
 
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto 

Departamento de Engenharia de Minas 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral – 

PPGEM 

 
 

 

 

 

 

ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

DE SISMOGRAFIA EM CAVIDADES NATURAIS 

SUBTERRÂNEAS 

 

 

NAIA GUIMARÃES PEREIRA 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. HERNANI MOTA DE LIMA 

Coorientador : Prof. Dr. JOSÉ MARGARIDA DA SILVA 

 

 

 

 

 

Ouro Preto/MG 

2018



ii 
 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto 

Departamento de Engenharia de Minas 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral – 

PPGEM 

 
 

 

 

ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

DE SISMOGRAFIA EM CAVIDADES NATURAIS 

SUBTERRÂNEAS 

 

Autor: NAIA GUIMARÃES PEREIRA 

Orientador: Prof. Dr. HERNANI MOTA DE LIMA 

Coorientador : Prof. Dr. JOSÉ MARGARIDA DA SILVA 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-graduação em Engenharia 

Mineral da Universidade Federal de Ouro 

Preto como parte integrante dos requisitos 

para a obtenção do título de Mestre em 

Engenharia de Mineral. 

Área de concentração: 

Lavra de minas 

 

Ouro Preto/MG 

2018



Catalogação: www.sisbin.ufop.br

P436a Pereira, Naia Guimarães.
     Análise do posicionamento de equipamentos de sismografia em cavidades
naturais subterrâneas [manuscrito]  /  Naia Guimarães Pereira. - 2018.
     127f.: il.: color; tabs. 

     Orientador: Prof. Dr. Hernani Mota de Lima.
     Coorientador: Prof. Dr. Jose Margarida da Silva.

     Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto. Escola de
Minas. Departamento de Engenharia de Minas. Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mineral. 
     Área de Concentração: Engenharia Mineral.

     1. Sismologia. 2. Grutas. 3. Mecânica de rochas. 4. Cavernas. I. Lima,
Hernani Mota de. II. Silva, Jose Margarida da. III. Universidade Federal de
Ouro Preto. IV. Titulo.

                                                                         CDU: 551.44:624.12





iii 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha família pelo 

carinho, torcida e orações.  



iv 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Deus pela força e iluminação. 

Agradeço a toda minha família pela torcida e incentivo. A minha mãe Susana por sonhar 

junto comigo e acreditar em meu melhor. A vó Elza pelas orações. As minhas madrinhas 

Kátia e Jussara pelo apoio. Ao Tio Wagner pelo carinho e atenção de sempre. Ao meu pai 

Leonardo e Vô Candico por olharem por mim de onde estiverem. 

A família Tanto Faz, sempre presente em cada novo desafio. 

Ao Caio, por dividir toda essa caminhada comigo, não me deixar desistir e ser um 

companheiro de todas as horas. 

Ao meu orientador Prof. Dr. Hernani (Xana) por todo ensinamento e paciência, por me 

guiar até o fim dessa jornada. Aos professores Prof. Dr. José Margarida e Prof. Magno 

pelo apoio, orientação, ensinamentos e enriquecimento de informações ao meu estudo. 

A Vale por fomentar estudos como esse e reconhecer a importância da educação. 

Especialmente a equipe da sismografia e cavidades: Iure, Leandro e Luiz, por todas as 

informações, oportunidades, troca de ideias e disposição. 

Ao amigo Leandro Canaan, por toda contribuição ao meu trabalho, paciência e prontidão 

em ajudar. 

Aos professores do PPGEM.  

Aos professores Profa Dra Milene Sabino Lana e Prof. Dr. Wilson Trigueiro de Sousa por 

aceitarem avaliar meu trabalho e contribuírem de forma a enriquecer e aperfeiçoar o 

mesmo. 

 

 

 

 

 



v 
 

RESUMO 

O uso de explosivos pela indústria da mineração é responsável por impactos gerados em 

áreas no entorno dos empreendimentos. A energia gerada pela detonação dos explosivos 

tem como efeito secundário a propagação de ondas, geradas pela dissipação de parte dessa 

energia, nos terrenos próximos. Essa propagação gera vibrações nas partículas que 

compõem o terreno e podem causar efeitos e danos inesperados à sua estrutura. O efeito 

dessas ondas sísmicas em cavidades naturais subterrâneas vem sendo discutido em razão 

da necessidade de se preservar o patrimônio biológico, geológico e espeleológico dessas 

cavidades. Tal preocupação tomou maior vulto em áreas com presença de cavidades 

naturais subterrâneas, principalmente, as de formações ferríferas onde há sobreposição 

com áreas potenciais de extração de minério. A legislação estabelece a preservação um 

raio mínimo de 250 m do entorno das cavidades como fator de proteção às mesmas. Esse 

raio, entretanto, pode bloquear quantidades significativas de reservas lavráveis. Diante 

disso, estudos tem sido realizados de forma a garantir um equilíbrio entre a preservação 

das cavidades naturais subterrâneas e a continuidade das atividades extrativas. Esse 

trabalho complementa estudos já realizados envolvendo cavidades em formações 

ferríferas e teve por objetivo um estudo sismográfico relacionado a alocação de 

equipamentos de sismografia em diferentes posições relativas às cavidades naturais de 

forma a criar um modelo de comportamento para fins de otimizar a instalação de 

sismógrafos e facilitar a previsão do comportamento das cavidades frente às ondas 

sísmicas. Três cavidades naturais em duas áreas diferentes foram objeto do estudo. Essas 

áreas foram caracterizadas do ponto de vista geológico e geotécnico com base em 

relatórios técnicos disponíveis e nas cavidades foram instalados equipamentos de 

sismografia em diferentes pontos. Os parâmetros relativos as ondas sísmicas foram 

aferidos e, posteriormente, usados como base para os testes estáticos realizados. Para 

construção de um banco de dados mais robusto, dados de VPP foram simulados a partir 

das equações geradas nos resultados das regressões lineares. Os testes estatísticos 

permitiram concluir que em decorrência das dimensões reduzidas das cavidades naturais 

em formações ferríferas o acoplamento dos equipamentos, interno ou externo, não 

interfere nos valores aferidos de VPP. Sendo assim, não há necessidade de se instalar os 

equipamentos no interior das cavidades, eliminando os riscos de danos as cavidades, bem 

como colaborando com a segurança operacional.  

 

Palavras chave: cavidades, ondas sísmicas, detonações. 
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ABSTRACT 

The blasting operations by the mining industry are responsible for the impacts generated 

in areas surrounding the enterprises. The energy generated by the detonation of the 

explosives has as second effect the propagation of waves, generated by the dissipation of 

part of that energy, in the near ground. The propagation of this waves generate vibrations 

in the particles that compose the ground and can cause unexpected effects and damages 

to its structure. The effect of these seismic waves on natural underground cavities has 

been discussed because it is necessary to preserve the biological, geological and 

speleological patrimony of these cavities. This concern has taken on greater importance 

in areas with natural underground cavities, mainly those of iron formations, which coexist 

with potential areas of ore extraction. The legislation establishes the preservation of a 

minimum radius of 250 m from the surroundings of the cavities as a protection factor. 

This ray, however, can block significant quantities of mining reserves. Therefore, studies 

have been carried out in order to ensure a equilibrium between the preservation of natural 

underground cavities and the continuity of extractive activities. This work complements 

studies already carried out involving cavities in iron formations and has as objective a 

seismographic study related to the allocation of seismic equipment in different positions 

relative to the natural cavities in order to create a behavioral model for the purpose of 

optimizing the installation of seismographs and facilitating the prediction of the behavior 

of the cavities because of the seismic waves. Three natural cavities in two different areas 

were the object of this study. These areas were characterized from geological and 

geotechnical point of view based on available technical reports and in the cavities seismic 

equipment were installed at different points. The parameters related to the seismic waves 

were gauged and later used as the database for the static tests performed. To construct a 

more robust database, VPP data were simulated using the equations generated in the 

results of the linear regressions. The statistical tests allowed to conclude that because of 

the reduced dimensions of the natural cavities in iron formations, the coupling of the 

equipment, internal or external, does not interfere with the measured values of VPP. 

Therefore, there is no need to install the equipment inside the cavities, eliminating the 

risks of cavity damage, as well as collaborating with operational safety. 

 

Keywords: cavities, seismic waves, detonations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A mineração é um dos principais fornecedores de matéria prima às indústrias. Os insumos 

extraídos pela mineração são em sua maioria de caráter não renovável, fazendo-se necessária 

uma exploração previamente planejada. A exploração sem planejamento pode ocasionar 

esgotamento do bem mineral antes do período desejado. 

 

 A extração de materiais diretamente do solo, faz uso de operações como desmonte, 

carregamento, transporte, as quais impactam diretamente as áreas de operação e seu entorno, 

fazendo da mineração um dos setores constantemente fiscalizados pelos órgãos ambientais. 

 

Um dos impasses encontrados pela mineração que vem sendo discutido e abordado em estudos 

e pesquisas são as áreas de exploração com presença de cavidades naturais, ou cavernas, como 

são popularmente conhecidas. Segundo a Resolução CONAMA nº005/1987 são considerados 

cavidades naturais quaisquer espaços subterrâneos que possam ser penetrados pelo homem, 

tendo a abertura identificada ou não, incluindo o conteúdo mineral e hídrico, comunidades 

bióticas e corpos rochosos onde as mesmas estão inseridas. As cavidades são formadas por 

processos naturais e ocorrem em variadas dimensões e rochas encaixantes. 

 

Em prol de preservar as cavidades naturais, vários decretos foram lançados e alterados ao longo 

do tempo. Segunda a Resolução CONAMA 347 de 2004, enquanto estudos específicos de 

forma a se dimensionar a real área de influência de determinada cavidade natural não forem 

desenvolvidos, deverá ser considerado um raio de duzentos e cinquenta metros em seu entorno, 

acrescido à projeção horizontal da mesma, como área de proteção.  

 

O decreto federal nº 6.640 de 2008 determina que cavidades consideradas de máxima 

relevância, bem como suas áreas de influência, não podem sofrer impactos irreversíveis. Já as 

cavidades classificadas nos demais níveis de relevância (alta, média e baixa), bem como suas 

áreas de influência, podem sofrer alterações irreversíveis e até mesmo serem suprimidas, desde 

que sejam realizadas ações compensatórias de caráter ambiental. Muitas dessas compensações 

são no sentido de preservar outras cavidades naturais. 

 

Grande parte das cavidades naturais catalogadas atualmente é em formações calcárias, 

entretanto, as cavidades apresentadas nesse estudo são presentes em formações ferríferas. As 
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cavidades de formação ferrífera, juntamente com seu raio de influência podem gerar 

interferências significativas quanto a área disponível de uma reserva mineral lavrável, bem 

como a implantação de obras de infraestrutura que visem auxiliar e/ou favorecer o 

empreendimento. Na atualidade há vários casos de mineradoras com um grande potencial 

mineral “bloqueado” em razão da existência de cavidades naturais nas áreas potenciais de lavra. 

 

Segundo BRANDI et at. (2015), as ondas sísmicas geradas pela detonação dos explosivos 

utilizada nas operações da mineração são o parâmetro principal a ser levado em consideração 

ao se realizar estudos que visem garantir a integridade física de uma cavidade natural. Também 

afirmam que o valor pré-determinado de 250 metros como área de influência somado à área da 

cavidade em si, pode afetar de forma considerável o planejamento de lavra, bloqueando 

quantidades expressivas de minério. 

 

Com o objetivo de superar o impasse encontrado com as cavidades naturais, as mineradoras 

vêm realizando diversos estudos afim de obter melhor conhecimento das áreas cavernícolas. 

Esses estudos abrangem: comportamento geomecânico, conhecimento da gênese, umidade, 

temperatura e de todo ecossistema do interior e entorno das cavidades, dentre outros. A ideia 

principal é encontrar um equilíbrio entre a preservação das cavidades e o avanço da mineração, 

questionando, por exemplo, a real distância mínima entre a detonação e a cavidade, a real 

necessidade de se adentrar às CNS para realização de estudos. 

 

Dentre os estudos citados acima, encontra-se o monitoramento sismográfico da região. Os 

equipamentos geralmente utilizados nesses monitoramentos são os geofones e sismógrafos, 

sendo os primeiros responsáveis na linguagem popular por “escutar a terra”, instalados em 

locais pré-determinados da cavidade ou solo, e responsáveis por captar as vibrações do terreno 

e características das ondas advindas dos processos de detonação. Já os sismógrafos são 

conectados aos geofones e são responsáveis por armazenar os dados coletados pelos mesmos. 

Os dados são posteriormente transferidos para um computador onde são armazenados. 

 

Muito utilizados para o monitoramento das detonações no entorno de comunidades, os 

sismógrafos vêm sendo bastante úteis em monitoramentos realizados também em cavidades 

naturais. 
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Apesar de sua relevância ao captar dados, a realização de testes sismográficos no interior das 

cavidades pode vir a gerar danos indesejáveis à estrutura e biota da mesma, pela instalação de 

equipamentos, e mesmo a presença humana para instalação desses. Além do mais, ao analisar 

os riscos operacionais, muitas cavidades são vistas como área de risco para se adentrar, devido 

a possíveis deslizamentos, difícil acesso, presença de animais nocivos, o que torna o local certas 

vezes não adequado à permanência humana. 

 

Diante dos desafios supracitados para instalação de equipamentos de sismografia, o ponto 

principal a ser discutido neste trabalho será acerca da alocação desses equipamentos de modo 

que esses forneçam informações mais precisas possíveis em relação às áreas cavernícolas, 

garantindo segurança tanto as cavidades, como para os que operam os equipamentos. 

Usualmente, ao se determinar o local de alocação dos equipamentos de sismografia nas 

cavidades, procuram-se áreas onde a rocha apresente maior competência, porém não há estudo 

que comprove que esse seja o melhor lugar. O estudo será realizado a partir de dados coletados 

em pesquisas de campo e análises estatísticas, analisando a influência gerada pela alocação do 

sismógrafo em pontos do interior e exterior cavidade, nas medições aferidas, com objetivo de 

verificar a real necessidade de se adentrar nas cavidades naturais subterrâneas para realização 

dos testes. 

 

O trabalho será estruturado em capítulos. O capítulo 1 sendo uma breve introdução sobre o 

trabalho. No capítulo 2 serão apresentados os objetivos gerais e específicos a serem trabalhados 

na dissertação. No capítulo 3 será realizada uma revisão bibliográfica acerca do tema cavidades 

naturais subterrâneas, bem como a ciência da sismografia, buscando relacionar esses com as 

atividades desenvolvidas pela mineração. Ainda nesse capítulo serão apresentadas equações 

que descrevam empiricamente o comportamento das ondas sísmicas geradas pelos processos 

de detonação e as normas de controle para uso de explosivos em diferentes países. No capítulo 

4 será detalhada toda a metodologia utilizada para desenvolvimento deste trabalho, desde as 

pesquisas bibliográficas iniciais, os testes de campos e posterior tratamento estatístico dos 

dados coletados através do uso de softwares. No capítulo 5 encontram-se os resultados obtidos 

através do desenvolvimento do trabalho descrito na metodologia. No capítulo 6 serão 

apresentadas considerações finais relevantes ao trabalho, e também serão apresentadas 

possibilidades de trabalhos futuros de forma a dar continuidade ao trabalho realizado, 

possibilitando melhorias e refinamento dos resultados. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos Gerais 

 

O principal objetivo dessa dissertação foi realizar um estudo sismográfico relacionado a 

alocação de equipamentos de sismografia em diferentes posições relativas às cavidades naturais 

subterrâneas. O estudo visa contribuir e agregar os estudos realizados em CNS localizadas em 

áreas de mina e sujeitas a operações de desmonte com explosivos. Esse estudo visa, ainda, 

auxiliar na busca por um parâmetro de equilíbrio entre a atividade mineral e a preservação do 

patrimônio espeleológico nacional, de forma a atender os interesses da comunidade 

espeleológica e os da indústria da mineração. Desta forma, buscar-se-á, na literatura, equações 

que possam ser usadas como base à previsões e estudos futuros. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

Visando atingir o objetivo geral, por meio dos dados fornecidos pela empresa fomentadora e 

trabalhos de campo, esse estudo aborda a influência da alocação de equipamentos de 

sismografia em diferentes pontos de uma CNS. 

 

O estudo objetivará revisar informações bibliográficas a respeito das características das CNS: 

geológicas, espeleológicas e históricas, para melhor entendimento do tema abordado. Após 

revisão, partindo de alocações predefinidas para se alocar os sismógrafos, esse estudo busca 

avaliar a influência desses locais em relação às medições ali coletadas, especialmente a 

diferença entre se alocar os equipamentos no exterior ou interior, de modo a responder questões 

como: 

 

 Qual a variação encontrada na velocidade de partícula aferida em um ponto situado no 

maciço exterior à caverna e no interior da mesma? 

 

 As diferenças de cotas entre o piso e o teto da caverna interferem nas medições 

coletadas? 
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 A cavidade apresenta as mesmas influências e pode ser considerada parte do maciço no 

qual ela está inserida? 

 

 Pequenas distâncias de alocação dos equipamentos de sismografia podem gerar 

diferenças significativas nas velocidades medidas? 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Cavidade Naturais Subterrâneas 

Cavidades naturais subterrâneas (CNS) são conhecidas pela humanidade desde a pré-história 

até os dias atuais. Na pré-história as cavidades naturais foram utilizadas por diversas 

civilizações antigas, como moradia permanente ou durante as estações mais rigorosas, como 

refúgio de grandes predadores, como espaço para práticas religiosas como oferendas e para 

sepultamentos (AQUINO, 2014). Atualmente, muitas cavernas são fonte de pesquisa para 

estudos acerca dessas antigas populações, por preservarem fósseis e materiais arqueológicos. 

 

Atualmente, uma das grandes relevâncias das cavidades naturais é o fato de abrigarem formas 

peculiares de vida, sendo muitas dessas, particulares a aquele ambiente específico. Além de 

formas peculiares de vida, há em muitas das cavidades naturais a presença de morfologias, 

espeleotemas ou gêneses todos únicos ou raros, que tornam sua conservação de suma 

importância. 

 

AQUINO (2014) destaca três tipos de utilização das cavidades pela sociedade atual: a turística 

e/ou religiosa; a científica e de educação ambiental relacionadas à espeleologia e a econômica 

pelo aproveitamento industrial de recursos disponíveis nas cavidades ou do meio em que as 

mesmas estão inseridas. 

 

No Brasil, as cavidades naturais compõem o patrimônio espeleológico nacional que segundo a 

Resolução Conama nº347/2004, constitui o conjunto de elementos bióticos e abióticos, 

socioeconômicos e histórico-culturais, subterrâneos ou superficiais, representados pelas 

cavidades ou a elas associadas. Essa resolução também determina que a área de influência sobre 

o patrimônio espeleológico é a área que compreende os elementos bióticos e abióticos, 

superficiais e subterrâneos, necessários à manutenção do equilíbrio ecológico e da integridade 

física do ambiente cavernícola. 

