
 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais  

Departamento de Engenharia Elétrica  

Curso de Engenharia Elétrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C R I AÇ ÃO  D E  UM  MO DEL O  PRE D ITI VO  D E  VIB R AÇ ÕES  A  

PA R T IR  D E  U M  EST U DO  EM  D ETON A ÇÕ ES  DE  TÚ NE IS  PA R A  A  

C O NST R UÇ ÃO  C IV I L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandino M. F. Leão 

Belo Horizonte, Julho de 2016   



Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG 

Departamento de Engenharia Elétrica 

Av. Amazonas 7675- Nova Gameleira - Belo Horizonte - MG - Brasil 

Telefone: +55 (31) 3319-6726  

 

 

Sandino M. F. Leão  

 

 

 

 

C R I AÇ ÃO  D E  UM  MO DEL O  PRE D ITI VO  D E  VIB R AÇ ÕES  A  

PA R T IR  D E  U M  EST U DO  EM  D ETON A ÇÕ ES  DE  TÚ NE IS  PA R A  A  

C O NST R UÇ ÃO  C IV IL  

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à banca 

examinadora designada pelo Colegiado do 

Departamento de Engenharia Elétrica do CEFET-

MG, como parte dos requisitos necessários à 

obtenção do grau de Bacharel em Engenharia 

Elétrica. 

 

Orientador: Marcos Fernando dos Santos 

 

Área de Concentração: Acústica 

 

 

 

 

 

 

      

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

Belo Horizonte, Julho de 2016  



Sandino M. F. Leão 

 

 

 

C R I AÇ ÃO  D E  UM  MO DEL O  PRE D ITI VO  D E  VIB R AÇ ÕES  A  

PA R T IR  D E  U M  EST U DO  EM  D ETON A ÇÕ ES  DE  TÚ NE IS  PA R A  A  

C O NST R UÇ ÃO  C IV IL  

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à banca 

examinadora designada pelo Colegiado do 

Departamento de Engenharia Elétrica do CEFET-

MG, como parte dos requisitos necessários à 

obtenção do grau de Bacharel em Engenharia 

Elétrica. 

 

 

Área de Concentração: Acústica 

 

 

 

 

Prof. Marcos Fernando dos Santos – CEFET MG (Orientador) 

 

 

Prof. Christian Gonçalves Herrera (Banca Examinadora)  

 

 

Prof. Patrick Mendes dos Santos – CEFET MG (Banca Examinadora) 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 06 de julho de 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Tarzan e Ana, 

À minha esposa Sara. 
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era preciso continuar e a certeza de que seria 

interrompido antes de terminar. Fazer da 

interrupção um caminho novo. Fazer da queda um 

passo de dança, do medo uma escada, do sono uma 

ponte, da procura um encontro”. 

Fernando Sabino 



Resumo 

O presente trabalho trata da criação de um modelo preditivo de vibrações a partir de 

um estudo em detonações de túneis para a construção civil. No processo da escavação de 

túneis, as vibrações são oriundas das mais diversas fontes: Motores, geradores, caminhões no 

transporte de cargas, rompedores, perfuratrizes, detonação de explosivos, entre outros. Este 

último é o foco principal deste trabalho, uma vez que dissipam grande energia em um curto 

intervalo de tempo e dependendo da amplitude e da frequência das ondulações elas podem 

causar danos nas construções próximas e à própria estrutura do túnel. O controle das 

vibrações tipicamente envolve um projeto com níveis padronizados ou um limite 

regulamentado por lei e ou contrato. 

Nesse sentido, um dos propósitos mais importantes do estudo das vibrações é reduzir 

através de um projeto adequado a emissão das mesmas, de forma a calcular, monitorar e 

controlar as vibrações. Para realizar tal estudo, utilizou-se como metodologia científica o 

levantamento bibliográfico com a finalidade de explanar dados suficientes que permitiram a 

análise qualitativa. Posteriormente, apresentou-se um caso de estudo no qual objetivou-se 

medir as vibrações em detonações de túneis, visando monitorar e controlar as mesmas. Para 

tal decidiu-se trabalhar com a relação empírica entre a carga máxima por espera, que é 

diretamente proporcional à energia liberada pelos explosivos, e a distância entre o ponto de 

detonação e o de medição. Para fazer a coleta de dados, trabalhou-se realizando medições da 

VPP variando as distâncias das detonações conforme o avanço do túnel, tentando manter 

sempre a mesma razão de carga em kg/m³ de explosivo em relação ao volume de desmonte de 

rocha. Dessa forma, realizaram-se 10 ensaios em 10 dias diferentes, desses ensaios se 

obtiveram dados como frequências, velocidades e pressão de ar das ondas sonoras. 

 

 

 

Palavras-chave: Medição das vibrações. Escavação de túneis. Drill and blast. 

 

  



Sumário 

 ................................................................................................................................ 12 Capítulo 1

Introdução ............................................................................................................................... 12 

1.1. Apresentação e relevância do tema ................................................................................ 12 

1.2. Descrição do trabalho .................................................................................................... 13 

 ................................................................................................................................ 14 Capítulo 2

Fundamentos das vibrações ................................................................................................... 14 

2.1. Uma breve história do estudo das vibrações .................................................................. 14 

2.2. Definição e conceitos básicos ........................................................................................ 15 

2.3. Caracterização das vibrações ......................................................................................... 16 

2.3.1. Análise da velocidade das partículas................................................................................... 17 

2.3.2. Análise de frequências ........................................................................................................ 18 

2.4. Normativas de controle .................................................................................................. 18 

 ................................................................................................................................ 20 Capítulo 3

Instrumentação no contexto das vibrações em detonações de explosivos ......................... 20 

3.1. Medição das vibrações ................................................................................................... 22 

3.1.1. Escolha dos transdutores ..................................................................................................... 22 

3.2. Classes de instrumentação ............................................................................................. 23 

3.2.1. Classe 1: Análise de engenharia .......................................................................................... 23 

3.2.2. Classe 2: Monitoramento de campo .................................................................................... 23 

3.3. Posicionamento e montagem dos transdutores .............................................................. 24 

3.4. Métodos de medição e relatório ..................................................................................... 24 

 ................................................................................................................................ 26 Capítulo 4

Fundamentos da escavação de túneis ................................................................................... 26 

4.1. Métodos de escavação ................................................................................................... 26 

4.1.1. Método de “drill and blast” ................................................................................................. 27 

 ................................................................................................................................ 33 Capítulo 5

Caso de Estudo ........................................................................................................................ 33 

5.1. Trabalho de Campo ........................................................................................................ 33 

5.1.1. Metodologia ........................................................................................................................ 33 



5.1.2. Ponto de prova e equipamento utilizado ............................................................................. 33 

5.1.3. Controle das vibrações ........................................................................................................ 34 

 ................................................................................................................................ 36 Capítulo 6

