água subterrânea ou serem exsudadas no vale de drenagem a leste, conforme modelo
conceitual.
Além disso, tendo por base o conhecimento alcançado sobre o regime hídrico na sub-bacia do ribeirão
das Lajes, especialmente no tocante às cavidades de relevância máxima, reconhece-se que a principal
contribuição de água para as cavidades CAV-0001A e CAV-0001B é a própria bacia do ribeirão
das Lajes, a montante da localização da surgência da CAV-0001B, incluindo os seus afluentes.
Algumas surgências são responsáveis por uma pequena parcela do fluxo existente em ambas as
cavernas, sendo que parte destas surgências apresenta fluxo temporário.
Visto que os aportes de água para o interior da cavidade são provenientes predominantemente da
porção de montante do ribeirão das Lajes e que a cota do lago da cavidade não condiz com o nível
de afloramento da água subterrânea, em um cenário futuro de intervenção pode-se depreender que
os impactos no suprimento de água da cavidade decorrentes do rebaixamento das águas
subterrâneas podem ser considerados como de baixa relevância, pois se trata de um fluxo de água
alimentado por contribuições essencialmente superficiais, oriundas de toda a bacia de contribuição a
montante, sendo a influência do rebaixamento localizada a jusante da área de influência da cavidade
pela explotação de água subterrânea da unidade ferrífera.
Em resposta à Solicitação de Informação Complementar 51, foi apresentado um cálculo das vazões
subterrâneas específicas para a bacia de contribuição da cavidade CAV-0001A. A TABELA 4
apresenta os resultados obtidos, indicando que os quartzitos das zonas de cabeceira a oeste
contribuiriam com cerca de 80% da vazão de base no ribeirão das Lajes, enquanto a formação
ferrífera seria responsável por cerca de 2% do volume na época de seca.
TABELA 4 - Cálculo do fluxo de base estimado da área de contribuição da cavidade CAV-01

Unidade hidrogeológica Área (Km²)
Coberturas Detríticas
Cristalino
Rochas básicas/diques
Filito
Formação Ferrífera
Quartzito
Xisto
Total

1,4
0,27
0,36
0,66
0,2
10,74
1,1
14,73

% da área em
relação à bacia
de contribuição

Fluxo de base
estimado (l/s)