 

As cavidades naturais subterrâneas podem constituir sítios arqueológicos, geológicos e 

paleontológicos de suma importância, além de apresentar considerável potencial de 

armazenamento de água, relacionado às cavidades de formação calcária (as quais não serão 

abordadas neste estudo) e abrigarem inúmeras espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção 

(MARRA, 2001). 
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3.1.1. Ocorrência de Cavidades Naturais Subterrâneas no Brasil 

 

Em sua grande parte, cavidade naturais subterrâneas tendem a ocorrer em regiões cársticas, 

compostas predominantemente por rochas solúveis. Regiões cársticas têm uma característica 

peculiar que é a frequente ausência de rios superficiais, onde a maior parte de suas águas 

percorrem condutos subterrâneos. São regiões com predomínio de rochas carbonáticas: 

calcários, dolomitos, carbonatitos e mármores. 

 

O território brasileiro é composto em grande parte por terrenos propícios à ocorrência de 

cavidades subterrâneas em diferentes litologias. Segundo Piló & Auler (2005), apesar do 

potencial brasileiro situar-se na faixa de centenas de milhares de cavernas, menos de 5% das 

cavidades naturais subterrâneas brasileiras são conhecidas. 

 

Na Tabela 1 fornecida pelo CECAV (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas) 

encontra-se uma estimativa do potencial espeleológico brasileiro dividindo as cavidades por 

litologias. 

 

Tabela 1 - Estimativa do potencial espeleológico brasileiro por litologia 

Litologia 
Número de cavernas 

conhecidas 

Provável potencial 

(cavernas ainda não 

conhecidas) 

Percentagem de 

cavernas conhecidas 

Carbonatos 7.000 > 150.000 < 5% 

Quartzitos  510(*) > 50.000 < 1% 

Arenitos 510(*) > 50.000 < 1% 

Minério de Ferro 2.000 > 10.000 < 20% 

Outras litologias 200 > 50.000 < 0,5% 

*Valores aproximados, extraídos da base de dados do CECAV de 01 de junho de 2012. 

Fonte: Piló e Auler (2011) modificada. 

 

Lembrando que as cavidades naturais subterrâneas não estão distribuídas de maneira uniforme 

pelo território brasileiro, fato comprovado na Tabela 2 a qual fornece a distribuição de 

cavidades por região computada pelo CECAV até o ano de 2009. 
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                   Tabela 2 – Número de cavernas por regiões do Brasil 

Região Número e Proporção de Cavernas 

Sudeste 2.755 46% 

Centro-Oeste 1.161 19% 

Norte 1.034 17% 

Nordeste 810 13% 

Sul 280 5% 

TOTAL 6.040 100% 

                    Fonte: CECAV/ICMBio (2009), adaptada. 

 

3.1.2. Cavidades naturais subterrâneas em formações ferríferas 

 

O conhecimento acerca de cavidade naturais subterrâneas em formações ferríferas ainda é muito 

escasso e poucos são os estudos desenvolvidos sobre o assunto. Para Noce (2016), até o fim do 

século passado, as formações ferríferas não eram consideradas pela comunidade científica uma 

litologia favorável à formação de cavernas, sendo as rochas carbonáticas as principais 

responsáveis por esse processo, por isso portadoras da maior parte dos estudos espeleológicos 

existentes no Brasil. 

 

Apesar de poucos registros até então, Auler (2005), Auler & Piló (2005), Pereira (2012), dentre 

outros autores, afirmam que formações ferríferas apresentam alto potencial para presença de 

CNS, principalmente no Quadrilátero Ferrífero-MG e na Serra dos Carajás-PA. A expansão das 

minas de minério de ferro e o avanço das políticas e das leis de licenciamento ambiental 

propiciaram um crescente registro de estudos de cavidades naturais em formações ferríferas.  

 

Dado ao avanço das minas sobre cavidades naturais e dado a uma legislação ambiental mais 

rigorosa, um grande número de estudos se fizeram e fazem necessários afim de conciliar a 

atividade de mineração e a necessidade de preservar cavidades próximas, ou nos locais de lavra 

 

O Brasil, detentor das maiores reservas mundiais de ferro, também possui o maior potencial 

para o desenvolvimento de cavernas naturais nessa litologia (AULER; PILÓ, 2005). 

Atualmente, duas regiões no país que abrigam grande parte das cavernas em formações 
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ferríferas catalogadas são o Quadrilátero Ferrífero, na porção central de Minas Gerais e a Serra 

de Carajás, no Pará (PEREIRA, 2012). 

 

Segundo Pereira (2004), as cavidades naturais subterrâneas em formações ferríferas, em 9 anos, 

passaram de 8 para 1600 cavidades, e a tendência é que esse número aumente ainda mais. 

 

As cavidades naturais subterrâneas em formações ferríferas podem se desenvolver tanto em 

itabiritos, hematitas e em cangas. Nas cavernas registradas, muitas vezes não há uma distinção 

dessas litologias. Segundo Auler et al. (2014) o processo de espeleogênese em formações 

ferríferas pode estar associado a uma iniciação hipogênica, com estágios tardios elaborados em 

zona saturada profunda.  

 

O crescente registro de cavidades presentes em formações ferríferas evidência a importância de 

estudos a fim de caracterizá-las e melhor entender a influência de atividades humanas próximas 

sobre a estrutura e biota das mesmas. 

 

3.1.3. Características relevantes às cavidades naturais subterrâneas 

 

Ao se estudar as CNS é importante buscar características relevantes e comuns a essas a fim de 

melhor identifica-las e estuda-las. Certo relevo, ou a ocorrência de determinada características, 

por exemplo, podem evidenciar a presença de cavidades naturais subterrâneas em determinada 

região. 

 

Segundo Piló e Auler (2009) as CNS apresentam três principais tipos de ocorrências: na borda 

de lagoas, nas bordas dos platôs (alta, média e baixa vertente) e nas cabeceiras e borda de 

drenagens. As CNS se localizam, geralmente, em quebras do relevo, seja internamente ou 

externamente ao platô de canga (DUTRA, 2013). 

 

Cavidades naturais subterrâneas de formações ferríferas são caracterizadas por suas entradas 

estreitas nas bordas de canga em decorrência de processos erosivos, ou pequenas entradas 

verticais onde o manto da canga sofre um colapso sobre parte de um conduto, gerando assim a 

entrada (SIMMONS, 1963). 
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Pode-se identificar três padrões morfológicos principais em cavidade de litologia ferrífera, 

sendo um padrão linear, o qual é caracterizado por uma direção preferencial de 

desenvolvimento e seções mais triangulares, o outro um padrão composto por câmaras 

irregulares, caracterizado por salões interconectados através de passagens estreitas e por último 

um padrão misto entre os dois primeiros. A Figura 1 apresenta os padrões de cavidades 

presentes em formações ferríferas: à esquerda uma CNS de padrão regular, ao centro composta 

por câmeras irregulares e à direita uma CNS mista. 

 

 

Figura 1 – Padrões de CNS presentes em litologias ferríferas. (Dutra, 2013) 

 

O padrão regular provavelmente está ligado a características estruturais das formações 

ferríferas, enquanto que o padrão câmaras irregulares, está ligado a características da canga 

(NOCE, 2016). Segundo Auler & Piló (2005); Auler & Piló (2009) desmoronamentos e 

desplacamentos são bastante comuns e muitas vezes responsáveis pela formação dos salões e 

pelos inúmeros fragmentos rochosos presentes no piso das cavidades. São responsáveis também 

pela formação de claraboias, devido à proximidade de grande parte das CSN e a superfície. 

 

Auler (2005) divide as cavidades em dois tipos segundo sua espeleogênese: cavidades de erosão 

e cavidades de dissolução. As de erosão ocorrem imediatamente sob o manto de canga quando 

o mesmo é rompido por uma drenagem. Essa gênese está associada à remoção parcial do 

substrato friável, seguida por pequenos desmoronamentos laterais, lixiviação e carregamento 

deste material em direção à escarpa responsável pela evolução da caverna. Geralmente, são 
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cavidades que apresentam apenas um compartimento, com dimensões reduzidas e condutos 

mais largos. Já as cavidades de dissolução, são normalmente controladas pelo acamamento da 

formação ferrífera, aliado ao teor de material solúvel. São cavidades que tendem a apresentar 

vários compartimentos e maiores extensões. 

 

3.2. Legislação Espeleológica Brasileira 

 

O primeiro passo para a proteção e conservação do patrimônio espeleológico no Brasil foi dado 

no ano de 1986 em decorrência dos movimentos e pressões realizados pela comunidade 

espeleológica (AQUINO, 2011). Em janeiro daquele ano foi publicada a Resolução CONAMA 

nº 009/1986, que criou a Comissão Especial para tratar de assuntos relacionados à preservação 

do patrimônio espeleológico. Esta comissão especial foi composta por membros da Sociedade 

Brasileira de Espeleologia, Secretaria Especial do Meio Ambiente, Sociedade Brasileira de 

Paleontologia. 

 

Em 1987, foi sancionada a Resolução CONAMA nº 005/1987 com o objetivo de estruturar a 

exploração e/ou preservação do patrimônio espeleológico. Essa resolução aprovou o Programa 

Nacional de Proteção ao Patrimônio Espeleológico, elaborado pela Comissão Especial da 

CONAMA nº 005/1986, que, dentre outras funções, estabelece que seja realizado um 

cadastramento sistemático do patrimônio espeleológico nacional e a obrigatoriedade de 

elaboração do Estudos de Impacto Ambiental (EIA) em empreendimentos potencialmente 

lesivos ao patrimônio espeleológico. 

 

A primeira definição para cavernas foi estabelecida na Resolução CONAMA nº 005/1987 

como: “Toda e qualquer cavidade natural subterrânea penetrável pelo homem, incluindo seu 

ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, as comunidades animais e vegetais ali agregadas e o 

corpo rochoso onde se insere. ” 

 

Com a Constituição Federal, em seu artigo 20, inciso X, as cavidades naturais passaram a ser 

consideradas bens da união, com garantia de proteção, conservação e preservação (BRASIL, 

1988). MARRA (2008) considera a legislação brasileira bastante consistente ao conseguir 

solucionar o problema: as cavidades naturais deixam de ser reconhecidas apenas como bens 
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para aproveitamento econômico dos recursos naturais, e passam a ser reconhecidas como 

recursos ambientais. 

 

A portaria IBAMA n° 887, publicada no dia 15 de junho de 1990 destaca a necessidade de 

promover a realização de diagnóstico da situação do patrimônio espeleológico nacional, limita 

o uso das cavidades naturais subterrâneas apenas a estudos de ordem técnico-científica e 

reafirma a obrigatoriedade da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para as ações 

ou empreendimentos de qualquer natureza. Entretanto, essa portaria ainda não define os 

parâmetros que devem ser utilizados no processo de licenciamento e nem estabelece que 

cavidades naturais podem ser alvo de supressão (AQUINO, 2011). 

 

O Decreto Federal nº 99556/1990 concede ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) a função de órgão regulador, para fiscalizar, controlar 

e preservar o uso do patrimônio espeleológico nacional. Esse decreto integra as cavidades 

subterrâneas ao patrimônio cultural brasileiro, reafirmando sua proteção integral. Esse Decreto 

apresenta uma nova definição de cavidades, proposta anteriormente pela portaria nº887 do 

IBAMA: 

 

‘Parágrafo único. ‘Entende-se como cavidade natural subterrânea todo e qualquer 

espaço subterrâneo penetrável pelo homem, com ou sem abertura identificada, 

popularmente conhecido como caverna, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral 

e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se 

inserem, desde que a sua formação haja ocorrido por processos naturais, 

independentemente de suas dimensões ou do tipo de rocha encaixante. Nesta 

designação estão incluídos todos os termos regionais, tais como gruta, lapa, toca, 

abismo, furna e buraco’ 

 

Em 1997 o IBAMA publica a Portaria nº 057, que cria o Centro Nacional de Estudo, Proteção 

e Manejo de Caverna (CECAV). O CECAV é um órgão ligado ao IBAMA, com pessoal 

especializado em espeleologia e áreas afins e é responsável por analisar e regulamentar os 

processos envolvendo áreas com a presença de cavidades naturais. 

 

Em 2004 é sancionado a Resolução CONAMA nº 347/2004, com o objetivo de aprimorar e 

atualizar o Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio Espeleológico. Essa resolução 

determina que até que sejam realizados estudos específicos para definir a área de influência 

sobre o patrimônio espeleológico, a área de influência de uma dada cavidade natural será sua 
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projeção horizontal acrescida de um entorno de 250 m, valor muito questionado pela indústria. 

De acordo com DUTRA (2017), essa dimensão de influência tem fundamento no arbitramento 

realizado quando um cidadão, o qual pretendia arrendar determinado terreno, estipulou esse 

valor como base para cálculos de impostos, afirmando que o mesmo seria um raio seguro em 

relação às cavidades, e assim esse valor permaneceu. 

 

Segundo a Resolução CONAMA nº 347/2004, dentre os parâmetros necessários para se 

aprimorar a análise de caracterização das cavidades, bem como avaliação dos impactos ao 

patrimônio, estão: 

 

I - suas dimensões, morfologia e valores paisagísticos; 

 

II - suas peculiaridades geológicas, geomorfológicas e mineralógicas;  

 

III - a ocorrência de vestígios arqueológicos e paleontológicos;  

 

IV - recursos hídricos;  

 

V - ecossistemas frágeis ou espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção;  

 

VI - a diversidade biológica; e  

 

VII - sua relevância histórico-cultural ou socioeconômica na região. 

 

Outro ponto relevante da Resolução CONAMA nº 347/2004 é a instituição do Cadastro 

Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE), com o qual será possível um avanço do 

conhecimento técnico-científico acerca do patrimônio espeleológico, auxiliando a gestão desse 

patrimônio, através de armazenamento e disponibilização de dados. A implementação e 

fomento do CANIE, constituirão um importante instrumento no monitoramento do patrimônio 

espeleológico. 

 

O desenvolvimento de empreendimentos, principalmente no setor mineral, frente à política 

espeleológica de pouca flexibilidade, passou a gerar um descontentamento por parte de 
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empresas e investidores da comunidade industrial, que passaram a pressionar por uma 

amenização da legislação presente.  

 

Dessa forma, é lançado em novembro de 2008, o Decreto nº 6.640 que classifica as cavidades 

naturais em graus de relevância: máximo, alto, médio e baixo, de acordo com uma análise de 

atributos biológicos, paleontológicos, cênicos, dentre outros. As cavidades naturais 

consideradas de grau de relevância máximo, bem como sua área de influência, não podem sofrer 

impactos irreversíveis. Já as cavidades de alto, médio e baixo graus de relevância, podem sofrer 

impactos irreversíveis, desde que, no caso de cavidades de grau alto e médio sejam realizadas 

medidas ditas compensatórias.  A determinação do grau de relevância foi posteriormente 

regulamentada através de Instituição Normativa do Ministério do Meio Ambiente IN nº 

02/2009. 

 

Parte da comunidade científica se posicionou com insatisfação diante da publicação do Decreto 

6.640, afirmando que ele traz uma flexibilização da legislação e favorece a degradação do 

patrimônio espeleológico, já que algumas cavidades podem ser legalmente suprimidas. Apesar 

dos pós-e-contras, o Decreto continua vigente e possíveis alterações ainda não foram realizadas. 

 

Não foram encontradas, até o ano vigente, legislações espeleológicas internacionais que 

pudessem servir de base, ou até mesmo comparação para o desenvolvimento da legislação 

voltada às cavidades no Brasil. 

 

3.3. Sismografia aplicada à mineração 

 

As cavidades naturais subterrâneas coexistentes à mineração sofrem influência direta das 

vibrações geradas nos processos de detonação dos explosivos. Juntamente com a necessidade 

de aprofundar estudos relativos a gêneses e biologia das CNS, ressalta-se a importância de 

estudar para melhor entender o fenômeno ondulatório de movimentação das partículas da 

superfície causado pelas detonações. A ciência que estuda o comportamento dessas ondas é a 

sismografia. 

  

A sismografia, segundo dicionários da língua portuguesa, é a ciência que estuda os sismos: 

liberação súbita de energia que provoca movimentos da superfície terrestre. A energia aferida 
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pelos equipamentos de sismografia pode ter origem natural, como no caso de terremotos, ou 

não naturais, proporcionado pela operação de equipamentos e atividades em operação nos locais 

próximos à ocorrência da medição. 

 

Em uma mina, a energia gerada é dita não natural, já que provem das atividades operacionais 

como transporte, detonação, dentre outras. Essas operações geram ondas sísmicas que, 

frequentemente e quando necessário, são registradas pelos sismógrafos. A amplitude das ondas 

no sismograma é proporcional à magnitude do sismo, enquanto que a intensidade sísmica é a 

medida dos efeitos gerados pelo sismo em determinado local. 

 

3.3.1. Equipamentos utilizados em testes de sismografia 

 

Geofones e sismógrafos são utilizados nas aferições sismográficas. Geofones são equipamentos 

fixados na superfície para o registro das ondas sísmicas. Sismógrafos são instrumentos que 

registram a intensidade das vibrações geradas na superfície e podem medir também a pressão 

acústica proveniente das detonações, gerando ao final um sismograma (gráfico gerado com os 

dados aferidos que indica as diferentes características da propagação de ondas sísmicas). 

Geofones e sismógrafos são utilizados em conjunto e seus papéis se completam durante as 

medições. 

 

Na Figura 2 tem-se os equipamentos de sismografia supracitados, à esquerda da imagem os 

geofones e à direita o sismógrafo.  

 

 

Figura 2 – Equipamentos utilizados em testes de sismografia. 
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Os sismógrafos profissionais são capazes de captar sem interrupção o registro dos movimentos 

no solo. Seu princípio fundamental de funcionamento é considerado simples: é colocada uma 

massa, a qual permanece praticamente inerte às movimentações relativas ao terreno. Junto a 

essa massa é acoplado um sistema de alavancas muito leves, ou quais através de um dispositivo 

adequado, efetua os registros. O sismograma pode assim ser considerado, como uma 

representação amplificada entre os movimentos relativos entre o solo e a massa (MOURA & 

NETO, 2016). 

 

Com o desenvolvimento e aperfeiçoamento da sismografia, é possível se conhecer mais acerca 

das estruturas que compõem os terrenos, auxiliando nas operações, de forma que essas sejam 

planejadas com maior segurança. A medida prévia da sismografia de determinados locais pode 

evitar possíveis acidentes, pois com ela pode-se prever o comportamento daquela porção diante 

das operações que serão instaladas nas proximidades. 

 

3.3.1.1. Influência do acoplamento dos equipamentos de sismografia na coleta 

de dados 

 

A utilização de equipamentos de sismografia tem suma importância no monitoramento dos 

impactos de operações que envolvem desmonte com explosivos. Os processos críticos dos 

testes de sismografia incluem a instalação dos equipamentos e o acoplamento correto dos 

equipamentos de sismografia que influenciam diretamente na resposta da vibração ou 

velocidade das partículas. 

 

Os geofones podem ser acoplados em rochas, solos e até em concreto, quando as aferições são 

realizadas em edificações, por exemplo. Segundo Djordjevic (1995), a medição eficaz e acurada 

das vibrações é essencial para se prever possíveis danos e avaliar a performance da detonação.  