Modelo preditivo ..................................................................................................................... 36 

6.1. Cálculo do modelo preditivo ......................................................................................... 37 

6.2. Comparação e confiabilidade ........................................................................................ 41 

6.3. Diagramas utilizando o modelo preditivo ...................................................................... 42 

 ................................................................................................................................ 43 Capítulo 7

Conclusão ................................................................................................................................ 43 

 

  



Lista de Figuras 

Figura 1 - Primeiro sismógrafo ................................................................................................. 15 

Figura 2 - Tipos de ondas sísmicas ........................................................................................... 17 

Figura 3 - Níveis de segurança definidos pelo USBM ............................................................. 21 

Figura 4 - Frequências medidas em 96 construções baixas (1 a 2 andares) ............................. 21 

Figura 5 - Extensão dos métodos de escavação ........................................................................ 26 

Figura 6 - Extensão dos métodos de escavação em função da resistência da rocha (MPa) ..... 27 

Figura 7 - Ciclo de drill and blast ............................................................................................ 27 

Figura 8 - Sobreposição sucessiva de enfilagens...................................................................... 29 

Figura 9 – Exemplo de um plano de fogo ................................................................................ 29 

Figura 10 – Exemplo de Mapa de cargas ................................................................................. 30 

Figura 11 - Retardos de detonação (ms) ................................................................................... 31 

Figura 12 - Sismógrafo ............................................................................................................. 34 

Figura 13 – Exemplo de um histograma de massa de detonada por espera ............................. 35 

Figura 14 - Gráfico gerado pelo sismógrafo dia 20/08/2015 ................................................... 35 

Figura 15 - Dados gerados pelo sismógrafo dia 20/08/2015 .................................................... 35 

Figura 16 - Dispersão e tendência USBM ................................................................................ 39 

Figura 17 - Dispersão e tendência Ambraseys-Hendron .......................................................... 39 

Figura 18 - Dispersão e tendência Langefors-Kihlstrom ......................................................... 39 

Figura 19 - VPP medido x Modelos ......................................................................................... 41 

Figura 20 - Diagrama VPP x Distância utilizando o modelo preditivo .................................... 42 

Figura 21 - Diagrama QME X Distância utilizando o modelo preditivo ................................... 42 

 

  



Lista de Tabelas 

Tabela 1 - Limites de VPP propostos pelo USBM ................................................................... 20 

Tabela 2 - Identificação do Mapa de Cargas ............................................................................ 30 

Tabela 3 - Especificações técnicas do sismógrafo utilizado..................................................... 34 

Tabela 4 - Dados coletados ....................................................................................................... 36 

Tabela 5 - Scaled Distance de cada método ............................................................................. 38 

Tabela 6 - Dados em log para linearização............................................................................... 38 

Tabela 7 - Constantes K e b para cada método......................................................................... 40 

Tabela 8 - Valores finais de VPP calculados por cada método ................................................ 41 

 

  



Lista de Símbolos e Abreviações 

AH: Ambraseys–Hendron 39, 40 

 

D: Distância entre o ponto de prova e a detonação 15, 37, 38 

 

DIN: Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemão para Normatização) 19, 43 

 

FFT: Fast Fourier transform 20 

 

ISO: International Organization for Standardization 15, 20, 24, 26, 43 

 

K: Constante relativa à geologia e explosivos 37, 38, 39 

 

LK: Langefors-Kihlstrom 39, 40 

 

Q: Carga de explosivo (kg) 37, 38 

 

QME: Carga máxima por espera 37, 38, 40 

 

SD: Scaled distance 38 

 

USBM: United States Bureau of Mines 19, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 43 

 

VPP: Velocidade de pico da partícula 18, 19, 20, 21, 34, 35, 37, 38, 39, 40 

 

β: Constante relativa à geologia e explosivos 37, 38 

 



12 

 

 Capítulo 1

Introdução 

1.1. Apresentação e relevância do tema 

A grande maioria das atividades humanas, de uma forma ou de outra, envolve a 

produção de vibrações. Por exemplo, nós ouvimos porque nossos tímpanos vibram e vemos 

porque nossos olhos são submetidos à vibrações. Andar e falar também são atividades que 

requerem movimentos oscilatórios de pernas, braços e laringe respectivamente. Grande parte 

dos estudos atuais de vibrações são voltados no campo da aplicação da engenharia, como 

design de máquinas, fundações, estruturas, motores, turbinas e sistemas de controle. 

O desbalanceamento de motores a diesel, por exemplo, seja por falha de projeto ou 

baixa manutenção, pode causar ondas suficientemente fortes a ponto de causar incômodos em 

áreas urbanas. Em turbinas pode causar graves falhas mecânicas. Um caso bastante conhecido 

relacionado com as vibrações é a ponte em Tacoma Narrows, que durante uma vibração 

induzida pelos ventos através do fenômeno da ressonância entrou em colapso em novembro 

de 1940, poucos meses após sua inauguração (Rao, 2004). 

Em vários sistemas de engenharia, o ser humano age como parte integral do sistema, 

sendo assim, a transmissão de vibrações ao corpo humano pode causar desconforto e perda de 

eficiência, e até mesmo provocar danos à propriedades próximas e à saúde das pessoas (ISO 

2631, 2010). Dessa forma, um dos propósitos mais importantes do estudo das vibrações é 

reduzir através de um projeto adequado a emissão das mesmas. 

No processo da escavação de túneis, as vibrações são oriundas das mais diversas 

fontes: Motores, geradores, caminhões no transporte de cargas, rompedores, perfuratrizes, 

detonação de explosivos, entre outros. Este último é o foco principal deste trabalho, uma vez 

que dissipam grande energia em um curto intervalo de tempo. 

As vibrações oriundas da escavação túneis pelo método de “Drill and Blast” (perfurar 

e detonar, em tradução livre) são um dos problemas fundamentais do processo, seja na 

mineração ou construção de túneis em obras civis. Dependendo da amplitude e da frequência 

das ondulações elas podem causar danos nas construções próximas e à própria estrutura do 
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túnel. O controle das vibrações tipicamente envolve um projeto com níveis padronizados ou 

um limite regulamentado por lei e ou contrato. 

Quando as fundações das construções são atingidas por essas vibrações os danos 

podem ser causados por tração, compressão, cisalhamento ou torção. Há formas práticas de se 

reduzir esses danos, entretanto, restrições dos níveis de vibrações podem aumentar 

consideravelmente o custo das escavações. 

Dessa forma, em função de utilizar níveis realísticos na prática, as vibrações devem 

ser calculadas, monitoradas e controladas. 

1.2. Descrição do trabalho 

No segundo capítulo são introduzidos os fundamentos básicos das vibrações, iniciando 

por sua definição e conceitos básicos, passando por uma breve história, métodos de medições, 

efeitos até as normativas de controle atuais. 

