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RESUMO 

A partir da década de 1970, a preocupação com o meio ambiente passou a se tornar 
uma constante cada dia mais presente nos principais setores econômicos brasileiros. 
A extinção dos recursos naturais não renováveis, a devastação das florestas tropicais 
e a exploração predatória da fauna e flora nativas não são mais toleradas pela 
sociedade nos seus âmbitos público, privado e acadêmico. Os impactos de ruídos e 
vibração são efeitos diretos da atividade de exploração mineral e que causam 
perturbações para a comunidade do entorno. A presente dissertação consiste em 
apresentar a análise comparativa de dois métodos de exploração mineral distintos e 
propor soluções para atenuar os efeitos de ruído e vibração atinentes ao processo.  
Visando ao prolongamento da vida útil da jazida e a preservação do meio ambiente 
foram recomendadas alternativas técnicas para ordenar a exploração racional da pedra 
britada, insumo fundamental para o progresso da construção civil e construção pesada, 
segmentos considerados representativos na economia nacional.Foram realizados 
estudos de caso práticos na Jazida Pedreira Morangal, única pedreira urbana de 
Curitiba em operação e a Jazida Pedreira de Referência na Região Oeste do Paraná, 
viabilizando assim a identificação e o mapeamento das práticas que apresentaram 
melhor desempenho para reaplicação do modelo em outras pedreiras instaladas no 
entorno urbano das cidades. As técnicas operacionais como a redução das alturas 
de bancada e do número de linhas de colunas detonantes aliados aos materiais 
explosivos e detonantes recomendados por especificações de especialistas da área, 
formaram um conjunto de precauções que expressaram significativa redução dos 
ruídos e vibrações durante a exploração da lavra. As medições realizadas nos 
experimentos foram analisadas por meio dos ensaios sismográficos, programados 
em conformidade com o cronograma de detonações no ano de 2015, confirmando a 
viabilidade técnica dos procedimentos registrados nos planos de fogo executados 
mensalmente na Jazida Pedreira Morangal. 
 
Palavras-chave: Ruídos, Vibração, Exploração Mineral 
 



 

ABSTRACT 

Since the 1970 decade the concern with the environment became a every day 
constant present on the main brazilians economic sectors. The non renewable natural 
resources, the ravage of the tropical forests and the predatory exploration of the fauna 
and flora no longer are tolerated by the society in their public, private and academic 
spheres. The noise and vibration impacts are direct effects of the mineral exploration 
activity and cause disturbs to the near community. The objective of this work is to 
present a comparative analysis of two different methods of mineral exploration and 
propose solutions to mitigate the effects of noise and vibration by this processes.  Aiming 
the quarry usage extension and the environment preservation, were recommended 
technical alternatives to order the rational exploration of aggregates, key resource for 
the progress of the massive civil construction, segment considered as representative 
on the national economy. There were performed cases at the Jazida Pedreira 
Morangal, single operating urban quarry of Curitiba and the Reference quarry in the 
Western of Paraná, thus enabling the identification and mapping of the practices top 
performers to reapply the model in other quarries installed in the near urban of cities. 
The Operational technics such as the reduction of the stands high and the number of 
detonating columns lines combined with the explosive and the detonating materials 
recommended by experts specifications in the area, formed a set of actions that 
expressed the significant reduction of noise and vibrations while exploring the mining. 
The measurement performed on the experiments were analyzed by seismographic 
testing scheduled in accordance with 2015 blasting schedule, confirming the 
technical feasibility of the procedures recorded on the fire plans monthly executed at 
the Jazida Pedreira Morangal quarry. 
Key-words: Noise and vibrations effects. Mineral Exploration. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a pesquisa realizada em 2014 pelo Sinduscon (Sindicato da 

Indústria da Construção Civil), o setor da construção civil cresceu 74,25% nos últimos 

20 anos. Este crescimento acentuado é o fato gerador do expressivo consumo dos 

insumos naturais, como, notadamente, a exploração da rocha em sua forma de pedra 

britada. A exploração dos recursos naturais em maior escala pode fazer com que a 

saturação das jazidas minerais economicamente viáveis situadas próximas às regiões 

consumidoras seja alcançada nos próximos anos. As alterações causadas pelas ações 

extrativistas do homem na natureza modificam as conjunções sociais e econômicas 

dos ambientes urbanos. Oliveira (2011) reforça que essas alterações interferem nas 

condições e na qualidade da vida humana. As operações da mineração influenciam no 

surgimento de novos grupos sociais, na expansão do comércio e no fomento de 

atividades econômicas em seu entorno. 

Com a Revolução Industrial, a produção em larga escala aumentou os efeitos 

poluentes ao meio ambiente, promovendo a deterioração ambiental no planeta 

(CAMARGO, 2003). O consumismo fez com que os resultados econômicos fossem 

priorizados em relação à conservação do meio ambiente. Em face do desenvolvimento 

desordenado das cidades, a degradação ambiental aumentou em proporção significativa 

ao crescimento demográfico, mantendo a escala progressiva até os dias atuais. 

Diante disso, houve restrições ambientais e socioeconômicas que determinaram 

que as jazidas passassem a ser abertas e exploradas em regiões distantes dos 

grandes centros consumidores. Os estudos de casos relatados por Baptisti e Hachem 

(2000) descrevem o conflito no entorno das jazidas minerais já em exploração; esse 

é um fenômeno que se repete em grandes centros urbanos e realçam a importância 

de se utilizar a jazida com técnicas e métodos aperfeiçoados com base nos conceitos 

das normas regulatórias vigentes. 

Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas; a 

biota, as considerações estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos 

recursos ambientais (CONAMA, 1986). Em conformidade com as definições descritas 
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nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e dos procedimentos 

da Companhia Paulista de Meio Ambiente (CETESB), são considerados nesta 

dissertação os impactos ambientais mais significativos ao ser humano provocados 

pelos efeitos de ruído e vibração por influenciarem diretamente na percepção da 

comunidade do entorno.  

É imprescindível trabalhar no desenvolvimento de novas tecnologias 

sustentáveis que visem minimizar os impactos e passivos ambientais de modo a 

prolongar a vida útil da jazida mineral e atenuar os impactos de ruído e vibração nos 

ambientes da flora, fauna e sociedade do entorno. 

A atividade de explotação mineral em área urbana é regida por normas 

técnicas que sugerem parâmetros e limites definidos na avaliação de prováveis danos. 

Os trabalhos que envolvem o uso de explosivos devem obrigatoriamente ser controlados, 

tanto no desmonte de estruturas e a danos em estruturas próximas quanto nos impactos 

ambientais que eventualmente podem ocorrer. O desmonte de rocha deve seguir os 

padrões de produção visando não apenas aos resultados econômicos imediatos como 

também, e, sobretudo, às jazidas próximas de áreas habitadas, à utilização de sequência 

de fogo que reduza as vibrações, como o emprego de perfurações de pequeno diâmetro, 

que consequentemente se utilizam de menor carga explosiva (SILVA; ALVARES, 2007). 

Atrelada ao desenvolvimento industrial está a urbanização. Segundo Bacci, 

Landim e Eston (2006), o melhor parâmetro para a correlação da avaliação de possíveis 

danos às estruturas civis causados pelas vibrações do terreno advindos das minerações 

em áreas urbanas é a velocidade de vibração de partícula, normalmente expressa 

em mm/s. As partículas resultantes dos processos de explosão mineral caracterizam 

um sinal importante relacionado ao dimensionamento das cargas explosivas. 

Porém, a vibração não é o único efeito causado por este tipo de exploração 

mineral, há também o ruído e a poeira propagados, o ultralançamento, a degradação do 

meio com a falta da recuperação da área atingida, a exaustão dos recursos não 

renováveis e o desmatamento de espécies nativas. O ruído é o efeito ocasionado 

pela sobrepressão acústica advinda do momento da detonação da rocha. A poeira é 

produzida no momento de acionamento dos retardos que possibilitam a desagregação 

da fatia da bancada que foi detonada. O ultralançamento constitui as partículas que 

extrapolam a área da praça da exploração mineral. A degradação do meio e o 

desmatamento são decorrentes da retirada da camada estéril superior de cobrimento 

da rocha necessário à construção das bancadas a serem exploradas. A exploração 



 17 

não sustentável faz com que se tenha uma significativa redução da vida útil da jazida 

levando à exaustão dos recursos não renováveis. 

O objeto de análise deste estudo trata-se da exploração mineral da Pedreira 

Morangal, considerada de médio porte com formação geológica do período Proterozoico 

Inferior/Arqueano, do Complexo Gnáissico-Migmatítico (MINEROPAR, 2004). Esta 

jazida situa-se no Noroeste do município de Curitiba, fazendo divisa com o município de 

Campo Magro e próximo ao município de Campo Largo. As características peculiares 

desta jazida compreendem o Contorno Norte de Curitiba, tangenciando, a sua frente, 

bosques de preservação permanente no seu entorno e o atual zoneamento da região. 

A proposta da presente dissertação foi o estudo de caso para a avaliação e 

a quantificação dos impactos da sobrepressão acústica e da vibração causados pela 

exploração de "pedra britada" em pedreira situada na área urbana de Curitiba, 

utilizando-se a comparação entre o método “A” que prioriza o uso de materiais e 

acessórios explosivos de melhor eficiência sob o aspecto da sustentabilidade 

ambiental (brinel e emulsão encartuchada) e o método “B” que utiliza materiais e 

acessórios explosivos tradicionais (TNT e Cordel Detonante). 

1.1 CONTEXTO 

A mineração teve importância no avanço da humanidade, fornecendo um grande 

número de bens minerais, matérias-primas e insumos, que são imprescindíveis ao 

progresso de desenvolvimento das civilizações. As primeiras explorações minerais 

no Brasil iniciaram com os Bandeirantes no século XVII na região Sudeste nos 

estados de Minas Gerais e São Paulo (ROESER; ROESER, 2010).  

A indústria da construção civil se modernizava com um marco relevante para as 

obras de engenharia de 1910: os viadutos de madeiras foram substituídos por concreto 

armado (REVISTA POLYTECHNICA, 1910). A partir desse momento a exploração 

da brita passou a ser latente na execução das obras pelo país. 

No ano de 1929 foi inaugurado o edifício "A Noite", classificado como o 

primeiro arranha-céu brasileiro e construído sobre uma estrutura de concreto armado 

(FERNANDES, 1994). 
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A partir dos anos 50, as técnicas de pavimentação asfáltica tiveram um 

grande desenvolvimento graças ao intercâmbio entre o Brasil e os Estados Unidos. 

No século XX, o ambiente de pós-guerra contribuiu para desencadear uma demanda 

crescente por matéria-prima mineral. Ruas em grandes centros como o Rio de Janeiro 

começaram a ser asfaltadas causando uma maior exploração destes insumos, em 

atividade na época (BERNUCCI et al., 2008).  

A utilização do agregado, ou seja, a rocha britada continua fundamental para 

o desenvolvimento de uma cidade. Dados publicados pela Minerais do Paraná S/A 

(MINEROPAR, 2012) posicionam o Estado do Paraná como um dos principais 

mercados em extração mineral do Brasil. Segundo estudos do Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná (IPARDES, 2012), a sua produção 

estimada é de 5 milhões de toneladas/ano de minério britado. A produção de brita está 

dispersa no estado, abrangendo as cidades de Curitiba, Quatro Barras, Piraquara, 

Colombo, Almirante Tamandaré, Campo Largo e São José dos Pinhais. Contudo, 

associados à mineração existem problemas ambientais (ALMEIDA, 1999). 

As atividades exploratórias devem ser controladas para que os resultados 

sustentáveis sejam obtidos. Nos últimos 40 anos, a conservação ambiental vem 

sendo considerada como um importante fator para as atividades de exploração dos 

recursos naturais. A preocupação com questões ambientais teve o ponto de partida na 

década de 1930 e foi intensificada nos anos 70, com os movimentos para combater 

o desmatamento desordenado no país e os modelos de desenvolvimento industrial. 

Mendes e Silva (2008) afirmam que no Brasil, fatores relacionados às condições 

de vida da população e às questões ambientais são frequentemente abordados como 

os maiores responsáveis pela incidência de doenças e por traduzirem obstáculos ao 

controle de surtos de epidemias. A intersecção de áreas industriais com urbanas tem 

sido motivo de preocupação da sociedade. Um dos problemas resultantes desse conflito 

de zoneamento é o impacto causado pelos poluentes emitidos pelas indústrias à 

saúde da população e à sua qualidade de vida do entorno (BATISTELA, 2007). 

Além de desconfigurar a formação natural da região explorada com o 

desmatamento e a escavação de vastas extensões territoriais, a comunidade do 

entorno é frequentemente afetada pela vibração, ruídos e lançamento de pedras, pó 

e produtos químicos resultantes do processo de extração mineral.  

Em uma abordagem agravante, o volume e as técnicas predatórias da extração 

mineral comprometem a demanda das próximas gerações e o modo de vida da 
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população do entorno, incluindo, mas não se limitando aos aspectos econômicos da 

região. A qualidade ambiental do local é comprometida com a exaustão dos recursos 

não renováveis e a extinção da fauna e flora nativa.  

 O passivo das atividades de mineração da sociedade atual é o surgimento 

de imensas áreas que, ao término da exploração, na maioria das vezes, não podem 

voltar a ser ocupadas e (ou) aproveitadas para atividades de caráter sustentável 

(KOPEZINSKI, 2000). 