 

É importante verificar que o geofone esteja firmemente conectado à superfície para que seja 

capaz de transmitir exatamente a vibração dessa (GOMES, 2017). O transdutor acoplado de 

forma inadequada à superfície pode estar exposto a influências de movimentação do meio que 

prejudicam no registro da vibração (DJORDJEVIC, 1995). Essas influências podem causar 

distorções nas características coletadas sobre a onda e tornar os dados aferidos não confiáveis 

ou representativos. 
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Os materiais utilizados para fixar os geofones às superfícies incluem fitas adesivas de dupla 

face, epóxi, cimento de secagem rápida (gesso), parafusos, sacos de areia e também a possível 

abertura de uma cava do solo, com a introdução de geofone em seu interior, cada qual sendo 

utilizado de acordo com características do local de acoplamento. 

 

Segundo (GOULART et al, SD), para superfícies duras, como concreto, rochas e asfalto a 

acoplagem utilizando-se fitas de dupla face, epóxi e gesso é mais eficiente. Uma boa eficiência 

das medições depende da resistência entre o material de aderência na superfície e o geofone. 

Em superfície limpas e secas ou placas de concreto, fitas de dupla face são uma boa opção. 

Entretanto, se a superfície apresentar sujeiras, a aderência da fita será reduzida e sua fixação 

não será eficaz. Se a superfície estiver molhada, o uso de fitas adesivas pode ser totalmente 

ineficaz. No caso de superfícies ásperas, epóxi e gesso são opções mais indicadas, por 

permitirem uma maior área de contado com a superfície. Outra opção é moldar o gesso ou epóxi 

com uma parte sobressalente em torno do geofone para reduzir, ainda mais, a tendência ao 

movimento.  

 

Na Figura 3 pode-se observar um geofone acoplado no exterior de uma cavidade natural 

subterrânea fazendo-se uso de cimento de secagem rápida (gesso). 

 

 

Figura 3 – Geofone acoplado ao terreno exterior à CNS. 
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Alguns modelos de equipamentos de sismografia necessitam que o geofone esteja nivelado para 

uma correta aferição dos dados. Este fato dificulta ainda mais o seu acoplamento, pois o mesmo 

deverá ser alocado em uma superfície plana horizontal, impossibilitando sua utilização em 

paredes de cavidades naturais, por exemplo. 

 

A grande variedade de métodos e materiais utilizados no acoplamento dos equipamentos torna 

difícil a escolha dos mesmos. Em alguns casos, pode ser necessário adoção de diferentes tipos 

de instalação para um mesmo monitoramento, por exemplo. Esses fatos evidenciam a 

importância da realização de testes, os quais sistematicamente analisarão a melhor opção para 

cada caso de aferição. 

 

3.3.2. Ondas sísmicas geradas por processos de detonação 

 

Existem muitas variáveis e características do local que, coletivamente, resultam na formação 

de uma onda de vibração bastante complexa. Muitos parâmetros, controlados ou não, 

influenciam a amplitude das vibrações no solo, tais como: a distância da fonte, propriedades da 

rocha, geologia local, topografia de superfície, quantidade e propriedades explosivas, como 

valores de carga de fundo ou coluna, além de outros parâmetros operacionais (MOHAMED, 

2010). 

 

As ondas sísmicas geradas como consequência de uma detonação propagam pelo 

terreno/maciço e são atenuadas gradualmente de acordo com a distância percorrida por elas. 

Segundo ALMEIDA (2013), as ondas sísmicas são resultado da natureza elástica dos materiais 

rochosos ao retornar à posição original após passagem das ondas. RICHARDS & MOORE 

(2012) classificam essas ondas em ondas primárias (P) ou de compressão, ondas secundárias 

(S) ou de cisalhamento, e ondas de superfície Rayleigh e Love (R e L). 

 

Segundo MOHAMED (2010); LOURO (2009), as ondas “P” e “S “são denominadas ondas de 

corpo, ou volumétricas, pois elas propagam no “corpo” do material que as transmite. Já as ondas 

Rayleigh e Love, são chamadas ondas de superfície. 

 

As ondas P são as de maiores velocidades e são as responsáveis pelas vibrações na rocha de 

mesma direção da onda (longitudinais), devido a sua velocidade são as primeiras ondas a serem 
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percebidas pelos equipamentos de sismografia.  Já as ondas secundárias (S), são mais lentas e 

responsáveis pelas vibrações das rochas, perpendicularmente em relação à direção da onda 

(transversais). As ondas Rayleigh e Love são ondas com valores menores de velocidade de 

propagação e podem propagar em qualquer superfície de contato entre dois materiais distintos, 

como rocha-água, rocha-ar. A figura 4 ilustra a propagação de ondas sísmicas geradas em 

processos de detonação. 

 

 

Figura 4 – Propagação das ondas sísmicas geradas pelos processos de detonação (Fonte: 

adaptado de RICHARDS & MOORE 2012). 

 

As figuras 5 e 6 ilustram como ocorre o movimento ondulatórios das ondas P e S, 

respectivamente. Dessa ilustração, pode-se observar que as ondas P geram vibrações na mesma 

direção da onda propagada, enquanto que as ondas S geram vibrações perpendiculares à direção 

das mesmas. 
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Figura 5 – Movimento ondulatório das ondas P (Fonte: adaptado de RICHARDS & MOORE 

2012). 

 

 

Figura 6 – Movimento ondulatório das ondas S (Fonte: adaptado de RICHARDS & MOORE, 

2012). 
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As figuras 7 e 8 ilustram como ocorre o movimento ondulatório das ondas R e L, 

respectivamente. A onda de Rayleigh ou R é uma onda longitudinal e provoca principalmente 

um movimento vertical. Além de ser a onda de superfície mais comumente observada, carrega 

a maior parte da energia do solo e, consequentemente, é mais susceptível de causar danos. A 

onda Love ou L também chamada de onda Q (do alemão querwellen) causa vibrações 

transversais no plano horizontal sem deslocamento vertical (MOHAMED, 2010). 

 

  

Figura 7 – Movimento ondulatório das ondas R (Mohamed, 2010). 

 

 

 

Figura 8 – Movimento ondulatório das ondas L (Mohamed, 2010). 
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Nas imediações das detonações, esses quatro tipos de ondas chegam simultaneamente a 

determinado ponto, tornando quase impossível o trabalho de identificação das mesmas. 

Entretanto, se tratando de distâncias maiores é possível através de monitoramentos 

sismográficos, realizar a separação e identificação dessas ondas (JIMENO, 1995; 

NICHOLSON, 2005). 

 

3.3.2.1. Características das ondas sísmicas geradas por processos de detonação 

 

As principais características relativas às ondas sísmicas são, de acordo com BERNARDO 

(2004): 

 

 Período (s): tempo necessário para completar um ciclo. 

 Deslocamento de partícula (m): espaço percorrido por uma partícula, quando excitada 

pela onda. 

 Velocidade de vibração (mm/s): deslocamento das partículas, causado pela passagem 

da onda, por unidade de tempo. 

 Aceleração (m/𝑠2): variação da velocidade das partículas, por unidade de tempo. 

 Frequência (Hz): número de ciclos por segundo. 

 Comprimento de onda (m): comprimento de um ciclo completo. 

 Velocidade de partícula de pico (mm/s): máximo valor instantâneo da velocidade de 

uma partícula em um ponto durante determinado intervalo de tempo. 

 

3.3.3. Equações que descrevem o comportamento de ondas sísmicas geradas nos 

processos de detonação 

 

A velocidade de vibração da partícula de pico (VPP) é o parâmetro atualmente utilizado como 

critério para a avaliação dos danos que a atividade possa vir a gerar em estruturas físicas 

próximas a fonte de geração de ondas, como em cavidades naturais.  

 

Segundo Azevedo (2003), a velocidade de propagação das ondas sísmicas tende a diminuir 

gradativamente a medida que se distancia da fonte, ocasionando a diminuição da VPP. Na 

prática, entretanto, nem sempre as ondas são atenuadas com a distância.  
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A velocidade de vibração de partícula de pico é uma variável vetorial, portanto, pode apresentar 

valores diferentes em suas componentes ortogonais (VPP longitudinal, transversal e vertical). 

Para determinados cálculos, assume-se o maior valor dentre as componentes como o valor da 

VPP. Em outros casos determina-se a resultante desses valores. 

 

Parte significativa dos estudos analisados para realização da presente dissertação consideram 

que para a estimativa dos níveis de vibração (expressos em termos da velocidade de vibração 

de pico), as variáveis mais utilizadas em equações empíricas são a distância entre o ponto de 

detonação e o ponto de medição, a carga máxima por espera, ou carga máxima de retardo 

detonada e os fatores físicos ligados às litologias que compõem o terreno por onde as ondas se 

propagam.  

 

BARROS (2008) e SILVA (2012) afirmam que uma das equações propostas para se determinar 

valores da velocidade de vibração da partícula de pico que tem apresentado grande aceitação 

em todo mundo é a proposta pelo suíço Langefors, que relaciona a VPP com a distância e a 

carga utilizada no processo de desmonte. A equação proposta por Langefors está descrita na 

Equação 1.  

 

𝑣 = 𝐾 ∗ (
𝑄

𝐷
3

2⁄
)

1
2⁄ .............................................................................................(Equação 1) 

 

Onde: 

v é a velocidade de vibração de partícula de pico, também conhecida como VPP (mm/s); 

Q é a carga máxima por espera de explosivos (kg); 

D é a distância do ponto de detonação ao ponto onde a medição está sendo feita (m); 

K é um coeficiente adotado segundo o tipo de rocha do maciço. 

 

São encontradas variações para a equação de Langefors em estudos variados. Essa variação 

ocorre devido a adaptações da fórmula para situações divergentes, como características do 

terreno onde a medição foi aferida, como rochas mais duras ou mais friáveis e níveis superiores 

ou inferiores de carga máxima de detonação, dentre outros. 

 

Dentre essas variações, tem-se a equação recomendada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), e pelo antigo United States Bureau of Mines (USBM), nos Estados Unidos 
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da América, hoje NIOSH. A equação é representada na Equação 2 e leva em consideração a 

distância escalonada (DE) em raiz quadrada que é dada por D/Q^1/2.  

 

𝑣 = 𝐾 ∗ (
𝐷

𝑄
1

2⁄
)−𝑚.............................................................................................(Equação 2) 

 

Na equação 3 de Ambreseys-Hendron, citada por Ozer et al. (2007), utiliza-se a distância 

escalonada em raiz cúbica. Barros (2008) afirma que escalas em raiz cúbica ou raiz quadrada 

não apresentam variações significativas. 

 

𝑣 = 𝐾 ∗ (
𝐷

𝑄
1

3⁄
)−𝛽.............................................................................................(Equação 3) 

 

Dinis da Gama (1998), Hustrulid (1999) e Bernardo (2004) reconhecem a equação (4) proposta 

por Johnson (1971) como sendo também uma das que descrevem empiricamente o 

comportamento das ondas sísmicas geradas no terreno pelo desmonte de rocha com explosivos. 

 

𝑣 = 𝑎 ∗ 𝑄𝑏 ∗ 𝐷𝑐...............................................................................................(Equação 4) 

 

Onde: 

𝑣: velocidade de vibração de partículas máxima resultante (mm/s). 

𝑄: carga máxima por espera (kg). 

𝐷: distância entre os pontos de detonação e medição. 

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑚 𝑒 𝛽: constantes da litologia local e características das detonações. 

 

LOURO (2009) apresenta um estudo com base na equação de Johnson modificada, tendo como 

base a comparação entre os cálculos tradicionais e utilizando-se diferentes ponderações 

relacionadas a Q. Tradicionalmente, Q é dado pela carga explosiva indiferenciada detonada por 

retardo (todas as equações do presente estudo), mas pode também ser ponderada: pela 

detonação, pela potência relativa, pela energia de detonação e pela energia total. Essas e outras 

ponderações consideram a carga explosiva como uma combinação entre a carga de fundo e a 

carga de coluna e a variação dessas foi realizada a fim de possivelmente se encontrar 

coeficientes de correlação mais elevados nos testes estatísticos. 
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Equações como as desenvolvidas por LANGEFORS (1978) e JOHNSON (1971), assim como 

USBM e Ambreseys-Heldron, permitem calcular, empiricamente, qual a carga máxima de 

explosivo por tempo que pode ser aplicada em determinada detonação, sem que essa cause 

danos indesejáveis a um ponto localizado a uma distância D, previamente medida entre a 

operação e o ponto que se deseja realizar a aferição, utilizando-se equipamentos específicos. 

 

A atenuação das ondas sísmicas, como supracitado, nem sempre segue um comportamento 

padrão. A geometria do meio de propagação pode ser responsável por fazer com que as ondas 

se concentrem ou se sobreponham a outras refletidas, gerando medições mais altas, mesmo em 

pontos mais afastados (AZEVEDO & PATRÍCIO, 2003). Sendo assim, para cada situação, é 

de suma importância que sejam realizados testes prévios ao se fazer uso dessa ou de outras 

equações, pois cada área pode apresentar características próprias, podendo assim, alterar os 

valores esperados, levando a varrições significativas. 

 

3.3.4. Impactos causados pelas ondas geradas no processo de detonação 

 

Para que se alcance o fraturamento desejado da rocha, é necessário que a tensão gerada pela 

detonação dos explosivos seja superior a resistência dinâmica da rocha (MELO, 2010). Ao ser 

detonado, o explosivo se decompõe em frações de segundo, provocando a fragmentação das 

rochas e gerando grande volume de gás e ondas de choque. Entretanto, nem toda energia dos 

explosivos é empregada no desmonte das rochas, somente uma parte da energia dos explosivos 

(entre 20 a 30%) é utilizada para esta finalidade, o restante da energia se dissipa, causando 

impactos ambientais (MELO, 2010). Os principais impactos causados pelo desmonte de rocha 

com explosivos são a poeira, a geração de gases tóxicos, as vibrações no solo e a sobrepressão 

acústica (PERSSON et al., 1994). LOURO (2009) define a vibração como o movimento 

ondulatório de determinado material, seja ele sólido ou fluido, o qual foi afastado da sua posição 

de equilíbrio. 

 

Estudos realizados por LANGEFORS (1978), ESTON (1998) e BACCI (2000), apresentam 

valores similares para o balanço energético de uma detonação, a partir da energia transmitida 

ao maciço. Esses valores, segundo NETO (2004), são: 

 

 fragmentação: 15 ~ 18%; 
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 deslocamento do maciço: 5 ~ 6%; 

 energia térmica e ruídos (perdas na atmosfera): 36 ~39%; 

 vibrações no terreno: 40%; 

 outros (ultralançamentos, ultraquebra): 2,5 ~3%. 

 

A primeira intenção ao se detonar um explosivo é que sua energia fragmente a rocha adjacente, 

porém há um resultado secundário, a movimentação do solo na vizinhança da detonação, cuja 

amplitude depende da distância da detonação, da energia liberada e das condições geológicas 

locais (MOHAMED, 2010). Essa movimentação, dentre outros fatores, pode vir a gerar danos 

indesejáveis a comunidades próximas, bem como a áreas com presença de cavidades naturais, 

objeto de estudo dessa dissertação. 

 

Segundo a U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS (1995), a sobrepressão acústica ou ruídos 

gerados nos processos de detonação podem ser causas de objeções públicas e quebras de vidros 

das edificações próximas. Fatos como esses podem ser prevenidos utilizando-se material de 

tampão apropriado e evitando detonações durante dias em que as condições climáticas são 

adversas. A U.S ARMY CORPS OF ENGINEERS (1995) relata, ainda, que o aumento da 

vibração é proporcional à quantidade de explosivo utilizada no desmonte e que é possível se 

utilizar de acessórios de detonação para atrasar a sequência de iniciação dos furos em uma 

malha de forma a controlar as vibrações. 

 

As ondas sísmicas geradas pelo uso de explosivos no desmonte de rochas são, sem dúvida, o 

maior impacto em potencial de uma atividade de mineração sobre a integridade física de uma 

cavidade. Nesse contexto, é bastante relevante que se tenha conhecimento acerca das reais 

fragilidades das estruturas, tanto das cavidades como dos maciços rochosos em que elas estão 

inseridas, identificando deformações ou movimentos não visíveis (internos à rocha) ou pouco 

perceptíveis (microfissuras), bem como a quantificação da resistência mecânica dos diferentes 

tipos litológicos. Esses estudos são fundamentais para estabelecer análises preditivas mais 

precisas sobre o comportamento estrutural das cavidades com a aproximação das operações de 

lavra (BRANDI et al., 2015).  

 

A realização prévia de testes sismográficos é de suma importância no sentido da predição de 

danos em estruturas próximas ao empreendimento através de modelos de atenuação baseados 
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nos dados coletados durantes esses testes (SILVA, 2012). Reafirmando a importância de 

estudos de carácter preventivo, citados no parágrafo anterior. 

 

3.4. Normas para o uso de explosivos na mineração 

 

Com a falta de estudos e leis que se apliquem diretamente a cavidades naturais, técnicos 

envolvidos nessa questão têm seguido estudos relativos de impactos em edificações e 

populações próximas e adaptado, na medida do possível, o que for necessário para as cavidades 

naturais subterrâneas.  

 

O uso de explosivos em atividades como a mineração é constantemente controlado, de forma a 

se realizar um desmonte adequado e controlar possíveis danos às estruturas de edificações 

próximas e também ao bem-estar de populações do entorno. Dentre os impactos causados por 

essas atividades encontram-se: propagação de ruído, vibrações, ultra lançamento e sobrepressão 

atmosférica. 

 

As vibrações do solo e do ar produzidas por detonações são frequentemente percebidas pelas 

populações residentes do entorno das minas. Há uma tendência das autoridades reguladoras, 

especialmente as de meio ambiente, de impor limites aos níveis de vibração, em razão das 

pressões exercidas pela população. A medida em que as operações localizam-se mais próximas 

de áreas urbanas, há um aumento dessas preocupações, e consequentemente, das limitações. 

 

As vibrações de partículas geradas pelas ondas dos processos de detonação podem afetar 

diretamente a estrutura de casas e edifícios, podendo trazer certa instabilidade e em casos mais 

graves danos irreversíveis que chegam a inviabilizar que as pessoas continuem habitando 

determinado local, ou até mesmo causando acidentes fatais. 

 

A velocidade de vibração da partícula de pico (VPP) é o parâmetro que expressa a melhor 

correlação aos possíveis acidentes associados a estruturas civis que são resultados de vibrações 

nos terrenos. BACCI ET AL. (2003) afirmam que a maioria das normas que avaliam danos 

estruturais, levam em consideração a velocidade e também a frequência da vibração. Algumas 

normas foram elaboradas através da análise de parâmetros como tipo de construção e material 

utilizado, através de dados experimentais, já outras, se baseiam apenas em dados empíricos. 
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Dentre as normas de controle de vibração provocadas pelo uso de explosivos em áreas urbanas, 

encontram-se a dos países europeus e americanos. Essas normas são apresentadas, a seguir, para 

que seja possível traçar semelhanças e diferenças relevantes entre elas. 