Já o terceiro capítulo é dedicado ao estudo da instrumentação, analisando mais 

profundamente como são feitas as medições focando nos instrumentos. 

No quarto capítulo expõe-se os fundamentos da construção de túneis, mostrando os 

métodos mais comuns e de forma mais profunda o método de “drill and blast” (perfurar e 

detonar, em tradução livre). 

No quinto capítulo é mostrado um caso de estudo, com dados sobre a construção de 

um túnel rodoviário em um estado brasileiro. 

No sexto capítulo é modelado um sistema para criação de um método preditivo das 

vibrações mecânicas oriundas da detonação para construção do túnel. 

Por fim, no sétimo capítulo é apresentada uma conclusão sobre o tema e efetividade do 

modelo calculado. 

 

  



14 

 

 Capítulo 2

Fundamentos das vibrações 

Este capítulo introduz o tema das vibrações de forma relativamente simples. Começará 

com uma breve localização histórica do tema, partindo para uma definição básica do conceito 

das vibrações e concluindo versando sobre o controle das vibrações e suas normativas de 

controle. 

Grande parte deste capítulo está fundamentado no livro “Mechanical Vibrations” 

(Rao, 2004) e nas normas ISO (ISO 4866, 2010) (ISO 2631, 2010). 

2.1. Uma breve história do estudo das vibrações 

O ser humano começou a se interessar nas vibrações pela música, muito 

provavelmente por apitos e tambores. Desde então, filósofos e musicistas estudaram as regras 

e leis da produção sonora, aprimorando os instrumentos musicais e passando o conhecimento 

de geração em geração. Há muito tempo atrás, por volta do ano 4.000 A.C. a música já havia 

se tornado bastante desenvolvida e apreciada pelos chineses, hindus, japoneses e 

possivelmente os egípcios. Esses povos antepassados observaram certos regras definidas em 

conexão com a arte musical, embora seu conhecimento não tenha chegado ao nível científico. 

Nosso sistema musical atual é baseado na Grécia antiga, o filósofo grego e matemático 

Pitágoras é considerado o primeiro a investigar os sons de forma científica. Dentre outros 

experimentos, Pitágoras conduziu o aparato simples de vibrar uma corda tensionada. A partir 

disso ele concluiu que duas cordas iguais, sob mesma tensão e comprimentos diferentes 

emitem sons diferentes, sendo a mais curta de maior frequência sonora. Caso o comprimento 

da maior seja o dobro da menor, esta soará uma oitava acima. Apesar da ideia de harmônicos 

ter sido desenvolvida na época de Pitágoras, sua relação com a frequência ainda não era 

completamente compreendida. Somente no século XVI com Galileu que esta relação foi 

entendida. 

Partindo para o oriente, a China sempre sofreu com muitos terremotos nos tempos 

antigos. Zhang Heng, um filósofo e historiador do século II, sentiu a necessidade de 
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desenvolver um instrumento capaz de medir os terremotos de forma precisa. Foi então que em 

132 D.C. que ele inventou o primeiro sismógrafo do mundo. O aparelho era feito de uma fina 

camada de bronze, com o diâmetro de 8chi (≅ 1,90m; 1 chi = 0,237m) e tinha o formato de 

uma jarra de vinho. Dentro da jarra havia um mecanismo parecido que consistia em um 

pêndulo rodeado por um grupo de oito alavancas apontando em oito direções. Oito cabeças de 

dragão com esferas em suas bocas estavam espalhados em volta do sismógrafo, de forma que 

abaixo deles haviam oito sapos com as bocas abertas. Um forte tremor de terra era capaz de 

inclinar o pêndulo que ativava os pêndulos nas bocas dos dragões. Isso permitia que as bocas 

fossem abertas de forma a soltar as esferas nas bocas dos sapos, causando um aviso sonoro. 

Dessa forma o sismógrafo permitia saber o momento e a direção dos terremotos. 

Figura 1 - Primeiro sismógrafo 

 

FONTE: Google Imagens, acessado em março de 2016 

Com o passar dos anos, outros nomes da ciência também contribuíram com os estudos 

das vibrações, dentre eles podemos citar Newton, Taylor, Bernoulli, Fourrier, Lagrange, 

Coulomb, Rayleigh, dentre outros. 

2.2. Definição e conceitos básicos  

Vibrações são um fenômeno mecânico em que há oscilações em torno de um ponto de 

equilíbrio. 

O estudo das vibrações diz respeito aos movimentos oscilatórios de corpos e às forças 

que lhes são associadas. Todos os corpos dotados de massa e elasticidade são capazes de 

produzir e transmitir vibrações, deste modo, a maior parte dos equipamentos e estruturas estão 

sujeitos à um grau de vibração. 
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Os sistemas oscilatórios podem ser divididos em duas classes: lineares e não-lineares. 

Para os sistemas lineares estão desenvolvidos métodos matemáticos para o seu estudo que, ao 

contrário dos não-lineares, são bem conhecidos e de fácil aplicação. 

2.3. Caracterização das vibrações 

 O fenômeno das vibrações originárias de detonações são descritas por equações 

clássicas básicas de ondas elásticas, contudo, o modelo simplificado é o que melhor se adequa 

para a análise deste fenômeno. Interferem na margem de erro destes cálculos variáveis como 

atenuação, dispersão, superposição e mudanças no comprimento de onda que costumam se 

manifestar nessas situações. 

Basicamente podemos separar em dois tipos de ondas sísmicas (Seismic Waves, 

2006): 

− Ondas internas: 

Ondas que se propagam no interior do maciço rochoso. Dentro deste grupo 

encontramos as ondas longitudinais, de compressão ou principais P, aquelas que provocam a 

oscilação das partículas na mesma direção da propagação da onda; e as ondas transversais, de 

cisalhamento ou secundárias S, caracterizadas por provocar a oscilação das partículas em uma 

direção transversal à direção da propagação da onda. 

− Ondas de superfície 

Transmitidas unicamente pela superfície do maciço. Dentro deste grupo temos as 

ondas de Rayleigh (R), as quais originam oscilações elípticas no plano em que se propagam e 

tem como efeito a compressão, dilatação e cisalhamento; e as ondas Love (L), sua velocidade 

é bastante similar às ondas R e da mesma forma originam oscilações elípticas. 

As frentes de onda de cada tipo de onda tem uma forma diferente: As ondas P se 

propagam por trações e compressões sucessivas do meio e no momento que alcançam uma 

superfície livre trocam de meio por onde estavam e, influenciadas por esta descontinuidade, 

sofrem o fenômeno de reflexão e refração originando-se das ondas S. Um exemplo bastante 

comum da troca de meio, dentro do tema de detonação de rochas, seria quando se passa de um 

estrato geológico para outro muito diferente. Essas ondas P e S se propagam em todas as 

direções. Nas interfaces do terreno essas ondas dão lugar às ondas de superfície, as quais se 
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propagam por esse limite. Portanto, as ondas de superfície têm duas origens, a própria 

detonação de explosivos e a reflexão e refração das ondas internas ao incidirem a superfície. 

