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RESUMO 

 

 

Com o crescimento econômico observado nas últimas décadas, houve, 

proporcionalmente, um crescimento na extração e produção de bens minerais, em 

especial, agregados para construção civil. Com isso, cada vez mais observa-se 

minas e pedreiras estabelecendo-se próximas de cidades, assim como cidades que 

se aproximam de empreendimentos mineiros, havendo a necessidade de 

controlarem-se os efeitos que podem causar danos às estruturas, além de risco à 

saúde e a vida de trabalhadores. Neste sentido, as vibrações provocadas pelo 

desmonte de rochas com explosivos podem, basicamente em função da carga 

máxima de explosivos a ser detonada a cada instante e da distância entre a 

detonação e o ponto de interesse, apresentar potencial para causar danos às 

estruturas e riscos à população. Diante disto, estabeleceu-se em uma indústria de 

calcário um programa de monitoramento de vibrações e ruídos, objetivando tomar 

conhecimentos dos dados aferidos nas diárias detonações, procurando auxiliar na 

reestruturação, quando necessário, do plano de fogo por meio da elaboração de um 

modelo matemático de atenuação, de forma a indicar como proceder para que seja 

feita uma otimização do desmonte de rochas e o enquadramento dos níveis de 

vibração e ruído, adequando-o ás normas vigentes. Os dados obtidos puderam ser 

analisados, constatando-se que houve ocorrência de níveis baixos de vibração e 

níveis altos de ruídos, isto pode ter ocorrido pela irregularidade no planejamento e 

execução dos desmontes. Com estes resultados pode-se elaborar um zoneamento 

de cargas máximas por espera para a área de estudo, possibilitando um maior 

conhecimento das cargas de explosivos adequadas até uma determinada distância 

no entorno da mina, com isso, podendo influenciar na otimização do plano de fogo, 

melhorando a relação população/empresa e órgãos públicos de fiscalização. 

 

 

Palavras-chaves: Desmontes. Vibrações. Ruídos. Monitoramento. Atenuação 
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ABSTRACT 

 

 

With economic growth over the past decades, there were proportionally an 

increase in the extraction and production of mineral goods, especially, construction 

aggregates. With that, increasingly it is observed mines and quarries establishing 

itself near cities as well as towns that approximate of mining industry, with the need 

to control the effects that can cause damage to structures, as well as health risk and 

the lives of the population. In this sense the vibrations caused by blasting rocks with 

explosives can, basically due to the load of explosives to be detonated at any 

moment and the distance between the detonation and the point of interest, have the 

potential to cause damage to structures and risks to the population. Given this, set up 

in an industry of limestone a monitoring program of vibration and noise, in order to 

gain knowledge of measured data on daily detonations, searching for assist in 

restructuring, when necessary, the fire plan through the development of a 

mathematical model of attenuation, to indicate how to proceed is made to an 

optimization of the blasting of rocks and classification of vibration and noise, suiting 

the ace standards. The data could be analyzed, noting that there was occurrence of 

low levels of vibration and high levels of noise, this may be due to irregularities in the 

planning and execution of the detonations. With these results we can draw up a 

zoning maximum loads by waiting for the study area, enabling greater knowledge of 

appropriate explosive charges within a certain range in the surroundings of the mine, 

thus may influence the optimization of the fire plan, improving the relation population 

/ enterprise and public agencies oversight. 

 

 

Keywords: Takedowns. Vibrations. Noises. Monitoring. Attenuation. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. Introdução 

 

Com o crescimento econômico observado nas últimas décadas, houve, 

proporcionalmente, um crescimento na extração e produção de bens minerais, 

especialmente os associados à construção civil, devido a grande demanda por 

esses produtos, em obras de infraestrutura urbana. Desta maneira, é possível 

observar o crescente estabelecimento de empreendimentos de mineração no 

entorno de cidades, assim como aglomerações urbanas estabelecidas na vizinhança 

de minas e/ou pedreiras. 

Ao contrário de outras atividades industriais, na mineração a definição da 

localização de uma mina é condicionada pela existência e localização do minério, 

não seguindo apenas fatores de mercado, mas principalmente a geologia, o que 

acaba muitas vezes fazendo com que algum empreendimento de mineração tenha 

que estabelecer-se próximo de zonas urbanas, de estruturas ou obras civis e mesmo 

de áreas de proteção ambiental (SILVA, 2005). 

Outro problema está relacionado ao baixo valor agregado relacionado aos 

materiais para construção civil, onde o preço do frete tem potencial para afetar 

significativamente o preço final do produto, fazendo com que se busquem 

alternativas de extração próximas dos centros consumidores (cidades). 

As atividades de mineração são potenciais fontes de perturbação para a 

população e o meio ambiente. Dentre os inúmeros efeitos gerados pela mineração, 

os oriundos do uso de explosivos são os mais lembrados pela opinião pública.  

Apesar do fato de que em um desmonte de rocha com explosivos apenas de 

20 a 30% da quantidade total de energia do explosivo ser utilizada na fragmentação 

da rocha, o uso de explosivos é amplamente utilizado pelas indústrias extrativas e 

de construção civil, por ser a forma mais eficiente de se conseguir uma 

granulometria ou tamanho adequado de material rochoso para o carregamento e 

transporte, principalmente de materiais com resistência moderada a alta. A 

fragmentação de rocha pode até ser feita por meio de equipamentos, com custos 

operacionais mais baixos e com a vantagem de constituir uma operação contínua, 

no entanto, estas técnicas não têm a mesma aplicabilidade, sendo recomendadas 
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apenas para situações de operação em rochas brandas como, por exemplo, no 

decapeamento de solo e remoção de camadas pouco resistentes. 

Os principais impactos decorrentes do uso de explosivos são: 

ultralançamento de rocha, poeira, gases, vibração e ruído. De um modo geral, estes 

dois últimos fenômenos são os que acabam tornando os efeitos do uso de 

explosivos mais notados pelas populações do entorno, potencialmente causando um 

clima de hostilidade entre mineradora, população e órgãos públicos de fiscalização. 

Da mesma forma, apesar da principal causa de mortes relacionada com a utilização 

de explosivos seja a ocorrência de ultralançamentos, são as vibrações no solo que 

afetam as estruturas existentes na própria mina, assim como aquelas em sua 

vizinhança.  

Da mesma forma, nas últimas décadas, tem havido um aumento de 

exigências de órgãos reguladores e fiscalizadores no que se refere ao controle dos 

impactos causados pela mineração, incluindo aí aqueles causados pelo uso de 

explosivos, fazendo com que empresas mineradoras sejam obrigadas a tomar as 

medidas necessárias para atenuar estes efeitos. 

No Brasil, as principais normas aplicadas ao controle dos impactos causados 

pela utilização de explosivos na mineração são: (i) a NRM – 16, que trata sobre 

operações com explosivos e acessórios, estabelecendo limites tanto em termos de 

ruído, quanto de vibração; e (ii) a NBR 9653, que estabelece critérios para avaliação 

dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações, além de também 

estabelecer limites em termos de vibrações e ruídos. 

De maneira geral, o monitoramento de vibrações ainda não é 

frequentemente realizado em detonações próximas aos aglomerados urbanos, 

principalmente por pequenas e médias empresas, embora a necessidade e os 

benefícios originados por esse acompanhamento sejam facilmente perceptíveis. A 

prática comum no Brasil ainda é deixar que o técnico responsável defina os 

parâmetros do desmonte com base na sua habilidade profissional e aguardar as 

reclamações posteriores sobre danos ambientais, quando houver (KOPPE et al., 

2001). 

Neste sentido, este trabalho apresenta um estudo de caso onde foi realizada 

uma campanha de monitoramento dos níveis de ruído e vibração provocados pela 

operação de desmonte em uma das maiores mineradoras de calcário do município 

de Caçapava do Sul, RS. A partir do levantamento destas informações, foram 
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criados modelos de atenuação capazes de auxiliar na previsão dos níveis de 

vibração e ruídos praticados, além de permitir a otimização do desmonte, com a 

elaboração de mapas de distribuição de cargas máximas, de acordo com os limites 

das normas existentes. 

 

1.1. Estado da arte 

 

Conforme salientado anteriormente, há um número crescente de 

empreendimentos mineiros estabelecidos em áreas próximas de aglomerações 

urbanas. Este fenômeno acaba tornando os efeitos do uso de explosivos mais 

notados pelas populações do entorno, potencialmente causando um clima de 

hostilidade entre mineradora, população e órgãos públicos de fiscalização 

(MUNARETTI et al., 2006a). 

Siskind & Stagg (1985), apresentam um estudo sobre medições de 

vibrações em estruturas e fundações próximas a uma zona mineira, onde descrevem 

que o desmonte de rochas com explosivos é amplamente utilizado para a 

fragmentação de rochas para as indústrias extrativas e construção civil. Quando há 

estruturas residenciais e industriais próximas a um empreendimento mineiro, os 

efeitos causados pelo uso de explosivos devem ser medidos rotineiramente para 

estabelecer e demonstrar um projeto ambientalmente saudável e para assegurar 

que os níveis de vibração e ruído não são excessivos. Métodos e instrumentos para 

monitoramento dos efeitos causados pelo uso de explosivos mudaram ao longo dos 

anos, como resultado de novos desenvolvimentos e necessidades, diferentes 

práticas foram adotadas ao redor do mundo. 

No decorrer de uma detonação são produzidos diversos impactos 

ambientais, os quais podem ser referidos por ordem decrescente de risco (definido 

em relação à magnitude do impacto e a probabilidade com que o mesmo ocorre): (i) 

instabilidade ao maciço remanescente; (ii) ultralançamento de rochas; (iii) vibrações; 

(iv) ruídos (sobrepressão acústica); (v) produção de poeiras; (vi) gases. Destes, são 

as vibrações que assumem geralmente maior importância, pois embora sendo a 

ocorrência com menor potencial de provocar danos graves, é também aquela que se 

manifesta praticamente sempre que se verificam detonações, devido às energias 

transmitidas aos maciços rochosos (LOURO, 2009). 
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De acordo com Berta (1985), os efeitos gerados pela detonação com 

explosivos são classificados como desejáveis e não desejáveis. Os desejáveis 

representam trabalho útil e produtivo e os não desejáveis, não são produtivos, e 

muitas vezes, são nocivos ao meio ambiente. A quantidade total de energia usada 

na produção dos efeitos desejáveis e não desejáveis corresponde à energia do 

explosivo transferida para o maciço. Essa energia, além de fragmentar a rocha, 

também gera vibração no terreno e sobrepressão acústica, na qual é desperdiçada. 

Em Munaretti et al. (2006a) é apresentada uma proposta de delimitação de 

zona especial de mineração, por meio de estudo de atenuação de onda sísmica 

gerada por desmonte com explosivos em Caxias do Sul, RS. Neste trabalho, os 

autores comentam sobre os objetivos principais do uso de explosivos em mineração, 

que são fragmentar, liberar e mover rochas com baixo custo e segurança. Da 

mesma forma, ressaltam que a energia da detonação deve ser planejada de modo a 

ser utilizada para fragmentar a rocha e, se isso não ocorrer, essa energia será 

perdida em forma de vibração, ruído, ultralançamento, geração de poeira e gases, 

chamados de subprodutos não desejáveis. 

Gokhale (2011) explica em seu livro que enquanto a vibração do solo se 

propaga radialmente a partir do furo de detonação, a intensidade da energia 

continua a reduzir quanto maior for a distância, tornando-se muito baixa para ser 

percebida. Em distâncias próximas aos locais de detonação, há energia 

suficientemente alta para destruir muitas estruturas, mesmo que sejam bem 

reforçadas. 