Nos grandes centros do sul do país, observa-se que a Pedreira Morangal em 

Curitiba-PR, Central em Campo Largo-PR, Pedreira Trevo na Região de Terra Roxa 

- PR, Pedrita em Florianópolis-SC e Toniolo Busnello em Portão-RS são importantes 

fornecedores de material britado para as regiões do seu entorno, por isso, a exploração 

devidamente controlada para minimizar ruídos e vibração tornarão a atividade mais 

aceita pela comunidade dos arredores.  

De forma a quantificar e analisar os impactos ambientais de ruído e vibração 

em pedreiras situadas nas áreas urbanas de Curitiba e na jazida de referência na 

região oeste do Paraná, foi realizado um estudo comparativo entre as Jazidas. O referido 

estudo permitiu o avanço tecnológico do processo de explotação mineral com o uso 

de acessórios e materiais de detonação cujas as especificações técnicas minimizam 

sensivelmente os efeitos de ruído e vibração. As adequações dos procedimentos às 

técnicas de manejo dos planos de fogo tornaram a exploração mineral sustentável 

na Jazida Pedreira Morangal, cujas as técnicas poderão ser utilizadas como 

referências para outras jazidas minerais em área urbana. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

Quantificar e avaliar a vibração e o ruído originados do processo de 

detonação para exploração de jazida mineral, de médio porte, em área urbana – 

Estudo de caso comparativo entre a Pedreira Morangal e uma jazida de referência 

localizada na região Oeste do Paraná. 



 20 

1.2.2 Objetivos específicos 

Planejar o monitoramento dos pontos de controle das vibrações e ruído 

gerados pela atividade da detonação; 

Medir a vibração e o ruído gerado no processo de 05 detonações 

programadas com o uso de Sismógrafo; 

Elaborar a análise comparativa da vibração e do ruído gerado no processo de 

Explotação Mineral utilizando métodos distintos; 

Avaliar as oportunidades técnicas para reduzir a geração de ruído e 

vibração no processo de detonação mineral. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

De acordo com Enríquez (2009), "[...] a mineração apenas poderá ser 

considerada sustentável se minimizar os seus impactos ambientais e mantiver certos 

patamares de proteção ecológica e de padrões de qualidade ambientais". A exploração 

de rochas gera perturbações ambientais provenientes da vibração e ruído além de 

causar transtornos aos que residem em torno da região da jazida, principalmente 

com a transformação visual da paisagem e o desmatamento da vegetação. 

Contudo, são raras as pesquisas voltadas a estudar melhorias no processo da 

explotação mineral em áreas urbanas. A maioria desses estudos tem como recorte 

temático o uso de explosivos em áreas urbanas, com a finalidade de implosões de 

edificações, desconhecendo que a expansão dos centros urbanos se aproxima de 

jazidas em operação há muitas décadas. 

Mecanismos governamentais como a Lei n.o 6.938, que estabelece a Política 

Nacional do Meio Ambiente, que visam promover os meios para assegurar que as 

condições futuras de mitigação do risco do passivo ambiental com a geração de 

barreiras para renovação do licenciamento ambiental. É importante, que as políticas 

ambientais como a Lei n.o 6.938 que avaliam os seus impactos e tratam sobre o 

licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras sejam 
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aplicadas de forma equilibrada para atender aos requisitos do meio ambiente em 

conformidade com o prolongamento das atividades de mineração em vigentes.  

A normatização da ABNT NBR 9653/2005 e o procedimento D7.013 da 

CETESB visam minimizar em muito os efeitos significativos de ruído e vibração que 

causam perturbação aos moradores dos arredores. Os limites preceituados nestas 

duas legislações são eficazes para garantir o conforto que permitirá a convivência 

harmônica entre a atividade exploratória e os moradores próximos. Como o Estado de 

São Paulo é o grande produtor nacional de pedra brita, é por meio dos parâmetros 

apresentados pela CETESB D7.013 que se tem a maior segurança da atividade 

produtiva dentro dos limites preconizados.  

Diante do exposto, a presente dissertação busca investigar os procedimentos 

tecnológicos considerando a exploração de jazidas minerais, que produzem insumos 

rochosos, para construção civil e pavimentação de vias urbanas e rodoviárias, capazes 

de contribuir com a sustentabilidade dos empreendimentos minerais existentes nos 

grandes centros urbanos. O que se pretende, então, é viabilizar a maior vida útil desses 

empreendimentos, com a aplicação das técnicas normatizadas que proporcionam a 

redução do impacto sonoro e, de vibração, bem como apresentar uma planta de 

explotação sustentável, além de evitar novos danos inerentes à abertura de uma nova 

frente de lavra mineral. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

No Capítulo 1 está contextualizado o tema, com a apresentação dos principais 

fatos geradores que resultaram na preocupação da redução do impacto ambiental na 

exploração de jazidas minerais na área urbana. Ao lado disso, descrevem-se os objetivos 

que se pretendem atingir com esta dissertação e a apresentação das justificativas 

que demontram a relevância do assunto escolhido. 

No Capítulo 2 estão propostas as reflexões embasadas na legislação que 

tratam sobre os aspectos regulatórios que normatizam o processo de exploração 

mineral e as definições que possuem a relação direta com o trabalho. É neste ponto 

que se realiza a revisão teórica da literatura, com destaque aos contrapontos e âs 

reflexões de vários autores. 
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No Capítulo 3 estão relacionados os materiais e o detalhe das suas aplicações, 

recomendações e contraindicações quando ao seu uso no processo de exploração 

em jazidas minerais. No método, há a descrição dos procedimentos administrativos, 

técnicos e operacionais aplicados para obter os resultados explicados no próximo caput. 

No Capítulo 4 têm-se o modelo de exposição construído e os resultados obtidos 

com a adoção de novas técnicas normatizadas de exploração mineral na realidade 

da jazida mineral do Morangal, bem como está demonstrado o estudo comparativo 

entre o método exploratório de 2014 e o formato atual implantado em 2015. 

Por fim, no último capítulo apresentam-se as conclusões desta dissertação, 

que foram elaboradas amparadas nos referenciais técnicos e teóricos dos objetos 

pesquisados. Os objetivos estabelecidos foram novamente analisados e os resultados 

associados para demonstrar o seu cumprimento.  

A pesquisa acerca dos materiais utilizados para a construção do método, 

contemplaram: 

Fase 1:  

Artigos científicos, revistas técnicas, manuais de exploração mineral, normas 

técnicas e livros de autores especializados em exploração mineral para 

investigar as técnicas utilizadas no mercado para exploração mineral de 

baixo efeito de ruído e vibração; 

Catálogos de produtos e equipamentos da mineração apropriados para 

exploração mineral de baixo efeito de ruído e vibração; 

Cartas geológicas, mapas oficiais da área de pesquisa e leis vigentes 

atinentes à mineração em área urbana. 

Fase 2: 

Estudo dos diversos materiais explosivos e acessórios de detonação 

adequados para minimização dos impactos de ruído e vibração; 

Análise comparativa dos materiais explosivos e acessórios de detonação. 

Fase 3: 

Caderneta de campo para registrar os apontamentos e as observações 

específicas sobre as atividades de mineração em condições similares 

comparadas ao objeto pesquisado; 
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Laudos sismográficos para avaliação dos resultados de ruído e vibração 

obtidos nos procedimentos de detonação. 

Fase 4: 

Utilização do sismógrafo para medição dos níveis de ruído e vibração 

durante processo de exploração mineral; 

Máquina para registro fotográfico e apontamento das informações visuais 

peculiares. 

Fase 5: 

Compilação dos dados obtidos em cada detonação para confecção de 

tabela comparativa; 

Análise estatística dos dados coletados em campo. 

Foram identificados e registrados os materiais, métodos e acessórios 

utilizados nos processos de explosão na jazida de referência na Região Oeste do 

Paraná e na Pedreira Morangal. 

Após detida a análise dos catálogos técnicos dos fabricantes de acessórios e 

materiais explosivos e observando as condições climáticas nos dias de detonação, 

determinou-se quais eram os materiais e acessórios detonantes mais indicados para 

a minimização de ruído e vibração.  



 24 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 LEIS E REGULAMENTOS 

No presente capítulo foram propostas as reflexões da revisão literária dos 

conceitos e das leis identificados como relevantes para um entendimento sistêmico 

acerca das técnicas e dos métodos relacionados à exploração mineral sustentável. 

O Decreto Lei n.o 227, de 28 de fevereiro de 1967, da Constituição Federal 

do Brasil determina que as substâncias encontradas na superfície ou no interior da 

Terra, que constituem os recursos minerais brasileiros, são propriedades da União. 

O Código de Mineração, também conhecido popularmente como Código de Minas, 

discorre sobre os detalhes das normas de pesquisa, extração e comercialização dos 

minérios em território nacional. 

A Lei n.o 6.567, de 24 de setembro de 1978, dispõe sobre o regime especial 

para a exploração e o aproveitamento das substâncias minerais. Estabelece prioridade 

ao proprietário do solo e transfere às Prefeituras a concessão e vigilância das licenças. 

A Lei n.o 7.833, de 19 de dezembro de 1991, discorre sobre a Política do 

Meio Ambiente do Município de Curitiba. Visa manter o equilíbrio ecológico do meio 

ambiente e impõe ao poder público o dever da sua defesa, preservação e recuperação, 

observando alguns dos princípios fundamentais: 

participação comunitária; 

integração com as políticas nacionais; 

racionalização do uso do solo, da água e do ar; 

planejamento e fiscalização do uso dos recursos naturais; 

controle e zoneamento das atividades potencialmente poluidoras; 

proteção dos ecossistemas; 

educação ambiental; 

reparação do dano ambiental. 

A norma ABNT 9653:2005 trata da avaliação dos efeitos provocados pelo 

uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas. Visa fixar a metodologia para 

mitigar os riscos inerentes ao processo de desmonte de rocha por meio do uso de 

explosivos. Restringe-se às emissões de ruídos impulsivos, vibrações no terreno e 
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ultralançamentos provenientes do processo de exploração mineral. Na ABNT 9653 

estão estabelecidos os limites de vibração de terreno em faixas de acordo com a 

frequência das ondas sísmicas. 

A Resolução SEMA 31, de 24 de agosto de 1998, artigos de 115 a 121, 

dispõe sobre os requisitos, critérios e procedimentos administrativos que se referem 

ao licenciamento ambiental, autorização ambiental e autorização florestal. Tem como 

diretriz contemplar as alternativas tecnológicas do projeto, avaliação sistêmica dos 

impactos ambientais nos processos de implantação e operação da atividade e a 

caracterização da situação ambiental da área considerando os meios físico, biológico 

e socioeconômico. 

A Portaria IAP 40, de 08 de março de 2010, estabelece os critérios 

administrativos para o licenciamento ambiental de atividades de mineração no Estado 

do Paraná. Considera as substâncias minerais de uso direto na construção civil 

como insumos essenciais para as obras de infraestrutura, saneamento e habitações 

e de interesse social da população.  

A Portaria IAP 54, de 30 de março de 2010, aprova o Zoneamento Ambiental 

Minerário condicionado às técnicas de acordo com os fundamentos estabelecidos, 

prevendo a recuperação das áreas mineradas para a composição do Mosaico das 

Unidades de Conservação. 

A CETESB por meio de procedimentos instituídos em novembro/2013 

regulamenta o desmonte de rochas com uso de explosivos na mineração e estabelece 

limites para avaliação do incômodo gerado pelas operações de desmonte de rochas 

com uso de explosivos e seus acessórios. 

A Resolução CONAMA n.o 001, de 23 de janeiro de 1986, define como 

impacto ambiental:  

[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 
das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais. 

O inciso II do artigo 6.o da Resolução adiciona a esta definição que o impacto 

ambiental pode ser positivo, caso traga benefícios, ou negativo, se os resultados 



 26 

forem adversos, podendo proporcionar ônus ou benefícios. Em conformidade com o 

exposto, Bittar e Ortega (1998) defenderam que o Impacto Ambiental está associado 

ao efeito ambiental do projeto de um determinado empreendimento, podendo ser 

negativo ou positivo. 

2.2 MINERAÇÃO EM ÁREAS URBANAS  

Identificado o perigo ou o risco de danos ao meio ambiente devem ser 

priorizadas as ações preventivas e mitigatórias a redução dos possíveis prejuízos. É, 

portanto, fundamental para uma proposta de transformação da exploração dos 

recursos naturais que as alterações causadas no meio ambiente pela ocupação urbana 

sejam monitoradas, qualificadas e quantificadas a fim de determinar a extensão dos 

seus impactos. A tendência atual do limitado planejamento urbano integrado está 

levando as cidades pequenas, médias e grandes a um caos ambiental urbano, com 

custo extremamente elevado para a sociedade (GUERRA, 2001). Entre os principais 

problemas relacionados à ocupação urbana desordenada estão as inundações, a 

criação de aterros sanitários, a poluição dos rios, entre outros impactos ambientais 

em áreas de proteção.  

Araujo (2011) reforça a afirmativa completando que os principais problemas 

relacionados ao processo de ocupação urbana dizem respeito ao crescimento 

urbano desordenado, à mineração e à exploração de água. Segundo Bacci, Landim e 

Eston (2006), a exploração mineral está relacionada diretamente aos efeitos ambientais. 