Uma característica principal das ondas de superfície é que possuem frequências mais 

baixas que as ondas internas, sendo a onda R mais comum e com maior energia transportada, 

o que representa maior perigo às estruturas. 

Figura 2 - Tipos de ondas sísmicas 

 

FONTE: UAF Geophysical Institute (Seismic Waves, 2006) 

2.3.1. Análise da velocidade das partículas  

Ao efetuar a medição do nível das vibrações é necessário definir que magnitude deve 

ser quantificada, entre as quais temos o deslocamento, velocidade e aceleração. As 

velocidades de pico da partícula, também chamadas VPP, estão definidas como o valor 

máximo de velocidade durante um certo intervalo de tempo. De todos os parâmetros 

mencionados, a velocidade de vibração é o que melhor representa o nível de vibração e os 

danos que possa causar, tanto em edificações como a pessoas (Khandelwal, et al., 2006). 

Os efeitos de uma detonação estão relacionados a quantidade de vibrações produzidas 

em uma massa rochosa, as quais são medidas mediante as velocidades sísmicas. Desse modo, 

se pode encontrar uma relação direta entre a natureza do dano produzido pelas vibrações com 

a velocidade de pico da partícula (VPP), medida no momento da detonação. 

Geralmente os limites propostos por diversas normativas de controle são estabelecidos 

com base nas medições das VPP, portanto a correta medição deste parâmetro é crítico na 

construção de túneis (Khandelwal, et al., 2006). 
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2.3.2. Análise de frequências 

Por outro lado, tão somente o valor da VPP não é suficiente para representar a 

periculosidade de uma vibração em uma estrutura, deve-se também considerar a frequência da 

mesma. 

As principais respostas de uma estrutura a respeito das vibrações dependerão da 

frequência, sendo assim, para faixas altas de frequência os componentes individuais das 

estruturas vibram, uma resposta conhecida como “midwall”, no caso de frequências mais 

baixas pode-se produzir um movimento total da estrutura devido à frequência natural mais 

baixa, a qual se encontra normalmente na faixa dos 5-20Hz. 

Neste último caso o dano se origina devido a frequência da onda produzida por um 

disparo em uma detonação, sendo similar a frequência natural da estrutura, isto resultaria 

numa máxima absorção de energia por parte da estrutura e aumentaria as probabilidades de 

danos à mesma. 

Por este motivo é muito importante poder determinar quais são as frequências que 

fazem parte da sequência de ondas geradas pela detonação. Uma vez que uma sequência de 

detonação pode conter diversas frequências, é necessário calcular quais são as frequências 

dominantes, o que pode ser feito analisando o espectro de frequências do mesmo. 

2.4. Normativas de controle 

Na maioria dos países desenvolvidos há normas específicas com a finalidade de 

regulamentar as vibrações geradas pela prática de diferentes atividades, propondo critérios de 

limitação de vibrações e em certos casos pautando a melhor forma ou procedimento a seguir 

para realizar um projeto que tenha implícito o uso de explosivos. Os limites admissíveis por 

essas organizações equivalem aos padrões ambientais, os quais devem ser respeitados pelas 

empresas. 

Trabalhos realizados em diversos países Europeus, Estados Unidos, Canadá e 

Austrália propuseram diferentes valores de velocidade e aceleração de partículas, tratando de 

evitar danos a construções. Os valores propostos situam-se usualmente na faixa de 10 – 

50mm/s. 

Dentre as normas internacionais destacam-se: 
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− Alemanha: DIN 4150 

− Estados Unidos: USBM RI 8507 

− França: GFEE 

− Grã-Bretanha: BS 7385 

− Suécia: SS460 48 66 

− Portugal: NP-2074 

− Internacional: ISO 4866 

Na maioria dessas normas os critérios de limitação de vibrações são bastante 

parecidos, entre eles podemos ressaltar os seguintes: 

− Velocidade de Pico da Partícula (VPP) com a frequência de forma diretamente 

proporcional à mesma; 

− Consideração de diversos tipos de estruturas genéricas; 

− Exclusão de estruturas específicas como represas e plantas nucleares; 

− Estabelecimento de critérios de cálculos de frequência predominante embasado 

pelo espectro de frequência mediante análise via FFT dos registros de vibrações. 

Apesar das similaridades utilizadas nos limites de cada norma, estas possuem algumas 

diferenças e peculiaridades, que de igual forma, representam características do país de origem. 

Por exemplo poderíamos citar as considerações especiais na norma USBM a cerca de várias 

casas de madeira, a alta frequência do número de detonações realizadas na Suécia, 

ponderações de fatores socioculturais na Grã-Bretanha, entre outros. 
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 Capítulo 3

Instrumentação no contexto das vibrações em detonações 

de explosivos 

Um dos primeiros estudos feitos relacionados às vibrações produto das detonações de 

explosivos consistia em detonar certa quantidade de explosivos para desmonte de rochas e, 

posteriormente, medir seus danos causados à estruturas próximas. Esse foi o início do 

programa de estudos do United States Bureau of Mines (USBM; Departamento de Minas dos 

Estados Unidos em tradução livre), em 1930. O primeiro trabalho realizado pela equipe foi 

desenvolver um sismógrafo que desempenhe o papel de captar vibrações produzidas pelas 

operações corriqueiras de detonação nas minas. 

Em 1971 foi feita uma análise pelo USBM onde postularam um limite de 50mm/s para 

a VPP, abaixo deste a probabilidade de danos era reduzida. Entretanto, nos anos 80 houve 

uma revisão deste valor, o qual ainda era visto como bastante alto, e dessa forma propôs 

novos valores que podem ser vistos na tabela abaixo: 

Tabela 1 - Limites de VPP propostos pelo USBM 

Tipo de estrutura Baixa frequência Alta frequência 

Casas modernas com 

paredes revestidas por material 

diferente do reboco comum 

19mm/s 50mm/s 

Casas antigas, com paredes 

rebocadas 
12,5mm/s 50mm/s 

*Baixa frequência 

< 40Hz, toda a faixa espectral deve estar 

abaixo dos 40Hz e dentro de uma faixa de 6 dB (ou 

seja, 5% da amplitude da frequência dominante) 

justifica o emprego de baixa frequência. 