De acordo com Sen (1995) técnicas envolvendo explosivos diferem de 

outros sistemas disponíveis em que a energia aplicada é libertada numa questão de 

milésimos de segundo. Se o processo de libertação de energia não é 

adequadamente controlado, existe um perigo potencial de perturbação ambiental. 

Sempre que uma operação de desmonte é realizada próxima a uma área 

urbana, reclamações da comunidade são uma constante, mesmo que os níveis de 

vibração e ruído estejam abaixo dos limites exigidos pela legislação vigente. 

Segundo Nicholson (2005), os seres humanos são sensíveis e conseguem detectar 

vibrações em níveis muito baixos, embora eles não sejam capazes de determinar o 

nível em que pode causar danos às estruturas. Geralmente o barulho de uma porta 

ou janela causado por atividades de detonação irá causar um alarme natural por 

parte do cidadão como a danos estruturais. Muitas vezes, o fechar de uma porta ou 
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a passagem de um caminhão carregado exercem mais vibrações do que uma 

detonação de pedreira. No entanto, eventos de detonação nas imediações instigam 

a população a procurar rachaduras em suas residências, que muitas vezes são pré-

existentes, sendo causadas por outros fatores. 

De fato, a vibração do solo tem potencial para causar danos a estruturas 

residenciais e industriais, visto que causa tensões dinâmicas que podem exceder a 

força de sustentação de uma estrutura. Um edifício, sendo muito menos rígido do 

que um maciço rochoso pode ser danificado mesmo estando à longa distância de 

uma detonação mal projetada (PERSSON, HOLMBERG & LEE, 1994). 

De acordo com Birch & Datson (2008), a quantidade de movimento sísmico 

necessário para danificar uma estrutura depende do seu método de construção e 

dos materiais utilizados. Por exemplo, um edifício com estrutura de aço-moldado 

pode tolerar uma onda sísmica mais intensa do que uma estrutura residencial, com 

paredes de gesso. Como as ondas de vibração passam sob a estrutura, elas vão 

movimentá-la em diferentes direções. Assim, se a estrutura pudesse mover-se na 

sua totalidade como uma massa integral, então não haveriam danos. No entanto, é o 

deslocamento diferencial das partes de uma mesma estrutura que causa os danos. 

O Brasil possui uma vasta gama de tipos de construção. Muitas pedreiras e 

minas são cercadas por casas construídas sem obedecer a códigos de construção. 

Portanto, é muito difícil de tomar em consideração a qualidade de construção urbana 

circundante de pedreiras e minas no Brasil. Geralmente, as pesquisas realizadas no 

país levam em consideração trabalhos que descrevem construções de outros 

países, principalmente desenvolvidos. Com isso é realizada apenas uma 

comparação com os tipos de construções existentes em nosso país com as 

existentes no exterior (CNPM – EMBRAPA). 

Em Dallora Neto & Ferreira (2006), onde é apresentado um estudo de caso 

sobre as vibrações no terreno causadas pelo uso de explosivos em uma pedreira de 

calcário, explica-se que os mecanismos de atenuação de vibrações relacionados às 

propriedades do maciço tendem a produzir trens de ondas vibratórios característicos 

ao longo da trajetória de propagação. Assim, pela determinação dos fatores locais 

de atenuação em um programa de monitoramento de detonações, os níveis de pico 

de vibração de detonações futuras no local podem ser previstos com razoável 

precisão. Esta mesma abordagem é apresentada por Koppe et al. (2001), Munaretti 

et al. (2006a e 2006b), Nicholson (2005) e Catharina et al. (2006). 
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Nesta determinação dos fatores locais de atenuação, busca-se estabelecer 

uma correlação entre as amplitudes das vibrações, quantificadas através de 

deslocamento, aceleração ou velocidade de partícula, e os fatores sobre os quais se 

tem controle, ou seja, a fonte de energia, por meio da massa de explosivos detonada 

simultaneamente, e a distância entre ela e o ponto de interesse. 

Konya (1995) apresenta uma definição de parâmetros de vibrações 

decorrentes do uso de explosivos, propriedades fundamentais utilizados para 

descrever o caráter do movimento do solo, que são: deslocamento, velocidade, 

aceleração e frequência. Quando uma onda sísmica passa através de rocha, as 

partículas rochosas vibram, ou são movidas de sua posição de repouso, provocando 

um deslocamento. Assim, quando a partícula é deslocada, movimentando-se, passa 

a ter velocidade e pode, então, exercer uma força que é proporcional à aceleração 

da partícula. 

Em Giraudi et al. (2009) é apresentada uma classificação dos fatores que 

influenciam nas vibrações, dividindo-os em controláveis e incontroláveis. Entre os 

fatores controláveis são citados a geometria da detonação, o tipo de explosivo 

utilizado e metodologia de iniciação; enquanto como parâmetros incontroláveis são 

citadas as condições geológicas e erros de tempo de iniciação. A velocidade das 

partículas de pico (PPV) é considerada como sendo indicador de confiança para 

vibrações no solo causadas por detonação. Este indicador tem em consideração que 

a energia total do movimento do solo em torno de uma explosão gerada varia 

diretamente com a carga de explosivos detonados e é inversamente proporcional ao 

quadrado da distância do ponto de detonação. 

Segundo Olofsson (1994), a experiência ao longo de muitos anos de 

medição mostrou que a velocidade da partícula de vibrações no solo que afetam 

uma estrutura constitui o melhor parâmetro para o critério de danos e riscos. O 

controle da velocidade da partícula é importante, uma vez que tem sido 

demonstrado que é diretamente proporcional à tensão para o qual o material de 

construção é exposto. 

Em Munaretti et al. (2006b), onde é apresentado um estudo da atenuação de 

onda sísmica para construção de depósito de resíduos industriais, os autores 

ressaltam que a velocidade máxima de partícula é, segundo a norma brasileira NBR 

ABNT 9653, o parâmetro mais significativo no que concerne à possibilidade de dano 

em estruturas. No entanto, neste estudo foi utilizada a velocidade resultante de 
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partícula de vibração para correlacionar com a distância escalonada, de modo a criar 

uma equação de atenuação de vibrações e ruídos. 

Já em Rosenhaim et al. (2012), que apresenta uma análise de iniciação com 

espoleta eletrônica para produção de agregados no RS, é utilizada a velocidade de 

partícula de pico para correlacionar com a distância escalonada a fim de criar uma 

equação de atenuação de vibrações. 

Segundo Silva (2005), apesar das mineradoras desenvolverem tecnologias e 

procedimentos para atenuar os impactos causados pela atividade mineira, as 

pressões oriundas da opinião pública e de órgão reguladores levaram entidades 

governamentais a criar ou rever regulamentos específicos sobre o uso de explosivos 

em atividades de extração mineral, tal como a NBR 9653 no Brasil. Nestas normas, 

vários parâmetros devem ser seguidos pelas empresas, tais como distâncias 

mínimas, áreas de exclusão para mineração, armazenagem, transporte e limites de 

emissão para amplitudes de vibração e ruído. 

A norma da ABNT, NBR 9653 (2005) regula os níveis máximos de vibração 

no solo e pressão acústica na atmosfera (ruído). Segundo a norma, pressão acústica 

é definida como sendo aquela provocada por uma onda de choque aérea com 

componentes na faixa audível (20 Hz a 20.000 Hz) e não audíveis, com duração 

menor do que um segundo. O critério de dano adotado a partir de vibrações no solo 

é dado pela velocidade de pico de partícula (PPV). A NBR 9653 define parâmetros e 

limites seguros para os efeitos decorrentes do uso de explosivos, que serão melhor 

discutidos no decorrer deste trabalho. 

A norma NRM-16 do DNPM (Departamento Nacional da Produção Mineral) 

estabelece limites de segurança para os níveis de vibração e ruído causados pelo 

uso de explosivos, além de informar uma série de parâmetros para o manuseio, 

armazenagem e transporte de explosivos. 

A utilização de explosivos industriais requer uma cuidadosa preparação das 

operações, onde a caracterização dos maciços rochosos ocupa lugar 

preponderante. A adequada seleção dos explosivos implica na igualdade (ou 

proximidade) das impedâncias características do explosivo e da rocha, seguindo-se 

o estabelecimento da lei de propagação de vibrações, através da detonação de 

cargas teste, e a monitorização sistemática de vibrações e ruídos, tendo em vista o 

respeito pela legislação e a minimização de impactos ambientais (GAMA, 2008). 
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Segundo Catharina et al. (2006), técnicas para monitorar os impactos 

provocados pelo uso de explosivos por intermédio de medições com sismógrafos de 

engenharia são mundialmente utilizadas com sucesso. A determinação da 

magnitude das vibrações em um terreno, medindo-se as velocidades de pico de 

partícula geradas por uma determinada carga explosiva a uma determinada 

distância permite-se compreender a atenuação das ondas sísmicas no terreno. 

 
1.2. Meta 

 

A partir dos levantamentos de campo realizados, com dados de nível de 

ruído e vibração, associados às informações relacionadas com carga máxima por 

espera e distância escalonada, este trabalho tem como meta a elaboração de um 

modelo de atenuação para estes impactos, estabelecendo um zoneamento da área 

de interesse por cargas máximas, permitindo alterações nos planos de fogo que 

aperfeiçoem os níveis de fragmentação e regularidade das praças, obedecendo ao 

estabelecido pela legislação que regula estes impactos. 

 
1.3. Objetivos específicos 

 
Com vistas a atingir a meta proposta e a partir do estado da arte e das 

informações levantadas em campo, buscou-se cumprir os seguintes objetivos 

específicos: 

(i) estabelecimento de uma campanha de monitoramento das vibrações e 

ruídos na área circundante à zona de mineração;  

(ii) para cada evento monitorado, levantar os dados referentes ao plano de 

fogo executado; 

(iii) estabelecer um modelo que correlacione os níveis de vibração praticados 

com as distâncias escalonadas; 

(iv) criar um mapa de zoneamento de carga máxima de explosivo por espera 

com os raios das distâncias adequadas a partir do ponto de detonação. 

 
1.4. Metodologia 

 
De maneira a cumprir com a meta estabelecida, este estudo foi estruturado 

com base nas seguintes etapas: 
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(i) levantamento bibliográfico e do estado da arte relacionados aos 

problemas ambientais associados ao desmonte de rochas e formas de controle; 

(ii) reconhecimento e caracterização da área de estudo; 

(iii) seleção dos pontos de monitoramento, de maneira a permitir atender os 

objetivos propostos, além de alertar para possíveis danos em estruturas próximas 

das zonas em operação; 

(iv) ambientação e realização de testes de calibração dos parâmetros-chave 

do equipamento empregado (microssismógrafos de engenharia); 

(v) monitoramento dos níveis de ruído e vibração; 

(vi) levantamento e análise dos planos de fogo praticados; 

(vii) análise e interpretação dos dados obtidos na etapa de monitoramento; 

(viii) elaboração dos modelos de atenuação e zoneamento das cargas 

máximas; 

(ix) proposição de ações que permitam a incorporação dos modelos gerados 

ao planejamento de lavra, de maneira a minimizar os impactos ambientais, bem 

como otimizar a etapa de desmonte de rochas. 

 

1.5. Organização deste trabalho 

 

Este trabalho está organizado e configurado em capítulos da seguinte 

maneira: 

O Capítulo 2 faz a apresentação do estudo de caso, em especial em relação 

à área em que o trabalho foi desenvolvido e a caracterização do estudo de caso, 

além de estabelecer o contexto geológico regional e local. 