 

3.4.1. Norma Alemã para controle de vibrações 

 

Enquanto a Alemanha era dividida entre Oriental e Ocidental, haviam normas distintas em cada 

uma das partes. Na Alemanha Ocidental eram admitidas diferentes frequências relacionadas a 

tipologia estrutural do edifício e, apenas a componente vertical da VPP era tida como referência. 

Enquanto isso, na Alemanha Oriental a norma vigente analisava dois parâmetros: quatro tipos 

distintos de tipologia estrutural do edifício que receberia as vibrações analisadas e a frequência 

característica a cada fenômeno vibratório (BACCI, 2003). 

 

Com a unificação da Alemanha em 1989, foi estabelecida uma norma-padrão única, a DIN 4150 

(1986), que é utilizada até então. A Norma DIN 4150 estabelece valores limites de VPP 

considerando como parâmetros limitadores o intervalo de frequência e a tipologia de cada 

estrutura. As estruturas são classificadas como edifícios industriais, habitações e monumentos 

e construções delicadas (KLEN, 2010). 

 

A Tabela 3 apresenta os valores admitidos de VPP pela norma alemã DIN 4150 para a avaliação 

dos danos estruturais em edifícios causados pelas vibrações do terreno. 
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Tabela 3 – Valores admitidos de VPP para avaliação de danos estruturais pela Norma Alemã - 

DIN 4150 

Tipos de estrutura 

Fundação 
Andar mais alto dos edifícios 

Frequência 

<10              10-50              50-100 Qualquer frequência 

Industrial 20mm/s     20-40mm/s     40-50mm/s 40mm/s 

Habitações 5mm/s      5-15mm/s      15-20mm/s 15mm/s 

Edifícios 
particularmente 

delicados 
3mm/s         3-8mm/s        8-10mm/s 8mm/s 

  Fonte: Adaptado de Bacci (2003). 

 

Da Tabela 3, as frequências são analisadas em três intervalos. A norma prevê, que para 

frequências acima de 100 Hz, a estrutura é capaz de suportar altos níveis de vibração. Os valores 

de VPP variam de 3 mm/s em edifícios particularmente delicados (hospitais, monumentos, 

construções de valores histórticos) com frequência inferior a 10 Hz, até 50 mm/s em estruturas 

industriais com frequência de 50 até 100 Hz. 

 

Segundo SISKIND (2000), NOGIRI (2001), a norma alemã, tem como um de seus pontos 

relevantes, ter sido elaborada não apenas levando em consideração a possibilidade de danos 

estruturais, mas, também, com base em critérios relativos à percepção humana sobre as 

vibrações de modo a garantir o bem-estar da comunidade. 

 

3.4.2. Norma Inglesa para controle de vibrações 

 

As normas britânicas citadas por BACCI (2003) como sendo as mais relevantes são a BS 5228 

(1997) – Controle de Ruído e Vibração em Construções e Áreas a céu aberto, a BS 6472 (1992) 

– Guia para Avaliação da Exposição Humana à Vibração em Edifícios e a BS 7385 (1990) – 

Avaliação e Medições de Vibração em Edifícios. 

 

A BS 5228 recomenda que estruturas livres e flexíveis apresentem um limite de 20 mm/s para 

vibrações intermitentes e 10 mm/s para vibrações contínuas, para que não sofram danos. Já para 
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as estruturas pesadas e rígidas os patamares limites superiores a 30 mm/s para vibrações 

intermitentes e 15 mm/s para contínuas. Em frequências consideradas muito baixas (abaixo de 

10 Hz), grandes deslocamentos e deformações necessitam de valores mais baixos de VPP, 

enquanto que, em altas frequências (acima de 50 Hz), deformações reduzidas permitem que a 

VPP aumente consideravelmente. 

 

A BS 7385 é responsável por discutir as medidas de vibrações em estruturas próximas, como 

edifícios. Essa norma estabelece que os registros sejam feitos em área externa à propriedade, 

em terreno imediatamente adjacente ao local de detonação. É permitido, em caso de 

reclamações, que se monitore as vibrações no interior da propriedade dos próprios reclamantes, 

considerando os efeitos mais relevantes. 

 

A parte 2 da BS 7385 atribui uma maior atenção para a investigação de danos causados. Já a 

parte 3 classifica os danos em três tipologias: danos cosméticos, danos menores e danos maiores 

ou estruturais, baseados todos em termos e VPP e frequência. A BS 6472 é uma norma voltada 

à percepção humana sobre as vibrações. 

 

As Normas Inglesas definem quatro parâmetros a serem utilizados para se definir a magnitude 

da vibração do terreno. Os parâmetros incluem o deslocamento, a velocidade da partícula, a 

aceleração da partícula e a frequência. Sendo a VPP o parâmetro mais aplicado em todas as 

normas (BACCI, 2003). 

 

3.4.3. Norma Espanhola para controle de vibrações 

 

A norma espanhola para controle sobre vibrações é a UNE 22-381–“Control de Vibraciones 

Producidas por Voladuras” e foi criada em 1993. Essa norma relaciona intervalos de frequência 

e tipos de estruturas com as velocidades de partícula segundo o gráfico apresentado na Figura 

9. 
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Figura 9: Limites de velocidade de partícula de pico segundo a norma espanhola (Silva, 2012). 

 

Segundo SANCHIDRIÁN (2000), os grupos I, II e III referem a tipos de estruturas, sendo: 

 

Grupo I: Edifícios e estruturas industriais de concreto armado ou estruturas metálicas. 

Grupo II: Edifícios habitacionais, escritórios, centros comerciais e de lazer, edifícios e 

estruturas de valor arqueológico, arquitetônico ou histórico que não apresentem sensibilidade 

especial a vibrações. 

Grupo III: Estruturas de valor arqueológico, arquitetônico ou histórico que apresentem 

sensibilidade especial a vibrações, seja por elas próprias ou por elementos que estas possam 

conter. 

 

3.4.4. Norma Portuguesa para controle de vibrações 

 

A Norma Portuguesa atualizada, NP 2074 – 2015 considera o tipo de estrutura e a frequência 

para definição de velocidades máximas de vibração de partícula de pico. 

 

A Tabela 4 apresenta os valores máximos de velocidade de partícula de pico segundo a norma 

portuguesa. 
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Tabela 4 – Limites de velocidade de partícula de pico segundo a norma portuguesa 

Tipos de estruturas Velocidade máxima de vibração de partículas (mm/s) 

Frequência dominante, f 

f ≤ 10 Hz 10Hz < f ≤ 40 Hz f > 40 Hz 

Sensíveis 1,50 3,00 6,00 

Comuns 3,00 6,00 12,00 

Reforçadas 6,00 12,00 40,00 

Fonte: BARRETO (2006). 

 

A Norma Portuguesa se mostra rigorosa, principalmente, para valores de baixo frequência. 

Pode-se notar na Tabela 4, que diferentes tipos de estruturas são afetados de maneira distinta 

pelos fenômenos de vibração (SILVEIRA, 2016). 

 

3.4.5. Norma Norte Americana para controle de vibrações  

 

O USBM, ou NIOSH, é pioneiro em estudos acerca de vibrações e busca estabelecer um limite 

de segurança para que operações envolvendo desmonte não causem danos em estruturas civis. 

 

Segundo relatório de investigação de DURVAL & FOGELSON (1962) os danos causados à 

residências ou estruturas próximas são proporcionais à velocidade de vibração de partícula de 

pico. Nesse mesmo estudo é determinado que para VPP a partir de 140 mm/s, são esperados 

danos menores como trincas e abertura de rachaduras preexistentes, já para VPP a partir de 190 

mm/s são esperados danos maiores como quebra de reboco ou rachaduras. Assim, o USBM 

considera-se que 50 mm/s é um valor razoável para que se previna danos inesperados. É 

considerado um valor de separação entre a zona de estabilidade e segurança e a zona instável, 

com possíveis danos. 

 

Em boletim publicado em 1971 pelo então Bureau of Mines – “Blasting Vibrations and Their 

Effects on Structures”, foi proposta uma velocidade de 50 mm/s como valor de segurança a 

estruturas civis. A possibilidade de danos em estruturas seria variada de acordo com o aumento 

ou diminuição do nível de vibração, acima ou abaixo desse valor pré-definido. 
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Atualmente, a norma que trata acerca de vibrações causadas por desmontes de rochas nos 

Estados Unidos não é bem uma norma reguladora. Trata-se de um relatório de estudos, a RI 

8507 – “Structure Response and Damage Produced by Ground Vibrations from Surface Mine 

Blasting”, baseado em pesquisas desenvolvidas ao longo de anos em várias minas a céu aberto, 

por meio de monitoramento direto em mais de 70 casas durante mais de 200 eventos de 

detonação e outros demais nove estudos sobre danos causados por desmonte de rochas 

(SISKIND, 2000; KLEN, 2010). 

 

Na Tabela 5 são mostrados os valores máximos de velocidade de partícula de pico, com 

diferentes variações de frequência e tipos de estruturas. 

 

        Tabela 5 – Valores aceitos de velocidades de partícula segundo a norma norte americana 

 

          Fonte: Adaptada de BACCI, 2003. 

 

Na figura 10 tem-se a norma norte americana representada na forma de diagrama, onde a linha 

tracejada representa o intervalo em que as edificações mais antigas suportam valores mais 

baixos de velocidades de partícula de pico. 

 

A baixas frequencias                                                               

f < 40 Hz

A altas frequencias                                       

f > 40Hz

Casas modernas - 

paredes interiores pré-

moldadas em gesso, sem 

revestimento.

19 50

Casas velhas - paredes 

interiores com gesso ou 

revestimento de madeira

12,7 50

VPP(mm/s)

Tipo de estrutura
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Figura 10: Diagrama dos valores limites de VPP e de deslocamento para norma Norte 

Americana (BACCI, 2003). 

 
 

3.4.6. Norma Brasileira para controle de vibrações 

 

Por meio de uma Comissão de Estudos CE – 18.205.02, a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) vem desde 1983, analisando e coletando dados técnicos presentes em 

bibliografias internacionais, de modo a os encaixar nas situações do cenário nacional. Com os 

estudos realizados pela CE – 18.205.02, foi redigida e aprovada a norma NBR 9653 - Guia para 

avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas. A 

NBR 9653 traz consigo definições como o valor de VPP limite para vibrações geradas pelas 

pedreiras em seus arredores. Estabelece também que não se deve ocorrer ultralançamentos de 

fragmentos ou sobrepressão acústica, permitindo neste caso um valor máximo de 134 dBL. 

 

A ABNT 9653/2005 estabelece os valores limites máximos da velocidade de vibração da 

partícula de pico de forma a garantir segurança de estruturas civis. Os limites máximos da VPP 

são definidos de acordo com a frequência de propagação das ondas sísmicas e seguem os 

valores predeterminados no gráfico da Figura 11. 
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Figura 11 – VVP máximos X frequência de propagação das ondas sísmicas para norma 

brasileira (ABNT, 9653/2005). 

 

A experiência brasileira mais significativa para determinação da norma de vibração, vem das 

pedreiras que operam junto a grandes periferias urbanas, residências geralmente simples e 

ocupadas por uma população de menor renda. Os trabalhos foram realizados, segundo BACCI 

(2003), no intuito de caracterizar as condições médias de operação das pedreiras, conciliando 

fatores econômicos com os níveis aceitáveis de vibração. 

 

A norma brasileira define que para intervalos de frequência menores que 4 Hz, deve ser 

utilizado como referência o critério de deslocamento de partícula, um máximo de 0,6 mm, e 

que para situações excepcionais, onde não possa ser efetuado o monitoramento sismográfico, 

pode-se considerar a norma desde que seja obedecida uma distância escalonada menor que 

40m/kg0.5 e distância inferior a 300 m da área a ser detonada. 

 

A Norma Brasileira é considerada deficiente comparada às internacionais por não tratar de 

diferentes tipologias presentes nos sítios afetados, sendo necessário desenvolvimento de 

estudos capazes de torna-la mais completa e eficiente (BACCI, 2003). O estado de São Paulo, 

possui uma norma estadual criada em abril de 1992 que limita mais rigorosamente os níveis de 

vibração no território do estado. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Os dados referentes às áreas de estudo foram todos fornecidos pela empresa fomentadora do 

projeto através de relatórios técnicos e produções próprias. O acesso às áreas é restrito devido 

aos riscos por se tratar de áreas operacionais, fator que dificulta visitas in loco. 

 

4.1. Caracterização da área na qual estão inseridas as cavidades CNS-004 e CNS-011 

 

As cavidades CNS-004 e CNS-011 estão localizadas na área pertencente a unidade operacional 

de uma das minas desse estudo. A mina está localizada a aproximadamente 20 km da cidade da 

Itabirito-MG. Na unidade estão presentes três cavas, das quais duas ainda estão em operação. 

 

 Estudos realizados pela própria empresa afirmam que até o ano de 2013 havia um total de 12 

cavidades registradas na área da mina. Os pontos amarelos na Figura 12 representam as 

cavidades e as áreas delimitadas em vermelho, verde e amarelo, representam as cavas 

pertencentes ao complexo. Nota-se que há uma concentração de CNS na área diretamente 

afetada (ADA) de uma das cavas. 

 

 

 

Figura 12 – Localização das cavas e cavidades da mina (Relatório interno da empresa 

modificado, 2013) 
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4.1.1. Geologia e Geoespeleologia local 

 

Os dados de geologia e geoespeleologia apresentados neste trabalho foram também fornecidos 

pela empresa após estudos e pesquisas realizados nos locais selecionados para realização dos 

testes. 

 

A mina está situada no flanco leste do sinclinal Moeda, região oeste do Quadrilátero Ferrífero 

e inserida no domínio geológico do Supergrupo Minas, representado pelos filitos da Formação 

Batatal, quartzitos da Formação Moeda (Grupo Caraça) e pelas formações ferríferas da 

Formação Cauê (Grupo Itabira). As rochas do Supergrupo Minas são recobertas por canga e 

depósitos argilosos. 

 

A Figura 13 apresenta a geologia da Mina descrita no parágrafo anterior e as ADAs referentes 

a cada uma das cavas. 

 

 

Figura 13 - Geologia da Mina P (Relatório interno da empresa modificado, 2013) 
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A área que atualmente possui licença operacional, está inserida na formação Cauê. Nessa 

formação encontram-se mineralizações de ferro, constituídas de itabiritos classificados segundo 

critérios físico-químicos em: itabiritos e hematitas, e segundo a compacidade em: 

itabirito/hematita friável, médio e compacto. Na cava onde parte deste estudo foi realizado 

predomina itabiritos friáveis a médios, associados a lentes de hematita compacta. 

 

As cavidades desse complexo estão condicionadas por uma cobertura ferruginosa. Os 

sedimentos terrígenos e a canga são remanescentes de coberturas cenozoicas, as quais se 

estendiam anteriormente por áreas bem maiores. Essa cobertura apresenta alta compacidade e 

atua como uma carapaça ferruginosa laterizada, que contribui para manutenção do relevo atual. 

 

4.2. Caracterização da Cavidade Natural Subterrânea CNS-004 

 

A cavidade CNS-004 está inserida na ADA de uma das cavas em uma área de quebra de relevo 

(Figura 14). Na figura 15 pode-se visualizar a parte superior externa à cavidade, o círculo em 

alaranjado indica o local de acesso à entrada da cavidade (ao pé da árvore). 

 

 

Figura 14 – Localização via satélite da cavidade CNS-004 

Fonte: Google Earth (2017) 
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Figura 15 – Vista externa e superior do acesso à cavidade CNS-004 

 

4.2.1. Geologia e Geoespeleologia da cavidade CNS-004 

 

A cavidade é considerada ampla, de fácil acesso e apresenta excelente estado de conservação. 

Apresenta uma altura média de 3m, com porções mais baixas na parte mais interior. A 

morfologia, em planta, pode ser observada na Figura 16. 
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Figura 16 - Mapa da morfologia da cavidade CNS-004 (Relatório interno da empresa modificado, 

2013) 

 

A cavidade CNS-004 possui morfologia linear de direção oeste-sudeste e é desenvolvida no 

contato canga/itabirito. 

 

Em relação à parte externa da cavidade, a montante tem-se uma vertente de leve a moderada 

inclinação. No entorno predomina uma vegetação de campo rupestre na canga e arbustiva nos 

itabiritos. As marcas de empoçamentos de água encontradas no entorno evidenciam a alta 

compacidade e impermeabilidade da canga. 

 

4.2.2. Dinâmica hídrica relativa à cavidade CNS-004 

 

A cavidade CNS-004 apresenta gotejamentos sazonais, que tem início com as chuvas, vindo a 

cessar cerca de um mês após. O gotejamento não é contínuo em decorrência da pequena 

espessura das rochas, impossibilitando o armazenamento de água. A dinâmica hídrica é 

caracterizada basicamente pelo escoamento superficial.  

 

A cavidade CNS-004 não apresenta conexão com o aquífero e as águas a sua jusante não 

influenciam na sua dinâmica hídrica. 
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4.3. Caracterização da Cavidade Natural Subterrânea CNS-011 

 

A cavidade CNS-011 está posicionada na serra do Itabirito, entre um dos depósitos de estéril 

do complexo e uma das cavas (Figura 17). O acesso à cavidade é feito pela estrada que liga um 

dos depósitos de estéril e a área de beneficiamento, localizado a menos de 10m da estrada. 

 

 

Figura 17 – Localização via satélite da cavidade CNS-011 

 

 

4.3.1. Geologia e Geoespeleologia da cavidade CNS-011 

 

A cavidade CNS-011 apresenta feições típicas de cavidades presentes em formações ferríferas, 

é rasa em relação à superfície, a inclinação do piso da cavidade segue a mesma inclinação da 

vertente, sua entrada é estreita quando comparada ao restante da cavidade. 

 

A cavidade é formada no itabirito compacto, no qual processos de lixiviação são os principais 

responsáveis pela retirada de parte da sílica. A cavidade se desenvolve segundo um eixo de uma 
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das dobras presentes. O teto e as paredes são formados por itabirito do tipo chapinha.   A Figura 

18 apresenta o mapa da planta da cavidade. 

 

 

Figura 18 - Planta da cavidade CNS-011 (Relatório interno da empresa modificado, 2013) 

 

 

A cavidade CNS-011 apresenta altura média de 2m e a entrada mais estreita (Figura 19). 
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Figura 19- Vista da entrada à cavidade CNS-011 (Relatório interno da empresa modificado, 

2013) 

 

4.3.2. Dinâmica hídrica relativa à cavidade CNS-011 

 

A principal influência na dinâmica hídrica da cavidade CNS-011 é a porosidade secundária, 

gerada pela presença de descontinuidades ocasionadas por planos de foliação, planos de 

charneira de dobras e planos de fratura. A interseção desses planos eleva consideravelmente a 

permeabilidade do maciço. A porosidade primária em decorrência do itabirito compacto possui 

pequena influência sobre a infiltração para o interior da cavidade de águas superficiais e 

pluviais. 