% do fluxo de base
em relação à bacia
de contribuição

10%
2%
2%
4%
1%
73%
7%
100%

12,86
1,66
0,55
1,01
2,8
99,05
6,78
124,72

10%
1%
0%
1%
2%
79%
5%
100%

Na época de chuvas, a contribuição relativa da formação ferrífera é ainda menor, em função das
grandes vazões escoadas de suas porções a montante. Esta seria a principal unidade afetada pelo
rebaixamento, já que é o objeto do desaguamento e da atividade minerária, e que concentra na
região a maior parte do fluxo subterrâneo por se tratar de uma unidade normalmente mais condutiva.
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FIGURA 79 - PERFIL HIDROGEOLÓGICO DA SEÇÃO ONDE SE LOCALIZAM AS CAVIDADES CA-01A E B, CAV-0034 E CAV 51
Fonte: Base de dados geológicos da MANABI.
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Subjacente à formação ferrífera, encontram-se rochas consideradas como confinantes (filitos) e o
embasamento cristalino, com condutividade hidráulica inferiores e atuantes como aquitardos e/ou aquicludes.
De acordo com o exposto acima, estima-se que os impactos do rebaixamento no fluxo de água sejam de
baixa relevância para a CAV-0001A, não interferindo nas funções ambientais exercidas pela dinâmica
hídrica no local.
Já na CAV-0001B, o lençol freático em sua entrada estaria alguns metros abaixo da cavidade. Porém, em
um ponto no final da extensão da CAV-0001B a água aflora, indicando regime efluente das águas
subterrâneas. Todavia, infere-se que a maior parte das águas da surgência, e o sumidouro a jusante, sejam
do próprio ribeirão das Lajes infiltrado na CAV-0001A, em função até mesmo do alinhamento estrutural
destas cavidades com o curso do ribeirão das Lajes.
CAV-00034
A CAV-0034 é desenvolvida em litotipos bastante similares aos das CAV-0001A e CAV-0001B (Figura 79).
Predomina o itabirito com aspecto maciço, em geral pouco alterado e bandas de sílica ainda preservadas. O
contato com o quartzito é abrupto e este pode ser observado no teto próximo à entrada, em uma camada
de aproximadamente 3 m de espessura, contendo em seu interior camadas centimétricas de itabirito.
Do ponto de vista hidrológico, a caverna está no mesmo vale que a CAV-0001A, a jusante. Neste segmento,
o vale está seco, pois o ribeirão das Lajes é todo drenado para sumidouros a montante. Acima da entrada,
no topo da escarpa, há um pequeno vale seco, com cerca de 30 m de largura e pouco mais de uma centena
de metros de comprimento que drena o fluxo pluvial em direção à borda da escarpa acima da entrada, e a
partir daí para o interior da CAV-0034. Nesta drenagem seca, concentra-se o escoamento superficial em
épocas de cheia do vale do ribeirão das Lajes, sendo considerada efêmera.
Do ponto de vista hidrogeológico, a superfície potenciométrica do aquífero estaria entre as cotas 700 e 720
metros neste local, ou seja, alguns metros abaixo da entrada da CAV-0034, o que permitiria afirmar que o
escoamento observado na cavidade deve-se apenas ao fluxo superficial da área de drenagem incremental
do pequeno vale acima da cavidade, ativo apenas no período chuvoso. Toda a água escoada nesse ponto
entraria para o sistema hidrogeológico em formação ferrífera, recarregando o aquífero através de fraturas
nas rochas presentes. Deste modo, não haverá interferência das condições hidrogeológicas em função do
rebaixamento do aquífero, uma vez que a cavidade já se encontra acima do nível de água subterrâneo.
CAV-0051
A CAV-0051 é localizada num vale tributário a jusante do ribeirão das Lajes (após o vale seco). A caverna
próxima ao talvegue, à margem esquerda do córrego, está desenvolvida totalmente em itabirito com bandas
silicosas preservadas.
Do ponto de vista hidrológico, a cavidade não possui fluxo de água perene, somente uma poça gerada pela
entrada de água do exterior, em direção ao centro da cavidade, onde se acumula no nível inferior. Foi
identificada uma possível surgência temporária na parte distal da cavidade que deve aparecer em épocas
de cheias.
Do ponto de vista hidrogeológico, a cavidade está inserida no sistema aquífero em formação ferrífera. Com
base nas informações existentes, estima-se que o nível potenciométrico se encontre alguns metros acima da
entrada dessa cavidade, podendo representar nesse ponto uma faixa de confinamento da unidade ferrífera,
pois não foi constatada em campo a existência de um fluxo de água perene no interior desta que
correspondesse à contribuição de um fluxo de base para a mesma. Por se tratar de um aquífero
heterogêneo, neste ponto, a formação ferrífera apresentaria fluxo condicionado pela porosidade
secundária, que no local não condiciona a existência de caminhos preferenciais de fluxo subterrâneo. Deste
modo, a presença de água parece estar mais associada à dinâmica hídrica superficial no período chuvoso.
Em futuro cenário de rebaixamento do aquífero, é improvável que a dinâmica hídrica na cavidade seja
alterada pelos motivos descritos acima. No entanto, para identificar a ocorrência de qualquer impacto
potencial, a região desta cavidade deverá ser incluída no monitoramento hidrológico e hidrogeológico.
As demais cavidades do conjunto analisado constituem feições predominantemente superficiais, e ao contrário
da CAV-0001A não estão relacionadas ao aporte do sistema hidrológico em condições de perenidade.
Algumas, como a CAV-0051 funcionam como surgências de baixa vazão ou mesmo temporárias. Outras no
sentido oposto, como a CAV-0034 funcionam como sumidouros temporários de águas pluviais que drenam
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pequenas áreas da superfície. Estas cavidades dependem de sua bacia de contribuição superficial para se
manterem ativas sob o ponto de vista hidrológico, respeitando a permanência de escoamento apenas nos
períodos úmidos.
Diante da análise apresentada foi possível delimitar de maneira preliminar as áreas de influência a partir
dos limites correspondentes às bacias de contribuição hídrica das cavidades, representadas pelos polígonos
amarelos (Figura 80). Tendo em vista que esta análise está focada nos impactos potenciais associados ao
empreendimento, o limite noroeste proposto para as cavernas CAV-0001A/B tem por finalidade garantir
manutenção do fluxo e da qualidade das águas do ribeirão das Lajes.