O Capítulo 3 aborda os conceitos dos principais impactos ocasionados pelo 

desmonte de rochas com explosivos, com ênfase em vibrações e ruídos. São 

revisadas as principais normas que tratam sobre estes parâmetros, além de abordar 

sobre os materiais e métodos empregados no desenvolvimento do trabalho; 

No Capítulo 4 são apresentados e discutidos os resultados obtidos nas 

campanhas de monitoramento. São apresentados os dados levantados dos planos 

de fogo, que são então correlacionados com os níveis de ruído e vibração.  

O Capítulo 5 apresenta as conclusões obtidas a partir deste estudo, bem 

como as recomendações para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. Apresentação da área de estudo e caracterização do estudo de caso 

 

Neste capítulo será apresentada a área em que o trabalho foi desenvolvido, 

a caracterização do estudo de caso associado aos impactos causados pela 

operação de desmonte de rochas na mina, bem como o contexto geológico regional 

e local. 

 

2.1. Área de estudo 

 

O estudo de caso abordado neste trabalho compreende a área de lavra de 

calcário da Empresa Dagoberto Barcellos S/A, localizada à aproximadamente 8 km 

da área urbana do município de Caçapava do Sul, no distrito de Caieiras, às 

margens da BR 392. Atualmente em operação há duas cavas, Mangueirão e 

Corticeira, de onde é extraído material para utilização como corretivo de solo e para 

fabricação de cal e argamassa (Figura 1). 

 

2.2. Caracterização do estudo de caso 

 

O município de Caçapava do Sul é responsável pela produção de mais de 

85% do calcário (mármore britado e moído) do Estado do Rio Grande do Sul, sendo 

que pesquisas indicam mais de 200 milhões de toneladas de calcário dolomítico no 

subsolo do município, com características que o colocam entre os de melhor 

qualidade de todo o Estado. Existem sete indústrias mineradoras, com uma 

capacidade instalada de aproximadamente 4 milhões e 400 mil toneladas/ano, 

localizadas junto à BR 392 e fazendo o escoamento da produção através do 

entroncamento rodoviário desta com as BRs 290 e 153. Estas empresas operam 

diferentes frentes de lavra localizadas em um raio de cerca de 8 km do centro 

urbano e algumas a cerca de 2 km do aeródromo municipal. Ainda, próximas às 

frentes de lavras (cerca de 200 m), existem comunidades que se formaram há anos 

no local, justamente pela extração e produção de calcário, comunidades estas 

formadas em sua maioria por funcionários das indústrias mineradoras e suas 

famílias. 
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Figura 1 – Mapa de situação e localização da área de estudo do projeto 
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Devido a esta proximidade da zona de mineração com aglomerações 

humanas, surgem seguidamente inúmeras queixas por parte da população, devido 

aos impactos gerados pela operação mineira, principalmente os ocasionados pelo 

desmonte de rochas com explosivos. A preocupação em relação a eventuais danos 

provenientes de vibração no solo, ruído e ultralançamento de rocha são uma grande 

preocupação tanto para os proprietários de residências próximas, como também 

para a própria empresa. Na maioria dos casos, essas preocupações são baseadas 

em equívocos e receios sem fundamento, resultantes da falta de informação por 

parte da população. 

 

2.2.1. Geologia regional 

 

O contexto geológico regional compreende rochas do Complexo 

Metamórfico Vacacaí, que ocorre a oeste do Escudo Sul-Riograndense, constituído 

por uma unidade metavulcânica e uma unidade metavulcanossedimentar. A unidade 

metavulcânica é composta por rochas como metandesito, metatufo, 

metavulcanoclástica e níveis de sedimentos metamorfizados nas fácies xisto verde e 

anfibolito. A unidade metavulcanossedimentar é constituída por lentes de mármore e 

xistos provenientes de metapelito, grafita xisto, quartzitos, anfibolito e níveis de 

metavulcânicas intermediárias, todo o conjunto metamorfizado nas fácies 

(OLIVEIRA, MOREIRA & MENEZES, 2010). A Figura 2 apresenta um mapa 

geológico simplificado, onde podem ser observadas as principais litologias que 

ocorrem regionalmente. 

O Complexo Metamórfico Vacacaí é do período Neoproterozóico (760 a 730 

Ma), limitado, principalmente, por coberturas vulcanossedimentares não 

metamórficas e intrudida por granitos. 
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Figura 2 - Mapa geológico regional simplificado 

 

Fonte: Modificado de CPRM, 2000 (Carta geológica Cachoeira do Sul, Folha SH 22-Y-A) 

 

A Suíte Granítica Caçapava do Sul (SGCS), com idade aproximada de 540 

Ma, possui um formato de um corpo elíptico com o eixo maior orientado na direção 

N-S com cerca de 25 km de extensão. A SGCS compreende dois corpos graníticos 

intrusivos no Complexo Metamórfico Vacacaí, sendo que este complexo forma um 

cinturão metamórfico no entorno da SGCS (OLIVEIRA, MOREIRA & MENEZES, 

2010). 

 

2.2.2. Geologia local 

 

A área de estudo encontra-se inserida no Complexo Metamórfico Vacacaí 

(em maior abrangência), localmente caracterizado por anfibolitos, mica-xisto, talco-

xisto e lentes de mármore e também parte da área abrange a SGCS. Na região do 

município de Caçapava do Sul, é realizada a extração de calcário metamorfizado (do 
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tipo marga) ou mármore, inserido na unidade metavulcanossedimentar do 

Complexo, uma rocha metamórfica que possui entre 50% e 95% de carbonatos 

formados a partir de calcários e dolomitos submetidos a pressões e temperaturas 

elevadas. Pode conter impurezas, normalmente de composição silicática que 

formam bandas entre partes de composição carbonática uniforme, possuindo cores 

esverdeadas e amareladas.  

O depósito, de maneira geral, possui uma forma lenticular com direção 

preferencial Norte-Sul, mergulhando em média 30º para leste. Em meios às 

camadas de rocha calcária metamorfizada existem outras partículas minerais 

(argilas e silicatos), consideradas impurezas, que assentaram junto com os minerais 

de calcita e dolomita e metamorfizam-se a milhares de anos. Entre as camadas (ou 

bandamentos) ocorrem intrusões graníticas supergênicas, em sentido concordante 

em relação ao calcário e, em algumas partes, em sentido discordante. Observam-se 

também intrusões de diabásio (formado posteriormente ao granito), intrudidos em 

sentido discordante àquele do calcário. 

O material pode apresentar-se tanto de forma calcítica, com composição 

mineralógica CaCO3, ou dolomítica, de composição CaMg(CO3)2. De acordo com a 

mineralogia e, consequentemente, sua composição química, diferentes destinações 

são dadas ao minério: enquanto o material calcítico, após passar por processo de 

calcinação, é empregado na fabricação de cal e argamassa, o calcário dolomítico, 

em função das características químicas, é empregado como corretivo de solo. Em 

função da grande presença de intrusões e do alto grau de fraturamento, não é 

possível a utilização para fins ornamentais e de revestimento. Além disso, a porção 

do material calcítico que apresenta maior poder neutralizador e baixo percentual de 

resíduos é enviada para uma usina termelétrica localizada no município de Candiota, 

onde atua na neutralização das emissões decorrentes da queima do carvão. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. Conceitos e parâmetros abordados neste estudo 

 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos e parâmetros 

relacionados com os impactos monitorados, ruído e vibração, bem como os fatores 

que contribuem na sua propagação. São revisadas as normas que regulamentam os 

níveis permitidos para estes impactos, assim como sua influência no planejamento e 

execução do desmonte, além de descrever os materiais e métodos utilizados para 

obtenção e análise dos dados. 

 

3.1. Impactos monitorados 

 

Conforme salientado anteriormente, no decorrer de um desmonte de rocha 

com explosivos, diversos impactos são provocados, sendo que as vibrações e ruídos 

assumem maior importância, por serem mais percebidos pela população vizinha a 

uma zona mineira. 

Berta (1985) apresenta um modelo com a distribuição de energia transmitida 

à rocha nas várias etapas do processo de detonação do maciço (Figura 3), percebe-

se que as vibrações e os ruídos representam a maior % da energia transmitida a 

rocha. 

 

Figura 3 - Distribuição da energia transmitida à rocha em uma detonação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modificado de BERTA, 1985. 
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3.1.1. Vibrações 

 

Vibrações no solo são movimentos sísmicos, de transporte de energia 

através do solo, sendo parte integral do processo de desmonte de rocha com 

explosivos. 

A onda de choque gerada pela violenta reação do explosivo, acompanhada 

pela rápida expansão de um grande volume de gás, atua sobre as paredes do furo, 

induzindo uma série de tensões dinâmicas e esforços de compressão e tração no 

maciço rochoso. Isso define um movimento de onda no solo semelhante ao do 

movimento em uma tigela de gelatina quando perturbada pela ação de uma colher. 

O movimento de onda se propaga de forma radial a partir do local de detonação, 

sendo atenuada com (i) a distância pela qual a onda se propaga, (ii) as 

características intrínsecas do maciço e (iii) a intensidade das ondas, que são reflexo 

da quantidade de energia transmitida ao maciço (KONYA, 1995; SEN, 1995, 

OLOFSSON, 1994; PERSSON, HOLMBERG & LEE, 1994; GOKHALE, 2011). 

 

3.1.1.1. Parâmetros de onda 

 

São propriedades fundamentais utilizadas para descrever as características 

da onda, associando-a ao movimento do terreno e à reação de uma estrutura 

atingida pela passagem da mesma. Os principais parâmetros são: deslocamento 

(amplitude), velocidade, aceleração e freqüência (Figura 4). 

 

Figura 4 - Parâmetros fundamentais de ondas de vibração 
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Como uma onda sísmica passa através do maciço rochoso, as partículas 

rochosas vibram, e/ou são movidas a partir da posição de repouso, sendo este o 

deslocamento. Quando a partícula é deslocada e move-se, então, ela possui 

velocidade e pode exercer uma força que é proporcional à aceleração de partículas. 

Estes parâmetros fundamentais de ondas de vibração são definidos da seguinte 

maneira: 

(i) deslocamento (mm): a distância que a partícula de rocha move-se a partir 

da sua posição de repouso; 

(ii) velocidade (mm/s): a velocidade em que a partícula de rocha move-se 

quando deixa a sua posição de repouso; 

(iii) aceleração (mm/s2): taxa em que se altera a velocidade das partículas. A 

força exercida por uma partícula de vibração é proporcional à aceleração de 

partículas; 

(iv) frequência: número de vibrações ou oscilações que ocorrem em um 

segundo, sendo medida na unidade Hertz (Hz). A frequência está associada a 

velocidade de partícula, sendo proporcional, ou seja, existem faixas de frequência 

para determinados níveis de vibração, sendo que dentro destas faixas não há danos. 

A ocorrência de danos à estruturas não se dá apenas por níveis de vibração altos, 

isto depende se a faixa de frequência for alta. 

 

3.1.1.2. Tipos de vibrações 

 

De maneira geral, as vibrações podem ser classificadas da seguinte 

maneira: 

(i) vibrações transientes: perturbações irregulares como, por exemplo, a 

onda de choque de um desmonte com explosivos; 

(ii) vibrações contínuas: operação contínua de equipamentos mecânicos 

(britadores, moinhos, correias, equipamentos de escavação, etc.); 

(iii) vibrações aleatórias: não periódicas (por ventos, tráfego, ondas do mar); 

(iv) vibração natural: o planeta Terra vibra (ocorre sem nenhuma força 

externa). 
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Assim, em relação especificamente às vibrações transientes provocadas 

durante um desmonte de rochas, podemos distinguir três tipos de ondas: ondas de 

compressão (P), ondas de cisalhamento (S) e ondas de superfície ou Rayleigh (R). 