*Alta frequência  > 40Hz 

FONTE: (USBM RI 8507, 1989) 

Devido ao dano às estruturas se encontrar diretamente relacionado às velocidades da 

partícula e à frequência, o USBM criou um gráfico que ilustra essa combinação de 

parâmetros, gráfico este utilizado pelos sismógrafos para estabelecer um limite onde se pode 

ocorrer as falhas. 
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Figura 3 - Níveis de segurança definidos pelo USBM 

 
 

Figura 4 - Frequências medidas em 96 construções baixas (1 a 2 andares) 

 

FONTE: (ISO 4866, 2010) 

A Figura 4 acima mostra o número de prédios relacionados com a frequência natural 

harmônica. Não há correlação direta entre a idade ou local das edificações com as frequências 

naturais (ISO 4866, 2010). 
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3.1. Medição das vibrações 

As vibrações são medidas com o propósito de avaliar, diagnosticar ou monitorar uma 

estrutura. Não é esperado de um simples sistema de instrumentação ser suficiente para 

caracterizar todas as frequências de uma faixa ampla que as vibrações podem atuar. Dessa 

forma as características como frequência, amplitude, faixas de velocidades, devem ser 

especificadas para a correta aplicação de um sismógrafo. 

A acuidade do sistema de medição depende também das características do 

equipamento, que deve ser calibrado periodicamente, seja por especificação do fabricante ou 

por contrato. 

Um sistema de medição deve conter: 

− Transdutores 

− Equipamento para condicionamento dos sinais 

− Sistema de gravação de dados 

Minimamente as vibrações devem ser caracterizadas por medições de amplitude de 

forma contínua, gravadas por tempo suficiente e com acuidade para se extrair seu conteúdo 

espectral. 

3.1.1. Escolha dos transdutores 

A escolha dos transdutores é importante para a correta avaliação do movimento 

vibratório. Em geral, transdutores são divididos em dois grupos: 

− Geofones: Dispositivo eletromecânico utilizado para captar e medir as vibrações no 

solo, rocha ou estruturas. Amplamente utilizados nas medições de vibrações, operam 

normalmente acima de sua frequência natural de vibração. 

− Piezoelétricos: Operam normalmente abaixo da frequência natural. 

A escolha dos transdutores deve ser feita em consideração ao fenômeno a ser 

estudado, considera-se que a diferença entre o sinal e o ruído deve ser de ao menos 5dB, 

sendo considerado ruído a soma de toda a informação que não faz parte do fenômeno alvo de 

estudo. 
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3.2. Classes de instrumentação 

Segundo a norma ISO 4866:2010 que trata do assunto de medição de vibrações e 

choques em estruturas há duas classes de instrumentação no que tange a aplicação das 

medições: Análise de Engenharia e Monitoramento de Campo. 

3.2.1. Classe 1: Análise de engenharia  

Essa classe é destinada para uma análise mais profunda das respostas das estruturas e 

definição dos modelos de forma a definir o maior número de parâmetros possíveis. Tem um 

nível de exigência muito maior que a classe de Monitoramento de Campo. Dentre as 

exigências ideais podemos destacar: 

− No mínimo 1.000 amostras por segundo ou pelo menos cinco vezes a frequência 

máxima de observação caso ela seja superior a 200Hz para se evitar o fenômeno de aliasing. 

− Filtro de atenuação de 40dB para frequências maiores que metade da frequência de 

amostragem. 

− Deve ter um dynamic range de pelo menos 72dB. 

− A frequência de observação deve ser de pelo menos 1Hz a 150Hz. 

3.2.2. Classe 2: Monitoramento de campo 

A categoria de Monitoramento de Campo é utilizada para controle normalmente após 

uma definição maior dos parâmetros via Classe 1, quando já se conhece melhor os fenômenos 

de vibrações em uma determinada estrutura. Dentre as exigências ideais dessa classe podemos 

destacar: 

− Dynamic range de 66dB 

− Frequência de observação de 2Hz a 80Hz com erro menor que 0,7dB na amplitude 

− O equipamento deve gravar e monitorar eventos que excedam um determinado 

limite. Caso aconteça de exceder esse limite o aparelho deve reportar o evento imediatamente 

destacando a amplitude máxima, data e hora em que ocorreu o evento. 
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3.3. Posicionamento e montagem dos transdutores  

O posicionamento e montagem dos transdutores, de forma análoga à escolha dos 

transdutores, também deve considerar a resposta das estruturas às vibrações. A avaliação das 

vibrações que chegam à estrutura é melhor realizada se as medições forem feitas próximas ou 

nas próprias fundações. Sendo assim, para melhor posicionar as provas, deve-se considerar: 

− O objeto de medição 

− O tipo da estrutura monitorada (estado, geometria e resposta) 

− As fundações e interações com o solo 

− Energia e tipo de geração da fonte 

− Regulamentações locais e obrigações contratuais 

Algumas vezes é necessário medir a amplitude em estruturas específicas, como piso, 

paredes, pontes e tetos, nessas estruturas deve-se posicionar o transdutor no ponto médio dos 

mesmos. Embora muitas vezes as vibrações sejam bastante severas, nem sempre estarão 

relacionadas a integridade da estrutura. 

Quando os transdutores forem montados no solo devem ser enterrados pelo menos três 

vezes o comprimento do próprio transdutor ou alternativamente podem ser fixados em uma 

lâmina/chapa com a proporção de massa pré-definidos. Para a maioria dos solos e rochas os 

valores práticos estão entre 1500 kg/m³ a 2600 kg/m³ (DIN 45669, 1995). 

3.4. Métodos de medição e relatório  

O objetivo principal da medição é que se tenha informação suficiente que caracterize a 

vibração com suficiente grau de confiabilidade, dessa forma o método de medição deve 

refletir tanto o propósito da medição como o objeto investigado. Dessa forma os fatores 

abaixo devem ser levados em conta: 

− Frequências naturais da estrutura e seus componentes 

− Características da estrutura e seus componentes 

− Tipo de construção, estado de conservação e propriedades do material utilizado 

− Não-linearidades da amplitude. 
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Conforme já citado, há duas classes principais de instrumentação, análise de 

engenharia e monitoramento de campo. Não é objetivo deste trabalho aprofundar-se na análise 

de engenharia, e sim no monitoramento de campo para garantir que as vibrações estejam 

dentro dos níveis seguros previamente estipulados em comparação com normas vigentes, 

contratuais ou estabelecidos pela análise de engenharia. 

O relatório de monitoramento deve conter informações gerais como: 

− Descrição da fonte 

− Tipo e condição da estrutura 

− Proposta da medição 

− Padrões de referência utilizados 

− Posição e tipo de acoplamento do transdutor 

− Método de calibragem e data 

− Faixas de frequência e linearidade 

− Inspeção da estrutura antes e depois das vibrações 

− Avaliação de possíveis danos observados 

Pela norma internacional ISO 4356 os danos podem ser classificados nas seguintes 

categorias: 

− Estéticos: Formação de rachaduras capilares em superfícies de paredes de dry wall 

ou em juntas de argamassa em construções de alvenaria 

− Menores: Formação de rachaduras largas, afrouxamento e queda de rebocos, 

superfícies de dry wall, fendas em tijolos ou bloco de concreto 

− Severas: Danos aos elementos de estruturas, rachaduras em colunas de suporte, 

afrouxamento de juntas ou rachaduras em alvenaria, entre outros. 
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 Capítulo 4

Fundamentos da escavação de túneis 

4.1. Métodos de escavação 

Na escavação moderna de túneis e cavernas é possível selecionar de uma gama de 

métodos diferentes. Independentemente do método a ser utilizado, abaixo podemos citar 

alguns fatores que devem ser levados em consideração no momento da escolha do método 

(Sandvik Tamrock Corp., 1999). 