FIGURA 80 - LIMITE HIDROLÓGICO CAVERNAS DO SETOR NORTE

Fatores bióticos
A cobertura vegetal no entorno das cavidades será protegida de forma a preservar as condições
microclimáticas (como temperatura, umidade) e o aporte de detritos orgânicos no interior das cavidades,
importantes para a manutenção das relações tróficas no interior desses ambientes.
Além disso, considerando as cavernas relacionadas a cursos d’água, a vegetação ciliar localizada nas
margens à montante das cavidades será preservada visando a manutenção da qualidade das águas,
garantindo a integridade biológica das cavernas.
A área delimitada a partir dessas premissas para as cavernas do setor norte está representada na Figura
81.
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FIGURA 81 - ÁREA DE INFLUÊNCIA SOBRE OS FATORES BIÓTICOS.

Vibração
A simulação projecional do cenário sismográfico apresentado evidenciou a relação direta entre a
quantidade de carga máxima por espera (Q) empregada no desmonte, com relação à distância das
cavernas (D) e o respectivo nível de vibração sismográfica admissível. Observa-se, a partir dos resultados
obtidos neste modelo matemático, que as áreas de influência apresentadas pelo estudo anterior (CARSTE,
2014) são satisfatórias, considerando-se o atendimento às premissas descritas quanto a Q e D. Assim, o Plano
de Fogo da empresa deve ser elaborado nos mesmos princípios deste modelo.

Área de influência
A proposta de área de influência mostrada na Figura 82 foi estabelecida de modo conservador a partir da
junção das áreas de influência hidrológica das cavernas situadas no entorno das cavidades CAV-0001A/B.
O polígono proposto possui área total de 183,85 hectares, com largura aproximada de 1.000 m e
comprimento de aproximadamente 2.000 m. Neste recorte estão inseridos o parte do vale do ribeirão das
Lajes e o vale a nordeste deste. O limite sudoeste corresponde a uma faixa que varia entre 170 e 500 m da
margem direita do Lajes. As nascentes que alimentam as drenagens tributárias nesse setor estão incluídas
nessa faixa, assim como uma cobertura vegetal bastante preservada. As atividades, tanto de instalação,
quanto de operação realizadas nas proximidades destes limites, deverão prever medidas de mitigação que
garantam o fluxo e a qualidades das águas destes tributários (Figura 82).
Para a CAV-0059 manteve-se o limite da bacia de contribuição hídrica, acrescida de uma faixa de 50 m a
jusante, incluída com o objetivo de se manter a cobertura vegetal no entrono imediato da cavidade. O
polígono tem área equivalente a 2,23 hectares (Figura 82).
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FIGURA 82 - ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS CAVERNAS DO SETOR NORTE

 CAVIDADES DO VALE DO RIBEIRÃO MATA C AV ALO
Esse grupo é composto por oito cavidades localizadas no médio curso do ribeirão Mata Cavalo (TABELA 5 e
Figura 83).
TABELA 5 - CAVIDADES DO VALE DO RIBEIRÃO MATA CAVALO
Nome

UTM X

UTM Y

Altitude

PH (m)

Desnível
(m)

Área
(m2)

Volume (m3)

Relevância

CAV-0018

668584

7879487

666

44,7

CAV-0020

668866

7879854

623

67,5

11,6

100

151

Máxima

3,2

127,6

615

Alta

CAV-0045

668133

7878421

778

11,1

5,3

68,9

99

Alta

RS-0002

668646

7879365

653

12,3

0,3

28,9

Não definido

Não definida

RS-0011

669163

7880736

-

7

2,3

39,2

Não definido

Não definida

RS-0023
RS-0064

669146

7880370

672

3,6

0,9

4,5

Não definido

Não definida

668189

7878369

807

4,7

2,7

17,3

Não definido

Não definida

RS-0068

668134

7878420

795

5,7

0,3

19,2

Não definido

Não definida
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FIGURA 83 - CAVIDADES DO VALE DO RIBEIRÃO MATA CAVALO