A onda P é também chamada de onda primária ou de compressão e é a que 

se propaga com maior rapidez através do solo. Devido à própria natureza desta 

onda, pode haver alteração momentânea da densidade do material pela qual ela se 

propaga. A onda S move-se através do terreno de forma mais lenta do que a onda 

P. Ela altera a forma do maciço rochoso ou solo, mas não a densidade do mesmo. 

Já a onda R é uma onda de superfície que enfraquece rapidamente em função da 

profundidade e propagando-se mais lentamente do que as ondas P e S. 

Propagando-se radialmente no terreno, estas ondas fazem com que as 

partículas rochosas movam-se no solo de diferentes maneiras, gerando diversos 

efeitos que podem, eventualmente, causar incomôdos à população que vive próxima 

às áreas de mineração, assim como danos às estruturas (Figura 5). 

 
Figura 5 - Efeitos dos tipos de ondas de vibração no solo, danos em estruturas 

 

Fonte: Modificado de GOKHALE, 2011. 

 
3.1.1.3. Fatores que influenciam as vibrações 

 
Conforme salientado anteriormente, existe uma série de fatores que 

possuem potencial para influenciar significativamente no nível de vibração (Figura 

6), assim como na sua propagação. Dentre estes fatores, alguns podem ser 
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modificados durante o avanço da lavra, enquanto outros, apesar de exercerem 

grande influência sobre o resultado final do desmonte, não estão sujeitos a 

modificações. 

 
Carga máxima por espera 

É a carga de explosivo a ser detonada em um determinado instante, em uma 

sequência de iniciação do desmonte. É um fator controlável, isto é, pode ser 

controlado pelo técnico responsável, pois a energia de vibração é proporcional à 

energia liberada pela quantidade de explosivos detonada, sendo possível relacionar-

se esta quantidade aos níveis de vibração que serão gerados. 

 

Distância 

É a distância em metros entre o ponto de detonação e o ponto de interesse 

e/ou estrutura e é um fator que, em muitas situações, pode ser controlado. No 

entanto, podem ocorrer situações em que isto não é possivel, como quando existe a 

necessidade de realização de uma detonação na proximidade de uma estrutura 

qualquer, cabendo ao técnico regular apenas a carga máxima por espera para que 

não ocorram danos. 

Na maioria dos trabalhos (CATHARINA et al., 2006; DALLORA NETO & 

FERREIRA, 2006; KOPPE et al., 2001; MUNARETTI et al., 2006a e 2006b; 

ROSENHAIM et al., 2012; SILVA, 2005) e como recomendado na norma NBR 

9653/2005, os autores calculam as distâncias horizontais, sem levar em 

consideração a coordenada z, ou seja, as cotas (altitudes), assumindo uma situação 

de um maciço rochoso homogêneo. 
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Fonte: Modificado de GAMA, 2008 

 
Geometria da detonação 

Este é um fator que pode ser controlado para atenuar as vibrações causadas 

pelas detonações. A geometria da detonação é dada pelo número de furos, a 

existência e número de faces livres, grau de confinamento, sequência de iniciação (a 

ordem em que os furos são detonados), espaçamento e afastamento entre os furos 

(Figura 7). 

O grau de confinamento depende do espaçamento e afastamento entre os 

furos e a face livre, ou seja, quanto mais afastada for a linha de furo da face da 

bancada, mais confinado está a carga de explosivo, dependendo também da 

profundidade do furo. Isto pode ou não gerar níveis altos de vibração, se levar em 

consideração outros fatores que influenciam nas vibrações. 

 

  

Figura 6 – Alguns dos principais fatores que influenciam nas vibrações 
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Contexto geológico 

O tipo litológico e a composição mineralógica influem na propagação de 

ondas de vibração, assim como a presença de fraturas, falhamentos e dobras no 

maciço rochoso. Em locais que possuem um material mais homogêneo, como, por 

exemplo, depósitos de carvão, ondas de vibração podem propagar-se com mais 

facilidade, deslocando-se com maior velocidade, sem variar muito em sua trajetória, 

propagando-se, praticamente, com a mesma intensidade em todas as direções. Já 

em maciços com alto grau de fraturamento, grande número de intrusões e diferentes 

tipos litológicos e estruturas geológicas, as ondas de vibração irão propagar-se de 

maneira diferente em cada direção, com uma atenuação muito mais pronunciada, ou 

seja, o tipo litológico e as estruturas geológicas podem servir como barreiras de 

atenuação ou reflexão de ondas vibratórias para diferentes direções. 

 

3.1.1.4. Fatores que influenciam em danos causados por vibrações 

 

Os danos causados por vibrações geradas por desmonte de rochas com 

explosivos são influenciadas por alguns fatores comentados anteriormente como 

geologia, geometria de detonação, sequência de detonação e carga máxima por 

espera. Além disso, o tipo de estrutura atingida pelos movimentos sísmicos é um 

Figura 7 - Exemplo de situação em que a sequência de iniciação interfere na vibração gerada 
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fator influenciável, já que dependendo da frequência da onda vibratória que passa 

pela base de uma estrutura, a mesma pode-se comportar de diversas maneiras, 

podendo haver grandes danos. 

Construções mais antigas tendem a ser mais susceptíveis a danos do que 

construções novas, no entanto, isto depende do material com a qual esta estrutura 

foi construída (sua base), fazendo com que seja mais ou menos resistente. 

 

3.1.2. Ruídos (sobrepressão acústica) 

 
Em um desmonte de rochas com explosivos é gerada uma onda de pressão 

atmosférica, onde uma parte desta consiste de som audível (ruídos) e o restante por 

som não audível e deslocamento de ar (concussão). 

A sobrepressão acústica é causada pelo movimento rápido do maciço 

rochoso e a ejeção dos gases sob uma pressão extremamente elevada, provocando 

sucessivas ondas de pressão, aumentando e diminuindo a pressão atmósferica. 

Estas ondas são essencialmente de compressão e, assim como ondas de vibração, 

também têm amplitude e frequência, sendo que maior amplitude significa um ruído 

com maior intensidade, dependendo de alguns fatores de influência (GOKHALE, 

2011). 

Raramente danos são causados por ruídos, no entanto, mesmo não 

causando danos em estruturas, é um dos principais motivos para queixas e 

reclamações da população vizinha à operação de desmonte. 

 
3.1.2.1. Fatores que influenciam na propagação dos níveis de sobrepressão 

 

Os principais fatores que influenciam na propagação das ondas de 

sobrepressão acústica geradas pelo uso de explosivos são as diferentes condições 

atmosféricas e a direção predominante do vento.  

Normalmente, a temperatura diminui com a altitude, de modo 

correspondente, a velocidade do som no ar também diminui com a altitude, fazendo 

com que as ondas de sobrepressão acústica se propaguem em longa distância. No 

entanto, numa inversão de temperatura (temperatura do ar aumenta com a altitude), 

aumenta a velocidade do som com a altitude, fazendo com que as ondas de 

sobrepressão acústica se dobrem para baixo na direção da superfície (Figura 8). 
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Figura 8 – Influência das condições atmosféricas na propagação de ondas de ruídos 

 

Fonte: Modificado de SEN, 1995 

 

Em muitas situações a direção do vento pode influenciar na propagação de 

ruídos, conduzindo ao fenômeno de focagem (conduz a onda de sobrepressão 

acústica para uma determinada direção), isto pode ser observado na Figura 9. 

 

Figura 9 - Influência da direção do vento na propagação de ondas de sobrepressão acústica 

 

Fonte: Modificado de KONYA, 1995 

 

3.1.2.2. Fatores que influenciam na intensidade dos níveis de ruído 

 

A intensidade dos níveis de ruído depende de alguns fatores como:  

(i) tempo de retardo, sequência de iniciação e carga máxima por espera 

(número de furos detonados em determinado instante): quanto maior o número de 
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furos detonados e a razão de carga por furo, com um baixo tempo de retardo entre 

as linhas de furos, maiores serão os níveis de ruídos; 

(ii) tampão utilizado: dependendo do comprimento do tampão e do tipo e 

granulometria do material utilizado, podem-se gerar níveis de ruídos acima do 

permitido pelas normas. Recomenda-se utilizar como material de tampão uma brita 

angular com aproximadamente 7,6 mm de diâmetro (brita zero 4,8 mm a 9,5 mm), 

sendo que a altura do tampão deve ser, teoricamente, a mesma medida do 

afastamento (burden). O objetivo de utilizar o tampão em furos de detonações é o 

confinamento da energia do explosivo dentro do furo, esperando-se promover uma 

fragmentação ótima do maciço rochoso. Por este motivo, o tipo de material utilizado 

influi muito no grau de confinamento. Materiais como papelão e pó de perfuração 

são facilmente expulsos do furo por serem pouco densos e resistentes, fazendo com 

que haja perda de energia da detonação para atmosfera; 

(iii) tipo de iniciação: de maneira geral, a iniciação da carga de explosivos 

nos furos pode ser puntual, com a utilização de tubos de choque, ou lateral, quando 

empregado cordel detonante. A iniciação lateral, além dos problemas relacionados 

com perda de energia e consequente má fragmentação, provoca a expulsão do 

tampão, fuga de gás pela boca do furo e, portanto, maiores níveis de ruído (Figura 

10); 

 
Figura 10 - Tipos de iniciação 

 

Fonte: Modificado do material de aula da disciplina de Desmonte de rochas, UNIPAMPA, 2011. 
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(iv) utilização de cordel nas ligações de superfície: como o cordel é 

composto de substância explosiva, o não recobrimento (com pó de perfuração ou 

outro material) em superfície de toda extensão da linha de cordel pode gerar altos 

níveis de ruídos. 

 

3.1.2.3. Danos causados por sobrepressão acústica 

 
Grandes danos estruturais gerados por sobrepressão acústica são raros. 

Geralmente, podem ocorrer danos prejudiciais ao sistema auditivo de seres 

humanos, dependendo dos níveis de ruídos. Em geral, abaixo do nível de 

sobrepressão acústica de 90 dB não ocorre perda significativa de audição, sendo 

que acima deste nível podem ocorrer perdas auditivas para os seres humanos. Isto 

ocorre quando a sobrepressão é mais elevada e/ou com longa duração. Quando o 

nível de ruído é de cerca de 100 dB, para evitar-se a perda auditiva, a duração 

máxima não deve exceder 2 horas diárias. 

A partir do nível de 134 dB começam a haver perturbações e complicações 

auditivas em seres humanos e acima deste nível podem haver pequenos danos em 

estruturas como indicado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Exemplos de danos e outras ocorrências comuns em certos níveis de ruído 

Nível de pressão (dB) Ocorrências 

180 A maioria das estruturas severamente danificadas 

176 Gessos de paredes racham 

171 A maioria das janelas quebram 

155 Foguete espacial 

151 Algumas janelas podem quebrar 

134 Comumente adotado como o valor máximo permitido 

130 Avião a jato 

110 Grande orquestra com amplificação elétrica 

100 Perfuratriz pneumática sem silenciador 

90 Barulho por humanos 

60 Discurso de conversação 

40 Conversa normal 

25 Sussurrar 

5 Folhas enferrujadas 

0 Limiar da audição 

Fonte: Modificado de GOKHALE, 2011 
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3.2. Normas reguladoras 

 

Nesta seção, são citadas as normas brasileiras que regulam os efeitos 

causados pelo uso de explosivos na mineração, estabelecendo limites e parâmetros 

para os mesmos. 

 

3.2.1. NRM-16 

 

Esta norma foi criada pela Portaria nº 237, de outubro de 2001, pelo DNPM 

– Departamento Nacional da Produção Mineral, especialmente para operações com 

explosivos e acessórios, regulando também os efeitos causados por estas 

operações. 