Os sinais do impacto ambiental podem ser percebidos pela degradação e mudanças 

visuais na paisagem. De acordo com o IBAMA (2006), a mineração das áreas 

urbanas é um dos fatores responsáveis pela degradação do subsolo.  

A mineração é caracterizada pelos trabalhos intensos e de grande escala de 

devastação. O Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2002) afirma que os principais 

problemas causados pelas atividades da mineração podem ser classificados 

conforme Figura 1.  
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FIGURA 1 - IMPACTOS DA MINERAÇÃO 
FONTE: O autor (2015) 

 
 

Silva e Alvares (2007) descrevem a mineração como as atividades de extração, 

lavra e a purificação ou separação do minério. Vieira (2011) corrobora com a afirmativa 

de que a lavra é o conjunto de operações para o aproveitamento econômico de uma 

jazida contemplando a fase de extração do minério por meio de operações de escala 

grande, média ou pequena. A mineração é uma das atividades mais antigas da 

humanidade, com início estimado na era pré-histórica com o objetivo de produzir 

armas, ferramentas e utensílios domésticos. A MINEROPAR a considera como atividade 

de utilidade pública por colocar a disposição da sociedade os recursos minerais 

essenciais ao seu desenvolvimento. No Brasil, as primeiras explorações minerais 

aconteceram no século XVII com os Bandeirantes com uma intensificação a partir de 

1950 após o advento do pós-guerra com o surgimento dos arranha-céus e o início dos 

asfaltamentos das vias públicas.  

É indiscutível que a mineração contribui para o desenvolvimento econômico 

do país e é indispensável para o seu futuro. Segundo o Departamento Nacional da 

Produção Mineral (DNPM), há mais de 20 anos a mineração de pedra brita tornou-se 

uma das mais importantes do setor mineral nacional. Influenciada pela demanda 

crescente da Construção Civil, a extração mineral é responsável pela geração de 

emprego e renda para a parcela da população que interage com o seu entorno. 

Dados da Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para 

Construção Civil (ANEPAC) indicam que em média 600 empresas produzem pedra 
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britada no mercado brasileiro, gerando cerca de 20 mil empregos diretos e mais de 

100 mil indiretos. Em contrapartida, para o prolongamento da vida útil das jazidas em 

harmonia ambiental, é fundamental reconhecer e controlar os impactos negativos 

gerados. As jazidas minerais são encontradas na natureza; entretanto, qualquer tipo de 

mineral constitui recurso não renovável e, em situações especiais, apresenta restrições 

quanto à sua extração. Uma vez que o minério se esgote, a região explorada se 

transforma em um ambiente estéril ou, em muitos casos, em região para depósito 

não controlado de resíduos ou em grandes crateras, lagos e paredões que impedem 

a sua posterior utilização. 

O art. 3.o, I, da Lei n.o 6.938/81 da Política Nacional do Meio Ambiente define 

que o meio ambiente é "o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas". O meio ambiente é dinâmico em função das intervenções do homem. 

É formado por um conjunto de elementos que propiciam o desenvolvimento da vida em 

todas as suas formas, integrando aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos. 

Fornasari Filho et al. (1994) reforçam esta definição afirmando que o meio ambiente 

compreende os meios biológico e socioeconômico, que por realimentação, completam a 

interação com o meio físico. A mineração modifica o terreno explorado e por isso 

gera interferências em sua maioria negativas no meio ambiente do entorno da jazida. 

Apesar do forte apelo ambiental, a sustentabilidade consiste em um tema 

abrangente que transcende à conservação do meio ambiente e envolve questões 

relativas a fatores econômicos, sociais, ecológicos, culturais e de qualidade de vida. 

Em função principalmente do esgotamento dos recursos naturais e das crises 

ambientais que movimentam o país e o mundo, a sustentabilidade passou a ser 

assunto delimitado e recorrente pela sociedade. Para melhor entendimento acerca 

do tema, com esta dissertação, assume-se o conceito de sustentabilidade proposto 

por Giacomet (2008): "é um objetivo que deve permear as ações das sociedades 

contemporâneas, diminuindo o uso insensato dos recursos renováveis e não 

renováveis". Dessa forma, a sustentabilidade na mineração constitui um processo 

crítico devido aos inúmeros impactos no meio ambiente, conforme menções e 

abordagens discutidas até então, principalmente durante as atividades operacionais 

da jazida. 

O Zoneamento urbano é definido por Silva e Álvares (2007) como o 

"Procedimento urbanístico que tem por objetivo regular o uso da propriedade do solo e 
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dos edifícios para o bem-estar da população". O uso do solo é aspecto fundamental 

e relacionado diretamente à minimização de impactos ambientais. A concentração 

urbana no Brasil é da ordem de 80% da sua população e o seu desenvolvimento tem 

sido realizado de forma pouco planejada ensejando grandes conflitos institucionais 

e tecnológicos (GUERRA, 2001). Esse crescimento desordenado da população é 

percebido rapidamente na região do entorno após a instalação de grandes indústrias, 

derivado da expectativa do desenvolvimento econômica e das possibilidades de 

melhoria nas condições de vida da comunidade local. As atividades humanas nos 

centros urbanos são fatores de impacto do meio ambiente. Ocasionalmente essas 

atividades não são controladas em função da falta de recursos e da capacidade de 

fiscalização do Ministério Público. 

O zoneamento urbano apresenta restrições ao desenvolvimento da mineração, 

exigindo maior complexidade na avaliação do processo de licenciamento e 

necessidade de comprometimento do empreendedor com procedimentos técnicos 

detalhados de planejamento e controle. A proximidade dos grandes centros trazem 

vantagens para a Empresa Mineradora como a redução dos custos nos processos 

logísticos e a movimentação da economia local, mas restringe o seu potencial 

exploratório em função dos riscos de danos irreversíveis na região. 

2.3 EXTRAÇÃO DE BRITA NO SUL DO BRASIL 

Para avaliar os dados da produção mineral no Sul do país, foram consultados 

os cadastros mineiros do CPRM (Serviço Geológico do Brasil) e da ANEPAC 

(Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para Construção Civil). 

A Região Sul do país está em segundo lugar na lista classificatória da 

extração de brita publicada pela ANEPAC, conforme o Gráfico 1.  
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GRÁFICO 1 - CLASSIFICAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE BRITA PUBLICADO PELA ANEPAC 
FONTE: O autor (2015) 

 
 

Os três estados da Região Sul fazem parte dos principais produtores de brita 

do país, conforme mostrado na Tabela 1.  

 
TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO ANEPAC POR ESTADO 

ESTADO QUANTIDADE (t) 

São Paulo 58,4 
Minas Gerais 22,32 
Rio de Janeiro 14,20 
Santa Catarina 11,04 
Rio Grande do Sul 9,88 
Goiás 9,52 
Paraná 8,24 
FONTE: O autor (2015) 

 
 

A MINEROPAR (2015) indica que no Estado do Paraná, o setor mineral está 

baseado na produção de minerais não metálicos, principalmente os de emprego 

direto na construção civil, tal como a brita. A produção anual total de brita no Estado 

do Paraná publicada pelo Informativo Anual da Produção de Substâncias Minerais 

(IAPSM) pode atingir cerca de 2.300.000 m³. 

A produção de brita está dispersa no estado, nas cidades de Curitiba, Terra 

Roxa, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel, Quatro Barras, Piraquara, Colombo, 

Almirante Tamandaré, Campo Largo e São José dos Pinhais. Pelas características 

de operação dos empreendimentos minerários, percebe-se que muitas jazidas 

encontram-se no Estado do Paraná no entorno de regiões urbanas.  
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Os dados da pesquisa de campo feita pela Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM), apontam que as lavras no estado são todas a céu aberto. 

O processo convencional de desmonte utiliza explosivos, com bancadas médias de 12 

a 15 m, mas, em algumas pedreiras com bancada única de até 50 m de altura. A altura 

da bancada é um fator fundamental para estabeler o controle dos impactos de ruído e 

vibração, pois eles são equivalentes às dimensões das bancadas trabalhadas em 

função da maior carga de explosivos utilizada. 

Em relação ao consumo da brita, os dados conhecidos do Paraná publicados 

pela MINEROPAR coloca o estado num patamar abaixo dos valores de referência 

mundial, com cerca de 0,8 t/ano/habitante, abaixo do consumo médio nacional, 

demonstrado no Gráfico 2. 

 

 

GRÁFICO 2 - COMPARATIVO DO CONSUMO DE BRITA 
FONTE: O autor (2015) com base nos dados da MINEROPAR 

 

Em contrapartida, nas regiões mais desenvolvidas e com maior renda per 

capita, como o caso da Região Metropolitana de Curitiba, o consumo de pedra britada 

mensurado é superior à média brasileira. A região metropolitana de Curitiba possui 16 

pedreiras produzindo cerca de 250 mil metros cúbicos por mês de pedra britada, 

entre elas, a Jazida Morangal. 

O maior consumo do produto mineral movimenta a economia local, mas 

também gera uma relação conflituosa entre o ambiente da jazida e a população do 

entorno. As cavas produzidas pela mineração dificultam a ocupação para habitações 

(MINEROPAR, 2015), afetando diretamente a população do entorno da pedreira.  
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2.4 CONTEXTO HISTÓRICO DO USO DE MATERIAIS EXPLOSIVOS PARA 

DETONAÇÃO DE ROCHAS 

Desde os primórdios da humanidade, o homem vem extraindo do meio 

ambiente os materiais rochosos e outros insumos naturais para construções de 

habitações e empreendimentos urbanos. Em razão da tecnologia obsoleta da época, 

o processo de extração dos recursos era moroso e os impactos causados foram por 

muito tempo considerados insignificantes perante os benefícios alcançados. 

Os primeiros agrupamentos civilizatórios no início da escrita concentravam-se 

próximos às igrejas e aos priorados, construídos com blocos de pedra e madeiras das 

florestas, extraídos manualmente e até então com muito esforço. Os pequenos feudos 

se desenvolveram no entorno dessas abadias e priorados, cuja atividade mais intensa 

dava-se durante as grandes construções de pontes, templos religiosos e castelos. 

Na antiguidade, a população mundial era pequena (em comparação a 

atualidade) e dispersa no globo com concentração em áreas rurais. Com o advento 

da revolução industrial houve uma migração da população residente nas dispersas 

áreas rurais para as periferias dos centros urbanos. Nessa época surgiram grandes 

invenções que contribuiram para facilitar o labor do homem, como a criação dos 

explosivos comerciais por Nobel em 1842 (NOBEL FUNDATION, 2009). A partir de 

então o ser humano passou a se beneficiar dos resultados alcançados com o uso de 

explosivos, impondo um ritmo acelerado no processo da extração mineral.  

Do surgimento dos primeiros explosivos até meados dos anos 2000, as 

bananas de dinamites (TNT), tratadas como convencionais, para sua utilização são 

acionadas por cordel detonante, propiciaram um baixo custo e um alto rendimento 

de produção de rocha detonada, sem sequer se observar os impactos de vibração, 

ruído e ultralançamento de poeira. 

Esse desmonte descontrolado trouxe efeitos indesejados ao meio ambiente 

e à população próxima, mais notoriamente resultou em intenso ruído e vibração 

acima dos limites preconizados pela NBR-9653 e da norma reguladora da CETESB 

de novembro de 2013. 

O uso prolongado de explosivos sem o devido controle público ocasionou 

gigantesco passivo ambiental em áreas degradadas pela exploração da lavra. O seu 

uso indiscriminado trouxe danos irreversíveis e de difícil, custosa e longa recuperação 
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do ambiente explorado, como é o caso das minas de chumbo na região de 

Adrianópolis-PR e de carvão em Siderópolis-SC. Bacci (2006) afirmou que os efeitos 

ambientais estão associados, de modo geral, às diversas fases de exploração dos 

bens minerais.  

Em função de uma necessidade advinda de uma maior consciência de 

preservação ambiental da população, as jazidas minerais começaram a adaptar os 

seus métodos extrativos, buscando junto aos fabricantes de materiais e acessórios 

explosivos produtos que permitiram maior eficiência na exploração mineral. A 

conjunção no uso destes fatores aplicados ao processo de exploração mineral 

constitui um sistema de gestão para a avaliação da eficiência ambiental na operação 

da jazida em atendimento aos requisitos legais (CARPINETTI, 2010). 

De acordo com Ferreira (2013), não é mais possível conduzir qualquer 

projeto ou atividade humana sem considerar os impactos ambientais que podem ser 

causados. Atualmente, é possível controlar e reduzir os impactos de ruído e vibração 

com as análises e auditorias ambientais, com o uso de acessórios de detonação 

certificados pelos fabricantes e órgãos de controle federal, dos diversos tipos de 

perfuratrizes (manuais, pneumáticas, semi-hidraúlicas e hidrostáticas), dos tipos e 

diâmetros de brocas perfuratrizes para migmatito-gnaisse, iniciadores, retardos e 

explosivos como Brinel (iniciador elétrico) que, quando utilizados em conjunto, 

substituem os antigos métodos, materiais e acessórios com vantagens de 

proporcionar maior controle da explosão, segurança ao agente operador e menor 

agressão ao meio ambiente.  