− Dimensões do túnel 

− Geometria do túnel 

− Comprimento e volume total a ser escavado 

− Condições geológicas da rocha 

− Umidade e passagens de água 

− Restrições de vibrações 

− Nível de acomodação do solo 

Basicamente os métodos são divididos em drill and blast e escavações mecânicas. 

Ambos podem ser divididos em escavação por seção plena ou por estágios. 

Figura 5 - Extensão dos métodos de escavação 

 

FONTE: (Sandvik Tamrock Corp., 1999) 
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O método de drill and blast ainda é o mais versátil (ver Figura 6 abaixo) e utilizado 

método de escavação para rochas de média a alta dureza (Sandvik Tamrock Corp., 1999). 

Dentre os fatos que o torna mais versátil podemos citar grande gama de equipamentos 

disponíveis, rápido start-up de operação e baixo investimento inicial. Entretanto requer maior 

organização e sincronismo e gera ruídos e vibrações, alvo deste trabalho, que podem restringir 

a utilização do método em áreas urbanas.  

Figura 6 - Extensão dos métodos de escavação em função da resistência da rocha (MPa) 

 

FONTE: (Sandvik Tamrock Corp., 1999) 

4.1.1. Método de “drill and blast”  

Figura 7 - Ciclo de drill and blast 

  

FONTE: (Sandvik MRP, 2015) 

 

Carregamento 

Perfuração da 

frente 

Enfilagem 
Navegação Suporte e 

estabilização 

Limpeza e 

transporte 

 

Varredura 

Detonação 

Projeto 



28 

 

O método de drill and blast (perfurar e detonar em tradução livre) segue um ciclo 

conforme descrito na Figura 7 acima, com pouquíssimas variações em sua ordem. 

Basicamente os passos são: Perfuração, carregamento de explosivos, detonação, ventilação 

para retirada dos gases tóxicos, limpeza e transporte das rochas fraturadas, abatimento de 

eventuais rochas instáveis no teto e na face do túnel (comumente chamadas de “chocos”), 

atirantamento para suporte e estabilidade da escavação, varredura por parte da topografia e 

geologia para conferência do curso e estudo da rocha e, por fim, o ciclo recomeça. 

4.1.1.1. Navegação 

Na etapa da navegação é feita a localização do equipamento de perfuração. Por 

intermédio de coordenadas geográficas passadas pela topografia ao sistema de instrumentação 

do jumbo o mesmo consegue se localizar dentro do túnel e assim dar a direção e profundidade 

dos furos a serem executados, uma vez que o equipamento tem em sua memória toda a linha 

túnel a ser escavada e o plano de fogo (ver Figura 9). 

4.1.1.2. Enfilagem 

A enfilagem tubular é um método de injeção de calda de cimento por meio de tubos 

metálicos em maciços rochosos. O procedimento é utilizado para aumentar a estabilidade em 

solos de baixa resistência em zonas de escavação, geralmente em áreas de emboque de túneis. 

As enfilagens são um sistema que atua, portanto, como pré-suporte em condições de solos 

fracos - é o caso de solos em condições de subsidências e em maciços sedimentares. 

As enfilagens costumam ser executadas, sistematicamente, a cada avanço da 

escavação. As perfurações, em geral, têm diâmetros variáveis entre 100 mm e 200 mm, 

declividade entre 5º e 15º e comprimento de 12m até 18m. 

Esta etapa de nem sempre é necessária, pois depende das condições geológicas da 

rocha. 
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Figura 8 - Sobreposição sucessiva de enfilagens 

 

4.1.1.3. Perfuração da frente 

Com um jumbo para perfuração de rochas é feita perfuração da frente de avanço. Um 

plano de fogo determina o número, posição, diâmetro, comprimento e ângulos dos furos. Um 

exemplo de plano de fogo pode ser visto a seguir. 

Figura 9 – Exemplo de um plano de fogo 
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4.1.1.4. Carregamento de explosivos 

O tipo de explosivo determinado pelo plano de fogo determinará a forma de execução 

do carregamento. Dentre os explosivos possíveis para a realização do serviço, podem ser 

usados os encartuchados (carregado manualmente), bombeados (carregado com bombas 

injetoras) ou granulado (Anfo - Ammonium Nitrate Fuel Oil - ou "óleo combustível nitrato de 

amônio", em português). 

Figura 10 – Exemplo de Mapa de cargas 

 

 

Tabela 2 - Identificação do Mapa de Cargas 

Número Identificação Tampão (m) Coluna (m) Fundo (m) 

1 Sapateira 0,52 Emulsão 3,90 Reforçador 0,08 

2 Contorno 0,00 Cordel Explosivo 2,50 Dinamite 2,00 

3 Auxiliar de Contorno 1,42 Emulsão 3,10 Reforçador 0,08 

4 Auxiliar 1,32 Emulsão 3,20 Reforçador 0,08 

5 Pilão 0,52 Emulsão 3,90 Reforçador 0,08 

4.1.1.5. Detonação 

O método mais moderno utiliza iniciadores eletrônicos, que dão maior precisão e 

segurança às detonações. Contudo, na maioria dos casos, essa etapa ainda é iniciada com 
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chama direta no estopim. A queima é feita em um tempo conhecido até o acionamento das 

espoletas, que iniciam o processo de detonação. 

A ideia do processo de detonação é que sempre se tenha uma face livre para a remoção 

do maciço, sendo assim o projeto de detonação deve ser minuciosamente estudado e 

executado. Esta etapa é de fundamental importância no controle das vibrações, uma vez que 

se pode regular a quantidade de explosivos que são detonados a cada tempo, podendo assim 

evitar sobreposição e consequentemente maiores vibrações que o estipulado. 

Figura 11 - Retardos de detonação (ms) 

 

4.1.1.6. Limpeza e transporte 

Nesta etapa é realizada a limpeza da frente de serviço retirando assim o material que 

foi desmontado durante a detonação. 

O transporte do material detonado para caminhões basculantes é feita com a utilização 

de escavadeiras ou carregadeiras. Estes caminhões transportam o material detonado para um 

local previamente definido no projeto. 