Na norma são definidos alguns parâmetros que devem ser obedecidos 

como:  

(i) não devem ocorrer lançamentos de fragmentos de rocha além dos limites 

de segurança da mina; 

(ii) devem ser adotadas técnicas e medidas de segurança no planejamento e 

execução do desmonte de rocha com o uso de explosivos; 

(iii) as detonações devem ser limitadas a um mínimo de horários 

determinados, conhecidos dos trabalhadores e da vizinhança da mina. 

Segundo a norma, item 16.4.14, o monitoramento de vibrações e ruídos 

decorrentes de detonações deve ser realizado nas estruturas próximas ao local de 

detonação e manter-se dentro dos seguintes limites máximos: 

a) velocidade de vibração de partícula para componente vertical: 15 mm/s; e 

b) sobrepressão sonora: 128 dB. 

Deve ser realizado estudo para o ajuste do plano de fogo de modo a atender 

aos limites do item 16.4.14 observando os seguintes critérios técnicos: 

a) determinação da relação empírica entre a velocidade de partícula e a 

distância escalonada; 

b) as distâncias graduadas são definidas pela função (D/Q)½; onde D é a 

distância radial ao ponto de detonação e Q é o peso da carga máxima por espera; 

c) a NRM-16 determina a utilização da velocidade de partícula máxima VP, 

que é relacionada com a distância escalonada pela seguinte relação (1): 
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       (1) 

onde: VP = velocidade de partícula de pico; 

D = distância da detonação ao ponto de medição (m); 

Q = carga máxima por espera (kg); 

K e b = constantes que devem ser determinadas por medições em cada 

local de desmonte em particular. 

Existe uma controvérsia quanto ao nível de ruído estabelecido (128 dB) por 

esta norma na Portaria nº 237 de outubro de 2001, já que no material disponibilizado 

no site do DNPM sobre esta norma, o nível de ruído é de 134 dB. 

 

3.2.2. NBR 9653 

 

Esta norma de setembro de 2005, estabelecida pela ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas), é um guia para avaliação dos efeitos provocados 

pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas, estabelecendo limites e 

parâmetros para os efeitos causados pelo uso de explosivos. 

De acordo com a NBR 9653, pressão acústica (ruídos) é aquela provocada 

por uma onda de choque aérea com componentes na faixa audível (20 Hz a 20000 

Hz) e não audível, com duração menor do que um segundo. A pressão acústica, 

medida além da área de operação, não deve ultrapassar o valor de 100 Pa, o que 

corresponde a um nível de pressão acústica de 134 dB.  

Quantos às vibrações, alguns conceitos e parâmetros são descritos como: 

(i) velocidade de vibração de partícula de pico: máximo valor instantâneo da 

velocidade de uma partícula em um ponto durante um determinado intervalo de 

tempo, considerado como sendo o maior valor dentre os valores de pico das 

componentes de velocidade de vibração de partícula para o mesmo intervalo de 

tempo; 

(ii) velocidade resultante de partícula: máximo valor obtido pela soma vetorial 

das três componentes ortogonais simultâneas de velocidade de vibração de 

partícula, considerado ao longo de um determinado intervalo de tempo; 

(iii) frequência de vibração de partícula: número de oscilações por segundo 

em que o terreno vibra conforme energia sísmica criada pela detonação de 
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explosivos que passa por um ponto determinado, obtido a partir da análise do 

registro de velocidade de vibração de partícula, dada em Hertz (1Hz é igual a uma 

oscilação por segundo); 

(iv) distância escalonada: é a relação entre a distância horizontal do ponto 

de medição ao local de detonação e a raiz quadrada da carga máxima por espera. 

Os limites de velocidade de vibração de partícula de pico (parâmetro que a 

norma determina para utilização) são representados graficamente na Figura 11, 

onde, segundo a NBR 9653, o nível máximo permitido de vibração é de 15 mm/s em 

uma faixa de frequência de 4 Hz. Os riscos de ocorrência de danos induzidos por 

vibrações do terreno devem ser avaliados levando-se em consideração a magnitude 

e a frequência de vibração de partícula. 

 

 

 

Fonte: ABNT – NBR 9653, 2005 

 

3.3. Equipamentos e softwares utilizados 

 

3.3.1. Microssismógrafo de engenharia 

 

A única maneira de saber se determinado desmonte estava dentro da norma 

é realizando medidas por intermédio de sismógrafos. Neste estudo foram utilizados 

Figura 11 - Representação gráfica dos limites de velocidade de vibração de partícula de pico por 
faixas de frequência 
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microssismógrafos portáteis, modelo SSU 3000EZ Plus do fabricante americano 

GeoSonics® (Figura 12). As principais características do equipamento são 

apresentadas abaixo da seguinte forma: 

(i) possui uma caixa resistente às intempéries, com tampa externa; 

(ii) geofone de baixa densidade com nível horizontal; 

(iii) microfone de 2 Hertz, acompanhado de pedestal; 

(iv) visor LCD; 

(v) possui três modos de gravação: disparo único, histograma e disparo 

continuado (para gravar dois ou mais eventos de detonação); 

(vi) permite a configuração de dados como: valores de gatilho (vibração em 

mm/s e ruído em dB), unidade (métrica ou imperial), nome do cliente, local, operação 

realizada, etc; 

(vii) memória interna com capacidade de armazenar até 220 eventos de um 

segundo; 

(viii) porta serial, permitindo a transferência de dados para um PC ou 

conexão direta com uma impressora. 

 

 

 

Figura 12 - Microssismógrafo de engenharia do fabricante GeoSonics
®
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3.3.1.1. Geofone 

 

É por meio do geofone (Figura 13) que o microssismógrafo obtém medidas 

de vibração em termos de velocidade de partícula (mm/s). O geofone contém três 

transdutores ortogonais que medem os níveis de vibração em três planos: 

longitudinal, transversal e vertical (Figura 13), em relação ao local da detonação. O 

geofone de ser direcionado para o local de detonação, observando uma seta na 

parte superior do mesmo e apontando-a para a fonte de vibração. 

 

Figura 13 – Em A, vista externa do geofone e, em B, vista esquemática, com representação dos eixos 
ortogonais 

 

 

Para execução de uma coleta de dados, é preciso acoplar o aparelho 

corretamente ao solo ou outra superfície, de maneira que ele esteja firmemente 

fixado e nivelado (há um nível de bolha na parte superior), mas deixando-o solidário 

ao terreno. Existem várias maneiras de acoplamento do geofone, dependendo do 

tipo de superfície. Em terreno firme e macio, como solo, geralmente utiliza-se pinos 

de cravação, sendo recomendado enterrar o geofone com uma profundidade de 10 a 

20 cm, com um buraco que seja suficientemente grande que não deixe o cabo de 

conexão dobrar. No entanto, em superfícies duras e/ou resistentes (leitos de rochas, 

afloramentos ou estruturas) deve-se utilizar algum material colante (como, por 

exemplo, gesso) para melhor fixação. 
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3.3.2. Softwares utilizados 

 

No desenvolvimento deste trabalho foram utilizados alguns softwares 

importantes para análise e tratamento de dados obtidos em campo, bem como a 

criação de mapas, gráficos e equações.  

 

AnalisysNET 

É um software que acompanha o microssismógrafo de engenharia do 

fabricante GeoSonics®, sendo utilizado para gerar, automaticamente, por meio da 

transferência de dados do equipamento para um computador, relatórios com os 

dados obtidos no monitoramento sismográfico, bem como gráficos de relação entre 

velocidade de vibração de partícula e frequência, e também gráficos que mostram o 

comportamento de ondas de vibração e sobrepressão acústica durante o intervalo 

de medição (Figura 14). 

 

Figura 14 - Gráfico mostrando o comportamento de ondas de vibração ao longo das três 
componentes (L, T e V) e ruído (S) 

 

 

Os relatórios dos dados obtidos fornecem medidas de ruído (dB), de 

velocidade de vibração de partícula (mm/s) nos três eixos ortogonais e velocidade 

resultante de partícula (a soma vetorial da maior velocidade de partícula de cada 
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componente, independentemente do instante em que ocorreram), conforme a 

equação (2): 

 

    √               (2) 

 

onde: VR = velocidade resultante (mm/s); 

V = componente vertical (mm/s); 

L = componente longitudinal (mm/s); 

T = componente transversal (mm/s). 

 

A velocidade resultante de partícula pode servir como um limite de nível de 

vibração adotado em uma área em questão (linha ou nível de confiança), isto é, os 

valores de velocidade resultante não representam a realidade de ocorrência destes 

níveis no local de monitoramento, mas pode indicar que em um determinado local e 

com uma determinada distância escalonada, não podem ocorrer níveis de vibração 

acima dos valores de velocidade resultante de partícula, adotando, então, esse valor 

como limite. 

 

AUTOCAD 

Neste trabalho, este software foi utilizado para confecção de mapas e figuras 

georreferenciados, permitindo melhor qualidade de visualização dos mesmos. O 

AUTOCAD é um software pertencente à Autodesk, utilizado para realização de 

projetos de design, arquitetura, engenharia civil, etc. Possui uma série de 

ferramentas, possibilitando, inclusive, a criação de projetos de design estrutural em 

3D. 

 

EXCEL 

Este programa, pertencente ao pacote Microsoft Office, foi utilizado para a 

confecção de planilhas com a disposição de todos os dados obtidos em campo e 

gráficos de correlação entre velocidade de vibração de partícula de pico e distância 

escalonada, assim como gráfico de correlação de ruídos com distância escalonada, 

servindo também para formular equações empíricas de atenuação de vibrações e 

ruídos. 
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CAPÍTULO 4 

 
4. Obtenção, análise de dados e resultados obtidos 

 
Neste Capítulo são descritos todos os dados obtidos em campo, a análise e 

interpretação dos mesmos, bem como a revisão dos planos de fogo praticados, que 

são correlacionados com níveis de ruído e vibração. Da mesma forma, são 

analisadas as equações de atenuação obtidas utilizando-se a velocidade de 

partícula de pico, comparando-as com aquelas obtidas a partir de limites de 

confiança ou com utilização da velocidade resultante. 

 
4.1. Monitoramento sismográfico 

 
Para que os níveis de vibração atingidos durante as detonações sejam 

controlados e/ou atenuados, é necessária a realização de campanhas de 

monitoramento sismográfico. A importância da realização deste procedimento é a 

previsão de impactos como vibração e ruído causados por detonações, perturbando 

a população próxima á área de mineração e causando danos às estruturas 

residenciais e do próprio empreendimento mineiro. Os dados coletados no 

monitoramento podem auxiliar na definição do plano de fogo, ou seja, definindo 

cargas máximas de explosivos por espera a serem detonadas em determinadas 

distâncias, em um raio no entorno da mina, estabelecendo que os níveis de vibração 

e ruído devam estar dentro dos limites permitidos pelas normas. Em geral, o 

monitoramento sismográfico serve como garantia dos níveis de vibrações e ruídos 

gerados, isto é, se determinado desmonte está ou não obedecendo às normas 

vigentes. 

Segundo Persson, Holmberg & Lee (1994), as medições de vibração são 

feitas para monitorar e prever o efeito das vibrações em estruturas residenciais e 

industriais, bem como o grau de perturbação para as populações que vivem 

próximas de áreas mineiras, a fim de registrar como os efeitos diferem no que diz 

respeito à localização dos pontos de medição, os parâmetros de vibração e do 

método de gravação e/ou configuração dos equipamentos utilizados. 