Inserção na Paisagem
As cavidades CAV-0045, RS-0064 e RS-0068 estão localizadas na calha de uma drenagem tributária da
margem direita do ribeirão Mata Cavalo. Estas cavidades estão em um vale pouco encaixado, entre os
terços médio e superior de uma vertente íngreme. Estas cavidades são formadas por depósitos de tálus ao
longo do talvegue. O entorno é ocupado por mata semidecídua.
A cavidade CAV-0018 está localizada no vale do ribeirão Mata Cavalo, aproximadamente a 50 m da
margem esquerda, a montante da área onde o curso de água intercepta a Cava Norte. A caverna possui
apenas um conduto, alinhado aproximadamente ao eixo leste-oeste, com duas entradas nas extremidades
opostas. A entrada oeste é formada por uma dolina semicircular, posicionada na parte mais elevada da
caverna, na Elevação 666 m. A entrada leste, que constitui o ponto mais baixo da cavidade, encontra-se na
Elevação 652 m. A vegetação no entorno é de mata ciliar.
A RS-0002 está a aproximadamente 130 m a sul da CAV-0018, na calha de drenagem. A cavidade é
constituída por um depósito de tálus formado por matacões provenientes da vertente da margem esquerda
do Mata Cavalo.
A caverna CAV-0020 é totalmente percorrida pela drenagem do Ribeirão Mata Cavalo, de caráter perene
e constitui um sumidouro que recebe, exceto em momentos de picos extremos, toda a vazão do curso fluvial,
drenando-o de volta à superfície poucas dezenas de metros a jusante. Este curso d’água é, durante a maior
parte do ano, totalmente capturado por uma estreita passagem na extremidade sul da caverna, percorrendo
a galeria até ressurgir na extremidade norte. A drenagem ocupa toda a extensão do conduto, não
permitindo alcançar o fundo do rio. Não há estudos de vazão que permitam identificar perdas de volume
d’água no interior da gruta. Não foram registrados nos estudos de campo sumidouros no interior da gruta,
que pudessem conduzir parte do fluxo para o aquífero. Aparentemente toda a vazão é reposta à superfície
pela entrada de jusante. A entrada de jusante está em um corredor rochoso estreito parcialmente entulhado
por matacões, que formam o teto da gruta. As paredes apresentam-se polidas, registrando-se feições
erosivas conchoidais esculpidas pela ação hídrica em conjunto com abrasão por areia e seixos.
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As cavidades RS-0011 e RS-0023 estão na margem esquerda do vale, a jusante da CAV-0020. A distância
destas cavidades do curso d’água é de aproximadamente 60 m (RS-0011) e 40 m (RS-0023). Ambas estão
desconectadas do nível de base local, que é o próprio ribeirão Mata Cavalo. Elas estão em escarpas baixas
e pouco contínuas lateralmente. A vegetação do entorno destas cavidades é de campo rupestre (RS-0011) e
mata ciliar (RS-0023).
As entradas das cavidades mencionadas acima constam na Figura 84.

FIGURA 84 - ENTRADAS DAS CAVIDADES CAV-0045(A), RS-0064(B), RS-0068(C), CAV-0018(D), CAV-0020(E), RS-0002(F), RS0011(G) E RS-0023(H), LOCALIZADAS DO RIBEIRÃO MATA CAVALO.
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Limite Hidrológico
Os limites foram delimitados tendo em vista a manutenção do aporte hídrico e sedimentar nas cavidades. Por
se tratar de cavernas rasas, ou seja, muito próximas da superfície e, portanto dependentes desta para a
manutenção de seu equilíbrio hidrológico, foram delimitadas as bacias de contribuição a partir das linhas de
cumeada. As cavidades CAV-0045, RS-0064 e RS-0068 foram agrupadas em uma mesma área, devido à
proximidade entre elas. As cavernas CAV-0018, CAV-0020, RS-0002, RS-0011 e RS-0023 situadas
próximas às margens e na calha de drenagem tiveram seus respectivos polígonos definidos, a partir dos
mesmos critérios (Figura 85).

FIGURA 85 - LIMITE HIDROLÓGICO DAS CAVERNAS DO VALE DO RIBEIRÃO MATA CAVALO.

Fatores bióticos
A cobertura vegetal no entorno das cavidades será protegida de forma a preservar as condições
microclimáticas (como temperatura, umidade) e o aporte de detritos orgânicos no interior das cavidades,
importantes para a manutenção das relações tróficas no interior desses ambientes.
Além disso, considerando as cavernas relacionadas a cursos d’água, a vegetação ciliar localizada nas
margens à montante das cavidades será preservada visando a manutenção da qualidade das águas,
garantindo a integridade biológica das cavernas.
A área delimitada a partir dessas premissas para as cavernas do setor norte está representada na Figura
86.
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FIGURA 86 - ÁREA DE INFLUÊNCIA SOBRE OS FATORES BIÓTICOS.