 

Há uma segunda cavidade inserida na mesma bacia de contribuição da CNS-011 à 

aproximadamente 20m de distância. Nessa segunda cavidade, há registos de possíveis 

alagamentos, sendo notados pela presença de marcas d’água a cerca de 1m acima do piso, além 

de material argiloso e poças d’água. Esse comportamento é anômalo em relação às demais 

cavidades da área. 
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4.4. Caracterização da área na qual está inserida a cavidade CNS-012 

 

A cavidade CNS-012, diferente das demais cavidades deste estudo, está localizada em outra 

unidade operacional pertencente à mesma empresa. O complexo está localizado no estado do 

Pará, tendo acesso a partir de Belém, localizado próximo à cidade de Parauapebas (Figura 20). 

O complexo mineral está entre as mais importantes reservas minerais do Brasil, contendo os 

maiores depósitos de ferro do mundo, além de outros minérios como cobre, ouro e manganês.  

 

 

Figura 20 – Imagem via satélite da localização do projeto no qual a CNS-012 está inserida  

 

O complexo abrange um total de 9 corpos de minério. 

 

4.4.1. Geologia e Geoespeleologia local 

 

A área onde está localizada a cavidade CNS-012 é subdividida da base para o topo, em três 

formações. A primeira é composta de rochas vulcânicas máficas e ácidas subordinadas, a 

segunda por formações ferríferas bandadas e a terceira por formações vulcanoclásticas. 
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As cavidades do complexo, estão em grande parte distribuídas na unidade de relevo denominada 

vertentes inclinadas, que compreendem a região entre o topo do platô residual e as planícies 

aluviais. É comum se encontrar cavidades nas bordas dos platôs residuais, geralmente na base 

de escarpamentos rochosos, local de maior velocidade de águas subterrâneas, que apresentam 

maior capacidade erosiva, permitindo a formação das cavidades. 

 

As cavidades estão distribuídas de maneira homogênea ao longo dos locais de alta, média e 

baixa vertente. Quanto à litologia, as cavidades catalogadas no complexo em análise estão 

distribuídas basicamente em três grupos: Formações Ferríferas Bandadas (FFB), Cangas e 

Metabasaltos. Na FFB encontraram-se os jaspilitos e os minérios de ferro de alto teor, sendo 

esses muitas vezes encontrados com certo grau de intemperismo.  

 

As estruturas geológicas identificadas nas cavidades catalogadas na região foram: juntas de 

alívio (atectônica), fraturas, dobras e bandamento/foliação nos jaspilitos e na FFB.  

 

As juntas de alívio são frequentemente identificadas em cavidades em canga, são irregulares e 

geradas pelo alívio de carga decorrente de processos erosivos sobre o maciço rochoso e 

potencializam processos como o da percolação de águas pluviais e abatimento. Já as fraturas 

são mais regulares, e típica de cavidades da FFB ou jaspilitos. 

 

As cavidades apresentam gotejamentos, empoçamentos e condensação. Apesar da percolação 

de água ser mais evidenciada nas cavidades inseridas em cangas em decorrência do maior 

número de descontinuidades, é comum a percolação nas cavidades inseridas nos demais 

litotipos do complexo. 

 

4.5. Caracterização da Cavidade Natural Subterrânea CNS-012 

 

A cavidade CNS-012 possui duas entradas, em níveis distintos. A entrada inferior apresenta 

aproximadamente 3m de altura e dá acesso a um salão amplo com paredes e tetos irregulares. 

O piso é ascendente no sentido sul-leste. No setor leste está localizada a entrada superior. O 

desnível encontrado na cavidade é decorrente de abatimentos de partes do teto. A cavidade 

apresenta também uma claraboia, com aproximadamente 1,5 m de diâmetro, que pode servir de 

acesso à mesma. 
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Na Figura 21 tem-se uma visão via satélite da cavidade CNS-012, localizada aproximadamente 

140m da cava mais próxima. 

 

 

Figura 21 – Localização via satélite da cavidade CNS-012 (Fonte: Google Earth) 

 

 

A Figura 22 apresenta à esquerda a entrada inferior e à direita, a entrada superior de acesso a 

cavidade. 

 

 

Figura 22- Vista dos acessos à cavidade CNS-012 (Relatório interno da empresa – modificado, 2013). 
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4.5.1. Geologia e Geoespeleologia da cavidade CNS-012 

 

A cavidade natural subterrânea CNS-012 apresenta como seus dois principais litotipos a 

formação ferrífera bandada (FFB) e a canga detrítica. Sendo a FFB composta por bandamento 

alternado por lâminas e bandas de até 2 cm de espessura de óxido de ferro e hidróxido de ferro, 

podendo apresentar dobras centimétricas. Rocha moderadamente alterada e medianamente 

resistente. 

 

Segundo relatório da própria empresa, foi identificada no interior da cavidade, presença de 

descontinuidades, bem como de materiais abatidos do teto por toda extensão da cavidade, as 

quais evidenciam uma instabilidade natural da mesma. 

 

4.5.2. Dinâmica hídrica relativa à cavidade CNS-012 

 

Há poucos estudos acerca da dinâmica hídrica desta cavidade, é uma cavidade úmida e com 

pontos de gotejamento. Há relatos de observação de poças d’água no terço final da cavidade. 

 

Dentre as demais cavidades pertencentes ao mesmo complexo, foi notado que as cavidades 

desenvolvidas na canga apresentam maior número de descontinuidades, favorecendo a 

percolação de águas. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. Levantamento Bibliográfico 

 

Para elaboração da presente dissertação, foi realizada primeiramente o levantamento de 

bibliografias acerca do tema proposto, buscando familiarizar com o contexto das cavidades 

naturais subterrâneas, as características particulares das cavidades presentes em formações 

ferríferas, suas ocorrências, dentre outros. 

 

No contexto das cavidades naturais subterrâneas foi feita uma análise temporal de toda a 

legislação aplicável desde o surgimento das primeiras leis espeleológicas, suas alterações no 

decorrer dos anos, até a situação atual. Foi levantado o critério de classificação adotado, a 

necessidade de estudos para caracterização do grau de relevância das cavidades e descrito as 

ações compensatórias quando da supressão autorizada de uma cavidade. 

 

Uma revisão da sismografia incluiu o estudo do comportamento de ondas sísmicas geradas por 

processos naturais ou artificiais. Em adição, foi realizado um estudo dos equipamentos 

utilizados para medição de testes sismográficos e as formas de acoplá-los nos solos, para 

aferição eficaz dos valores relevantes relativos às ondas sísmicas.  

 

Uma revisão das leis brasileiras e internacionais que abordam utilização de explosivos na 

atividade da mineração foi realizada. Na falta de uma lei específica que trata das cavidades 

naturais subterrâneas, as mesmas são muitas vezes associadas às leis gerais, que são voltadas a 

estrutura de comunidades. Comparando-se as leis abordadas no estudo, percebe-se a carência 

da lei brasileira, ao não levar em consideração aspectos relevantes, como exemplo, a tipologia 

da estrutura afetada pelas ondas sísmicas advindas dos processos de detonação. 

 

5.2. Escolha e caracterização da área de trabalho 

 

As áreas de estudo foram determinadas pela própria empresa e pertencem a duas unidades 

operacionais, ambas com a ocorrência de um número significativo de cavidades naturais 
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subterrâneas. O avanço da lavra em direção as cavidades, requer um melhor conhecimento e 

monitoramento do comportamento destas estruturas. 

 

Em razão das medidas de segurança adotadas pela empresa para áreas operacionais, não foram 

realizadas visitas de campo para caracterização das cavidades e seu entorno. Adotou-se, 

portanto, uma análise de relatórios internos da própria empresa, para se caracterizar as áreas 

operacionais, bem como as cavidades naturais subterrâneas. Os relatórios objeto da análise 

descrevem as áreas operacionais e as cavidades do entorno, segundo suas características 

geológica, biológica, geomecânica e dinâmica hídrica. Apenas a cavidade CNS-004 foi visitada, 

para instalação de equipamentos de sismografia. Esta visita permitiu constatar as características 

descritas nos relatórios internos, bem como das formas de manuseio e instalação dos 

equipamentos de aferição. 

 

5.3. Testes de campo 

 

Não foi possível a realização de todos os testes de campo em razão de riscos e restrições 

relativos a uma área operacional. Fez–se o uso de testes previamente realizados pela empresa e 

arquivados em seu banco de dados. Anteriormente dito, teste de campo, envolveu apenas a 

instalação dos equipamentos de sismografia na CNS-004 para acompanhamento do 

comportamento da cavidade quando dos testes de desmonte. 

 

Os testes de campo seguiram o relatório de monitoramento sismográfico em cavidades naturais 

e/ou entorno proposto pela própria empresa. Esse relatório é utilizado para estabelecer os 

procedimentos seguros e orientar os funcionários da empresa e terceirizados para a realização 

dos serviços de monitoramento sismográfico, em atendimento às normas de saúde segurança e 

legislação aplicáveis. 

 

A Figura 23 apresenta um croqui da instalação dos equipamentos nas cavidades para aferição 

dos dados requeridos. As linhas verdes representam as ondas geradas pelo processo de 

detonação que propagam até a área das cavidades e suas adjacências. A linha azul representa o 

contorno da cavidade natural subterrânea. Os pontos pretos representam a malha de detonação 

e os em vermelho o local de instalação dos equipamentos de sismografia. 
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Figura 23 – Croqui das instalações de equipamentos de sismografia para realização de campo. 

 

 

Os diferentes pontos de alocação dos sismógrafos foram adotados de forma que os dados ali 

coletados fossem relevantes aos questionamentos listados na sessão dos objetivos. Os locais 

não tiveram suas coordenadas predefinidas sendo alocados um no chão, um do teto e um no 

maciço ante a caverna. Os equipamentos posicionados em três diferentes pontos das cavidades, 

indicados na Figura 23 pelos pontos a,b e c, apresentam as mesmas coordenadas (x e y), 

variando apenas as cotas (z). 

 

Os sismógrafos da marca Instantel, devidamente calibrados, foram utilizados para realização 

dos testes.  

 

Para a instalação dos equipamentos, no interior ou exterior à cavidade, foi realizado a “limpeza” 

do local de instalação, de forma a evitar interferências das impurezas na adequada acoplagem 

do equipamento. Para fixação dos geofones foi utilizado gesso (mistura feita no local com gesso 

em pó e água), por apresentar uma maior fixação quando se trata de rochas e/ou solos 
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compactos. A figura 24 mostra a preparação do gesso para a instalação dos geofones no interior 

da cavidade CNS-004. 

 

 

Figura 24 – Preparação do gesso para instalação dos geofones no interior da cavidade CNS-

004. 

 

Após certificada a correta instalação dos geofones procedeu-se a conexão deles aos sismógrafos 

para armazenamento dos dados ali apurados. A figura 25 mostra as bolsas usadas para proteção 

dos sismógrafos. 
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Figura 25 – Bolsas utilizadas para proteção dos sismógrafos. 

 

As bolsas são de suma importância para proteção dos equipamentos frente a fenômenos da 

natureza e seres que habitam o entorno da instalação. 

 

As coordenadas de localização dos equipamentos foram tomadas por GPS e utilizadas, 

posteriormente, para se determinar a distância entre os equipamentos e as frentes de lavra, onde 

ocorrem as detonações de explosivos. 

 

Os equipamentos são deixados durante os dias necessários à coleta de dados. Os sismógrafos 

são retirados periodicamente para recarga da bateria, porém os geofones permanecem 

conectados à superfície, afim de se evitar repetidas instalações. 
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Após a realizada a coleta de dados, são retirados os sismógrafos e os geofones são desacoplados 

da superfície. Após retirada é realizada a limpeza da superfície, de forma que a mesma retorne 

às suas características originais, sem danos às estruturas ou indícios de alterações.  

 

Os dados armazenados pelos sismógrafos são transferidos para computadores utilizando-se 

softwares adequados para se armazenar os mesmos. 

 

5.4. Organização e listagem dos dados coletados 

 

Os dados coletados em campo através dos equipamentos de sismografia foram transferidos para 

um computador onde foram armazenados. A empresa fomentadora do projeto foi responsável 

por fornecer o banco de dados relacionado ao tema proposto. 

 

Dentre os dados fornecidos, foram selecionados os de relevância ao presente estudo. A Tabela 

6 apresenta o banco de dados fornecido pela empresa acerca do posicionamento dos 

equipamentos de sismografia e diferentes pontos das cavidades naturais subterrâneas. 
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Tabela 6 – Banco de dados inicial fornecido pela empresa fomentadora do projeto 

Cavidade Data Alocação VPP (mm/s) CME (Kg) D (m) 

CNS-011 26/02/2016 

Externo  6,370 

840 

147,000 

Piso 6,226 147,031 

Teto 6,150 147,003 

CNS-011 09/03/2016 

Externo  3,021 

1120 

214 

Piso 3,372 214,021 

Teto 4,661 214,002 

CNS-011 05/04/2016 

Externo  3,480 

750 

179 

Piso 3,124 179,025 

Teto 3,497 179,003 

CNS-012 08/03/2016 

Externo  4,990 

163 

442 

Piso 5,270 442,254 

Teto 4,980 442,191 

CNS-012 11/03/2016 

Externo  2,920 

508 

708 

Piso 3,030 708,159 

Teto 3,000 708,119 

CNS-012 15/03/2016 

Externo  7,310 

250 

546 

Piso 7,000 546,206 

Teto 7,010 546,155 

CNS-012 01/04/2016 

Externo  2,250 

528 

904 

Piso 2,290 904,124 

Teto 2,320 904,093 

CNS-012 05/04/2016 

Externo  6,680 

864 

210 

Piso 5,720 210,535 

Teto 7,320 210,402 

CNS-012 08/04/2016 

Externo  5,170 

850 

241 

Piso 5,810 241,466 

Teto 5,260 241,350 

CNS-012 12/04/2016 

Externo  1,770 

1080 

642 

Piso 1,720 642,175 

Teto 1,810 642,132 

CNS-004 20/03/2017 

Externo  2,739 

240 

546 

Piso 1,656 546,023 

Teto 2,753 546,004 

CNS-004 24/03/2017 

Externo  4,588 

209 

606 

Piso 4,026 606,021 

Teto 5,259 606,003 

CNS-004 10/04/2017 

Externo  3,220 

240 

850 

Piso 2,508 850,015 

Teto 2,556 850,002 

CNS-004 11/04/2017 

Externo  4,252 

172 

860 

Piso 2,118 860,015 

Teto 2,293 860,002 

CNS-004 18/04/2017 

Externo  5,841 

240 

492 

Piso 4,917 492,025 

Teto 5,159 492,004 
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Na tabela 6 tem-se os dados coletados das três cavidades citadas neste estudo. Tem-se também 

a velocidade de vibração de partícula de pico (VVP), a qual é dada em milímetros por segundo 

(mm/s) e foi aferida pelos equipamentos de sismografia, a carga máxima por espera (CME), 

medida em quilogramas (Kg) e a distância (D) entre o ponto de aferição e a detonação dos 

explosivos, dada em metros (m), a qual é determinada por um simples cálculo utilizando-se das 

coordenadas apontadas nos GPS durantes as medidas de campo. 

 

5.5.  Busca por equações que descrevam o comportamento das ondas sísmicas 

 

Durante os estudos que visaram a elaboração da Revisão Bibliográfica dessa dissertação, mais 

especificamente na parte de estudos sobre a ciência sismografia, foram buscadas equações, que 

de maneira empírica, representariam o comportamento das ondas sísmicas geradas nos 

processos de detonação. 

 

Dentre as equações, foram selecionadas quatro para serem utilizadas nos testes posteriores, as 

quais estão descritas na Revisão Bibliográfica. A escolha das equações é decorrência de terem 

sido amplamente citadas nas bibliografias utilizadas durante as pesquisas, e até mesmo 

utilizadas em normas que abordam a utilização de explosivos em determinados países. 

 

Os testes posteriores envolveram as equações selecionadas e os dados fornecidos e coletados 

em campo, afim de se avaliar qual das equações melhor descreve o comportamento das ondas 

sísmicas geradas nos processos de detonação. 

 

5.6. Realização de testes estatísticos  

 

5.6.1. Preparação dos dados para os testes estatísticos 

 

De forma a viabilizar e facilitar a utilização de ferramentas estatísticas para análise dos dados 

coletados, as equações selecionadas foram todas previamente linearizadas. 

 

Após a linearização das equações foram calculadas as parcelas conhecidas de cada equação 

(parcelas envolvendo VVP, D e Q medidos). Esses valores foram calculados utilizando-se o 

software Excel 2013 e armazenados em planilhas do próprio software. 
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As tabelas com os resultados dos cálculos supracitados para cada uma das cavidades e equações 

serão apresentadas na parte de discussão dos resultados. 

 

5.6.2. Testes estatísticos de regressão linear 

 

Com os dados presentes nas planilhas geradas e armazenadas no Excel na etapa de linearização, 

passou-se para os testes de regressão linear utilizando-se o Minitab 17, software estatístico 

capaz de realizar uma grande variedade de análises estatísticas em determinado banco de dados. 

 

Analisando os resultados das regressões lineares, pode-se avaliar o grau de dependência da 

variável velocidade de vibração de partícula de pico (VVP), em relação às variáveis 

independentes, a carga máxima por espera (Q) e a distância (D).  

 

Foram realizados um total de 12 testes de regressão linear, combinando as três cavidades em 

análise e as quatro equações selecionadas a partir da literatura. 

 

A partir dos testes de regressão linear foi possível realizar também a análise de 

representatividade de cada uma das equações ao descrever o comportamento das ondas sísmicas 

geradas no processo de detonação de explosivos.  

 

5.7. Simulação de dados 

 

5.7.1. Dados utilizados na simulação 

 

Em decorrência do número reduzido de dados disponibilizados no banco de dados e da não 

possibilidade de expansão deste, optou-se pela simulação de possíveis dados. A simulação teve 

como propósito testar se em caso de uma amostra com maior número de dados (mais 

representativa), os padrões encontrados pelas amostras menos representativas (com menor 

número de dados) se manteria. Além de permitir realizar uma análise mais eficaz da relação 

entre as variações das variáveis das equações, o que não seria possível com o número reduzido 

de dados. 
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Para a simulação, foram utilizados os dados referentes a um dos pontos de aferição de uma das 

CNS aplicados a equação gerada pelos testes de regressão linear. 

 

Foi levado em consideração a possibilidade de se realizar a simulação através do método 

Boostrap, o qual se baseia em um grande número de reamostras obtidas a partir da amostra 

inicial. Essa possibilidade foi descartada já que a confiança dos dados não seria acrescida 

quando comparada a simulação realizada a partir das equações geradas pelos testes de regressão 

linear. 

 

5.7.2. Teste de correlação com os dados simulados. 

 

Realizada a simulação de dados, obteve-se um novo banco de dados e passou-se para novos 

testes estatísticos. 

 

Os testes de correlação são responsáveis pela determinação de um coeficiente r, o que indica o 

grau (forte, moderado, fraco) de relacionamento linear entre duas variáveis.  