Durante a realização deste trabalho, foi realizada uma campanha de 

monitoramento no período de fevereiro a abril de 2013, utilizando três 

microssismógrafos de engenharia portáteis. Durante o período, foram realizadas 
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trinta medições de vibrações e ruídos, em dezessete eventos de detonação, sendo 

que os pontos de monitoramentos foram escolhidos de maneira a mapear os níveis 

de ruído e vibração para diferentes distâncias entre o ponto de medição e o local de 

detonação, nas áreas de entorno das Minas Corticeira e Mangueirão. A maior parte 

da coleta de dados foi realizada no entorno da Mina Corticeira, por ser a lavra que 

está em constante operação e com maior produção. 

O procedimento de instalação do equipamento (Figura 15), no local do 

monitoramento, foi feito seguindo os parâmetros estabelecidos pelas normas 

reguladoras, principalmente no que se refere à instalação e acoplamento do 

geofone. Para todas as medições, foram cavados buracos com aproximadamente 10 

a 15 cm de profundidade e 15 cm de diâmetro para haver um melhor acoplamento. 

Além disso, foi verificado o correto nivelamento dos geofones, utilizando-se o nível 

de bolha dos mesmos, bem como a sua correta orientação. 

O microfone é instalado com a utilização de uma haste de 0,7 m que 

acompanha o equipamento, sendo fixada ao solo por um pino de cravação. Da 

mesma forma que o geofone, o microfone deve ser apontado para a fonte de ruído, 

ou seja, à detonação. 

 
Figura 15 - Etapas de instalação do microssismógrafo: 1 – cavar um buraco (de 10 a 15 cm); 2 – 
acoplar o geofone com os pinos de cravação; 3 – tapar o buraco, deixando o geofone solidário ao 

solo; 4 – instalar o microfone com a haste; 5 –configurar o microssismógrafo para o monitoramento 
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Para configurar o microssismógrafo foram utilizados alguns parâmetros 

como valor de gatilho e modo de gravação. Mas antes disso, configurou-se a hora e 

fuso horário do microssismógrafo, além de dados como nome do cliente, operador 

do aparelho, identificação do local de monitoramento e número do evento de 

detonação. 

Em todos os eventos de detonação configurou-se o equipamento para o 

modo de disparo único de gravação, ou seja, para a gravação de um único evento 

de detonação, em um intervalo de no máximo 5 segundos (5000 milissegundos). O 

modo de disparo único foi adotado porque a cada dia de monitoramento era 

realizado um único desmonte, onde a soma dos tempos de retardos da sequência 

de iniciação, ficava bem abaixo do limite máximo de tempo empregado neste modo 

de gravação, por exemplo, o desmonte que teve maior tempo na sequência de 

iniciação foi o do dia 21/03, com 72 furos, 8 linhas de furos e tempo de 80 

milissegundos.  

Os valores de gatilho (valor mínimo para coleta de dados) adotados foram 

entre 1,00 e 1,27 mm/s para velocidade de partícula de vibração, essa variação 

ocorre, pois quanto maior a distância do ponto de monitoramento ao local de 

detonação, mais baixos serão os valores de vibração (dependendo de alguns fatores 

como salientado anteriormente). Estes valores foram escolhidos por meio de testes 

de monitoramento, onde pode-se observar que as velocidades de vibração 

registradas eram sempre superiores aos valores de gatilho. 

O microssismógrafo pode ser configurado para desconsiderar níveis de 

sobrepressão acústica, isto pode ser feito inserindo o valor 0 como valor de gatilho 

para ruído, em dB (valor utilizado no estudo). Se a coleta de dados de sobrepressão 

estiver desativada e a unidade coletar dados de velocidade de vibração, ainda assim 

os dados e sobrepressão acústica serão registrados. Se caso não desconsiderar a 

coleta de níveis de sobrepressão, medidos em escala linear, é possível que uma 

pequena pressão acústica (como caminhões ou outros equipamentos) dispare o 

sismógrafo. Este fato pode ocasionar um ou mais disparos falsos e preencher toda a 

memória, resultando que os dados de interesse (do evento de detonação) não sejam 

gravados. 

Todos os dados coletados pelo microssismógrafo foram transferidos para um 

computador e organizados em planilha eletrônica, sendo que em todos os pontos de 

monitoramento e dos locais de detonação foram obtidas as coordenadas com o uso 
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de GPS. Além de dados de velocidade de partícula de vibração e de sobrepressão 

acústica, foram registradas as frequências de vibração (Hz), coletadas de cada 

transdutor que compõe o geofone (longitudinal, transversal e vertical). No Anexo A 

estão apresentados os dados dos monitoramentos realizados.  

 
4.2. Revisão dos planos de fogo executados 

 
Como salientado anteriormente, o desmonte com explosivos é uma etapa 

intermediária e vital, seja para a maioria das operações de lavra ou para a 

construção civil. É realizado após a perfuração da rocha e antes das operações de 

carregamento, transporte e cominuição ou britagem, sendo que os principais 

objetivos do desmonte são a fragmentação e o deslocamento de rochas. Todo o 

desmonte com explosivos deve ser bem planejado e bem executado, que é o que 

caracteriza um bom plano de fogo. 

Em geral, utilizou-se como carga de coluna ANFO (nitrato de amônio + óleo 

combustível) e como carga de fundo emulsão. A diferença entre o uso de ANFO e 

emulsão, é que o ANFO precisa de maior energia de ativação e possui menor 

velocidade estável de detonação (VoD) que a emulsão, sendo que a energia da 

emulsão é menor devido à presença de água em sua composição, mas possui maior 

VoD que o ANFO. A vantagem da utilização da emulsão é justamente a resistência à 

água, o ANFO deve ser utilizado em furos secos, devido ao material na qual ele é 

composto ser solúvel em água. Outra diferença é que o ANFO gera maior volume de 

gás e menor onda de choque, já emulsão gera menor volume de gás e maior onda 

de choque durante a detonação, por esse motivo que a emulsão é muito utilizada 

como carga de fundo, ou seja, a parte com maior grau de confinamento. Além disso 

a emulsão possui maior potencial para causar altos níveis de vibrações e ruídos do 

que o ANFO. 

Durante a campanha de monitoramentos, pode se observar que este 

planejamento não era realizado à priori. O responsável pelo desmonte decidia a 

carga por furo durante o carregamento, muitas vezes utilizando explosivos de coluna 

encartuchados e à granel nos mesmos furos, sem controle das quantidades ou 

massas utilizadas. Da mesma forma, não havia homogeneidade de carregamento 

em termos de tipo de explosivo, já que no mesmo desmonte aconteceram casos de 

furos terem sido carregados apenas com emulsão, enquanto outros eram 
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carregados com emulsão e ANFO. Desta forma, principalmente quando o 

carregamento era realizado à granel, a quantidade de explosivos era apenas 

estimada, já que não havia pesagem da massa de explosivo carregada por furo. 

Para feito de obtenção das cargas máximas por espera e de cálculo das 

razões de carga utilizadas, utilizou-se as informações disponibilizadas pelo corpo 

técnico da Empresa, contendo dados como: número de furos, profundidade, 

espaçamento e afastamento entre os furos, tipo de explosivo utilizado, densidade do 

explosivo, comprimento de tampão de furo e tempos de retardo. Na Tabela 2 são 

apresentadas as cargas máximas e razões de carga para os eventos monitorados 

durante a realização deste projeto. 

A prática da Empresa é distinguir entre os furos considerados de face de 

bancada e os demais, sendo que cada uma destas categorias vai apresentar 

comprimentos de tampão distintos que, por sua vez, vão influenciar na definição da 

carga máxima por espera. Observou-se uma falta de homogeneidade em relação às 

inclinações dos furos, o que implica em diferentes afastamentos, de acordo com as 

inclinações e, consequentemente, diferentes níveis de confinamento. 

 

Tabela 2 - Dados dos planos de fogo executados 

Evento Data 
Nº de 

furos 

Carga máxima 

por espera (kg) 

Razão de carga 

(kg/m³) 

1 04/02/2013 18 55,19 0,09 

2 06/02/2013 32 243,00 0,26 

3 13/02/2013 18 64,38 0,11 

4 18/02/2013 19 223,96 0,26 

5 20/02/2013 27 101,90 0,10 

6 22/02/2013 32 112,32 0,07 

7 25/02/2013 36 50,90 0,06 

8 28/02/2013 59 167,00 0,08 

9 04/03/2013 29 86,10 0,06 

10 08/03/2013 25 38,19 0,08 

11 11/03/2013 24 70,94 0,09 

12 13/03/2013 29 140,83 0,14 

13 14/03/2013 29 101,20 0,08 

14 19/03/2013 29 67,89 0,08 

15 21/03/2013 72 220,00 0,07 

16 26/03/2013 36 101,00 0,08 

17 08/04/2013 32 165,5 0,07 
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Um dos parâmetros importantes que são calculados no plano de fogo é a 

razão de carga ou carga específica, definida como a relação entre a quantidade de 

explosivos e o volume de rocha desmontado. Foram calculadas as razões de carga 

para todos os eventos de detonação, onde se percebe que todos os valores ficaram 

em uma faixa adequada para matacos, pedreiras e minas a céu aberto. Na Tabela 3 

é apresentado valores de razões de carga adequadas para cada tipo litológico.  

Os valores baixos de razão de carga obtidos podem ser atribuídos à má 

execução dos desmontes, principalmente pela irregularidade na distribuição das 

cargas de explosivos nos furos e a incerteza nos valores de quantidades de 

explosivos informados. 

 

Tabela 3 - Faixa de razões de carga recomendadas para cada tipo litológico 

 

Fonte: Modificado de SEN, 1995. 

 
Em todos os eventos de detonação foram utilizados retardos com tempo de 

10 ms em amarrações com cordel detonante, sendo utilizada iniciação lateral. A 

Figura 16 apresenta uma bancada desmontada na Mina Mangueirão, onde pode-se 

Categoria (resistência à 

compressão uniaxial, em MPa) 
Tipo de rocha Razão de carga (kg/m³) 

Resistente ou dura (>200) 

Andesito 

Diabásio 

Granito 

Minério de Ferro 

Silcrete 

0,70 

Média (100-200) 

Dolomita 

Hornfels 

Quartzito 

Serpentina 

Xisto 

0,45 

Macia (50-100) 

Arenito 

Calcrete 

Calcário 

Folhelho 

0,30 

Muito macia (<50) Carvão 0,15-0,25 
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perceber as amarrações entre os furos com cordel detonante e a instabilidade do 

maciço.  

 

Figura 16 - Bancada a ser desmontada na Mina Mangueirão, dia 22/03/13 

 

 

4.3. Análise e interpretação de dados e resultados obtidos 

 
Os dados resultantes da campanha de monitoramento foram analisados no 

software AnalysisNET, que acompanha os sismógrafos GeoSonics®. Com a 

utilização deste software foram gerados registros de cada evento monitorado, além 

de gráficos que correlacionam as velocidades de pico de partícula com suas 

respectivas frequências (de acordo com a NBR 9653), e também gráficos que 

registram as velocidades ao longo de cada um dos eixos ortogonais. Estes gráficos 

e relatórios estão apresentados no Anexo B e Anexo C, respectivamente. 

 

4.3.1. Dados de vibração 

 

Os trinta registros obtidos durante a campanha de monitoramento foram 

dispostos em planilha eletrônica para que fossem realizados os cálculos de 

distâncias horizontais (a partir das coordenadas dos pontos de monitoramento e dos 
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locais de detonação) e de distâncias escalonadas (tendo os valores de distâncias 

horizontais e carga máxima por espera). Na Figura 17 é apresentado um gráfico de 

distribuição de velocidades de pico de partícula (PPV). 