2.5 IMPACTOS NA MINERAÇÃO: VIBRAÇÃO E RUÍDO 

As vibrações em terreno são normalmente consequentes dos impactos 

inevitáveis que decorrem como efeito secundário das atividades de detonação 

(BACCI, 2006). As vibrações são causadas por ondas sísmicas que provocam a 

oscilação das partículas em todas as direções. A maioria das reclamações da 

comunidade próxima à região das jazidas minerais diz respeito aos possíveis danos 

estruturais provocados por vibrações terrestres e aéreas, além do desconforto 

ambiental que ocorre em função da alta sensibilidade do ser humano a graus de 
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vibração relativamente baixos e sobrepressão acústica, o que torna difícil estabelecer 

uma norma de controle (NOJIRI, 2001). O efeito da vibração muitas vezes não é 

tolerável pelos seres humanos. Iramina (1997) afirma que mesmo em níveis abaixo 

daqueles relacionados a danos estruturais, as perturbações ocorrem devido à 

resposta humana e não necessariamente devido a situações que possam oferecer 

perigo ou danos às estruturas. As vibrações podem ser tipificadas em: 

transiente: quando as perturbações são em formato de ondas de choque, 

de curta duração e irregulares; 

contínuas: quando são motivadas por equipamentos mecânicos; 

aleatórias: quando ocorrem de modo irregular e sem periodicidade; 

natural:  ocorrem sem interferência de força externa. 

Iramina (1997) define que ruído é uma onda elástica de concussão inicial que 

dura poucos milissegundos. Suas características mais relevantes são a amplitude e 

a frequência. Dependendo do tempo e da quantidade de retardos, uma detonação 

com duração superior a mais de um segundo pode gerar perturbações por meio dos 

ruídos provocados (BACCI et al., 2003). Nesta dissertação, considera-se o ruído como 

a vibração da onda de som no ar em um intervalo audível e que gera incômodos e 

efeitos não desejados. Em baixa frequência, os ruídos não são audíveis aos seres 

humanos, no entanto, causam desconforto uma vez que podem gerar perturbações 

nas estruturas.  

Ruídos provocados por explosões são caracterizados como sendo de alta 

frequência e audíveis, contudo, apresentam comportamentos diferenciados em função 

da distância da área de detonação, do tipo de material utilizado e da altura da 

bancada. A dispersão do ruído depende das condições atmosférias existentes na 

área do desmonte, considerando as alterações térmicas, de temperatura e pressão. 

Os rúidos podem ser classificados como de alta e baixa frequência dependendo do 

cumprimento da onda e podem ser atenuados em função da distância em relação à 

fonte que origina a explosão. 

2.6 SISMOGRAFIA 
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A sismografia consiste na técnica de mensurar por meio de ondas de diferentes 

frequências os efeitos da vibração da velocidade da partícula nas dimensões 

longitudinal, vertical e transversal e das ondas sonoras. A sismografia é um método 

amplamente utilizado em atividades como: atividades de mineração, monitoramento 

de abalos sísmicos e o desmonte de estruturas civis. Ferreira (2013) afirma que a 

validação dos coeficientes das equações matemáticas que determinam as vibrações 

nos terrenos só é possível com a realização de testes sismográficos. 

Os métodos sismográficos surgiram no final do século passado, após o 

surgimento dos amplificadores de válvulas. A tecnologia teve um incremento com o 

advento da Segunda Grande Guerra Mundial, no entanto todos os equipamentos 

dessa época eram de registro analógico. As válvulas começaram a ser substituídas 

por transistores, resultando leituras mais fidedignas e em 1954 foi disponibilizado o 

primeiro modelo para uso comercial.  

A sismografia utiliza-se dos laudos gerados pelo equipamento denominado 

sismógrafo que registra, armazena e processa os dados originários dos efeitos de 

ruído e vibração. 

Simultaneamente com o surgimento dos primeiros computadores, o sismógrafo 

foi aprimorado com a introdução do processamento de dados que possibilitou a redução 

no tempo de tratamento e da interpretação de dados. 

Em 1970, as medições passaram a ser realizadas em três velocidades de 

dimensão da partícula, possibilitando a instrumentação em três dimensões: longitudinal, 

transversal e horizontal. A partir desse ponto, foi possível desenvolver o cálculo para 

determinação da velocidade resultante de vibração da partícula que, aliada à medição 

do som emanado do processo de explotação mineral, possibilitou um controle 

apurado e preciso dos efeitos no meio ambiente de ruído e vibração. 

Em 1980 os sismógrafos incorporaram o uso de semicondutores que resultaram 

maior velocidade de resposta em frequências de ondas distintas. Anderson (1985), 

após investigar diversos métodos de detonação, apresentou pesquisas que avaliaram 

os efeitos da sobreposição das ondas geradas em detonações individuais. 

Atualmente, o equipamento de sismógrafo é portátil, permitindo maior 

versatilidade no posicionamento para captação dos efeitos, no melhor ponto de 

observação para a coleta de dados. Os equipamentos possuem computadores 

incorporados que atribuem funções para o processamento imediato das leituras, 

agilizando o processo para análise dos dados ainda em campo. 
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2.7 REVISÃO DA LITERATURA 

Visando construir um cabedal teórico para o enfrentamento da questão proposta, 

buscaram-se artigos científicos e acadêmicos acerca do tema, assim como periódicos 

técnicos, catálogos de fabricantes, literatura consolidada no meio de escavação em 

rocha e o amparo legal publicado por meio de leis, normas e normativos nos âmbitos 

federal, estadual e municipal. 

Um marco sobre o aspecto da saúde e segurança do trabalho foi a Norma 

Regulamentadora do Ministério do Trabalho (NR 22), que está em vigor desde a 

década de 1940, a qual é uma norma específica para a segurança e a saúde 

ocupacional na mineração. 

As pesquisas dos efeitos da vibração provocada pelo processo da exploração 

mineral com explosivos foram inicialmente registradas focando os eventos realizados 

e monitorados pelo Governo dos Estados Unidos da América (DUVALL, 1961). 

Desde o Código de Minas de 1967, que marcou o início da preocupação 

ambiental do Brasil relacionada às jazidas minerais e o seu entorno, a fiscalização e 

principalmente a consciência relacionada à mineração aumentam a cada dia. 

Lewis (1984) defendeu que a mineração causa mais custos do que benefícios 

às regiões produtoras e que além de não impulsionar o desenvolvimento econômico, 

em certos casos, até agrava-se a situação. Isso porque, segundo o autor, o aumento da 

intensidade da atividade mineral inibe o crescimento de outros setores, causando baixa 

diversificação econômica e concentração somente em produtos primários. 

A década de 1990 ficou marcada como a era da conformidade legal de 

preservação de recursos ambientais. Na Conferência Rio 92, em que a temática 

ambiental foi debatida em contexto global, as nações assumiram compromissos com 

o desenvolvimento sustentável, em forma de diversas medidas incorporadas em 

requisitos legais e em políticas públicas. As normas referentes a esse tipo de 

atividades exploratórias colaboraram para os resultados sustentáveis, tal como a 

implantação de sistemas de gestão certificados pelas normas ISO:14001. 

Com base na experiência de produção de gás da Holanda na década de 1970, 

também conhecida como Dutch disease, Auty e Warhurst (1993) argumentaram que 

havia uma relação negativa entre mineração e desenvolvimento econômico, pois a 

alta lucratividade visada pelos projetos minerais provoca excessiva valorização 
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cambial, desindustrialização e inflação dos salários dos mineiros. Com isso, outros 

setores perderam mão de obra qualificada. 

A implantação e a operação das minerações normalmente resultam na abertura 

de grandes cavidades. O desenvolvimento dessa atividade mineral compreende, em 

geral, supressão da vegetação e remoção do capeamento de solo. Não raramente, 

com a aproximação das frentes de ocupação da área que está sendo lavrada, 

ocorrem conflitos com as comunidades lindeiras (BAPTISTI; HACHEM, 2000). 

Em 2001, foi criado o Conselho Internacional de Mineração e Metais em 

decorrência de reações das organizações ambientais e sociais, que pressionavam 

as mineradoras a ter práticas e políticas de gestão compatíveis com todos os seus 

impactos. Outra questão é a explanada por Guerra e Cunha (2001), que mencionaram 

que, de modo geral, os estudiosos de impactos ambientais estão mais preocupados 

com a identificação dos efeitos imediatos e locais do que com o estudo e a interpretação 

dos processos. Ou seja, há muito estudos e pesquisas sobre os impactos ambientais 

finais, mas nada em relação à melhoria no processo para a mitigação desses efeitos. 

No Brasil, a legislação ambiental é considerada uma das mais avançadas do 

mundo e coloca o país à frente de muitas nações desenvolvidas, mas ainda é muito 

precária em relação à fiscalização (BOAS, 2002). O IBAMA (Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e Recursos Renováveis) possui 1.500 fiscais para atender a 5.500 

municípios em todo o pais. Ou seja, uma média de quatro municípios para cada fiscal, 

com grande probabilidade de boa parte deles não ter à sua disposição sequer uma 

bicicleta para realizar o seu trabalho (CONFEA, 2002). Com a globalização, uma 

mineração depende cada dia mais que suas atividades estejam em conformidade 

com as leis vigentes, as quais muitas vezes estão ligadas a questões socio-

ambientais que ultrapassam os limites da mina (BOAS, 2002). 

Sendo assim, o melhor meio de se obter sustentabilidade na mineração é 

pela conscientização. Como o grau de consciência ambiental vem se ampliando 

consideravelmente nas empresas brasileiras, o setor mineral sinaliza para uma 

garantia de maior eficiência ecológica no trato de suas atividades (MOREIRA, 2003). 

Essas mudanças de abordagem, motivadas pela conscientização ambiental, são as 

apresentadas no esquema da Figura 2, em que a abordagem convencional demonstra 

o lucro fácil e irresponsável quanto à perenidade da atividade mineradora. Não há 

preocupação da destinação adequada dos resíduos e também não existem investimentos 

para a melhoria de processos. O foco neste esquema é o cumprimento obrigatório 
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da legislação, tratando o meio ambiente como um problema e não como uma 

oportunidade para obter lucros oriundos do controle de perdas e outras ineficiências 

do processo produtivo. 

O investimento constante nos processos de melhoria de qualidade ambiental 

como a reciclagem de resíduos e a destinação correta e responsável de eventuais 

materiais não recuperáveis devem estar sempre à frente da legislação obrigatória, 

antecipando-se de modo a permitir que a empresa atue na vanguarda do meio 

ambiente e ser reconhecida como tal perante a sociedade. O diferencial que em 

médio e longo prazo demonstrará a sustentabilidade do empreendimento de explotação 

mineral consiste nos dados objetivos construídos, que enfocam a contraposição da 

Abordagem Convencional x Abordagem Consciente (Figura 2), explicada anteriormente 

neste parágrafo. Será pela antecipação das soluções que se conseguirá o avanço 

necessário para a realização das práticas de mineração equilibradas entre os efeitos 

nocivos e os benefícios ambientais no seu entorno. 
 

 

FIGURA 2 - ABORDAGEM AMBIENTAL CONVENCIONAL X ABORDAGEM AMBIENTAL CONSCIENTE 
FONTE: Kraemer (2006) 

 
 

Bacci, Landim e Eston (2006) listaram as principais normas e recomendações 

existentes para o controle de vibrações provocadas pelo uso de explosivos em áreas 

urbanas.  Por sua vez, Whitmore (2006) afirmou que, embora a linguagem oficial das 
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empresas de mineração seja na atualidade de desenvolvimento sustentável, ainda 

existem as más práticas do passado e continuam ocorrendo nesta atividade, 

mantendo-se uma multiplicidade de consequências nocivas para o desenvolvimento 

humano, a saúde e o meio ambiente das comunidades. Pegg (2006) afirmou que não 

são inevitáveis os maus resultados da mineração em relação à redução da pobreza, 

ao contrário, se um conjunto de condições forem satisfeitas e desde que se crie um 

espaço de governança eficaz, atuante segundo padrões de direitos humanos, 

sociais e ambientais, a mineração poderia vir a contribuir positivamente no futuro. 

Bacci, Landim, Eston (2006) também citam que a necessidade de minimizar 

custos faz com que sejam exploradas pedreiras próximas aos centros urbanos; isso 

se observa notadamente com os agregados da construção civil. A geologia do 

terreno intrinsecamente ligada ao posicionamento da jazida e ao volume de sua 

reserva é um ponto preponderante e de difícil mutação, bem como torna inviável a 

mudança das plantas extrativas. Outrossim, o desenvolvimento acelerado dos centros 

urbanos, aliado ao planejamento deficitário, agrava a ocupação desordenada no 

entorno das pedreiras, o que provoca o "sufocamento" da jazida em operação criando 

inúmeras áreas de conflito com a vizinhança.  

Não é possível pensar em um modelo único de gestão ambiental para a 

mineração, tendo em conta as profundas assimetrias entre os municípios brasileiros. 

O modelo de gestão ambiental precisa estar contextualizado, a partir de uma base 

de conhecimento da realidade na qual a atividade mineral ocorrerá (ENRÍQUEZ, 2009). 