 

Através dos testes de correlação pode-se analisar a magnitude da relação linear entre as 

variáveis D, Q e VPP, buscando assim, oferecer subsídios para ajudar a responder aos 

questionamentos realizados ao início desse trabalho. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1. Dados tratados e organizados para os testes estatísticos 

 

A linearização das equações 1, 2, 3 e 4 citadas na revisão bibliográfica, seguem nas equações 

6,7, 8 e 9, respectivamente. 

 

𝑌 = 𝑏0 +  𝑏1 ∗ 𝑥1 +  𝑏2 ∗ 𝑥2  .................................................................. (Equação 6) 

Onde Y=log(V); b0 =log K; 𝑥1 = log 𝑄
1

2 e 𝑥2 = 𝑙𝑜𝑔𝐷
−3

4 . 

 

𝑌 = 𝑏0 +  𝑏1 ∗ 𝑥1 +  𝑏2 ∗ 𝑥2.................................................................. (Equação 7) 

Onde Y=log(V); b0=logK; 𝑥1 = log 𝑄
1

2 e  𝑥2 = log 𝐷 

 

𝑌 = 𝑏0 +  𝑏1 ∗ 𝑥1 +  𝑏2 ∗ 𝑥2.................................................................. (Equação 8) 

Onde Y=log(V); b0 =logK; 𝑥1 = 𝑄
1

3; 𝑥2 = log 𝐷 

 

𝑌 = 𝑏0 +  𝑏1 ∗ 𝑥1 +  𝑏2 ∗ 𝑥2.................................................................. (Equação 9) 

Onde Y=log(V); b0 =log a;𝑥1= log 𝑄; 𝑥2 = log 𝐷 

 

As tabelas 7 e 8 apresentam os dados tratados a partir das equações linearizadas supracitadas. 

Foram calculadas as parcelas de cada equação linearizada utilizando os dados coletados em 

cada uma das três cavidades. Essas tabelas são referentes às equações de Langefors e USBM, e 

Ambreseys-Hendron e Johnson, respectivamente, ambas aplicadas aos valores da cavidade 

CNS-012. 
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Tabela 7 – Valores aferidos em testes na Cavidade CNS-012 aplicados às equações linearizadas 

de Langefors e UBSM.  

Cavidade CNS-012 

Langefors USBM 

Y=log V X1=log Q (1/2) X2=log D (-3/4) Y=log V X1=logQ(1/2) X2=logD 

0,698101 1,10609 -1,98407 0,698101 0,73740 2,64542 

0,721811 1,10609 -1,98425 0,721811 0,73740 2,64567 

0,697229 1,10609 -1,98421 0,697229 0,73740 2,64561 

0,465383 1,35293 -2,13752 0,465383 0,90195 2,85003 

0,481443 1,35293 -2,13760 0,481443 0,90195 2,85013 

0,477121 1,35293 -2,13758 0,477121 0,90195 2,85011 

0,863917 1,19897 -2,05289 0,863917 0,79931 2,73719 

0,845098 1,19897 -2,05302 0,845098 0,79931 2,73736 

0,845718 1,19897 -2,05299 0,845718 0,79931 2,73732 

0,352183 1,36132 -2,21713 0,352183 0,90754 2,95617 

0,359835 1,36132 -2,21717 0,359835 0,90754 2,95623 

0,365488 1,36132 -2,21716 0,365488 0,90754 2,95621 

0,824776 1,46826 -1,74166 0,824776 0,97884 2,32222 

0,757396 1,46826 -1,74249 0,757396 0,97884 2,32332 

0,864511 1,46826 -1,74229 0,864511 0,97884 2,32305 

0,713491 1,46471 -1,78651 0,713491 0,97647 2,38202 

0,764176 1,46471 -1,78714 0,764176 0,97647 2,38286 

0,720986 1,46471 -1,78699 0,720986 0,97647 2,38265 

0,247973 1,51671 -2,10565 0,247973 1,01114 2,80754 

0,235528 1,51671 -2,10574 0,235528 1,01114 2,80765 

0,257679 1,51671 -2,10572 0,257679 1,01114 2,80762 
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Tabela 8 – Valores aferidos em testes na Cavidade CNS-012 aplicados às equações linearizadas 

de Ambreseyes-Hendron e Johnson. 

Cavidade CNS-012 

Ambreseys-Hendron Johnson 

Y=log V X1=logQ^(1/2) X2=logD Y=log V X1=log Q X2=log D 

0,698101 1,10609 2,64542 0,69810 2,21219 2,64542 

0,721811 1,10609 2,64567 0,72181 2,21219 2,64567 

0,697229 1,10609 2,64561 0,69723 2,21219 2,64561 

0,465383 1,35293 2,85003 0,46538 2,70586 2,85003 

0,481443 1,35293 2,85013 0,48144 2,70586 2,85013 

0,477121 1,35293 2,85011 0,47712 2,70586 2,85011 

0,863917 1,19897 2,73719 0,86392 2,39794 2,73719 

0,845098 1,19897 2,73736 0,84510 2,39794 2,73736 

0,845718 1,19897 2,73732 0,84572 2,39794 2,73732 

0,352183 1,36132 2,95617 0,35218 2,72263 2,95617 

0,359835 1,36132 2,95623 0,35984 2,72263 2,95623 

0,365488 1,36132 2,95621 0,36549 2,72263 2,95621 

0,824776 1,46826 2,32222 0,82478 2,93651 2,32222 

0,757396 1,46826 2,32332 0,75740 2,93651 2,32332 

0,864511 1,46826 2,32305 0,86451 2,93651 2,32305 

0,713491 1,46471 2,38202 0,71349 2,92942 2,38202 

0,764176 1,46471 2,38286 0,76418 2,92942 2,38286 

0,720986 1,46471 2,38265 0,72099 2,92942 2,38265 

0,247973 1,51671 2,80754 0,24797 3,03342 2,80754 

0,235528 1,51671 2,80765 0,23553 3,03342 2,80765 

0,257679 1,51671 2,80762 0,25768 3,03342 2,80762 

 

As Tabela 9 e 10 referem-se às equações de Langefors e UBSM, e Ambreseys-Hendron e 

Johnson, respectivamente, ambas aplicadas aos valores da cavidade CNS-011. 
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Tabela 9 – Valores aferidos em testes na Cavidade CNS-011 aplicados às equações linearizadas 

de Langefors e UBSM. 

Cavidade CNS-011 

Langefors USBM 

Y=log V X1=log Q (1/2) X2=log D (-3/4) Y=log V X1=logQ(1/2) X2=logD 

0,804139 1,46214 -1,62549 0,804139 1,46214 2,16732 

0,794209 1,46214 -1,62556 0,794209 1,46214 2,16741 

0,788875 1,46214 -1,62550 0,788875 1,46214 2,16733 

0,480151 1,52461 -1,74781 0,480151 1,52461 2,33041 

0,527888 1,52461 -1,74784 0,527888 1,52461 2,33046 

0,668479 1,52461 -1,74781 0,668479 1,52461 2,33042 

0,541579 1,43753 -1,68964 0,541579 1,43753 2,25285 

0,494711 1,43753 -1,68969 0,494711 1,43753 2,25291 

0,543696 1,43753 -1,68964 0,543696 1,43753 2,25286 

 

 

Tabela 10 – Valores aferidos em testes na Cavidade CNS-011 aplicados às equações 

linearizadas de Ambreseyes-Hendron e Johnson. 

Cavidade CNS-011 

Ambreseys-Hendron Johnson 

Y=log V X1=logQ^(1/2) X2=logD Y=log V X1=log Q X2=log D 

0,804139 0,97476 2,16732 0,804139 2,92428 2,16732 

0,794209 0,97476 2,16741 0,794209 2,92428 2,16741 

0,788875 0,97476 2,16733 0,788875 2,92428 2,16733 

0,480151 1,01641 2,33041 0,480151 3,04922 2,33041 

0,527888 1,01641 2,33046 0,527888 3,04922 2,33046 

0,668479 1,01641 2,33042 0,668479 3,04922 2,33042 

0,541579 0,95835 2,25285 0,541579 2,87506 2,25285 

0,494711 0,95835 2,25291 0,494711 2,87506 2,25291 

0,543696 0,95835 2,25286 0,543696 2,87506 2,25286 

 

Para finalizar, as Tabela 11 e 12 são referentes às equações de Langefors e UBSM, e Ambreseys-

Hendron e Johnson, respectivamente, ambas aplicadas aos valores da cavidade CNS-004. 
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Tabela 11 – Valores aferidos em testes na Cavidade CNS-004 aplicados às equações 

linearizadas de Langefors e UBSM. 

Cavidade CNS-004 

Langefors USBM 

Y=log V X1=log Q (1/2) X2=log D (-3/4) Y=log V X1=logQ(1/2) X2=logD 

0,437592 1,19011 -2,05289 0,437592 1,19011 2,73719 

0,219060 1,19011 -2,05291 0,219060 1,19011 2,73721 

0,439806 1,19011 -2,05290 0,439806 1,19011 2,73720 

0,661623 1,16007 -2,08685 0,661623 1,16007 2,78247 

0,604874 1,16007 -2,08687 0,604874 1,16007 2,78249 

0,720903 1,16007 -2,08686 0,720903 1,16007 2,78247 

0,507856 1,19011 -2,19706 0,507856 1,19011 2,92942 

0,399328 1,19011 -2,19707 0,399328 1,19011 2,92943 

0,407561 1,19011 -2,19707 0,407561 1,19011 2,92942 

0,628593 1,11776 -2,20087 0,628593 1,11776 2,93450 

0,325926 1,11776 -2,20088 0,325926 1,11776 2,93451 

0,360404 1,11776 -2,20087 0,360404 1,11776 2,93450 

0,766487 1,19011 -2,01897 0,766487 1,19011 2,69197 

0,691700 1,19011 -2,01899 0,691700 1,19011 2,69199 

0,712566 1,19011 -2,01898 0,712566 1,19011 2,69197 
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Tabela 12 – Valores aferidos em testes na Cavidade CNS-004 aplicados às equações 

linearizadas de Ambreseyes-Hendron e Johnson. 

Cavidade CNS-004 

Ambreseys-Hendron Johnson 

Y=log V X1=logQ^(1/2) X2=logD Y=log V X1=log Q X2=log D 

0,437592 0,79340 2,73719 0,437592 2,38021 2,73719 

0,219060 0,79340 2,73721 0,219060 2,38021 2,73721 

0,439806 0,79340 2,73720 0,439806 2,38021 2,73720 

0,661623 0,77338 2,78247 0,661623 2,32015 2,78247 

0,604874 0,77338 2,78249 0,604874 2,32015 2,78249 

0,720903 0,77338 2,78247 0,720903 2,32015 2,78247 

0,507856 0,79340 2,92942 0,507856 2,38021 2,92942 

0,399328 0,79340 2,92943 0,399328 2,38021 2,92943 

0,407561 0,79340 2,92942 0,407561 2,38021 2,92942 

0,628593 0,74518 2,93450 0,628593 2,23553 2,93450 

0,325926 0,74518 2,93451 0,325926 2,23553 2,93451 

0,360404 0,74518 2,93450 0,360404 2,23553 2,93450 

0,766487 0,79340 2,69197 0,766487 2,38021 2,69197 

0,691700 0,79340 2,69199 0,691700 2,38021 2,69199 

0,712566 0,79340 2,69197 0,712566 2,38021 2,69197 

 

6.2. Resultados dos testes estatísticos 

 

Os testes estatísticos realizados no software Minitab 17 consistiram em testes de regressão 

linear. A regressão linear é utilizada em vários problemas em engenharia por ser uma técnica 

que permite modelar e investigar a relação funcional entre duas ou mais variáveis, analisando 

a dependência de uma variável, denominada dependente, em relação a uma ou mais variáveis, 

ditas independentes ou explicativas (MONTGOMERY, 2009). 

 

A variável dependente neste caso, Y, está associada a velocidade de vibração de partícula de 

pico (VVP) e as variáveis explicativas X1 e X2, estão relacionadas a carga máxima por espera 

(Q) e a distância (D) entre o ponto de detonação dos explosivos e os pontos relativos às 

cavidades onde se deseja realizar as medições, respectivamente. 

 



76 
 

De forma a evitar a explicação exaustiva dos resultados dos testes estatísticos, optou-se por 

apresentar o resultado de um dos testes como modelo representativo e apresentar os demais 

testes nos apêndices do trabalho. São evidenciados os pontos mais relevantes dos resultados e 

valores de cada um deles. Os resultados relativos à cavidade MP-004 são, também, apresentados 

por apresentarem comportamento divergente nos resultados dos testes estatísticos e como esse 

foi tratado. 

 

6.2.1. Testes estatísticos envolvendo os dados da cavidade CSN-012 e a equação de 

Langefors 

 

O modelo representativo escolhido para ser explicado detalhadamente foi o desenvolvido a 

partir dos dados aferidos da cavidade CNS-012 aplicados à equação de Langefors linearizada. 

A Figura 26 apresenta os resultados dos testes estatísticos de regressão linear. 

 

Análise de Regressão: Y versus X1; X2 

Análise de Variância 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 2 0,8396 0,419788 42,12 0,000 

X1 1 0,3390 0,338963 34,01 0,000 

X2 1 0,6820 0,681952 68,42 0,000 

Erro 18 0,1794 0,009967   

Total 20 1,0190    

Sumário do Modelo 

S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,0998367 82,39% 80,44% 75,32% 

Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante 4,106 0,386 10,64 0,000  

X1 -0,934 0,160 -5,83 0,000 1,06 

X2 1,120 0,135 8,27 0,000 1,06 

Equação de Regressão 

Y = 4,106 - 0,934 X1 + 1,120 X2 
 

Figura 26 – Resultados do teste de regressão linear entre os dados da cavidade CNS-012 e a 

equação de Langefors 
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Os graus de liberdade (GL) estão associados à quantidade de informações fornecidas pelos 

dados capazes de estimar valores de parâmetros populacionais conhecidos, e calcular a 

variabilidade das estimativas. O valor de GL é determinado a partir do número de parâmetros 

utilizados no modelo e o número de observações presentes na amostra. O aumento do número 

de observações, por exemplo, ocasiona um aumento dos valores de GL, enquanto que um 

aumento no número de parâmetros diminui os valores do mesmo (MiniTAB 17,2017). 

 

A parcela SQ é referente a soma dos quadrados total corrigida (SQT). Segundo Montgomery 

(2009) a soma dos quadrados total é dada segundo a Equação 10. 

 

𝑆𝑄𝑇 = 𝑆𝑄𝑅 + 𝑆𝑄𝐸............................................................................ (Equação 10) 

 

Onde SQR é a soma dos quadrados da regressão e SQE a soma dos quadrados dos erros. 

 

Os Valores F são utilizados para testar a significância da regressão. As hipóteses para o teste F 

são: 

 

 Ho: β1 = β2 = βk = 0 (indica que as variáveis independentes não influenciam a variável 

resposta, de acordo com o modelo proposto). 

 H1: βj ≠ 0 para pelo menos um j , com j = 1, 2, 3 , ..., k (indica que pelo menos uma 

variável independente influencia a variável resposta, de acordo com o modelo proposto). 

 

O valor de F gerado pelo teste de regressão linear é comparado a um valor de F tabelado (Ftab). 

Se F > Ftab, rejeita-se Ho e conclui-se que o modelo é adequado para descrever o fenômeno. 

Caso contrário, o modelo não será adequado. 

 

Os valores de F são calculados segundo a equação 11. 

 

𝑄𝑀𝑅

𝑄𝑀𝐸
 ........................................................... (Equação 11) 

 

O Valor-P ou P-Value menor que 0,05 encontrado nos resultados indica que as variáveis 

independentes ou explicativas são significantes em relação à variável dependente. Em outras 
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palavras, pode-se dizer que as variáveis explicativas têm capacidade relevante de influenciarem 

a variável dependente. 

 

O valor de R2 ou coeficiente de determinação é responsável por determinar o percentual da 

variabilidade presente na variável resposta que conseguiu ser explicado pelo modelo proposto 

em relação ao modelo de médias. Os valores de R2 variam de 0 a 1, valores próximos a 1 indicam 

que o modelo é adequado para descrição do fenômeno. O valor de R2 encontrado para essa 

regressão foi de 82,39%, sendo assim, variação das variáveis independentes explicam 82,39% 

da variação da variável dependente em comparação com o modelo da média. Esse valor 

comprova a influência dos valores de Q e D na velocidade de vibração de partícula de pico e a 

relevância da equação de Langefors ao descrever o comportamento de propagação das ondas 

sísmicas geradas nos processos de detonação. 

 

O teste de regressão linear para a equação de Langefors e a cavidade CNS-012 gerou a equação 

12, a partir da qual pode-se prever valores de VPP supondo valores de carga máxima por espera 

e distância. A equação 12 descreve a linha estimada ou ajustada de regressão. 

 

𝑌 = 4,106 − 0,934 ∗ 𝑋1 + 1,120 ∗ 𝑋2................................................................. (Equação 12) 

 

A partir da equação 12 pode-se notar que ao adicionar uma unidade a X1 (log Q (1/2)) a variável 

dependente Y (log V) diminuirá proporcionalmente -0,934 seu valor, ou seja, a variável 

explicativa influencia indiretamente a variável resposta, aumentando seu valor o valor da 

variável resposta irá diminuir em determinada proporção.  O mesmo ocorrerá ao modificar o 

valor de X2, porém a influência será direta. 
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A Figura 27 apresenta os gráficos de resíduo de Y gerados a partir do teste de regressão linear. 

 

 

Figura 27 – Gráficos de resíduo gerados pelo teste de regressão linear 

 

Os resíduos de determinado modelo são calculados pela diferença entre o valor da observação 

real e o valor ajustado correspondente, gerado pela regressão linear. A análise dos resíduos é 

relevante para a verificação do comportamento dos erros, se os mesmos são distribuídos de 

maneira normal, com média zero e variância constante, além de não serem correlacionados. 

 

A partir dos gráficos da figura 27 pode-se analisar os resíduos gerados pelo teste de regressão 

linear. O gráfico de probabilidade normal dos resíduos é muito utilizado para amostras de 

tamanhos menores, como pode-se notar pelo gráfico os valores dos erros são distribuídos de 

forma normal e variância constante. 

 

O Histograma de Frequência dos Resíduos (gráfico parte inferior esquerda), não apresentou 

uma distribuição normal. Esse fato pode ser explicado pelo número reduzido de dados 

disponíveis no banco de dados. O Teorema do Limite Central trata da distribuição da média de 

determinada amostra com população de variância finita, e segundo o mesmo, à medida que a 
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amostra aumenta, a distribuição das médias de valores se aproximam da distribuição normal 

(MONTGOMERY, 2009). 

 

O gráfico ilustrado na parte superior direita é um gráfico de resíduos com valores ajustados. É 

esperado que 95% dos valores de resíduos padronizados estejam no intervalo (-2;+2). Os 

resíduos situados fora desse intervalo podem indicar a presença de valores anormais (outlier), 

uma aferição não comum ao restante dos dados. 