  



32 

 

4.1.1.7. Varredura topográfica 

Após as etapas anteriores a topografia faz análise do avanço e do contorno do túnel 

para validar a construção, verificando se houve sobre escavação ou subescavação do túnel. 

4.1.1.8. Suporte e estabilização 

Nessa etapa, mais uma vez são realizados furos no maciço (desta vez radiais à seção). 

Os furos são preenchidos geralmente com resina epóxi de pega-lenta ou pega-rápida. Tirantes 

de aço são então inseridos de forma manual ou mecânica. A função desses elementos é 

contribuir para suportar o maciço, evitando que os blocos cedam causando instabilidade na 

escavação. 
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 Capítulo 5

Caso de Estudo 

5.1. Trabalho de Campo 

Em busca de cumprir com as leis vigentes e acordos contratuais as empresas de 

construção devem ter um programa de controle e acompanhamento das vibrações. Durante 

esse capítulo é investigado a metodologia, equipamentos e a forma que os dados são 

apresentados, bem como os principais fatores que influenciam na geração das vibrações. 

5.1.1. Metodologia 

Como visto no Capítulo 2, há muitos anos que se realizam investigações no campo das 

vibrações a fim de estudar com maior profundidade o comportamento em uma detonação. 

Para tal decidiu-se trabalhar com a relação empírica entre a carga máxima por espera, que é 

diretamente proporcional à energia liberada pelos explosivos, e a distância entre o ponto de 

detonação e o de medição. 

Para fazer a coleta de dados, trabalhou-se realizando medições da VPP variando as 

distâncias das detonações conforme o avanço do túnel, tentando manter sempre a mesma 

razão de carga em kg/m³ de explosivo em relação ao volume de desmonte de rocha. 

Dessa forma, realizaram-se 13 ensaios em 13 dias diferentes, desses ensaios se 

obtiveram dados como frequências, velocidades e pressão de ar das ondas sonoras. 

5.1.2. Ponto de prova e equipamento utilizado 

Todas as medições foram realizadas no mesmo ponto, uma estrutura residencial 

próxima à obra com intuito de ser preservada. O sismógrafo utilizado é composto de um 

geofone para medir as vibrações no solo e um microfone encarregado de medir as ondas 
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sonoras que eram geradas pela detonação. As características do sismógrafos podem ser vistas 

conforme tabela abaixo: 

Tabela 3 - Especificações técnicas do sismógrafo utilizado 

Leitor sísmico 

Resolução 0.06 mm/s 

Faixa de 

frequência 

2 a 250 Hz (3 dB) / 2 a 1.000 Hz (Nyquist). 

Taxa de 

amostragem 

Até 2.000 amostras por segundo 

Tempo de 

gravação 

1 a 15 segundos 

Precisão 5% durante 1 ano 

Dados:  VPP e frequência para L, T e V (Longitudinal, transversal e 

vertical, respectivamente) 

Leitor sonoro 

Amplitude 78 a 142 dB 

Faixa de 

frequência (3 dB) 

2 a 250 Hz (3 dB) / 2 a 1.000 Hz (Nyquist). 

Precisão ±10% ou 1 dB durante um ano 

FONTE: Folha de especificações técnicas do sismógrafo 

O fabricante sugere que, para maior confiabilidade dos dados, o geofone seja enterrado 

a 8 polegadas (em torno de 20 cm) no solo, no entanto o mesmo foi apenas colocado sobre o 

solo conforme Figura 12 abaixo. 

Figura 12 - Sismógrafo 

 

5.1.3. Controle das vibrações 
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O controle das vibrações é feito basicamente alterando-se a carga dos furos e os 

temporizadores dos detonadores, dessa forma a carga máxima por espera, principal fator 

ocasionador das vibrações (Khandelwal, et al., 2006), é alterado. 

Figura 13 – Exemplo de um histograma de massa de detonada por espera 

 

Figura 14 - Gráfico gerado pelo sismógrafo dia 20/08/2015 

 

Figura 15 - Dados gerados pelo sismógrafo dia 20/08/2015 

 

Sendo assim, com base em todos os dados recolhidos, inicia-se o processo de 

modelagem do sistema. 
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 Capítulo 6

Modelo preditivo 

A velocidade de vibração (V) encontra-se diretamente proporcional com a carga do 

explosivo (Q) e em função inversa da distância (D) entre o ponto de medição e o local da 

detonação. Dessa forma, podemos expressar essa relação pela seguinte fórmula genérica: 

          

 (1) 

Onde K, α e β são constantes referentes à geologia, eficiência do explosivo utilizado, 

geometria das cargas, entre outros. Dessa forma, o ponto principal deste capítulo é encontrar o 

valor dessas constantes mencionadas através de análise de regressão realizada com os valores 

de V, Q e D obtidos nas medições. 

 

Tabela 4 - Dados coletados 

Medição QME (kg) VPP (mm/s) D (m) 

1  22,568   0,640   156,543  

2  25,792   1,210   158,404  

3  25,792   1,020   161,441  

4  22,568   0,760   163,453  

5  28,210   0,570   166,236  

6  40,300   0,830   169,618  

7  58,380   1,140   172,004  

8  22,568   0,640   175,080  

9  38,688   0,890   176,856  

10  53,018   0,440   531,740  

11  77,727   0,320   537,900  

12  62,472   0,380   542,220  

13  58,036   0,250   546,240  
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6.1. Cálculo do modelo preditivo 

Para gerar o modelo preditivo é indispensável partir de um ponto, uma fórmula de 

cálculo já existente, de onde pode-se associar os parâmetros que foram medidos durante este 

trabalho. Dessa forma, foram escolhidos os três modelos mais utilizados para previsão de 

vibrações (Khandelwal, et al., 2006): 

− Norma USBM (Duvall and Fogelson, 1962) 

     (
 

√   
)
  

 

 (2) 

− Ambraseys–Hendron (1968) 

     (
 

√   
 )

  

 

 (3) 

− Langefors–Kihlstrom (1978) 

     (√
   

    
)

 

 

 (4) 

Onde: D é a distância entre o ponto de prova e a detonação 

 QME é a carga máxima por espera 

 K e β são constantes relativas à geologia e os explosivos 

 

Por D e Q serem variáveis conhecidas, para linearizar o sistema podemos considerar o 

fator entre parênteses nas equações (2), (3) e (4) como o Scaled Distance (SD), assim temos: 

     (  )  

 (5) 
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Dessa forma gera-se a seguinte tabela: 

Tabela 5 - Scaled Distance de cada método 

Medição SDUSBM SDAH SDLK 

1    32,952       93,122     0,881  

2    31,191       92,155     0,939  

3    31,789       93,922     0,933  

4    34,407       97,232     0,869  

5    31,299       95,278     0,966  

6    26,719       91,605     1,147  

7    22,512       87,329     1,374  

8    36,854     104,149     0,849  

9    28,434       96,167     1,108  

10    73,028     274,344     0,899  

11    61,012     260,379     1,084  

12    68,601     272,204     0,969  

13    71,703     277,609     0,932  

 