Segundo Enríquez (2009), os municípios mineradores de Minas Gerais, 

particularmente, Itabira e Paracatu, reconhecem plenamente os problemas ecológicos 

provocados pela mineração, pelas evidentes marcas em suas paisagens. Explana 

também que no início dos anos 1980, o município de Oriximiná, no Pará, foi penalizado 

com o problema do assoreamento do Lago Batata, provocado pelos resíduos da 

lavagem da bauxita metalúrgica extraída pela Mineração Rio do Norte. Porém, a 

modificação da formação natural da região explorada com o desmatamento e a 

escavação, não é o único incômodo causado pela mineração. A população do 

entorno é frequentemente afetada pela vibração e pelos ruídos resultantes do 

processo. 
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Segundo o Ministério de Minas e Energia em 2010, no Plano Nacional de 

Mineração 20301

Uma pesquisa realizada pelo IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração) em 

2012, por meio de um questionário que levantou as práticas de gestão de aspectos 

de sustentabilidade das empresas mineradoras que operam no Brasil, mostrou que, 

já no ano de 2011, 90% dos entrevistados afirmaram possuir todos os instrumentos 

de gestão ambiental abordados durante a pesquisa. Ainda, os documentos do 

Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM, 2012) explicam que o saldo na balança 

comercial gerado pelo setor mineral em 2001 foi de US$ 7,7 bilhões. Em 2011, o 

saldo foi US$ 38,4 bilhões e a produção mineral brasileira alcançou o recorde de 

US$ 50 bilhões, um crescimento de 550% em uma década, conforme pode ser 

visualizado na Figura 3. 

 (PNM 2030), o efeito multiplicador de empregos é de 1:13 no setor 

mineral, ou seja, para cada posto de trabalho gerado na mineração, outros 13 são 

criados de forma indireta e, quando se comenta em sustentabilidade no setor, é 

preciso considerar toda a cadeia. 

 

 

FIGURA 3 - EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA 
FONTE: IBRAM (2012)  

 
 

As dimensões continentais do Brasil e o seu subsolo rico em jazidas minerais 

fizeram com que na última década houvesse uma explosão de lavras em todo o 

                                                           

1 PNM 2030:O Plano Nacional de Mineração é uma ferramenta do Ministério de Minas e Energias 
(MME) para ditar o norte acerca das políticas de médio e longo prazo que possam contribuir para 
o desenvolvimento sustentável do setor mineral brasileiro nos próximos 20 anos. 
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país. As técnicas se modernizaram proporcionando um crescimento muito acima da 

expectativa nacional. A previsão de crescimento para os próximos 10 anos no setor é 

promissora, o que destaca a atividade na economia nacional. 

De acordo com Ukpong (2012), os impactos ambientais como o nível do 

ruído são agravados em função do tipo de mineral da rocha a ser lavrada e do 

método adotado. 

Apesar da importância da atividade minerária para a econômia do país, a 

mineração altera o ambiente de lavra e o seu entorno significativamente. De acordo 

com Ferreira (2013), a atividade de extração mineral é responsável por causar vários 

impactos ao meio ambiente e a maioria das empresas atuantes no segmento não 

possuem técnicas capazes de eliminar ou mitigar estes problemas de modo eficaz. 

Estudos realizados por Stellas (2014) afirmam que os níveis de ruído, 

quando audíveis causam perturbações aos seres humanos e na fauna da região, 

além de fissuras em paredes e janelas. 

No Brasil em 2014, o aquecimento da construção civil, impulsionado por 

eventos como as Olímpiadas e a Copa do Mundo, colaborou para um alto consumo de 

bens minerais. O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) estima que a Produção 

Mineral Brasileira continue crescendo entre 5% e 8% pelos três anos seguintes 

(2015 a 2017). 
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3 ESTUDO DE CASO COMPARATIVO ENTRE A PEDREIRA MORANGAL E 
UMA JAZIDA DE REFERÊNCIA NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ 

As áreas elencadas para o estudo de caso comparativo são a jazida da 

pedreira Morangal e uma jazida de referência na região Oeste do Paraná, que foram 

escolhidas em função das similaridades dos processos explotatórios. O mapa 

geológico apresentado na Figura 4 mostra as unidades litológicas do Estado do Paraná 

e as setas indicativas definem as unidades das jazidas, objeto desta pesquisa. 

A jazida Morangal é composta por migmatito-gnaisse, em quase a sua 

totalidade de rocha tipo granito, tendo alguns derramamentos de basalto. A jazida de 

referência na região Oeste do Paraná está situada na formação da Serra Geral cuja 

composição é formada por derrames de sills de basalto e "andesitos". 

 

 

FIGURA 4 - MAPA GEOLÓGICO DO ESTADO DO PARANÁ 
FONTE: MINEROPAR (2004) 
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Devido ao fato de as rochas que constituem as áreas de estudo, granito e 

basalto, respectivamente para a Morangal e a jazida de referência, apresentarem 

densidades similares, de acordo com a Tabela 2, assume-se a premissa que ambas 

possuem os mesmos comportamentos geomecânicos nos processos de detonações 

(explotação). 

 
TABELA 2 - DENSIDADE DAS ROCHAS 

ROCHA DENSIDADE (kg/m³) 
VELOCIDADE DE 

VIBRAÇÃO DA 
PARTÍCULA (m/s) 

Basalto 2,8 6160 
Granito 2,8 6160 
Gnaisse 2,6 6000 
Calcário 2,7 5350 
Arenito 1,9 2200 
FONTE: Adaptado de CPRM (2002)  

 
 

A jazida da Pedreira Morangal localiza-se no município de Curitiba, Estado 

do Paraná, mais precisamente, no bairro Butiatuvinha, divisa com o município de 

Campo Magro. A localização do bairro pode ser visualizada nas Figuras 5 e 6. 

 

 

FIGURA 5 - MACRO LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESCOLHIDA PARA ESTUDO EM CURITIBA 
FONTE: IPPUC (2015) 
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FIGURA 6 - LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA DA PEDREIRA MORANGAL. 
FONTE: Adaptado de IPPUC (2015) 

 
 

No Decreto n.o 458, publicado no Diário Oficial n.o 3526 em 05/06/91, o então 

Governador do Estado do Paraná, Roberto Requião, empregando as atribuições que 

lhe confere o art. 87, item V, da Constituição Estadual juntamente com o disposto no 

art. 8.o da Lei n.o 6.902, de 27 de abril de 1981, bem como a Lei n.o 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, o Decreto n.o 99.274, de 06 de julho de 1990, a Resolução CONAMA 

n.o 10, de 14 de dezembro de 1988, e o art. 207, item XV, da Constituição Estadual, 

instituiu a Área de Proteção Ambiental, denominada APA Estadual do Passaúna. 

A APA – Área de Preservação Ambiental está localizada nos municípios de 

Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo e Curitiba, no Estado do Paraná, 

com área de 16.020,04 ha. Tem como objetivo a proteção e a conservação do 

ambiente e dos sistemas naturais ali existentes. Segundo dados do IBGE, no ano 

2000 a APA do Passaúna possuía 53.659 residentes em 14.877 domicílios e em 

2010 passou a ter 67.019 residentes em 22.208 domicílios. Ou seja, um crescimento 

de 2,25%. 

A jazida Morangal está dentro da APA do Passaúna que abrange no 

seu perímetro: 

os extremos sudoeste, noroeste e norte de Curitiba; 

a parte sul de Almirante Tamandaré; 
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a parte sul de Campo Magro; e 

a parte leste de Araucária. 

As regiões citadas foram declaradas como integrantes da APA do Passaúna 

pela Lei Estadual n.º 13.027 de 2.000, que define o seu perímetro e estabelece a 

área de 15.690 ha. Apesar de o art. 6.o do decreto proibir alguns tipos de atividades 

na região, o Decreto n.o 5063 de 20/11/2001, no art. 14 mostra que atividades 

implantadas até a data de aprovação do zoneamento são enquadradas como ACAI 

(Atividade de Controle Ambiental Intensivo), como é o caso da Pedreira Morangal, 

conforme demonstrado nos pontos verdes da Figura 7. 
 

 

FIGURA 7 - ATIVIDADES DE CONTROLE AMBIENTAL INTENSIVO – APA ESTADUAL DO PASSAÚNA. 
FONTE: Adaptado de COMEC (2015) 
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Foi produzido um estudo da legislação da APA do Passaúna, desde a sua 

constituição em 1991 até a presente data, o que possibilitou a identificação das 

quatro jazidas minerais cadastradas e em funcionamento com datas anteriores à 

data de constituição da APA, sendo 01 em Curitiba, 02 em Campo Largo e 01 em 

Campo Magro. Por tratar-se de atividade anterior à APA, a Pedreira Morangal recebeu 

um controle muito mais rígido de operação após a implantação da APA Passaúna, 

fiscalizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente no município de Curitiba. 

Essa implantação induziu à jazida adequações referentes aos ruídos emitidos, a 

propagação das vibrações nas rochas, entre outros, sempre visando à minimização 

dos efeitos indesejáveis à fauna, à flora e à população do entorno. 

Pelo regulamento do Zoneamento Urbano de Curitiba (Lei n.o 9.800/2000, 

art. 13), a área encontra-se na chamada Zona de contenção (Z-CON), que compreende 

área periférica do território municipal, lindeira a municípios vizinhos, onde se 

pretende a garantia de preservação e manutenção de suas características naturais 

com o estabelecimento de parâmetros de uso e ocupação do solo compatíveis com 

a proteção ambiental.  

A fim de mensurar e analisar os resultados obtidos pela escavação em rocha 

e mapear os progressivos avanços de bancada, os estudos realizados se 

concentraram na face lateral esquerda da praça da Pedreira Morangal.  

Foi planejado um cronograma de três detonações controladas para o primeiro 

semestre de 2015. Para cada evento de detonação houve uma medição sismográfica. 

Os três dias de realização do experimento prático nestas condições 

possibilitaram registrar os efeitos de ruído e vibração para o meio ambiente e para  

a população do entorno da jazida mineral por meio dos resultados dos ensaios 

sismográficos. 

Realizaram-se os experimentos práticos no período matutino, com dias que 

apresentaram condições climáticas de tempo seco e isento da presença da água, 

com temperatura média de 20o C. 

O sismógrafo foi posicionado a 250 m de distância da face esquerda da 

praça, em linha reta, livre de qualquer obstáculo e sempre na mesma posição, como 

mostrado na Figura 8. 
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FIGURA 8 - POSIÇÃO DO SISMÓGRAFO NA PEDREIRA MORANGAL 
FONTE: Adaptado de Aerofogrametria Engefoto (2014) 

 
 

A jazida de referência está localizada no entorno de área urbana, situação 

similar à jazida Morangal em Curitiba. Devido ao fato de haver apenas a jazida da 

Pedreira Morangal na cidade de Curitiba, buscou-se estabelecer uma análise 

comparativa com outra jazida mineral, em situação semelhante, porém com a 

utilização de planos de fogo com métodos diferentes. 

Para o caso da jazida na Região Oeste do Paraná, esta aplica métodos 

tradicionais em que são utilizados cordéis e dinamites convencionais, para os 

processos de extração da brita em cada pedreira e a jazida da Pedreira Morangal 

com o uso de insumos de brinéis e emulsões encartuchadas, tratadas neste trabalho 

como métodos atuais e sustentáveis. 

A jazida de referência situa-se na região oeste do Estado do Paraná, em 

cidade circundada pelo Rio Paraná, pertencente à região metropolitana de Toledo e 

distante 640 km da cidade de Curitiba, conforme apontado na Figura 9. 
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FIGURA 9 - LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA DE REFERÊNCIA 
FONTE: Adaptado de Raphael Lorenzeto de Abreu (2014) 

 
 

Na jazida, tratada como referência, o padrão do posicionamento do 

equipamento sismógrafo é a distância linear de 500 m. Levando-se em conta o final 

da praça de jazida explorada, o posicionamento do sismográfo ocorreu em razão de 

ser o ponto em linha reta que se encontrava livre de obstáculo da face a ser 

explorada, dentro de uma margem de segurança física ao equipamento em área 

limítrofe da praça.  

Nesse local, foram realizadas três visitas técnicas distribuídas mensalmente 

no primeiro trimestre de 2015, com a finalidade de observar situações similares 

pertinentes ao processo de detonação e as diferentes técnicas mineiras adotadas. 

Cada visita técnica durou 48 h, tempo necessário para o estudo do plano de fogo, 

acompanhamento do carregamento e observação do resultado final com o uso de 

sismográfo. 

As medições dos efeitos de vibração e ruído foram propositadamente 

realizadas no período diurno, em dias ensoladorados e secos. O período diurno 

propicia uma maior eficiência do processo produtivo de britagem já que possibilita, 

além da detonação, as condições propícias para a limpeza da praça e para o 

preparo do início de carregamento da rocha detonada. 
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O posicionamento do sismográfo foi de 500 m e 300 m das faces de 

detonação da jazida referência na Região Oeste do Paraná, em função da exploração 

de duas faces de bancadas na mesma linha, conforme ilustrado na Figura 10. 

 

 

FIGURA 10 - POSIÇÃO DO SISMÓGRAFO NA PEDREIRA REFERÊNCIA 
FONTE: Adaptado de Aerofogrametria Esteio (2014) 

 
 

Ambientes de detonação secos e livres da presença de água proporcionam 

maior eficiência dos materiais e dos acessórios detonantes. Os três dias de realização 

do experimento prático nestas condições possibilitaram registrar os efeitos nocivos do 

ruído e vibração para o meio ambiente e para a população do entorno da jazida mineral 

por meio da caracterização das especificações técnicas, em que foram registradas: 

características do ambiente da lavra (dureza, tipo e natureza da rocha); 

procedimentos técnicos realizados para o processo de explotação mineral; 

carga utilizada na detonação; 

projeto de plano de fogo 
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materiais detonantes utilizados no processo de explotação; 

condições de temperatura e climáticas; 

equipamentos de proteção e segurança do trabalho; 

dados sismográficos de ruído e vibração; 

quantidade de produto obtido na detonação (m³). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo estão apresentados os materiais e métodos utilizados durante 

os procedimentos realizados no estudo de caso da Pedreira Morangal e da Jazida 

de Referência na Região Oeste do Paraná. 