Vibração
A simulação projecional do cenário sismográfico apresentado evidenciou a relação direta entre a
quantidade de carga máxima por espera (Q) empregada no desmonte, com relação à distância das
cavernas (D) e o respectivo nível de vibração sismográfica admissível. Observa-se, a partir dos resultados
obtidos neste modelo matemático, que as áreas de influência apresentadas pelo estudo anterior (CARSTE,
2014) são satisfatórias, considerando-se o atendimento às premissas descritas quanto a Q e D. Assim, o Plano
de Fogo da empresa deve ser elaborado nos mesmos princípios deste modelo.

Área de influência
Para as cavernas do vale do ribeirão Mata Cavalo são propostos dois polígonos que abrangem as áreas de
influência das cavidades: (i) CAV-0045, RS-0064 e RS-0068 e (ii) CAV-0018, CAV-0020, RS-0002, RS0011 e RS-0023. Esta proposta de área de influência é mostrada na Figura 87. Para as cavidades CAV0045, RS-0064 e RS-0068 que se encontram na mesma bacia de contribuição hidrológica, foi acrescida uma
faixa de aproximadamente 50 m a jusante. Esta faixa de 50 m tem por objetivo manter as características
naturais da vegetação do entorno da cavidade. O polígono proposto possui área total de 5,06 hectares
(Figura 87).
Para o outro conjunto a áreas de influência foi estabelecida de modo conservador a partir da junção das
bacias de contribuição hidrológica de cada caverna, devendo ser mantido até que se concluam os estudos
das cavidades sem classificação de relevância (Figura 87). A área total equivale a 133,95 hectares. Cabe
salientar que, em se tratando de cavidades de alta relevância, a exemplo da CAV-0020 e CAV-0045
poderá se optar pela supressão, mediante compensação ambiental caso a manutenção de suas áreas de
influência sejam incompatíveis com as atividades do empreendimento.
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FIGURA 87 - ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS CAVERNAS DO VALE DO RIBEIRÃO MATA CAVALO.

 CAVIDADES ISOLADAS: CAV-0049, CAV -0068, RS-0077 E RS-0078
Estas cavidades estão distribuídas entre a extremidade oeste da ADA (CAV-0049), a porção centro-oeste
(RS-0077 e RS-0078) e a porção centro-sul (CAV-0068) (TABELA 6 e FIGURA 88).
TABELA 6 - CAVERNAS ISOLADAS
Nome

Identificação
de campo

UTM X

UTM Y

Altitude

PH

Desnível

Área

Volume

Relevância

CAV-0049

665850

7880459

913

8,3

0,8

31,1

23

Alta

CAV-0068

673520

7874474

553

41

2,3

58,2

65

Máxima

RS-0077

A 25

669470

7877475

700

4,3

0,6

10,4

Não definido

Não definida

RS-0078

A-26

669353

7876670

708

4,3

1

8,5

Não definido

Não definida
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FIGURA 88 - LOCALIZAÇÃO CAV-0049, CAV-0068, RS-0077 E RS-0078.

Inserção na Paisagem
A cavidade CAV-0049 está inserida em um depósito de tálus no terço superior da vertente. A caverna é
formada pelo espaço entre um grande matacão e o talvegue de um vale estreito. Está no nível de base local
e a forma a cabeceira de uma drenagem. No entorno há floresta semidecídua.
A cavidade RS-0077 está na baixa vertente próxima à margem esquerda de uma drenagem. Sua entrada
está em uma pequena escarpa isolada sem continuidade lateral. No entorno há floresta semidecídua.
A cavidade RS-0078 encontra-se em uma escarpa isolada na margem esquerda de uma drenagem, não
muito próxima a esta. A cavidade está na baixa vertente, e o entorno é ocupado por mata semidecídua.
A caverna CAV-0068 está localizada na baixa encosta de um morro de crista alongada e vertente côncava.
Está próxima à margem direita do córrego do Picão, a jusante da cidade de Morro do Pilar. A caverna
possui duas entradas, ambas na base de dolinas abertas por colapso, ao longo de um pequeno curso d'água
subterrâneo. A entrada de montante está em uma dolina de bordas irregulares e abruptas no solo. A
depressão é bastante expressiva e pode ser vista de longe (aproximadamente 15 x 8 m). A entrada de
jusante está em uma dolina menor e parcialmente escondida pela vegetação arbustiva no seu interior. O
entorno é ocupado por pastagem. Na FIGURA 89 são apresentadas as entradas das cavidades acima
mencionadas.
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FIGURA 89 - ENTRADAS DAS CAVIDADES CAV-0049 (A), CAV-0068 (B), RS-0077(C) E RS-0078(D)