Para linearizar o sistema pode-se aplicar logaritmo em ambos os lados da equação, 

dessa forma temos: 

   (   )      (  )     ( ) 

 (6) 

E, de forma análoga, geramos novamente a tabela: 

Tabela 6 - Dados em log para linearização 

Medição VPP SDUSBM SDAH SDLK 

1 - 0,194       1,518       1,969  - 0,055  

2    0,083       1,494       1,965  - 0,028  

3    0,009       1,502       1,973  - 0,030  

4 - 0,119       1,537       1,988  - 0,061  

5 - 0,244       1,496       1,979  - 0,015  

6 - 0,081       1,427       1,962     0,059  

7    0,057       1,352       1,941     0,138  

8 - 0,194       1,566       2,018  - 0,071  

9 - 0,051       1,454       1,983     0,045  

10 - 0,357       1,863       2,438  - 0,046  

11 - 0,495       1,785       2,416     0,035  

12 - 0,420       1,836       2,435  - 0,014  

13 - 0,602       1,856       2,443  - 0,031  
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Usando o método de regressão linear, obtemos os seguintes gráficos: 

Figura 16 - Dispersão e tendência USBM 

 

 

Figura 17 - Dispersão e tendência Ambraseys-Hendron 

 

 

Figura 18 - Dispersão e tendência Langefors-Kihlstrom 
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Portanto os parâmetros K e b são retirados da equação linearizada nos gráficos, 

gerando a seguinte tabela de constantes: 

Tabela 7 - Constantes K e b para cada método 

 USBM AH LK 

K 10
 1,5088 

10
 1,6181

 10 
-0,1950

 

b -1,0742  -0,8595  0,9976  

 

Dessa forma consegue-se ao final reduzir em três equações, cada uma a partir de um 

modelo diferente: 

− USBM (Duvall and Fogelson, 1962) 

           (
 

√   
)
        

 

 (7) 

− Ambraseys–Hendron (1968) 

           (
 

√   
 )

        

 

 (8) 

− Langefors–Kihlstrom (1978) 

          (√
   

    
)

      

 

 (9) 

E, por fim, aplicando-se as equações (7), (8) e (9) chegamos aos resultados finais: 
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Tabela 8 - Valores finais de VPP calculados por cada método 

Nº QME (kg) VPP medido 

(mm/s) 

USBM 

(mm/s) 

AH 

(mm/s) 

LK 

(mm/s) 

1  22,568   0,640   0,756   0,843   0,563  

2  25,792   1,210   0,802   0,850   0,599  

3  25,792   1,020   0,785   0,837   0,595  

4  22,568   0,760   0,721   0,812   0,555  

5  28,210   0,570   0,799   0,826   0,617  

6  40,300   0,830   0,946   0,855   0,732  

7  58,380   1,140   1,138   0,891   0,876  

8  22,568   0,640   0,670   0,765   0,542  

9  38,688   0,890   0,885   0,820   0,707  

10  53,018   0,440   0,321   0,333   0,574  

11  77,727   0,320   0,390   0,348   0,692  

12  62,472   0,380   0,344   0,335   0,619  

13  58,036   0,250   0,328   0,330   0,595  

6.2. Comparação e confiabilidade 

Figura 19 - VPP medido x Modelos 
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que mais destoa das medições, já o modelo USBM é o que melhor se aproximou dos dados 

reais. Analisando os gráficos de dispersão pode-se afirmar que o modelo USBM apresentou 
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6.3. Diagramas utilizando o modelo preditivo 

Após a modelagem do sistema, uma aplicação prática do modelo é a criação de 

diagramas relacionando VPP, D e o QME, dessa forma o projetista do plano de fogo poderia 

ter em mãos facilmente os limites que pode usar de carga a uma certa distância da área de 

interesse abaixo de um limite pré-estabelecido de VPP. 

Os diagramas abaixo foram montados utilizando o modelo preditivo calculado neste 

trabalho com base nas equações de modelagem USBM. 

Figura 20 - Diagrama VPP x Distância utilizando o modelo preditivo 

 

Figura 21 - Diagrama Distância x QME utilizando o modelo preditivo
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 Capítulo 7

  Conclusão 

Dentro do escopo deste trabalho foi feito um extenso estudo sobre as vibrações, 

explanando melhor o conceito das mesmas, inicialmente sob uma perspectiva histórica, desde 

a antiguidade aos dias atuais, bem como métodos, procedimentos, instrumentação e normas de 

como medi-las. Grande parte dos estudos modernos de vibrações são voltados no campo da 

aplicação da engenharia, como design de máquinas, fundações, estruturas, motores, turbinas e 

sistemas de controle. Diante disso o foco deste trabalho é o estudo das vibrações visando a 

redução das mesmas a partir de um projeto adequado com intuito de evitar possíveis danos às 

estruturas próximas, de modo a analisá-las, monitorá-las e controlá-las dentro do âmbito da 

detonação para construção de túneis. 

No processo da escavação de túneis as vibrações são oriundas das mais diversas 

fontes, dentre elas destacamos a detonação de explosivos como o principal foco, uma vez que 

dissipam grande energia em um curto intervalo de tempo. As vibrações provenientes do 

método “Drill and Blast” são um dos problemas prevalecentes do processo, tanto na 

mineração quanto na construção de túneis em obras civis, visto que elas podem causar danos 

nas construções próximas e à própria estrutura do túnel dependendo da amplitude e da 

frequência das ondulações. 

Sendo assim foi feito um estudo de caso sobre o processo de construção de túneis bem 

como o acompanhamento de uma obra específica com a finalidade de levantar dados para 

calcular um modelo preditivo que determine de forma satisfatória a VPP a uma determinada 

distância a partir da carga máxima por espera de uma detonação. 

Para calcular o modelo preditivo utilizou-se uma fórmula de cálculo já existente, de 

onde podem-se associar os parâmetros que foram medidos durante este trabalho. Dessa forma, 

foram escolhidos os três modelos mais utilizados para previsão de vibrações. 

Os cálculos foram feitos a partir de uma análise estatística aplicada aos dados de 

vibração (velocidade de pico da partícula e scaled distance) abordados por meio de equações 

de três diferentes autores USBM, Ambraseys–Hendron e Langefors–Kihlstrom. De acordo 

com o resultado, a maior correlação estatística se deu utilizando os métodos de USBM e 
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Ambraseys–Hendron, com quase 80% de correlação. A partir disso foi escolhido o modelo 

USBM para gerar dois diagramas-guia para se determinar a carga máxima por espera do ciclo 

ou da previsão da VPP, tornando mais prático, mais preciso e menos empírico o cálculo 

desses valores no dia-a-dia da obra. 
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