4.1 MATERIAIS 

No desenvolvimento desta dissertação, a pesquisa acerca dos materiais utilizados 

para explotação mineral para ambas as jazidas em estudo contemplou a utilização 

de acessórios e materiais explosivos distintos, conforme apresentado no Quadro 1: 

 
QUADRO 1 - MATERIAIS APLICADOS NAS EXPLOTAÇÕES DAS JAZIDAS 

MATERIAL FUNÇÃO MANUAIS E NORMAS PEDREIRA 

Pá carregadeira hidráulica 3m³ Limpar o topo da bancada 

Manual Prático de Escavação 
de Rocha  

Ambas 
Carreta perfuratriz 
pneumática 

Sustentar e posicionar a 
haste Ambas 

Compressor de ar Propulsionar a haste e a 
carreta Ambas 

Hastes de aço com ponto de 
videa 

Abrir o furo a ser carregado 
com os explosivos e delimitar 
o diâmetro 

Ambas 

Emulsão encartuchada 
Densidade (1,15g/cm³) Fragmentar a rocha 

Manual para uso de Explosivos 
e Manual para manuseio e 
armazenamento de explosivos 

Morangal 

emulsão encartuchada 1x8 Fragmentar a rocha 
Manual para uso de Explosivos 
e Manual para manuseio e 
armazenamento de explosivos 

Jazida 
Referência 

Brinel Iniciador Iniciar o desmonte a uma 
distância segura 

Manual para uso de Explosivos 
e Manual para manuseio e 
armazenamento de explosivos 

Morangal 

Retardo Espaçador de tempo entre os 
acionamentos 

Manual para uso de Explosivos 
e Manual para manuseio e 
armazenamento de explosivos 

Ambas 

Brinel de Ligação Interligar horitonzal a malha 
de furos 

Manual para uso de Explosivos 
e Manual para manuseio e 
armazenamento de explosivos 

Morangal 

Brinel de Coluna Interligar vertical do topo do 
furo até o material explosivo 

Manual para uso de Explosivos 
e Manual para manuseio e 
armazenamento de explosivos 

Morangal 

Cordel detonante NP 10 Interligar o material detonante 
e o iniciador 

Manual para uso de Explosivos 
e Manual para manuseio e 
armazenamento de explosivos 

Jazida 
Referência 
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Sismógrafo Mensurar ruído e vibração NBR 9653/2005 Ambas 
FONTE: O autor (2015) 

Os materiais utilizados nos ensaios em ambas pedreiras estão discriminados 

individual e tecnicamente na sequência:  

a) Pá Carregadeira Hidráulica 3 m³ 

Equipamento sobre pneus L5 próprios para atividades em rocha, com 

propulsão a diesel e caçamba bico de pato com capacidade de 3 m³ (Figura 11). 

 

 

FIGURA 11 - PÁ CARREGADEIRA HIDRÁULICA 
FONTE: Catálogo de Equipamentos Caterpillar (2015) 

b) Carreta Perfuratriz Pneumática 

Equipamento sobre esteiras com propulsão de compressor de ar, máximo 

de diâmetro de 2.1/2" máxima de diâmetro e 3 m de avanços sucessivos até 30 m 

(Figura 12). 

 

 

FIGURA 12 - CARRETA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA 
FONTE: Catálogo de Equipamentos Caterpillar (2015) 
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c) Compressor de Ar 

Equipamento sobre pneus com propulsão diesel, com capacidade de geração 

de pressão de 900 pcm (Figura 13). 

 

 

FIGURA 13 - COMPRESSOR DE AR 
FONTE: Catálogo de Equipamentos Atlas Copco (2015) 

d) Haste de aço com ponta de vídea 

Conjunto de hastes de aço intercambiáveis para perfuração de até 30 m com 

ponta em vídea (Figuras 14 e 15). 

 

 

 

 

FIGURA 14 - HASTES EM AÇO INTERCAMBIÁVEIS 
FONTE: Catálogo de Hastes Atlas Copco (2015) 

 
FIGURA 15 - PONTA EM VÍDEA 
FONTE: Catálogo de Hastes Atlas Copco (2015) 
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e) Emulsão encartuchada 

Material detonante explosivo de consistência flexível, resistente a água, 

encartuchado em filmes de polietileno com densidade de 1,15 g/m³ e velocidade de 

detonação de 3500 a 5100 m/s (Figura 16). 

 

 

FIGURA 16 - EMULSÃO ENCARTUCHADA 
FONTE: Catálogo de Produtos Britanite (2015) 

f) TNT Convencional 

Explosivo em forma de grãos de baixa resistência a água, envelopado em 

papel cartão, densidade de 1,46 g/m³ e velocidade de 2700 a 3560 m/s (Figura 17).  

 

 

FIGURA 17 - TNT CONVENCIONAL 
FONTE: Catálogo de Produtos Dyno (2015) 



 55 

g) Brinel Iniciador 

Sistema de iniciação da detonação não elétrico, resistente a água, 50 m de 

comprimento do cabo (Figura 18). 

 

 

FIGURA 18 - BRINEL INICIADOR 
FONTE: Catálogo de Produtos Britanite (2015) 

h) Retardo 

Sistema de retardo do início da detonação, resistente a água, com tempo de 

retardo de 5 ms até 300 ms (diferenciado por cor) instalados em linhas e colunas da 

malha de fogo (Figura 19). 

 

 

FIGURA 19 - RETARDO 
FONTE: Catálogo de Produtos Britanite (2015) 
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i) Brinel de Ligação 

 Sistema de detonação não elétrica para ligação da malha de fogo entre 

linhas e colunas, resistente a água, de 4,8 a 12 m de comprimento (Figura 20). 

 

 

FIGURA 20 - BRINEL DE LIGAÇÃO 
FONTE: Catálogo de Produtos Britanite (2015) 

j) Brinel de Coluna 

Sistema de detonação não elétrica para ligação da malha de fogo entre linhas e 

colunas (do topo até a base), resistente a água, de 4,8 a 12 m de comprimento 

(Figura 21). 

 

 

FIGURA 21 - BRINEL DE COLUNA 
FONTE: Catálogo de Produtos Britanite (2015) 
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k) Cordel Detonante 

Material de baixa gramatura, e não resistente a água para ligação dos 

materiais detonantes com velocidade de detonação de 7000 m/s (Figura 22).  

 

 

FIGURA 22 - CORDEL DETONANTE 
FONTE: Catálogo de Produtos Britanite (2015) 

l) Sismógrafo 

Foi utilizado o modelo de equipamento sismográfico SSU 3000EZ+ 

GEOSONICS INC demonstrado na Figura 23 e na Figura 24, pois este acopla as 

medições de vibração e ruído em suas especificações técnicas e possui sistema de 

verificação da calibração interna por pulso eletrônico, como preceituado na norma 

NBR 9653/2005. 

 

 

FIGURA 23 - SISMÓGRAFO SSU 3000EZ+ 
FONTE: O autor (2015) 
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FIGURA 24 - SISMÓGRAFO SSU 3000EZ+ COM ACOPLAMENTO 
FONTE: O autor (2015) 

 

O equipamento foi calibrado em 14/02/2014. O procedimento técnico do 

fabricante indica que a calibração deve ocorrer em frequência bianual. 

Todo equipamento de sismógrafo deve ser calibrado periodicamente, conforme 

frequência recomendada pelo fabricante, para que possa manter os dados coletados 

fiéis aos acontecimentos do campo. Um equipamento descalibrado pode apresentar 

dados inconsistentes e (ou) ausência de leitura das velocidades de vibração da partícula.  

Um dos fatores que possibilitam a verificação da calibragem do equipamento 

é a construção de uma senoide ao final das linhas de leitura das velocidades de 

vibração da partícula longitudinal, transversal e vertical. Eventuais situações cujo o 

desenho da senoide está irregular no gráfico é a sinalização no laudo de que o 

equipamento necessita de calibração. 

São dois tipos de calibração: 

calibração acústica – o microfone ou geofone é calibrado conforme 

procedimento técnico do fabricante em sua versão mais atualizada para 

atender as suas especificações. o geofone é instalado em câmera de 

pressão acústica, ajustada para 134 db e os resultados são comparados 

a um microfone padrão, variando tão somente a frequência de captação 

sonora. São avaliados o gerador de áudio e o medidor de nível sonoro. 

Devem ser observadas durante a calibração as condições ambientais de 

temperatura e a umidade relativa do ar.  
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calibração da vibração – o sismógrafo é calibrado conforme procedimento 

técnico do fabricante em sua versão mais atualizada para atender as 

suas especificações. este é fixado em conjunto vibratório e comparado com 

os resultados obtidos por meio de um acelerômetro padrão. o acelerômetro 

trata-se de um dispositivo auxiliar para potencializar a velocidade da 

vibração da partícula, que é a condição necessária para a calibração do 

sismógrafo. São avaliados o gerador de áudio e o acelerômetro padrão. 

Devem ser observadas durante a calibração, as condições ambientais de 

temperatura e a umidade relativa do ar.  

4.2 MÉTODO 

No desenvolvimento desta dissertação, a pesquisa acerca dos métodos 

utilizados contemplou os seguintes itens: 

4.2.1 Procedimentos utilizados para a escavação em rocha 

Em ambas as jazidas minerais o procedimento de escavação em rochas foi 

simular, diferindo apenas os materiais e acessórios de detonação utilizados, tendo 

ocorrido de acordo com a descrição a seguir. 

A escavação de rocha foi feita após a limpeza por pá carregadeira do topo 

da bancada. A desobstrução de resíduos rochosos do topo da bancada foi fundamental 

para evitar a contaminação ou o entupimento de algum furo que serviu para o 

carregamento da mina, portanto o início dos serviços de perfuração por meio de 

carreta pneumática só foi possível após este processo de limpeza. 

No pé da bancada foi utilizada a escavadeira hidráulica sobre esteiras, que 

teve a finalidade de desobstruir o pé da face da bancada. A finalidade do seu uso foi 

para evidenciar eventuais irregularidades da face, sejam elas protuberâncias de 



 60 

rochas (overhang), depressões (overbreak) que necessitam de desmonte secundário, 

de modo a deixar completamente livre a face da bancada. 

Eventuais irregularidades de protuberâncias e depressões podem ocorrer 

em função de fissuras oriundas de detonações anteriores ou por eventual entupimento 

parcial do fundo das colunas perfuradas em rocha. O desmonte secundário citado 

consistiu na detonação pontual das protuberâncias e depressões para o fatiamento 

da bancada a ser detonada, podendo ocorrer simultaneamente com a detonação da 

nova bancada, mas utilizando-se de retardos de modo a não haver interferência de 

uma detonação em outra. 

Um plano de fogo tratou o planejamento técnico das variáveis que foram 

utilizadas para o desmonte, como a perfuração, o carregamento da seção perfurada 

e a detonação, conteve os seguinte parâmetros: 

 diâmetro das perfurações; 

 afastamento vertical das perfurações; 

 espaçamento longitudinal das perfurações; 

 inclinação da face da bancada; 

 altura da bancada; 

 profundidade das perfurações; 

 carga de fundo; 

 carga de coluna; 

 tampão. 

Segundo Ricardo e Catalani (2007), a experiência gera regras práticas que 

estabelecem valores confiáveis para definir o plano de fogo, portanto, os sucessivos 

ensaios de desmonte de rocha realizados na jazida Morangal e na jazida referência 

na Região Oeste do Paraná geraram regras que permitiram o aperfeiçoamento da 

execução do plano. São possíveis diversos tipos de plano de fogo, devendo ser 

escolhido o mais eficaz, ou seja, um que represente a melhor relação técnica-econômica, 

observando-se a finalidade do desmonte. 

Após a limpeza do topo bancada, onde foi realizada a malha, de posse do 

plano de fogo, iniciou-se o processo de perfuração das minas. Neste plano de fogo, 

foram definidas as alturas e os diâmetros, além da malha com número de linhas e 

colunas que fizeram que se atinja o volume de rocha desmontada planejado. 
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A malha de perfuração consistiu na execução do conjunto de furos de 

colunas e linhas projetadas no plano de fogo. A relação do espaçamento vertical e do 

afastamento horizontal foi de 0,5 para a melhor fragmentação do material detonado. 

A execução da malha de fogo nas duas jazidas foi similar, utilizando-se a relação 0,5 

por tratarem de altura de perfuração de 10,5 m. A densidade das rochas foi de 2,8 t/m³, 

diferindo os diâmetros de perfuração sendo 2,1/2" na jazida Morangal e 2" na jazida 

de referência na Região Oeste do Paraná. Nos ensaios práticos foram utilizadas as 

malhas de fogo com perfurações alternadas feitas pela carreta pneumática, que 

foram as malhas indicadas para a produção final de pedra brita, conforme a Figura 

25, em planta sem escala gráfica. 