Limite Hidrológico
Os limites foram delimitados tendo em vista a manutenção do aporte hídrico e sedimentar nestas cavidades.
Assim como as demais cavernas do projeto, à exceção das CAV-0001A/B estas cavidades são
predominantemente rasas e dependem unicamente de suas bacias de contribuição superficial, para manterem
sua dinâmica hidrológica e sedimentar. Para tanto, foram delimitadas as bacias de contribuição hidrológica
a partir das linhas de cumeada (FIGURA 90).
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FIGURA 90 - LIMITE HIDROLÓGICO DAS CAVIDADES RS-0077, RS-0078, CAV-0049 E CAV-0068.
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Fatores bióticos
A cobertura vegetal no entorno das cavidades será protegida de forma a preservar as condições
microclimáticas (como temperatura, umidade) e o aporte de detritos orgânicos no interior das cavidades,
importantes para a manutenção das relações tróficas no interior desses ambientes.
Além disso, considerando as cavernas relacionadas a cursos d’água, a vegetação ciliar localizada nas
margens à montante das cavidades será preservada visando a manutenção da qualidade das águas,
garantindo a integridade biológica das cavernas.
A área delimitada a partir dessas premissas para as cavernas do setor norte está representada na FIGURA
93.
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FIGURA 91 - ÁREA DE INFLUÊNCIA SOBRE OS FATORES BIÓTICOS.

Vibração
A simulação projecional do cenário sismográfico apresentado evidenciou a relação direta entre a
quantidade de carga máxima por espera (Q) empregada no desmonte, com relação à distância das
cavernas (D) e o respectivo nível de vibração sismográfica admissível. Observa-se, a partir dos resultados
obtidos neste modelo matemático, que as áreas de influência apresentadas pelo estudo anterior (CARSTE,
2014) são satisfatórias, considerando-se o atendimento às premissas descritas quanto a Q e D. Assim, o Plano
de Fogo da empresa deve ser elaborado nos mesmos princípios deste modelo.

Área de influência
A área de influência preliminar destas três cavidades corresponde de modo aproximado ao limite de
contribuição hídrica, tendo em vista seu isolamento em relação a outras cavidades do empreendimento. À
estes polígonos foram acrescidas faixas de 50 m a jusante, com o intuito de preservar a vegetação no
entorno imediato das cavidades (FIGURA 92). As áreas de cada polígono são:






RS-0077 – 13,85 hectares;
RS-0078 – 2,49 hectares;
CAV-0049 – 5,20 hectares;
CAV-0068 – 6,96 hectares.
Até que se conclua a análise de relevância e a possibilidade de impactos nestas cavidades (mediante
compensação ambiental), a áreas de influência aqui definidas, deverão ser mantidas.
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FIGURA 92 - ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS CAVIDADES RS-0077, RS-0078, CAV-0049 E CAV-0068.
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 CAVIDADES DO SETOR S UL
Doze cavidades se localizam no setor sul, distribuídas nas proximidades e no interior da ADA da Cava Sul
(TABELA 7 e FIGURA 93).
TABELA 7 - CAVIDADES DO SETOR SUL
UTM X

UTM Y

Altitude

PH
(m)

Desnível
(m)

Área
(m2)

Volume (m3)