 
Figura 17 – Gráfico de distribuição de frequência dos dados de PPV (mm/s) 

 

Na Figura acima percebe-se que as maiores concentrações de valores de 

velocidade de pico de partícula ocorreram em intervalos de classe entre 2 e 5 mm/s. 

 

4.3.1.1. Frequências associadas às velocidades de pico de partícula (PPV) 

 

Durante a campanha de monitoramentos, juntamente com o registro dos 

dados de velocidade de vibração de partícula foram obtidas as frequências de cada 

componente (longitudinal, transversal e vertical) pelo geofone, registradas nos 

microssismógrafos. A Figura 18 a distribuição das frequências em que ocorreram as 

velocidades de pico de partícula. 
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Figura 18 - Gráfico de distribuição de frequências associadas às velocidades de pico de partícula 
(PPV) 

 

Observa-se na Figura 18 que a maior concentração de valores de 

frequências de velocidade de pico de partícula ocorreram em um intervalo de classe 

entre 20 e 30 Hz. Percebe-se que houve ocorrência de valores moderados de 

frequência, no entanto às velocidades de pico de partícula associadas a elas 

também resultaram em valores moderados, não implicando em risco de ocorrência 

de danos. 

Conforme salientado anteriormente, para que não haja ocorrência de danos 

por vibrações, os níveis devem estar acordo com um intervalo estabelecido pelas 

normas vigentes (NBR 9653, NRM-16, Normas internacionais), que associam as 

velocidades de pico com as suas respectivas frequências (Figura 19). 
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Figura 19 - Velocidades de pico e frequências associadas para os monitoramentos realizados 

 

 
Conforme pode ser observado na Figura 19, todos os dados de vibração 

ficaram abaixo do limite estabelecido pelas normas reguladoras, sendo que mesmo 

o evento que registrou a maior velocidade de partícula estava dentro de uma faixa 

aceitável em relação à frequência, não implicando em chance de ocorrência de 

danos. 

 

4.3.1.2. Determinação das equações de atenuação 

 

Para se determinar a equação de atenuação de ondas sísmicas e efetuar a 

previsão da carga máxima por espera, utiliza-se a velocidade de pico de partícula 

(PPV). Na maioria dos casos, esta velocidade é utilizada para expressar o quanto as 

estruturas podem resistir ás vibrações sem serem danificadas quando um desmonte 

é realizado. Conforme Person, Holmberg & Lee (1994), vários estudos realizados 

mostram que uma relação empírica entre a velocidade de partícula V, carga máxima 

W, e a distância R pode ser representada pela seguinte equação (3): 

 

    
 

(
 

√ 
)
       (3) 
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Na equação acima as constantes K e b variam de acordo com as condições 

de fundação das estruturas, da geometria de detonação e do tipo de iniciação dos 

explosivos. 

Para uma melhor visualização dos dados de PPV, os mesmos devem ser 

representados em um gráfico log-log, correlacionando PPV com distância 

escalonada, onde é obtido um modelo de regressão a partir do número de dados. A 

Figura 20 mostra uma representação de como pode-se determinar uma carga 

máxima por espera para uma determinada velocidade de pico de partícula, através 

da distância escalonada, utilizando uma equação de atenuação adequada. 

 

Figura 20 - Representação da determinação de carga máxima por espera, a partir de uma 
determinada PPV 

 

 

4.3.1.3. Dispersão de valores de velocidade máxima de partícula 

 

O modelo de regressão linear que demonstra a relação existente entre 

velocidade de pico de partícula e sua respectiva distância escalonada representa 

uma linha de tendência mediana, ou seja, com 50% de probabilidade dos valores 

serem superiores e 50% de probabilidade dos valores serem inferiores a este 

modelo. Com frequência são observadas grandes flutuações dos dados levantados 
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em relação ao modelo de previsão. Esta dispersão é resultado dos seguintes 

aspectos: geologia, condições de confinamento, tipo de explosivo, forma de 

carregamento dos furos com explosivos, razões de carga, tempos de retardo, os 

diferentes tipos de ondas, e os erros nas medições e análises. 

A Figura 21 apresenta uma representação gráfica do modelo de regressão 

linear obtido a partir dos dados de vibração dos monitoramentos realizados, onde 

percebe-se o espalhamento dos dados no entorno da linha de regressão. Além 

disso, é mostrada a equação média de atenuação obtida a partir deste modelo de 

regressão. 

 

Figura 21 - Representação gráfica do modelo de regressão entre velocidade de pico de partícula e 
distância escalonada 

 

O índice que mede o grau de aderência dos dados ao modelo de ajuste e, 

consequentemente, valida sua utiliziação como modelo de previsão é o coeficiente 

de determinação (R²), que varia de 0 (alta dispersão) a 1 (ajuste perfeito dos dados). 

Quanto mais dispersos e/ou distantes da linha de regressão estão os dados, menos 

ajustados a reta eles estão, gerando um R² baixo e/ou próximo de 0. E quanto 

menos dispersos ou próximos da linha de regressão estes dados estiverem, significa 

que há um bom ajuste, com um R² próximo ou igual a 1. Neste estudo de caso, com 

os dados de vibração obtidos na campanha de monitoramentos, percebe-se que 

houve muita dispersão no gráfico que correlaciona PPV com distância escalonada, 

y = 61,687x-0,822 
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gerando um baixo coeficiente de determinação. Isto pode ter ocorrido pelo fato de 

haver irregularidades no planejamento e execução dos desmontes, também pela 

complexa geologia local com muitas estruturas geológicas (falhamentos, fraturas, 

diques) e diferentes tipos litológicos, influenciando nos níveis de vibração obtidos 

(Figura 22). 

 

Figura 22 - Representação gráfica em que os valores estão ajustados à reta (à esquerda) e em que 
há dispersão de valores (à direita), resultando em R² alto e baixo, respectivamente 

 

Assim, quando existe esta maior dispersão, não é recomendada a utilização 

da regressão linear mediana, pela maior probabilidade de que os valores de 

velocidade de partícula excedam o valor previsto. Nestas situações a opção deve 

ser pela utilização de um modelo com maior nível de confiança. 

 

4.3.1.4. Definição de intervalos de confiança para o modelo de previsão 

 

Conforme Larson & Ferber (2010), o grau ou nível de confiança é 

probabilidade de que o intervalo estimado contenha o parâmetro populacional, ou 

seja, um nível em que todos ou a maior parte dos dados estejam abaixo ou dentro 

do intervalo estabelecido pelo mesmo. 

Em um exemplo utilizando uma linha de confiança de 90% nos diz que, em 

90% dos eventos de detonações, a velocidade de partícula não ultrapassa a linha 

para as diferentes níveis de confiança. 

As equações de atenuação foram obtidas utilizando o desvio padrão dos 

dados de velocidade de pico de partícula, onde para um nível de confiança de 84,1% 

o cálculo foi feito somando o desvio padrão com cada um dos trinta dados, obtendo 
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valores, gerando um intervalo de confiança para 84,1%. Já para um nível de 

confiança de 97,9%, o cálculo foi realizado da mesma forma do que para 84,1%, 

entretanto, somando cada um dos trinta dados com duas vezes o desvio padrão, 

obtendo assim o modelo para 97,9%. Uma representação gráfica do intervalo de 

confiança, utilizando o desvio padrão pode ser observada na Figura 23. 

 

Figura 23 - Representação gráfica do intervalo de confiança, onde o modelo de dados dos níveis de 
confiança é calculado a partir do desvio padrão 

 

A Figura 24 apresenta os modelos de previsão para os níveis de confiança 

de 84,1% e 97,9%, com suas respectivas equações de atenuação. Além disso, para 

efeito de comparação, plotou-se o modelo para velocidade resultante de partícula, já 

que é determinada pela soma vetorial da maior velocidade de partícula de cada 

componente, independentemente do instante em que ocorreram, podendo ser 

utilizada como intervalo de confiança, pois raramente podem ocorrer valores de 

vibração dados pela velocidade resultante de partícula. 
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Figura 24 - Representação gráfica dos modelos de regressão entre velocidade de pico de partícula e 
distância escalonada, para diferentes intervalos de confiança 

 

Analisando o gráfico acima percebe-se que o mais seguro seria utilizar o 

nível de confiança de 97,9%, isto é, com isso estima-se que há 97,9% de chance de 

ocorrer vibrações abaixo deste nível, dentro do intervalo estimado. 

Em um exemplo prático, utilizando um nível de vibração de 8 mm/s, pode-se 

determinar cargas máximas por espera para diferentes níveis de confiança. Desta 

forma, pode-se perceber que os valores de carga são menores, quanto maior for o 

nível de confiança, para uma determinada distância do local de detonação ao ponto 

de interesse. A Tabela 4 apresenta os valores calculados de carga máxima por 

espera para diferentes níveis de confiança, utilizando uma distância de 150 m. 

 
Tabela 4 - Valores de carga máxima por espera para diferentes níveis de confiança 

Nível de confiança Carga máxima por espera (kg) 

50% 156,215 

84,1% 42,819 

97,9% 6,713 
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Observou-se que para uma melhor estimativa na previsão de velocidade de 

pico de partícula, neste estudo de caso, foi necessário adotar o intervalo de 

confiança de 97,9%. Pode-se observar que o emprego do intervalo do modelo dos 

dados de velocidade resultante na previsão de vibrações, acima dos limites 

estabelecidos pelas normas, não foi viável, pois houve pouca alteração e/ou 

diferença em relação à linha de regressão mediana dos valores de PPV. 

Outro fator observado foi à ocorrência de valores baixos de níveis de 

vibração obtidos durante a campanha de monitoramento, onde os mesmos variavam 

(em maior parte) numa faixa entre 1 e 9 mm/s. Somente em um evento de 

detonação o nível de vibração excedeu o limite permitido, com valor de 15,49 mm/s. 

Isto pode ser observado na Figura 25, mostrando os níveis de vibração em cada 

ponto monitorado no entorno das cavas. Nesta figura percebe-se com clareza em 

que níveis de vibração concentraram-se os valores. 

 

Figura 25 - Representação mostrando os níveis de vibração obtidos em cada ponto monitorado 
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4.3.2. Ruídos (sobrepressão acústica) 

 

Além dos dados de velocidade de vibração, foram obtidos dados de ruídos 

em todos os pontos monitorados. Da mesma forma que para os dados de vibração, 

fez-se um gráfico log-log, representando os ruídos (dB) no eixo y e distância 

escalonada (m/kg1/3) no eixo x, apresentando também uma linha de tendência de 

regressão mediana (50 %) e a equação média de atenuação (Figura 26). 

 

Figura 26 - Gráfico de ruído vs. distância escalonada, com a equação média de atenuação 

 

Analisando a Figura acima, pode-se perceber que houve pouca dispersão de 

valores, pois os níveis de ruídos se mantiveram constantes em quase todos os 

monitoramentos, muito próximos do limite permitido pelas normas que é de 134 dB, 

onde dentre os trinta registros, oito excederam o limite. Por ocorrer pouca dispersão 

de valores, não foi necessário calcular intervalos com maior grau de confiança, 

adotando-se então a linha de regressão de 50 %. 

A Figura 27 apresenta um gráfico de distribuição de frequência dos ruídos 

registrados durante a campanha de monitoramentos. 
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Figura 27 - Histograma dos níveis de ruído obtidos 

 

Observa-se na Figura 27 a maior parte dos dados se concentram num 

intervalo que vai de 120 a 140 dB. O motivo da causa de níveis altos de ruídos se dá 

pela inexistência de planejamento dos desmontes com explosivos, diversos fatores 

observados podem ter sido responsáveis pela ocorrência destes níveis como: 

material inadequado utilizado como tampão nos furos (utilizavam apenas pó de 

perfuração, favorecendo assim a expulsão do tampão e perda de energia da 

detonação para a atmosfera); utilização de iniciação lateral com cordel detonante 

(sem haver o recobrimento do cordel detonante em superfície, já que o mesmo é 

composto de material explosivo, gerando assim níveis altos de ruídos); sequência de 

iniciação e tempo de retardo (dependendo do número de furos detonados em 

determinado instante, e do tempo de retardo utilizado).  