 

 

FIGURA 25 - MALHA DE PERFURAÇÃO E FOGO COM ESPAÇAMENTO E AFASTAMENTO 
FONTE: O autor (2015) 

 
 

Essa disposição permitiu obter uma maior fragmentação no fatiamento da 

bancada da rocha que poderá nessas dimensões ser carregada na caçamba da pá 

carregadeira hidráulica e passar na boca do britador para o processo de beneficiamento 

para obtenção da pedra brita. A situação é completamente diversa se tivesse sido 

utilizada a malha com furos opostos, ou seja, sem alternância nas linhas que produziria 

grandes blocos de rocha impróprios para a britagem. 

Utilizando-se a perfuratriz pneumática, definida em função do diâmetro e da 

altura de escavação, iniciou-se o processo de perfuração da rocha. Após a conclusão 

da perfuração, utilizou-se o compressor de ar para propulsionar a carreta e a perfuração 

para descontaminar os furos de poeira e de partículas. O carregamento com material 

explosivo e acessórios de cada furo deu origem às minas. O cabo blaster (operador 

técnico) executou o carregamento de cada coluna com os materiais explosivos de fundo 

e de coluna. As colunas carregadas foram interligadas às linhas de fogo que 
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também receberam o retardo para se obter a desagregação da carga de fundo, 

resultando no desmoronamento do topo e no fatiamento da bancada.  

Com o plano de fogo implantado, procedeu-se por meio do cordel detonante ou 

do brinel iniciador a ignição do fogo. A ignição do fogo consistiu no acendimento do 

cordel ou brinel para o início da sequência de fogo.  

Em seguida ao fogo, o cabo blaster retornou à área desmontada para realizar 

o procedimento de verificação de segurança se todos os materiais e acessórios 

explosivos foram acionados. Constatando eventual falha de alguma mina que tenha 

deixado de acionar, o cabo blaster prossegue com uma detonação pontual das 

minas que falharam para a segurança das pessoas e equipamentos que irão operar 

o carregamento. 

O processo remanescente se refere à limpeza dos eventuais lançamentos 

de partículas dentro da área da praça por pá carregadeira de pneus para possibilitar o 

carregamento por escavadeira hidráulica do material detonado para beneficiamento. 

4.2.2 Parâmetros avaliados para mensurar os efeitos de ruído e vibração 

 Jazida Morangal 

Foi executada a preparação da área de exploração mineral em malha de 

furação alternada com perfurações de 2,1/2" de diâmetro e 10,5 m de altura, sendo 

10 m a altura da bancada e 0,5 m a perfuração abaixo dela para evitar a formação 

de overhang. 

O material explosivo utilizado foi a emulsão encartuchada de 24"x 2", a 

perfuratriz pneumática para furação com brocas de 2.1/2". O acessório de detonação 

foi o brinel com os retardos de linha e coluna para completar a sequência de fogo. 

Esses itens foram discriminados a seguir a fim de demonstrar suas características e 

especificações que contribuíram para a minimização dos efeitos de ruído e vibração 

conforme Quadro 2. 
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QUADRO 2 - PARAMETRIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DOS EFEITOS MINIMIZADORES DE RUÍDO E VIBRAÇÃO 

O QUE? POR QUE? QUANDO APLICAR? COMO? 

Altura da 
Bancada 

Para obter maior aproveitamento 
do equipamento de perfuração 
e maior controle do processo 
de explotação. O sucesso da 
escavação está intrinsicamente 
ligado à escolha adequada da 
altura da bancada. Os efeitos 
de ruído e vibração são 
proporcionais a altura da 
bancada. 

Para construção da malha de 
perfuração em jazida de médio 
porte para exploração racional 
e controlada 

Perfurar bancadas de no 
máximo 12m para otimizar 
várias frentes de escavação. 

Diâmetro da 
perfuração Para reduzir a carga do fogo Em bancadas de menor altura 

(até 12m) 

Realizar perfuração na malha 
de colunas com diâmetro de 
até 2,1/2"  

Emulsão 
encartuchada 

As bancadas melhor se 
adaptam ao seu uso por suas 
características próprias de 
densidade de dureza às cargas 
de coluna. O experimento 
demonstrou a melhor 
eficiência de fragmentação e 
fatiamento da bancada com 
esse material detonante 
associado aos brinéis de 
coluna e ligação (acessórios 
de detonação). 

Quando utilizada como carga 
de colunas em rochas maciça 
de alta dureza, melhor é o seu 
rendimento, obtendo-se maior 
fragmentação, pós-desmonte. 

a) Perfurar a coluna; 
b) Inserir os cartuchos ligados 

por brinel nas suas 
extremidades; 

c) Realizar corte lateral do 
plástico envoltório para 
melhor preenchimento do 
furo; 

d) Preencher o furo até 2m do 
topo interligando emulsão e 
brinel; 

e) Conduzir o brinel até a 
superficie para ligação com 
a coluna da linha alternada 
oposta. 

Brinel Iniciador 

Otimiza a velocidade de 
propagação da carga de fundo 
que permite assim a redução 
dos efeitos de ruído e vibração 
além de apresentar melhor 
inicialização devido a sua 
carga reforçada e elevado 
padrão de segurança em 
função do retardo acoplado. 

Quando utilizado brinel de 
ligação entre linhas e colunas 
para iniciar desmontes com 
distâncias seguras da frente 
da lavra. 

a) Instalar o brinel iniciador a 
distância segura da área de 
trabalho (pelo menos 20m); 

b) Ligar a primeira coluna da 
primeira linha em um dos 
extremos da malha de 
perfuração; 

c) Em caso de desmonte 
secundário, inicia-se pelo 
desmontes antes de ir para 
o extremo da malha de 
perfuração. 

Brinel de 
Ligação 

Para formar malha eficiente 
com propagação de energia de 
maior intensidade e velocidade 
e atenuar as vibrações no 
terreno e a sobressão 
acústica. 

Na ligação da carga de fundo 
de colunas e das linhas. 

a) Instalar o brinel de ligação 
a partir da primeira linha da 
coluna extrema; 

b) Conduzir o brinel 
alternadamente entre 
linhas; 

c) Ligar as colunas 
alternadamente até o 
extremo oposto da malha 
de perfuração. 

Retardo 

O retardo de milésimos de 
segundo permite a quebra 
do pé da bancada e o 
desmoronamento do topo 
com o fatiamento do maciço 
rochoso. 

Na malha de perfuração na 
ligação das colunas e linhas. 

a) Instar o dispositivo de 
retardo nas colunas; 

b) Instalar o dispositivo de 
retardo nas linhas; 

c) Conectar os retardos aos 
acessórios de detonação 
(Brinel). 

Fonte: Adaptado pelo autor do Manual de Terraplenagem e Escavação em Rocha (2015) 
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 Jazida Referência na região Oeste do Paraná 

Foi executada a preparação da área de exploração mineral em malha de 

furação alternada com perfurações de 2" de diâmetro e 10,5 m de altura, sendo 10 m a 

altura da bancada e 0,5 m a perfuração abaixo dela para evitar a formação de repé. 

O material explosivo utilizado foi a dinamite convencional de 1" x 6", a 

perfuratriz pneumática para furação com brocas de 2". O acessório de detonação foi 

o cordel detonante com os retardos de linha e coluna para completar a sequência de 

fogo. Esses itens foram discriminados a seguir a fim de demonstrar suas características 

e especificações conforme Quadro 3. 

 
QUADRO 3 - PARAMETRIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE RUÍDO E VIBRAÇÃO 

continua 
O QUE? POR QUE? QUANDO APLICAR? COMO? 

Altura da 
Bancada 

Para obter maior aproveitamento 
do equipamento de perfuração 
e maior controle do processo 
de explotação. O sucesso da 
escavação está intrinsicamente 
ligado à escolha adequada da 
altura da bancada. Os efeitos 
de ruído e vibração são 
proporcionais a altura da 
bancada. 

Para construção da malha de 
perfuração em jazida de médio 
porte para exploração racional 
e controlada 

Perfurar bancadas de no 
máximo 12m para otimizar 
várias frentes de escavação. 

Diâmetro da 
perfuração Para reduzir a carga do fogo Em bancadas de menor altura 

(até 12m) 

Realizar perfuração na malha 
de colunas com diâmetro de 
até 2"  

Dinamite 
convencional 

Em função do seu menor 
custo, menor volume para 
armazenamento e transporte 
do material e fácil 
acionamento. 

Quando utilizada como carga 
de colunas em rochas maciça 
de alta dureza 

a) Perfurar a coluna; 
b) Inserir os dinamites ligados 

por cordel detonante; 
c) Introduzir espoletas nos 

dinamites; 
d) Preencher o furo até 2m do 

topo interligando o dinamite 
e o cordel detonante; 

e) Conduzir o cordel 
detonante até a superficie 
para ligação com a coluna 
da linha alternada oposta. 

Cordel 
detonante 

Em função do seu baixo custo 
e simples manuseio. 

Quando utilizada a dinamite 
convencional como material 
explosivo 

a) Posicionar o cordel 
detonante a distância 
segura da área de trabalho 
(pelo menos 50 m); 

b) Ligar a primeira coluna da 
primeira linha em um dos 
extremos da malha de 
perfuração; 

c) Em caso de desmonte 
secundário, inicia-se pelo 
desmontes antes de ir para 
o extremo da malha de 
perfuração. 
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QUADRO 3 - PARAMETRIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE RUÍDO E VIBRAÇÃO 

conclusão 
O QUE? POR QUE? QUANDO APLICAR? COMO? 

Estopim Para comunicar o fogo até o 
material explosivo 

Quando for utilizada a 
espoleta 

a) Acender o estopim 
(somente após o 
acoplamento na espoleta). 

Espoleta 

Para possibilitar o acionamento 
dos conjuntos detonantes por 
coluna. O conjunto espoleta-
estopin é um sistema simples, 
eficaz e confiável de detonação. 

Quando utilizada a dinamite 
convencional como material 
explosivo e o cordel detonante 
para o seu acionamento 

a) Instalar a espoleta no 
estopim. 

Retardo 

O retardo de milésimos de 
segundo permite a quebra 
do pé da bancada e o 
desmoronamento do topo 
com o fatiamento do maciço 
rochoso. 

Na malha de perfuração na 
ligação das colunas e linhas. 

a) Instalar o dispositivo de 
retardo nas colunas; 

b) Instalar o dispositivo de 
retardo nas linhas; 

c) Conectar os retardos aos 
acessórios de detonação 
(cordel). 

 Fonte: Adaptado pelo autor do Manual de Terraplenagem e Escavação em Rocha (2015) 

4.2.3 Procedimentos utilizados para a leitura sismográfica 

Os aparelhos de sismografia e o geofone foram colocados em local livre de 

obstáculos até a face da bancada detonada, seguindo a ABNT NBR 9653/2005.  

O geofone foi direcionado para a face de detonação e enterrado entre 10 e 

30 cm no solo para evitar o balanço. 

A fim de obter uma melhor condição para auferir o ruído, construiu-se um 

protetor lateral do Geofone para eliminar as distorções que poderiam ser causadas 

na leitura do equipamento pelo vento lateral.  

O ponto de instalação do equipamento foi definido na área limítrofe da praça, 

onde presumivelmente foram atingidos os maiores valores de velocidade de vibração 

da partícula. 

O ponto presumido como de maior intensidade dos efeitos de ruído e 

vibração foi aquele que em linha reta apresentou a menor distância entre a área 

limítrofe da praça e a face de detonação. 

O sismógrafo foi nivelado e orientado para a face de bancada a ser detonada. 

buscando que a captação seja realizada no ponto limitrofe da praça ou da propriedade 

para atingir presumivelmente os maiores valores de velocidade de vibração da partícula.  

Os laudos originados pelas leituras sismográficas são constituídos da 

seguinte forma: 
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SN: Serial Number – significa o número do sismógrafo; 

Date: data da realização da detonação; 

Event: 24 – representa a série de utilização do sismógrafo pós-calibração 

do aparelho; 

Client: refere-se à Jazida onde o evento foi realizado; 

Operations: tipificação da operação realizada, que neste estudo foi o 

desmonte de rocha; 

Location: cidade e Unidade Federativa onde o evento foi realizado; 

Distance: distância do posicionamento do sismógrafo até à face da bancada; 

Operator: nome do responsável técnico pelo evento; 

Comment: comentários adicionais para detalhamento do evento; 

Trigger Level: nível do gatilho em mm/s; 

Firmware: versão do software; 

Time: horário em que a medição foi realizada; 

Record time: tempo de medição em segundos; 

Velocity Waveform Graph: informações gráficas; 

Time: tempo de duração do evento; 

Seismic: abalo sísmico registrado; 

Sound: pressão sonora registrada; 

Summary Data: Resumo; 

L: Velocidade Longitudinal; 

T: Velocidade Transversal; 

V: Velocidade Vertical; 

PPV (mm/s): Velocidade de pico da partícula; 

PD (.01mm): Deslocamento da partícula; 

PPA (g): Pico de pressão acústica; 

FREQ (Hz): frequência em hertz; 

Resultant PPV: Velocidade resultante do pico da partícula; 

Peak Air Pressure: Pico da pressão do ar; 

Additional Info:Informações adicionais; 

Shaketable Calibrated: Data da calibração do sismógrafo; 

By: Entidade responsável pela calibração. 
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O laudo sismográfico retrata todos os pontos de pico da velocidade de 

vibração da partícula. A fim de equalizar a medição (método zero crossing) a leitura 

é realizada utilizando-se a frequência de meia senoide, demonstrada na Figura 26. A 

frequencia de meia senoide se refere a medição das 03 (três) velocidades (vertical, 

horizontal e transversal) de vibração da partícula obtidas dentro da frequência de 

homogeinização dos dados. 