 

Por último, o gráfico de Resíduos versus Ordem, apresenta os resíduos distribuídos segundo 

uma ordem de observação. Padrões não aleatórios neste gráfico indicam a não independência 

dos resíduos. Felizmente, isso não foi observado no comportamento deste gráfico. 

 

6.2.2. Testes estatísticos envolvendo os dados da cavidade CSN-04 e a equação de 

Johnson 

 

Os testes estatísticos de regressão linear aplicados aos dados da cavidade CNS-004 

apresentaram, para todas as equações, tendência divergente às demais cavidades. Para 

exemplificar, a Figura 28 mostra os resultados do teste de regressão linear aplicado aos dados 

da cavidade e a equação de Johnson. 
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Análise de Regressão: Y versus X1; X2 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 2 0,09442 0,04721 1,85 0,199 

  X1 1 0,01263 0,01263 0,50 0,495 

  X2 1 0,09081 0,09081 3,56 0,084 

Erro 12 0,30611 0,02551       

Total 14 0,40053          

Sumário do Modelo 

S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,159717 23,57% 10,84% 0,00% 

Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante 4,56 3,00 1,52 0,155    

X1 -0,607 0,862 -0,70 0,495 1,41 

X2 -0,929 0,492 -1,89 0,084 1,41 

Equação de Regressão 

Y = 4,56 - 0,607 X1 - 0,929 X2 

Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 

Obs. Y Ajuste Resíd Resíd Pad  

2 0,2191 0,5731 -0,3540 -2,36 R 
 

Figura 28 – Resultados do teste de regressão entre os dados da cavidade CNS-004 e a equação 

de Johnson 

 

Os valores de P-Valor maiores que 0,05 indicam que a variação de pelo menos uma das 

variáveis independentes ou explicativas não é relevante ao descrever o comportamento da 

variável resposta. 

 

O valor do coeficiente de determinação apresenta um valor muito baixo, sendo assim, o modelo 

proposto não é capaz de descrever o fenômeno em análise. 
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A Figura 29 apresenta os gráficos gerados pelo teste de regressão linear supracitado. 

 

 

Figura 29 – Gráficos de resíduos gerados pelo teste de regressão linear entre os dados da 

cavidade CNS-004 e a equação de Johnson 

 

Pelos gráficos da figura 29 pode-se observar um comportamento anormal e não constante dos 

resíduos, confirmando, juntamente com os dados apresentados na figura 28 a não capacidade 

do modelo em explicar o fenômeno proposto, pelos mesmos princípios detalhados no teste da 

cavidade CSN-011. 

 

Os resultados divergentes em relação a esta cavidade podem ser decorrentes de algum erro de 

aferição por mal acoplamento dos equipamentos de sismografia ou alguma interferência na hora 

da medição, tipo de litologia, ou ainda alguma anomalia presente no maciço adjacente, como 

uma falha, por exemplo, que gere uma aferição inconsistente com a realidade.  

 

6.2.2.1. Testes de regressão linear envolvendo os dados da CSN-004 com 

aumento do grau polinomial 

 

Foi realizado um tratamento secundário dos dados da cavidade CSN-004, com um segundo 

teste de regressão linear, porém agora com o grau polinomial aumentado. O propósito do 
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aumento do grau polinomial é incrementar a influência das variáveis explicativas em relação à 

variável resposta e verificar se o modelo se ajustará melhor ao proposto. 

 

Assim como os demais testes de regressão linear, esses também foram realizados no software 

Minitab 17. 

 

A Figura 30 apresenta os resultados do teste de regressão com grau polinomial aumentado, 

aplicado aos dados da cavidade CNS-004 e a equação de Johnson. 

 

Análise de Regressão: Y versus X1; X2 

Análise de Variância 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 4 0,2965 0,07412 7,12 0,006 

  X1 1 0,1960 0,19604 18,84 0,001 

  X2 1 0,1649 0,16486 15,84 0,003 

  X1*X1 1 0,1966 0,19659 18,89 0,001 

  X2*X2 1 0,1637 0,16365 15,73 0,003 

Erro 10 0,1041 0,01041       

Total 14 0,4005          

Sumário do Modelo 

S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,102006 74,02% 63,63% 41,55% 

Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante -273,5 81,7 -3,35 0,007    

X1 479 110 4,34 0,001 56831,83 

X2 -197,6 49,6 -3,98 0,003 35264,99 

X1*X1 -103,8 23,9 -4,35 0,001 56765,32 

X2*X2 34,94 8,81 3,97 0,003 35416,37 

Equação de Regressão 

Y = -273,5 + 479 X1 - 197,6 X2 - 103,8 X1*X1 + 34,94 X2*X2 

Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 

Obs. Y Ajuste Resíd 

Resíd 

Pad  

10 0,6286 0,4383 0,1903 2,28 R 

R  Resíduo grande 

Figura 30 – Resultados do teste de regressão linear com grau polinomial aumentado 
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Pode-se notar pelos resultados do segundo teste de regressão linear um aumento significativo 

do coeficiente de determinação de 23,57% para 74,02%. Os valores de P-valor também foram 

favoráveis, todas abaixo de 0,05. Pode-se notar a diferença da equação de regressão, na qual 

agora apresentam as variáveis X1 e X2 em segundo grau. 

 

A Figura 31 apresenta os gráficos gerados pelo teste da regressão linear com grau polinomial 

aumentado. 

 

 

Figura 31 – Gráfico de resíduo gerados pelo teste de regressão linear com grau polinomial 

aumentado 

 

Reafirmando as análises do teste de regressão linear, os gráficos evidenciam um bom 

comportamento dos resíduos, os quais se encontram distribuídos de maneira normal (com 

exceção do histograma em decorrência do número reduzido de dados) e variância constante. 

 

A segunda regressão linear, com grau polinomial aumentado foi capaz de ajustar o modelo e 

comprovar que a variação das variáveis independentes X1 e X2, são sim, relevantes ao explicar 

as variações da variável resposta. 
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6.2.3. Resumo geral dos demais resultados 

 

Como supracitado, foi optado por apresentar apenas um dos testes na “discussão e resultados” 

para evitar uma explicação longa e exaustiva da análise dos testes de regressão, já que esses 

apresentaram resultados bem semelhantes. 

 

A tabela 13 apresenta os Valores de Resposta Ajustados (Ŷ) gerados por todos os testes de 

regressão. 

Tabela 13 – Resultados dos valores de resposta ajustados para cada uma das regressões lineares 

envolvendo os dados de uma das cavidades e cada uma das equações 

 

 

Os valores de Ŷ são calculados pela diferença entre os valores reais de Y e os gerados pelos 

testes de regressão. Lembrando que Y = log VPP. 

 

Como se pode notar na Tabela 13, os valores de resposta ajustados foram os mesmos para todas 

as equações em cada uma das três cavidades. A semelhança entre valores era esperada, já que 

as equações encontradas na literatura se propõem a descrever empiricamente o fenômeno 

estudado, os valores de Ŷ confirmam a relevância das 4 equações adotadas. 

 

É importante citar que valores idênticos para a variável resposta ajustada possivelmente são 

decorrentes da pequena quantidade de dados analisados, possivelmente com um banco de dados 

Ambraseys Johnson UBSM Langefors Ambraseys Johnson UBSM Langefors Ambraseys Johnson UBSM Langefors

0,36552 0,36552 0,36552 0,36552 0,79583 0,79583 0,79583 0,79583 0,85051 0,85051 0,85051 0,85051

0,36540 0,36540 0,36540 0,36540 0,79561 0,79561 0,79561 0,79561 0,85030 0,85030 0,85030 0,85030

0,36550 0,36550 0,36550 0,36550 0,79581 0,79581 0,79581 0,79581 0,85036 0,85036 0,85036 0,85036

0,66248 0,66248 0,66248 0,66248 0,55887 0,55887 0,55887 0,55887 0,44811 0,44811 0,44811 0,44811

0,66244 0,66244 0,66244 0,66244 0,55877 0,55877 0,55877 0,55877 0,44803 0,44803 0,44803 0,44803

0,66248 0,66248 0,66248 0,66248 0,55886 0,55886 0,55886 0,55886 0,44805 0,44805 0,44805 0,44805

0,43822 0,43822 0,43822 0,43822 0,52671 0,52671 0,52671 0,52671 0,68669 0,68669 0,68669 0,68669

0,43828 0,43828 0,43828 0,43828 0,52656 0,52656 0,52656 0,52656 0,68655 0,68655 0,68655 0,68655

0,43823 0,43823 0,43823 0,43823 0,52669 0,52669 0,52669 0,52669 0,68659 0,68659 0,68659 0,68659

0,43829 0,43829 0,43829 0,43829 0,35113 0,35113 0,35113 0,35113

0,43834 0,43834 0,43834 0,43834 0,35108 0,35108 0,35108 0,35108

0,43830 0,43830 0,43830 0,43830 0,35110 0,35110 0,35110 0,35110

0,72368 0,72368 0,72368 0,72368 0,78376 0,78376 0,78376 0,78376

0,72347 0,72347 0,72347 0,72347 0,78283 0,78283 0,78283 0,78283

0,72365 0,72365 0,72365 0,72365 0,78306 0,78306 0,78306 0,78306

0,73684 0,73684 0,73684 0,73684

0,73614 0,73614 0,73614 0,73614

0,73631 0,73631 0,73631 0,73631

0,33085 0,33085 0,33085 0,33085

0,33075 0,33075 0,33075 0,33075

0,33078 0,33078 0,33078 0,33078

MP0004 - Ŷ MP0011 - Ŷ N5S0011 - Ŷ

Tabela Valores de Resposta Ajustados (Ŷ)
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maior, a tendência seria de se encontrar pequenas variações dos valores de resposta ajustados. 

É interessante, para estudos futuros, que se repitam os testes e a análise dos mesmos para um 

maior número de dados. 

 

6.3. Simulação de pontos aleatórios 

 

Com os testes estatísticos de regressão linear, pode-se comprovar a relação entre as variáveis 

independentes e a variável resposta. Em outras palavras, foi possível evidenciar que as 

variações de Q e D são fatores que influenciam na variação dos valores de VPP. 

 

Há um princípio da estatística chamado inferência estatística, que afirma ser possível fazer 

afirmações a partir de uma amostra representativa, sobre uma população muito maior que a 

amostra observada. Afim de aumentar a confiabilidade dos testes anteriores e responder os 

questionamentos realizados ao início da dissertação, foi proposto a simulação de valores 

aleatórios de distância, a partir de um dos pontos já existentes, aumentando o tamanho da 

amostra representativa, com intuito de correlacionar os valores de D e VPP. 

 

O ponto utilizado como base para simulação foi selecionado dentre os pontos da cavidade CNS-

011, por ter sido a cavidade onde os dados apresentaram maior coeficiente de determinação nos 

testes de regressão linear. Como as equações apresentaram comportamentos idênticos para os 

dados analisados em cada uma das cavidades, assumiu-se que a escolha de qual seria utilizada 

na simulação não influenciaria os resultados. 

 

O valor de D do ponto P foi variado em um raio de 100m, sendo 50m acrescidos/decrescidos 

do valor real de distância, como ilustrado da Figura 32. 
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Figura 32 – Ilustração da simulação de dados variando os valores de D 

 

A simulação e cálculos foram feitos no software Excel. Os valores de D simulados foram 

aplicados à equação gerada pelo teste de regressão linear entre os dados da cavidade CNS-011 

e a equação de Langefors. As parcelas foram calculadas para se encontrar os valores de Y e por 

fim os valores de VPP, assim como mostrado na Tabela 14. 

 

                   Tabela 14 – Cálculos envolvendo os valores supostos de D 

Y=2,349+2,525*X1+3,227X2 

D x1=log Q^(1/2) x2=log D^(-3/4) Y=log V V=10^(log V) 

147 1,46214 -1,62549 0,79545 6,24386 

148 1,46214 -1,62770 0,78833 6,14224 

149 1,46214 -1,62989 0,78125 6,04294 

150 1,46214 -1,63207 0,77422 5,94590 

151 1,46214 -1,63423 0,76723 5,85105 

152 1,46214 -1,63638 0,76030 5,75832 

153 1,46214 -1,63852 0,75340 5,66765 

154 1,46214 -1,64064 0,74656 5,57899 

155 1,46214 -1,64275 0,73975 5,49228 

156 1,46214 -1,64484 0,73299 5,40745 

157 1,46214 -1,64692 0,72628 5,32447 

158 1,46214 -1,64899 0,71960 5,24328 

159 1,46214 -1,65105 0,71297 5,16382 

160 1,46214 -1,65309 0,70638 5,08606 

161 1,46214 -1,65512 0,69983 5,00994 
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A Tabela 14 ilustra apenas parte dos dados simulados. Na primeira linha está a equação gerada 

pelo teste de regressão linear, na primeira coluna as variações de distância; na segunda e terceira 

foram calculados os valores de X1 e X2 relativos à equação de Langefors; na quarta coluna os 

valores de Y foram calculados utilizando-se da equação apresentada na primeira linha, e por 

último, foram calculados os valores de V ou VPP. 

 

6.3.1. Teste de correlação envolvendo os dados simulados 

 

A partir dos dados simulados, passou-se a trabalhar com os valores de D supostos e de VPP 

calculados na sessão anterior. Como esse novo banco de dados, envolvendo duas variáveis, foi 

realizado um teste de correlação de Pearson utilizando o software Minitab. 

 

O teste de correlação é responsável por indicar o grau de relação entre duas variáveis. O 

coeficiente de correlação é uma quantidade adimensional que mede a força da associação linear 

entre duas variáveis aleatórias (MONTGOMERY, 2009). A fórmula do coeficiente de 

correlação se encontra na Equação 13. 

 

𝜌 =
𝐸[(𝑋−𝜇𝑥)(𝑌−𝜇𝑦))]

𝜎𝑥∗𝜎𝑦
 ............................................................................ (Equação 13) 

 

O coeficiente de correlação linear pode variar entre -1 e 1. Valores próximos a -1 indicam alto 

grau de correlação negativa, quando uma variável aumenta a outra diminui de valor. Já valores 

de correlação próximos a 1 indicam forte correlação positiva. 

 

Na Figura 33 encontra-se o resultado do teste de correlação realizado para os dados simulados. 

 

Correlações 

Correlação de Pearson -0,951 

Valor-P 0,000 
 

Figura 33 – Resultado do teste de correlação realizado a partir dos dados simulados 

 

Pode-se notar, a partir do valor do coeficiente de correlação, que há uma forte correlação 

negativa entre das variáveis D e VPP, indicando que uma variação de D para valores menores 

(mais próximos à detonação) geram uma variação positiva em relação aos valores de VPP (as 
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VPP aumentam de valor). O valor de P-Valor indica que o teste foi eficaz em determinar a 

correlação entre as variáveis. 

 

O gráfico da Figura 34 ilustra a variação “ponto a ponto” da relação entre os valores de D e 

VPP. 

 

 

Figura 34 – Gráfico de Relação entre as variáveis VPP e D 

 

Percebe-se pelo gráfico que variações dos valores de VPP são atenuadas para maiores valores 

de D, fato que indica a relevância das leis de atenuação de velocidade de propagação das ondas.  

 

Para valores entre aproximadamente 190 e 120 m as variações de VPP são relativamente 

menores em relação às variações de D, o que permite afirmar que pequenas variações na 

distância, como por exemplo, em se acoplar os equipamentos de sismografia dentro ou fora em 

relação às CNS não é relevante em relação aos valores de VPP aferidos.  

 

Através dos gráficos pode-se notar que ao diminuir os valores de D abaixo de 120m, nota-se 

uma variação mais abrupta da VPP, com uma inclinação maior da curva, fator que evidencia 

que locais muito próximos em relação à detonação de explosivos podem apresentar uma 
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variação alta de VPP para uma variação relativamente baixa da distância. Apesar do início de 

área com maior variação de VPP, os valores ainda se encontram abaixo dos valores limites 

aceitos. 

 

Considerando pequenas variações de distância não relevantes aos valores de VPP aferidos, 

pode-se considerar que a cavidade natural subterrânea se comporta como parte do maciço na 

qual se encontra inserida, facilitando assim, as aferições por testes sismográficos, já que os 

equipamentos não necessariamente precisam estar acoplados no interior das cavidades, para 

confiabilidade das aferições. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES  

 

A metodologia utilizada mostrou ser eficiente ao permitir responder os questionamentos 

realizados ao início do trabalho e entender de forma objetiva o comportamento das ondas 

sísmicas geradas dos processos de detonação. Além disso, a metodologia possibilitou perceber 

a existência de parâmetros de equilíbrio entre a atividade mineral e a preservação do patrimônio 

espeleológico natural, como exemplo desse estudo, ao analisar um local adequado para 

instalação de equipamentos de forma a preservar o interior das CNS e permitir um melhor 

aproveitamento do recurso mineral por parte dos empreendimentos. 

 

Foi possível constatar que o valor imposto de 250 m de raio de segurança relativo às áreas com 

presença de cavidades naturais subterrâneas é um valor conservador. De acordo com os testes 

de simulação e, posterior correlação dos dados, apenas para valores abaixo de 120 m, nota-se 

um aumento relevante de variação dos valores de VPP.  

 

É importante ressaltar que apesar de um aumento relevante de variação nos valores de VPP para 

distância menores que 120 m, esses valores ainda se mostraram abaixo dos limites aceitos pelas 

normas de detonação. Portanto, é possível aproximar as operações de desmonte por explosivos 

das cavidades, sem oferecer riscos a elas. Porém maiores precauções são necessárias, já que a 

variação de VPP é mais acentuada para distâncias menores que 120 m. 

 

O reduzido banco de dados inicial reduziu significativamente a confiabilidade dos primeiros 

resultados. Entretanto, esse fato foi atenuado usando-se a simulação para geração de um número 

maior de dados. Portanto, recomenda-se, para estudos futuros, a realização de novos testes para 

criação de um banco de dados mais robusto. 

 

É aconselhável a realização de testes prévios, em qualquer que seja a área, antes de se iniciar 

as operações, pois características específicas dos locais podem gerar diferenças relevantes nas 

medições aferidas.  

 

Existe um número considerável de equações desenvolvidas por estudiosos que se mostraram 

eficazes em descrever o comportamento da propagação das ondas sísmicas geradas pela 

detonação de explosivos. A eficácia dessas equações pode ser comprovada pelos altos valores 
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de coeficiente de determinação encontrados nos testes de regressão linear (86,16; 82,39; 74,02). 

A existência dessas equações permite a realização de estudos como esse, que podem servir de 

base na realização de testes para previsão de possíveis danos em áreas onde se deseja 

desenvolver desmonte por explosivos próximo a cavidades naturais. 

 

A baixa variação de VPP aferidas nos pontos pré-definidos e simulados permite concluir que a 

distância entre os pontos de uma CNS de formações ferríferas (caracterizadas por pequenas 

dimensões) não são relevantes quando comparados à distância entre a detonação e o ponto de 

medição para eficácia dos valores. As medições não são significativamente influenciadas por 

alocações em diferentes pontos, por exemplo, entre pontos no teto e no piso, entre pontos 

externos e internos – principal questionamento/objetivo desse estudo.  Uma CNS, pode assim, 

ser considerada parte do maciço na qual está inserida, por apresentar o mesmo comportamento 

frente as ondas geradas pelas detonações. Em adição, é relevante o estudo, ao mostrar uma não 

significância do local do instalação do equipamento de sismografia, se externo ou interno à 

cavidade. A possibilidade de se instalar na parte externa à cavidade traz consideráveis ganhos 

em termos de segurança.  