Relevância

CAV-0006

673136

7870731

679

46,3

9,5

94,5

90

Alta

CAV-0038

671925

7871255

729

39,1

2,3

125,3

117

Alta

CAV-0039

671953

7871070

761

48,3

6

113

110

Alta

CAV-0042

672404

7872051

653

13,9

0,8

26,9

20

Máxima

CAV-0044

671961

7870680

720

14,9

2,1

56,4

35

Alta

CAV-0048

672507

7870639

714

16,5

1,8

113,5

100

Alta

CAV-0058

674014

7870281

694

10,3

0,9

17,04

15

Alta

RS-0069

674666

7870775

557

7,9

1,7

36

Não definido

Não definida

RS-0089

673022

7871925

630

8,5

1

17,3

Não definido

Não definida

RS-0097

671997

7871279

-

3,9

0,6

10,8

Não definido

Não definida

RS-0100

671939

7871330

-

3,9

3

33,9

Não definido

Não definida

RS-0105

674059

7870299

674

4,7

1

9

Não definido

Não definida

Nome

FIGURA 93 - LOCALIZAÇÃO DAS CAVIDADES DO SETOR SUL
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Inserção na Paisagem
As cavidades CAV-0006, CAV-0044 e CAV-0048 estão posicionadas na média vertente de uma encosta
bastante inclinada (altitudes entre 679 e 720 m). Estas cavidades estão localizadas na base de
escarpamentos escalonados inseridos ao longo da frente de cavalgamento, cuja face é voltada para sul. A
CAV-0006 é a única das três que funciona como uma surgência. As demais são cavernas predominantemente
secas. A vegetação do entorno é de floresta semidecídua em transição para o campo rupestre, que ocupa o
topo da vertente.
As cavidades CAV-0038, CAV-0039, RS-0097 e RS-0100 estão na vertente oposta às três cavidades
mencionadas acima. Elas ocupam o terço médio e baixo da encosta, cuja inclinação é moderada com
caimento para norte. As cavidades estão posicionadas em pequenas rupturas escalonadas ao longo da
vertente, ou nas bordas de ravinamentos pouco profundos abertos na superfície que é recoberta por uma
camada pouco espessa de canga. O entorno é ocupado por campo rupestre.
A caverna CAV-0042 está posicionada na meia encosta de uma colina, na margem direita de uma
drenagem tributária do rio Preto. A cavidade tem entrada na base de uma escarpa baixa (2 m) e
descontínua lateralmente, posicionada na cota altimétrica correspondente à Elevação 653 m,
aproximadamente 30 m acima do talvegue. O entorno é ocupado por floresta semidecídua.
A cavidade RS-0089 está próxima ao talvegue de um curso d’água tributário ao rio Preto. A entrada está
em uma ruptura isolada, com entrada estreita, na margem esquerda da drenagem. O entorno é ocupado por
floresta semidecídua.
As cavidades CAV-0058 e RS-0105 encontram-se na média vertente da margem direita do vale do rio
Preto. As cavidades estão situadas no mesmo paredão rochoso, com face voltada para norte. Estão entre as
cotas 674 e 694 m, e bastante suspensas em relação ao nível de base, representado pelo rio Preto, na cota
altimétrica de aproximadamente 590 m. O entorno destas cavidades é ocupado por floresta semidecídua.
A cavidade RS-0069 encontra-se na margem direita do rio Preto, a aproximadamente 10 m do curso d’água
(altitude 557 m). A caverna é formada por um depósito de tálus, e o entorno é ocupado por mata ciliar.
As entradas das cavidades mencionadas acima podem ser observadas na FIGURA 94 e na FIGURA 95.
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FIGURA 94 - ENTRADAS DAS CAVIDADES DO SETOR SUL: CAV-0006 (A), CAV-0044 (B), CAV-0048 (C), CAV-0038 (D), CAV-0039
(E), RS-0097 (F), RS-0100 (G) E CAV-0042 (H).
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FIGURA 95 - LOCALIZAÇÃO DAS CAVIDADES DO SETOR SUL: RS-0089 (A),CAV-0058 (B), RS-0105 (C) E RS-0069 (D)

Limite Hidrológico
Os limites foram delimitados tendo em vista a manutenção do aporte hídrico e sedimentar nestas cavidades.
Assim como as demais cavernas do projeto, à exceção das CAV-0001A/B estas cavidades são
predominantemente rasas e dependem unicamente de suas bacias de contribuição superficial, para manterem
sua dinâmica hidrológica e sedimentar. Para tanto, foram delimitadas as bacias de contribuição hidrológica,
a partir das linhas de cumeada (FIGURA 96).
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FIGURA 96 - LIMITE HIDROLÓGICO DAS CAVIDADES DO SETOR SUL

Fatores bióticos
A cobertura vegetal no entorno das cavidades será protegida de forma a preservar as condições
microclimáticas (como temperatura, umidade) e o aporte de detritos orgânicos no interior das cavidades,
importantes para a manutenção das relações tróficas no interior desses ambientes.
Além disso, considerando as cavernas relacionadas a cursos d’água, a vegetação ciliar localizada nas
margens à montante das cavidades será preservada visando a manutenção da qualidade das águas,
garantindo a integridade biológica das cavernas.
A área delimitada a partir dessas premissas para as cavernas do setor norte está representada na Figura
97.
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FIGURA 97 - ÁREA DE INFLUÊNCIA SOBRE OS FATORES BIÓTICOS.