 

4.3.3. Zoneamento de cargas máximas por espera 

 

Realizou-se também, o zoneamento das cargas máximas por espera no 

entorno das cavas monitoradas. Uma representação deste zoneamento é 

apresentada na Figura 28. Para a elaboração do mapa, utilizou-se apenas o entorno 
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da cava da Mina Corticeira, por ser a cava com maior produção e por a lavra estar 

avançando em direção às estruturas residenciais e instalações da Empresa, próxima 

às margens da BR 392. Já a Mina Mangueirão foi desconsiderada pelo fato de estar 

mais distante de estruturas residenciais e industriais, possuindo um baixo fator de 

risco. Além disso, nesta cava foram realizados poucos monitoramentos. 

 

Figura 28 - Mapa de zoneamento de carga máxima por espera da Mina Corticeira 

 

A Figura 28 foi elaborada estabelecendo circunferências a partir dos locais 

de detonação, onde para diferentes distâncias foram estabelecidas diferentes cargas 

máximas por espera. Esta forma de estabelecer um zoneamento de cargas máximas 

por espera assume uma homogeneidade do maciço rochoso, ou seja, desconsidera 

o contexto geológico local. Percebe-se que quanto maior for o raio a partir do local 

de detonação, maior é a carga máxima por espera estabelecida para aquela 

determinada distância.  

Os dados obtidos através dos cálculos realizados, utilizando a equação de 

atenuação para o nível de confiança de 97,9%, são apresentados na Tabela 5. Para 

a previsão das cargas máximas por espera em determinadas distâncias, utilizou-se o 

nível de velocidade de pico de partícula de 15 mm/s (limite estabelecido pelas 

normas vigentes). 
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Tabela 5 - Cargas máximas por espera calculadas para determinadas distâncias, utilizando um nível 
de vibração de 15 mm/s 

Distância ou 

raio (m) 

Carga máxima por 

espera (kg) 

125 156,23 

190 360,95 

260 675,91 

350 1224,83 

420 1763,76 

470 2208,70 

550 3024,59 

610 3720,49 

 

O objetivo da realização do zoneamento é estabelecer qual carga máxima 

por espera é adequada para determinada direção no entorno do local de detonação, 

de modo que os níveis de vibração não possam causar danos em estruturas, meio 

ambiente, nem risco à saúde e à vida da população. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. Considerações finais e recomendações 

 

Neste capítulo apresentam-se as conclusões a partir dos resultados obtidos, 

bem como recomendações para trabalhos futuros sobre este tema na região. 

 

5.1. Considerações finais 

 

Como salientado no Capítulo 1, as vibrações e ruídos são os impactos que 

mais geram reclamações por parte da população vizinha a um empreendimento 

mineiro, cabendo aos órgãos ambientais fiscalizarem e regularem as atividades de 

desmonte de rochas com explosivos, forçando as empresas tomarem as medidas 

necessárias de forma a prever e atenuar estes efeitos. Diante disso, estabeleceu-se 

uma campanha de monitoramento de vibrações e ruídos, onde por meio dos dados 

obtidos e da análise dos mesmos, puderam ser testados modelos de previsão que 

oferecessem um maior grau de confiança, obtendo assim uma equação de 

atenuação para um intervalo de confiança estipulado. Além disso, pode-se fazer um 

zoneamento de cargas máximas por espera na área de estudo, a partir do modelo 

de previsão determinado, na qual pode-se constatar que quanto maior a distância a 

partir do local de detonação, menores devem ser as cargas máximas por espera, 

podendo aferir nos níveis de vibração gerados. 

Durante a análise dos dados de vibrações, pode-se constatar que a maior 

parte dos mesmos resultou em níveis baixos de vibração, influenciados muitas vezes 

por uma série de fatores como: a geologia local e a distância dos locais de 

detonação com os pontos de medição, além do plano de fogo empregado.  

Quantos aos dados de ruídos (sobrepressão acústica) pode-se observar que 

a maior parte níveis registrados se mantiveram constantes em um intervalo entre 

120 e 140 dB. Este fato pode ter ocorrido pela inexistência de um planejamento dos 

desmontes de rocha com explosivos, causado por diversos fatores como: material 

inadequado utilizado como tampão nos furos; utilização de iniciação lateral com 

cordel detonante; sequência de iniciação e tempo de retardo. 

Um dos problemas encontrados durante a análise dos dados foi a incerteza 

nos valores fornecidos pelo corpo técnico da Empresa, em especial as cargas 
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máximas por espera, que foram calculadas em cima de valores empíricos, já que 

não havia homogeneidade na distribuição das massas de explosivos nos furos, não 

havendo controle da quantidade de explosivo utilizada. Este fato influencia na 

estimativa das distâncias escalonadas, fazendo com que haja uma grande dispersão 

nos valores observados. 

Outro fator observado foi a complexa geologia local, pela presença de um 

maciço muito fraturado com muitas estruturas geológicas (falhamentos, diques), 

além de diferentes tipos litológicos intrudidos em meio ao calcário metamorfizado, 

com isso influenciando na propagação das ondas de vibração, servindo como 

barreiras de atenuação ou favorecendo a propagação, podendo gerar altos níveis de 

vibração. 

Todos os resultados obtidos poderão servir de base para a otimização de um 

futuro plano de fogo da Empresa, já que a mesma não possui, na qual estes 

resultados possibilitaram um maior entendimento das constantes que influenciam na 

causa de vibrações e ruídos, podendo aperfeiçoar assim, todo o setor de lavra da 

Empresa. Este banco de dados poderá também servir como base para um projeto 

ambientalmente sustentável, que una sustentabilidade ambiental com 

sustentabilidade econômica. Além disso, poderá aferir na relação da Empresa com a 

comunidade vizinha, reduzindo os fatores de riscos de danos à estruturas e à vida 

da população. 

Espera-se que haja uma maior conscientização por parte da Empresa em 

aplicar os conceitos e resultados obtidos neste projeto, pois isso só trará benefícios, 

além de abrir portas de relação para com a universidade, no desenvolvimento de 

projetos e trabalhos futuros. 

 

5.2. Recomendações 

 

Como os corpos de calcário são extremamente heterogêneos, com inúmeras 

intrusões e comportamentos espaciais distintos, além do alto nível de fraturamento, 

a geologia local é um fator influenciável na propagação de ondas de vibração, pois a 

litologia e a mineralogia existente pode determinar a intensidade com que as 

vibrações, causadas a partir de desmonte de rochas com explosivos, seja alta ou 

baixa, sendo recomendado como projeto ou estudo, fazer uma caracterização do 
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maciço rochoso para ter uma noção do comportamento das ondas de vibração, 

agindo sobre o maciço. 

A composição mineralógica do calcário extraído pela Empresa é outro fator a 

ser estudado, já que dependendo de sua composição, o calcário é selecionado para 

fabricação de diferentes produtos, por exemplo, a cal, onde são selecionadas as 

rochas que contém menor % de sílica (considerada impureza). Além disso, as 

composições mineralógicas das rochas podem influenciar na propagação de ondas 

vibratórias, sendo recomendada para trabalhos futuros, a investigação da influência 

da mineralogia na propagação de ondas de vibração. 

Uma recomendação importante para trabalhos futuros é a elaboração de um 

zoneamento de carga máximas por espera, elaborando mapas de isovalores, 

levando em consideração a geologia local, isto pode ser feito através de medidas 

estatísticas que determinem grids com as distâncias de um local de detonação com 

pontos de interesse, preferencialmente, estimando cargas máximas por espera na 

direção de maior preocupação em relação à ocorrência de danos à estruturas 

residenciais e/ou industriais. 

Outra sugestão é investigar o impacto da utilização da distância real ao invés 

da componete horizontal da mesma. Já para este estudo de caso o correto é utilizar 

a distância real (coordenadas x, y e z) devido ao contexto geológico local ser muito 

complexo, havendo diferentes estruturas geológicas, muitas intrusões, fraturas e 

falhamentos, no entanto, as normas determinam a utilização da distância horizontal 

e não a real, sendo que com isso há uma desconsideração da geologia local ou 

assumindo uma homogeneidade do maciçi rochoso. 
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ANEXOS 



ANEXO A – Banco de dados do projeto 
 

ID Data Distância (m) 
Carga máxima por 

espera (kg) 

Distância 

escalonada 

(m/kg
0,5

) 

Ruídos 

(dB) 
PPV (mm/s) 

Freq. de pico 

(Hz) 

1 04/02/2013 212,05 55,19 28,54 129,00 2,29 29,40 

2 
06/02/2013 

159,21 243,00 10,21 131,00 8,95 29,40 

3 271,39 243,00 17,41 129,00 6,10 16,10 

4 
13/02/2013 

206,07 64,38 25,68 130,00 6,48 55,60 

5 218,92 64,38 27,28 114,00 2,16 27,80 

6 18/02/2013 151,79 223,96 10,14 132,00 15,49 20,80 

7 
20/02/2013 

126,25 101,90 12,51 123,00 4,25 20,00 

8 273,22 101,90 27,07 121,00 1,40 9,30 

9 
22/02/2013 

422,45 112,32 39,86 137,00 3,30 50,00 

10 243,21 112,32 22,95 137,00 6,16 23,80 

11 25/02/2013 334,34 50,90 46,86 135,00 3,75 20,80 

12 

28/02/2013 

212,73 167,00 16,46 130,00 4,45 50,00 

13 322,04 167,00 24,92 134,00 2,98 16,10 

14 407,59 167,00 31,54 120,00 4,89 71,40 

15 
04/03/2013 

206,16 86,10 22,22 138,00 10,41 26,30 

16 307,32 86,10 33,12 126,00 6,16 22,70 

17 
08/03/2013 

414,27 38,19 67,04 136,00 1,40 8,50 

18 353,75 38,19 57,24 133,00 2,86 21,70 

19 11/03/2013 363,62 70,94 43,17 127,00 3,56 55,60 

20 
13/03/2013 

408,71 140,83 34,44 114,00 1,27 20,00 

21 401,81 140,83 33,86 121,00 5,33 62,50 

22 
14/03/2013 

195,41 101,20 19,43 127,00 8,00 13,50 

23 324,04 101,20 32,21 124,00 6,03 27,80 

24 19/03/2013 272,26 67,89 33,04 135,00 5,59 6,35 

25 
21/03/2013 

324,10 220,00 21,85 124,00 7,49 38,50 

26 445,67 220,00 30,05 127,00 3,75 11,10 

27 
26/03/2013 

353,14 101,00 35,14 123,00 2,03 21,70 

28 301,27 101,00 29,98 123,00 2,10 21,70 

29 
08/04/2013 

243,07 165,5 18,89 127,00 4,89 33,30 

30 308,71 165,5 24,00 134,00 4,13 62,50 



ANEXO B – Relatórios gerados pelo software AnalysisNET de dados de vibrações e 

ruídos obtidos por meio dos microssismógrafos, ordenados por data de 

monitoramento 
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ANEXO C – Gráficos gerados no software AnalysisNET a partir dos dados obtidos 

nos monitoramentos, onde o primeiro gráfico correlaciona dados de PPV com suas 

respectivas frequências (à esquerda) e o segundo gráfico registra as velocidades de 

partícula em cada eixo ortogonal (à direita) 
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