 

É válido considerar que há exceções para CNS e áreas adjacentes com a presença de falhas ou 

dobras, que possam gerar desvios nos valores de VPP aferidos. Para tal, ressalta-se a 

importância de mapeamentos detalhados da área em estudo.  
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APÊNDICE A – Resultado dos testes estatísticos 

 

Análise de Regressão: Y versus X1; X2 
Análise de Variância 
Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 2 0,09442 0,04721 1,85 0,199 

X1 1 0,01263 0,01263 0,50 0,495 

X2 1 0,09081 0,09081 3,56 0,084 

Erro 12 0,30611 0,02551   

Total 14 0,40053    

Sumário do Modelo 
S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,159717 23,57% 10,84% 0,00% 

Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante 4,56 3,00 1,52 0,155  

X1 -1,82 2,59 -0,70 0,495 1,41 

X2 -0,929 0,492 -1,89 0,084 1,41 

Equação de Regressão 
Y = 4,56 - 1,82 X1 - 0,929 X2 

Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 
Obs. Y Ajuste Resíd Resíd Pad  

2 0,2191 0,5731 -0,3540 -2,36 R 

 

Figura A1: Resultados do teste de regressão linear entre os dados da cavidade CNS-004 e a 

equação de Ambraseys. 
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Figura A2: Gráficos de resíduos gerados pelo teste de regressão linear entre os dados da 

cavidade CNS-004 e a equação de Ambraseys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Análise de Regressão: Y versus X1; X2 
Análise de Variância 
Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 2 0,12958 0,064788 18,68 0,003 

  X1 1 0,04193 0,041928 12,09 0,013 

  X2 1 0,12719 0,127185 36,67 0,001 

Erro 6 0,02081 0,003468       

Total 8 0,15039          

Sumário do Modelo 
S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,0588935 86,16% 81,55% 68,87% 

Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante 2,349 0,810 2,90 0,027    

X1 3,79 1,09 3,48 0,013 1,84 

X2 -2,420 0,400 -6,06 0,001 1,84 

Equação de Regressão 
Y = 2,349 + 3,79 X1 - 2,420 X2 

Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 

Obs. Y Ajuste Resíd 

Resíd 

Pad  

6 0,6685 0,5589 0,1096 2,28 R 

 

Figura A3: Resultados do teste de regressão linear entre os dados da cavidade CNS-011 e a 

equação de Ambraseys. 
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Figura A4: Gráficos de resíduos gerados pelo teste de regressão linear entre os dados da 

cavidade CNS-011 e a equação de Ambraseys. 
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Análise de Regressão: Y versus X1; X2 
Análise de Variância 
Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 2 0,8396 0,419788 42,12 0,000 

  X1 1 0,3390 0,338963 34,01 0,000 

  X2 1 0,6820 0,681952 68,42 0,000 

Erro 18 0,1794 0,009967       

Total 20 1,0190          

Sumário do Modelo 
S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,0998367 82,39% 80,44% 75,32% 

Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante 4,106 0,386 10,64 0,000    

X1 -1,401 0,240 -5,83 0,000 1,06 

X2 -0,840 0,102 -8,27 0,000 1,06 

Equação de Regressão 
Y = 4,106 - 1,401 X1 - 0,840 X2 

 

Figura A5: Resultados do teste de regressão linear entre os dados da cavidade CNS-012 e a 

equação de Ambraseys. 
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Figura A6: Gráficos de resíduos gerados pelo teste de regressão linear entre os dados da 

cavidade CNS-012 e a equação de Ambraseys. 
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Análise de Regressão: Y versus X1; X2 
Análise de Variância 
Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 2 0,09442 0,04721 1,85 0,199 

  X1 1 0,01263 0,01263 0,50 0,495 

  X2 1 0,09081 0,09081 3,56 0,084 

Erro 12 0,30611 0,02551       

Total 14 0,40053          

Sumário do Modelo 
S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,159717 23,57% 10,84% 0,00% 

Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante 4,56 3,00 1,52 0,155    

X1 -0,607 0,862 -0,70 0,495 1,41 

X2 -0,929 0,492 -1,89 0,084 1,41 

Equação de Regressão 
Y = 4,56 - 0,607 X1 - 0,929 X2 

Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 
Obs. Y Ajuste Resíd Resíd Pad  

2 0,2191 0,5731 -0,3540 -2,36 R 

 

Figura A7: Resultados do teste de regressão linear entre os dados da cavidade CNS-004 e a 

equação de Johnson. 
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Figura A8: Gráficos de resíduos gerados pelo teste de regressão linear entre os dados da 

cavidade CNS-004 e a equação de Johnson. 
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Análise de Regressão: Y versus X1; X2 
Análise de Variância 
Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 2 0,12958 0,064788 18,68 0,003 

  X1 1 0,04193 0,041928 12,09 0,013 

  X2 1 0,12719 0,127185 36,67 0,001 

Erro 6 0,02081 0,003468       

Total 8 0,15039          

Sumário do Modelo 
S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,0588935 86,16% 81,55% 68,87% 

Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante 2,349 0,810 2,90 0,027    

X1 1,262 0,363 3,48 0,013 1,84 

X2 -2,420 0,400 -6,06 0,001 1,84 

Equação de Regressão 
Y = 2,349 + 1,262 X1 - 2,420 X2 

Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 

Obs. Y Ajuste Resíd 

Resíd 

Pad  

6 0,6685 0,5589 0,1096 2,28 R 

 

Figura A9: Resultados do teste de regressão linear entre os dados da cavidade CNS-011 e a 

equação de Johnson. 
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Figura A10: Gráficos de resíduos gerados pelo teste de regressão linear entre os dados da 

cavidade CNS-011 e a equação de Johnson. 
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Análise de Regressão: Y versus X1; X2 
Análise de Variância 
Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 2 0,8396 0,419788 42,12 0,000 

  X1 1 0,3390 0,338963 34,01 0,000 

  X2 1 0,6820 0,681952 68,42 0,000 

Erro 18 0,1794 0,009967       

Total 20 1,0190          

Sumário do Modelo 
S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,0998367 82,39% 80,44% 75,32% 

Coeficientes 
Termo Coef EP de Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante 4,106 0,386 10,64 0,000    

X1 -0,4670 0,0801 -5,83 0,000 1,06 

X2 -0,840 0,102 -8,27 0,000 1,06 

Equação de Regressão 
Y = 4,106 - 0,4670 X1 - 0,840 X2 

 

Figura A11: Resultados do teste de regressão linear entre os dados da cavidade CNS-012 e a 

equação de Johnson. 

 



107 
 

 

Figura A12: Gráficos de resíduos gerados pelo teste de regressão linear entre os dados da 

cavidade CNS-012 e a equação de Johnson. 
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Análise de Regressão: Y versus X1; X2 
Análise de Variância 
Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 2 0,09442 0,04721 1,85 0,199 

  X1 1 0,01263 0,01263 0,50 0,495 

  X2 1 0,09081 0,09081 3,56 0,084 

Erro 12 0,30611 0,02551       

Total 14 0,40053          

Sumário do Modelo 
S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,159717 23,57% 10,84% 0,00% 

Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante 4,56 3,00 1,52 0,155    

X1 -1,21 1,72 -0,70 0,495 1,41 

X2 1,238 0,656 1,89 0,084 1,41 

Equação de Regressão 
Y = 4,56 - 1,21 X1 + 1,238 X2 

Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 
Obs. Y Ajuste Resíd Resíd Pad  

2 0,2191 0,5731 -0,3540 -2,36 R 

 

Figura A13: Resultados do teste de regressão linear entre os dados da cavidade CNS-004 e a 

equação de Langefors. 
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Figura A14: Gráficos de resíduos gerados pelo teste de regressão linear entre os dados da 

cavidade CNS-004 e a equação de Langefors. 
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Análise de Regressão: Y versus X1; X2 
Análise de Variância 
Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 2 0,12958 0,064788 18,68 0,003 

  X1 1 0,04193 0,041928 12,09 0,013 

  X2 1 0,12719 0,127185 36,67 0,001 

Erro 6 0,02081 0,003468       

Total 8 0,15039          

Sumário do Modelo 
S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,0588935 86,16% 81,55% 68,87% 

Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante 2,349 0,810 2,90 0,027    

X1 2,525 0,726 3,48 0,013 1,84 

X2 3,227 0,533 6,06 0,001 1,84 

Equação de Regressão 
Y = 2,349 + 2,525 X1 + 3,227 X2 

Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 

Obs. Y Ajuste Resíd 

Resíd 

Pad  

6 0,6685 0,5589 0,1096 2,28 R 

 

Figura A15: Resultados do teste de regressão linear entre os dados da cavidade CNS-011 e a 

equação de Langefors. 

 



111 
 

 

Figura A16: Gráficos de resíduos gerados pelo teste de regressão linear entre os dados da 

cavidade CNS-011 e a equação de Langefors. 
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Análise de Regressão: Y versus X1; X2 
Análise de Variância 
Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 2 0,8396 0,419788 42,12 0,000 

  X1 1 0,3390 0,338963 34,01 0,000 

  X2 1 0,6820 0,681952 68,42 0,000 

Erro 18 0,1794 0,009967       

Total 20 1,0190          

Sumário do Modelo 
S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,0998367 82,39% 80,44% 75,32% 

Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante 4,106 0,386 10,64 0,000    

X1 -0,934 0,160 -5,83 0,000 1,06 

X2 1,120 0,135 8,27 0,000 1,06 

Equação de Regressão 
Y = 4,106 - 0,934 X1 + 1,120 X2 

 

Figura A17: Resultados do teste de regressão linear entre os dados da cavidade CNS-012 e a 

equação de Langefors. 
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Figura A18: Gráficos de resíduos gerados pelo teste de regressão linear entre os dados da 

cavidade CNS-012 e a equação de Langefors. 
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Análise de Regressão: Y versus X1; X2 
Análise de Variância 
Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 2 0,09442 0,04721 1,85 0,199 

  X1 1 0,01263 0,01263 0,50 0,495 

  X2 1 0,09081 0,09081 3,56 0,084 

Erro 12 0,30611 0,02551       

Total 14 0,40053          

Sumário do Modelo 
S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,159717 23,57% 10,84% 0,00% 

Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante 4,56 3,00 1,52 0,155    

X1 -1,21 1,72 -0,70 0,495 1,41 

X2 -0,929 0,492 -1,89 0,084 1,41 

Equação de Regressão 
Y = 4,56 - 1,21 X1 - 0,929 X2 

Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 
Obs. Y Ajuste Resíd Resíd Pad  

2 0,2191 0,5731 -0,3540 -2,36 R 

 

Figura A19: Resultados do teste de regressão linear entre os dados da cavidade CNS-004 e a 

equação de USBM. 
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Figura A20: Gráficos de resíduos gerados pelo teste de regressão linear entre os dados da 

cavidade CNS-004 e a equação de USBM. 
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Análise de Regressão: Y versus X1; X2 
Análise de Variância 
Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 2 0,12958 0,064788 18,68 0,003 

  X1 1 0,04193 0,041928 12,09 0,013 

  X2 1 0,12719 0,127185 36,67 0,001 

Erro 6 0,02081 0,003468       

Total 8 0,15039          

Sumário do Modelo 
S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,0588935 86,16% 81,55% 68,87% 

Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante 2,349 0,810 2,90 0,027    

X1 2,525 0,726 3,48 0,013 1,84 

X2 -2,420 0,400 -6,06 0,001 1,84 

Equação de Regressão 
Y = 2,349 + 2,525 X1 - 2,420 X2 

Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 

Obs. Y Ajuste Resíd 

Resíd 

Pad  

6 0,6685 0,5589 0,1096 2,28 R 

 

Figura A21: Resultados do teste de regressão linear entre os dados da cavidade CNS-011 e a 

equação de USBM. 
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Figura A22: Gráficos de resíduos gerados pelo teste de regressão linear entre os dados da 

cavidade CNS-011 e a equação de USBM. 
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Análise de Regressão: Y versus X1; X2 
Análise de Variância 
Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 2 0,8396 0,419788 42,12 0,000 

  X1 1 0,3390 0,338963 34,01 0,000 

  X2 1 0,6820 0,681952 68,42 0,000 

Erro 18 0,1794 0,009967       

Total 20 1,0190          

Sumário do Modelo 
S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,0998367 82,39% 80,44% 75,32% 

Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante 4,106 0,386 10,64 0,000    

X1 -0,934 0,160 -5,83 0,000 1,06 

X2 -0,840 0,102 -8,27 0,000 1,06 

Equação de Regressão 
Y = 4,106 - 0,934 X1 - 0,840 X2 

 

Figura A23: Resultados do teste de regressão linear entre os dados da cavidade CNS-012 e a 

equação de USBM. 
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Figura A24: Gráficos de resíduos gerados pelo teste de regressão linear entre os dados da 

cavidade CNS-012 e a equação de USBM. 
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APÊNDICE B – Resultado dos testes estatísticos com grau polinomial acrescido  

 

Análise de Regressão: Y versus X1; X2 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 4 0,2965 0,07412 7,12 0,006 

  X1 1 0,1960 0,19604 18,84 0,001 

  X2 1 0,1649 0,16486 15,84 0,003 

  X1*X1 1 0,1966 0,19659 18,89 0,001 

  X2*X2 1 0,1637 0,16365 15,73 0,003 

Erro 10 0,1041 0,01041       

Total 14 0,4005          

Sumário do Modelo 

S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,102006 74,02% 63,63% 41,55% 

Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante -273,5 81,7 -3,35 0,007    

X1 1438 331 4,34 0,001 56831,83 

X2 -197,6 49,6 -3,98 0,003 35264,99 

X1*X1 -934 215 -4,35 0,001 56765,32 

X2*X2 34,94 8,81 3,97 0,003 35416,37 

Equação de Regressão 

Y = -273,5 + 1438 X1 - 197,6 X2 - 934 X1*X1 + 34,94 X2*X2 

Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 

Obs. Y Ajuste Resíd 

Resíd 

Pad  

10 0,6286 0,4383 0,1903 2,28 R 
 

Figura B1: Resultados do teste de regressão linear com grau polinomial aumentado entre os 

dados da cavidade CNS-004 e a equação de Ambraseys. 
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Figura B2: Gráficos de resíduos gerados pelo teste de regressão linear com grau polinomial 

aumentado entre os dados da cavidade CNS-004 e a equação de Ambraseys. 
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Análise de Regressão: Y versus X1; X2 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 4 0,2965 0,07412 7,12 0,006 

  X1 1 0,1960 0,19604 18,84 0,001 

  X2 1 0,1649 0,16486 15,84 0,003 

  X1*X1 1 0,1966 0,19659 18,89 0,001 

  X2*X2 1 0,1637 0,16365 15,73 0,003 

Erro 10 0,1041 0,01041       

Total 14 0,4005          

Sumário do Modelo 

S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,102006 74,02% 63,63% 41,55% 

Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante -273,5 81,7 -3,35 0,007    

X1 479 110 4,34 0,001 56831,83 

X2 -197,6 49,6 -3,98 0,003 35264,99 

X1*X1 -103,8 23,9 -4,35 0,001 56765,32 

X2*X2 34,94 8,81 3,97 0,003 35416,37 

Equação de Regressão 

Y = -273,5 + 479 X1 - 197,6 X2 - 103,8 X1*X1 + 34,94 X2*X2 

Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 

Obs. Y Ajuste Resíd 

Resíd 

Pad  

10 0,6286 0,4383 0,1903 2,28 R 
 

Figura B3: Resultados do teste de regressão linear com grau polinomial aumentado entre os 

dados da cavidade CNS-004 e a equação de Johnson. 
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Figura B4: Gráficos de resíduos gerados pelo teste de regressão linear com grau polinomial 

aumentado entre os dados da cavidade CNS-004 e a equação de Johnson. 
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Análise de Regressão: Y versus X1; X2 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 4 0,2965 0,07412 7,12 0,006 

  X1 1 0,1960 0,19604 18,84 0,001 

  X2 1 0,1649 0,16486 15,84 0,003 

  X1*X1 1 0,1966 0,19659 18,89 0,001 

  X2*X2 1 0,1637 0,16365 15,73 0,003 

Erro 10 0,1041 0,01041       

Total 14 0,4005          

Sumário do Modelo 

S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,102006 74,02% 63,63% 41,55% 

Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante -273,5 81,7 -3,35 0,007    

X1 959 221 4,34 0,001 56831,83 

X2 263,5 66,2 3,98 0,003 35264,99 

X1*X1 -415,3 95,5 -4,35 0,001 56765,32 

X2*X2 62,1 15,7 3,97 0,003 35416,37 

Equação de Regressão 

Y = -273,5 + 959 X1 + 263,5 X2 - 415,3 X1*X1 + 62,1 X2*X2 

Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 

Obs. Y Ajuste Resíd 

Resíd 

Pad  

10 0,6286 0,4383 0,1903 2,28 R 
 

Figura B5: Resultados do teste de regressão linear com grau polinomial aumentado entre os 

dados da cavidade CNS-004 e a equação de Langefors. 
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Figura B6: Gráficos de resíduos gerados pelo teste de regressão linear com grau polinomial 

aumentado entre os dados da cavidade CNS-004 e a equação de Langefors. 
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Análise de Regressão: Y versus X1; X2 
Análise de Variância 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Regressão 4 0,2965 0,07412 7,12 0,006 

  X1 1 0,1960 0,19604 18,84 0,001 

  X2 1 0,1649 0,16486 15,84 0,003 

  X1*X1 1 0,1966 0,19659 18,89 0,001 

  X2*X2 1 0,1637 0,16365 15,73 0,003 

Erro 10 0,1041 0,01041       

Total 14 0,4005          

Sumário do Modelo 

S R2 R2(aj) R2(pred) 

0,102006 74,02% 63,63% 41,55% 

Coeficientes 

Termo Coef 

EP de 

Coef Valor-T Valor-P VIF 

Constante -273,5 81,7 -3,35 0,007    

X1 959 221 4,34 0,001 56831,83 

X2 -197,6 49,6 -3,98 0,003 35264,99 

X1*X1 -415,3 95,5 -4,35 0,001 56765,32 

X2*X2 34,94 8,81 3,97 0,003 35416,37 

Equação de Regressão 

Y = -273,5 + 959 X1 - 197,6 X2 - 415,3 X1*X1 + 34,94 X2*X2 

Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 

Obs. Y Ajuste Resíd 

Resíd 

Pad  

10 0,6286 0,4383 0,1903 2,28 R 
 

Figura B7: Resultados do teste de regressão linear com grau polinomial aumentado entre os 

dados da cavidade CNS-004 e a equação de USBM. 
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Figura B8: Gráficos de resíduos gerados pelo teste de regressão linear com grau polinomial 

aumentado entre os dados da cavidade CNS-004 e a equação de USBM. 

 

 

 

 