Vibração
A simulação projecional do cenário sismográfico apresentado evidenciou a relação direta entre a
quantidade de carga máxima por espera (Q) empregada no desmonte, com relação à distância das
cavernas (D) e o respectivo nível de vibração sismográfica admissível. Observa-se, a partir dos resultados
obtidos neste modelo matemático, que as áreas de influência apresentadas pelo estudo anterior (CARSTE,
2014) são satisfatórias, considerando-se o atendimento às premissas descritas quanto a Q e D. Assim, o Plano
de Fogo da empresa deve ser elaborado nos mesmos princípios deste modelo.

Área de influência
A área de influência preliminar foi definida a partir do agrupamento de cavidades que se localizam na
mesma bacia de contribuição superficial (FIGURA 98). É o caso das cavidades CAV-0058 e RS-0105 que
estão na mesma escarpa; e das cavidades CAV-0038, CAV-0039, RS-0097 e RS-0100. A estas foram
acrescidas as áreas de influência das cavidades CAV-0006, CAV-0044 e CAV-0048 em função da sua
proximidade. A área total do polígono equivale a 49,14 hectares.
As cavernas CAV-0042, RS-0069 e RS-0089 encontram-se isoladas em suas bacias, e tiveram suas áreas de
influência delimitadas pelo limite hidrológico acrescido de uma faixa de 50 m a jusante, para manutenção
da vegetação do entorno. As dimensões dos polígonos são: CAV-0042 (1,75 hectares); RS-0069 (3,68
hectares) e RS-0089 (1,29 hectares).
Salienta-se que as cavidades de alta relevância poderão ser alvo de supressão mediante compensação
ambiental, caso a manutenção de suas áreas de influência sejam incompatíveis com as atividades do
empreendimento. No entanto, para as cavidades RS-0069, RS-0089, RS-0097, RS-0100 e RS-0105 até que
se conclua a análise de relevância e a possibilidade de impactos (mediante compensação ambiental), a
áreas de influência aqui definidas em caráter preliminar, deverão ser mantidas.
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FIGURA 98 - ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS CAVERNAS DO SETOR SUL

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É frequente a sobreposição de interesses entre a atividade minerária e a preservação do patrimônio
espeleológico. Os estudos para delimitação de área de influência têm se mostrado uma ferramenta
fundamental para a tomada de decisões e condução dos processos de licenciamento ambiental envolvendo
cavidades.
No presente estudo foram avaliadas 48 cavidades no Projeto Morro do Pilar, a maior parte destas
localizada em áreas próximas da ADA do empreendimento e inclusive algumas, em seu interior. Dezoito
cavidades encontram-se em estudo para definição de relevância. Tendo em vista o desconhecimento de seu
valor em relação ao conjunto espeleológico em escala regional, essas cavidades serão, juntamente com suas
áreas de influência aqui definidas, preservadas até que se concluam os estudos de relevância.
Na conclusão dos estudos, exceto em casos de relevância máxima, poderá ser pedida supressão das 18
cavidades mediante compensação ambiental nos termos do Decreto 6.640/2008. O mesmo se aplica às 23
cavidades de alta relevância aqui abordadas, caso a manutenção de suas áreas de influência seja
incompatível com as atividades do empreendimento. Sete cavidades incluídas na ADA e com pleito de
supressão pelo empreendimento (CAV-0019, CAV-0026, CAV-0040, CAV-0041, CAV-0056, CAV-0063 e
CAV-0064) estão localizadas dentro das áreas de influência dos conjuntos de cavernas do Setor Norte, do
Setor Sul e do Vale do ribeirão Mata Cavalo.
As áreas de influência definidas neste estudo somam 462 hectares, distribuídos em 13 polígonos. Estas áreas
sobrepõem em 201,4 hectares a ADA do projeto.
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