Os dados apresentados representam as leituras sismográficas e indicam 

pela relação vibração x frequência se as medições estão em conformidade com a 

norma NBR 9653/2005. 

 

 

FIGURA 26 – LEITURA DA VELOCIDADE DE PICO DA PARTÍCULA X FREQUÊNCIA 
FONTE: Adaptado do Laudo Sismográfico Geosonics pelo autor (2015) 

 

Na Figura 27 estão demonstradas no ponto de medição as movimentações 

do terreno nas três direções ortogonais (V, T e L). Os seguintes pontos foram 

considerados para análise gráfica: 

a primeira linha de leitura representa a velocidade de vibração longitudinal. 

a segunda linha de leitura representa a velocidade de vibração transversal. 

a terceira linha de leitura representa a velocidade de vibração horizontal. 

os três vetores são ortogonais entre si e representam a velocidade resultante do 

pico de vibração. 

na extremidade direita de cada vetor, identifica-se a formação de uma 

senoide que informa se a velocidade foi auferida corretamente (calibração). 
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na eventualidade de uma das direções de velocidade de vibração da partícula 

não efetuar leitura (linha reta), o resultado deve ser interpretado como 

falha na captação do sismógrafo, devendo-se desconsiderar esta leitura. 
 

 

FIGURA 27 - LEITURA DOS VETORES ORTOGONAIS E DO SOM 
FONTE: Adaptado do Laudo Sismográfico Geosonics pelo autor (2015) 

 
 

As análises das velocidades de partículas dos resultados medidos na sismografia 

seguem os valores indicados no Quadro 4, conforme preconizado na norma ABNT 

NBR 9653/2005. 

 
QUADRO 4 - ANÁLISE DAS VELOCIDADES DAS PARTÍCULAS 

FAIXA DE FREQUÊNCIA LIMITE DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO DE PARTÍCULA DE PICO 

4 Hz a 15 Hz Iniciando em 15 mm/s aumenta linearmente até 20 mm/s 
15 Hz a 40 Hz Acima de 20 mm/s aumenta linearmente até 50 mm/s 
Acima de 40 Hz 50 mm/s 
FONTE: ABNT NBR 9653 (2005) 
NOTA: Para valores de frequência abaixo de 4 Hz deve ser utilizado como limite o critério de 

deslocamento de partícula de pico de no máximo 0,6 mm (de zero a pico) 
 

 

Na NBR 9653/2005 está determinado que se devem utilizar os valores 

resultados das medições das velocidades máximas das partículas nos eixos 

longitudinal, vertical e transversal para o cálculo da velocidade resultante da 

partícula segundo a fórmula (1): 

VR = ((VH)² + (VV)² + (VT)²)0,5  (1) 
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Onde: 

VR = Velocidade resultante de vibração da partícula, em m/s 

VH = Velocidade Longitudinal de vibração da partícula, em m/s 

VV = Velocidade Vertical de vibração da partícula, em m/s 

VT = Velocidade Transversal de vibração da partícula, em m/s 

O vetor formado em função das frequências da velocidade de vibração das 

partículas longitudinal, transversal e vertical registradas pelo sismógrafo é a principal 

medição da vibração durante os ensaios de detonação. 

As três velocidades (Longitudinal, Transversal e Vertical) registradas pelo 

sismógrafo formam um vetor de velocidade resultante que é a principal medição da 

vibração durante a detonação. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

5.1 COMPARAÇÃO DA OPERAÇÃO DA ÁREA DE LAVRA NA JAZIDA 

PEDREIRA MORANGAL E NA JAZIDA REFERÊNCIA NA REGIÃO OESTE 

DO PARANÁ 

Neste item está abordada a comparação dos dados sismográficos da 

extração mineral de granito de duas pedreiras com características semelhantes de 

layout exploratório com uso de diferentes acessórios de detonação. 

O “layout” exploratório em uma jazida mineral consiste na disposição dos 

elementos que formam a praça e as bancadas, como: altura da face da bancada, 

topo da bancada, número de linhas e colunas de fogo. 

A utilização do equipamento sismográfico possibilita que se tenham 

internamente os dados fidedignos das três velocidades de vibração e ruído, sempre 

observando que em eventuais queixas que possam ensejar fiscalização dos órgãos 

ambientais competentes, o empreendimento possua capacidade de provar a 

operação da jazida dentro das normas vigentes. Na Pedreira Morangal o 

posicionamento do equipamento de sismógrafo foi definido em área limite da praça de 

jazida, sem nenhum obstáculo que possa atenuar a leitura. Adicionalmente, o uso do 

sismográfo é considerado como técnica essencial para medição dos impactos de 

ruído e vibração e, consequentemente, possibilitar a elaboração de planos de fogo 

que minimizem estes efeitos. 

Na Jazida de referência na região Oeste do Paraná, o uso e o 

posicionamento do sismógrafo foram definidos pelos operadores locais. Em função da 

sequência de detonações planejadas pelo operador, não houve interferência técnica 

externa para ajuste deste posicionamento mas, como a situação guarda similaridades 

como tipo de rocha, alturas das bancadas e diâmetros de perfuração com a jazida 

Morangal, não houve entrave à possibilidade de comparação dos resultados aferidos. 

A diferença do posicionamento do sismográfo em ambas as jazidas não provoca 

disparidade dos dados medidos, pois a altura de bancada e o número de linhas e 

colunas são similares. 
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5.1.1 Morangal 

Em razão da inexistência de vizinhança próxima, na Jazida Pedreira Morangal 

o ponto de medição por sismografia estabelecido no plano de fogo considerou os 

materiais e acessórios detonantes aplicados no processo de exploração mineral e 

também os seguintes fatores: 

a situação periférica do limite da praça de explotação mineral, dentro dos 

limites do imóvel da jazida pedreira morangal; 

a menor distância em linha reta entre a face de detonação e o ponto de 

mensuração dos efeitos de ruído e vibração; 

a inexistência de obstáculos na rota definida no plano de fogo, considerando a 

distância entre o sismógrafo e a face da bancada a ser acionada; 

local com cobertura vegetal a fim de permitir a instalação segura do 

equipamento de sismógrafo no solo. 

5.1.2 Jazida de Referência na Região Oeste do Paraná 

Os pontos de medição demonstrados na Figura 28 foram planejados observando 

as situações limítrofes das praças de detonação, de modo a poder receber a informação 

dos efeitos de ruído e vibração para mensurar se a exploração mineral está sendo 

executada dentro dos parâmetros sonoros e de vibração, vigentes em normas e 

normativos (CETESB). 
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FIGURA 28 - POSICIONAMENTO DO SISMÓGRAFO NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ 
FONTE: O autor (2015) 

 
 

O ponto de medição por sismografia considerou os seguintes fatores: 

peculiaridades do entorno – divisas com outras propriedades, residências, 

empresas ou construções para verificar se a intensidade da detonação 

não gera abalos nas estruturas ou terrenos vizinhos; 

materiais e acessórios detonantes – em função das características próprias 

de cada elemento detonante, de maior ou menor intensidade de vibração 

ou sonora, a distância de posicionamento do sismógrafo foi alterada para 

observar efeitos de materiais de maior efeito de ruído e vibração; 

segurança – o posicionamento do sismógrafo para registro do processo de 

explotação mineral de modo a preservar a integridade do operador e do 

equipamento; 

ausência de obstáculos – para que a medição não sofra nenhum atenuante 

entre a face de bancada a ser detonada e o equipamento de medição, a 

fim de inibir distorções de leitura. 
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5.2 MEDIDA DOS EFEITOS DE RUÍDO E VIBRAÇÃO NO PROCESSO DE 

DETONAÇÃO NA JAZIDA PEDREIRA MORANGAL E NA JAZIDA DE 

REFERÊNCIA NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ 

Nos laudos sismográficos, o tempo de medição dos efeitos de ruído e vibração 

teve a duração de 5 s. As velocidades de vibração da partícula longitudinal, transversal 

e vertical foram da ordem de 5.000 a 7.000 m/s e a velocidade do som no ar é de 

340 m/s. A detonação em jazida mineral teve a duração máxima de até 2 s, sendo 

este tempo insuficiente para o equipamento sismográfico captar todos os efeitos do 

ruído. A velocidade do som não foi captada pelo sismógrafo simultaneamente com o 

ruído em função das diferenças de velocidades de propagação. A escala do 

equipamento do sismográfo para registro da propagação dos efeitos do ruído e do 

som foi de 5 s, tempo considerado necessário para a leitura dos efeitos de ruído e 

vibração. 

A Figura 31 mostra que os resultados medidos na Jazida Pedreira Morangal 

ficaram abaixo do limite preconizado na norma ABNT NBR 9653/2005, ou seja, a 

vibração da velocidade da partícula registrada no evento datado de 04/03/2015 

esteve dentro da normalidade esperada, já que atendeu aos limites determinados 

pela norma técnica. 

Os maiores valores de velocidade da vibração da partícula foram longitudinal 

e transversal, ambos com 3,68 mm/s. A menor velocidade registrada de 3,56 mm/s 

representou que houve um menor efeito da vibração do terreno na direção vertical. 

A frequência inicial variou de 31,3 Hz na velocidade transversal até 38,5 

na velocidade vertical. O resultante da velocidade de vibração da partícula foi de 

4,19 (mm/s). 

O geofone nivelado, orientado e protegido do vento, mediu 129 db, ficando, 

portanto, 5 db abaixo dos valores limites para este experimento. 
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FIGURA 32 - LAUDO SISMOGRÁFICO PEDREIRA MORANGAL DATA 27/04/2015 
FONTE: Ensaios sismográficos Geosonics realizados pelo autor 
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A Figura 32 mostra que os resultados medidos na Jazida Pedreira Morangal 

ficaram abaixo do limite preconizado na norma ABNT NBR 9653/2005, ou seja, a 

vibração da velocidade da partícula registrada no evento datado de 27/04/2015 

esteve dentro da normalidade esperada, já que atendeu aos limites determinados 

pela norma técnica. 

O maior valor de velocidade da vibração da partícula foi a transversal com 

2,73 mm/s. A menor velocidade registrada de 2,29 mm/s representa que houve um 

menor efeito da vibração do terreno no sentido longitudinal. 

A frequência inicial variou de 13,5 Hz na velocidade transversal até 35,7 

na velocidade vertical. O resultante da velocidade de vibração da partícula foi de 

3,56 (mm/s). 

O geofone nivelado, orientado e protegido do vento mediu 124 db, ficando, 

portanto, 10 db abaixo dos valores limites para este experimento. 
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FIGURA 33 - LAUDO SISMOGRÁFICO PEDREIRA MORANGAL DATA 26/05/2015 
FONTE: Ensaios sismográficos Geosonics realizados pelo autor 
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A Figura 33 mostra que os resultados medidos na Jazida Pedreira Morangal 

ficaram abaixo do limite preconizado na norma ABNT NBR 9653/2005, ou seja, a 

vibração da velocidade da partícula registrada no evento datado de 26/05/2015 está 

dentro da normalidade esperada, já que atendeu aos limites determinados pela 

norma técnica. 

O maior valor de velocidade da vibração da partícula foi a transversal com 

2,86 mm/s. A menor velocidade registrada de 1,84 mm/s representa que houve um 

menor efeito da vibração do terreno na direção vertical. 

A frequência inicial variou de 27,8 Hz na velocidade transversal até 41,7 na 

velocidade vertical. O resultante da velocidade de vibração da partícula foi de 3,87 

(mm/s). 

O geofone nivelado, orientado e protegido do vento mediu 120 db, ficando, 

portanto, 14 db abaixo dos valores llimites para este experimento, mostrados no 

Quadro 4 – Análise das Velocidades das Partículas. 
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FIGURA 34 - LAUDO SISMOGRÁFICO PEDREIRA NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ DATA 02/04/2015 
FONTE: Ensaios sismográficos Geosonics realizados pelo autor 
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A Figura 34 mostra que os resultados medidos na Jazida de Referência na 

Região Oeste do Paraná ficaram abaixo do limite preconizado na norma ABNT NBR 

9653/2005, ou seja, a vibração da velocidade da partícula registrada no evento 

datado de 02/04/2015 está dentro da normalidade esperada, já que atendeu aos 

limites determinados pela norma técnica. 

O maior valor de velocidade da vibração da partícula foi a longitudinal com 

14,35 mm/s. A menor velocidade registrada de 12,19 mm/s representa que houve 

um menor efeito da vibração do terreno na direção transversal. 

A frequência inicial variou de 45,5 Hz na velocidade transversal até 83,3 Hz 

na velocidade vertical. O resultante da velocidade de vibração da partícula foi de 

17,59 (mm/s). 

O geofone nivelado, orientado e protegido do vento mediu 129 db, ficando, 

portanto, 6 db abaixo dos valores limites para este experimento, mostrados no 

Quadro 4 – Análise das Velocidades das Partículas.  
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FIGURA 35 - LAUDO SISMOGRÁFICO PEDREIRA NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ DATA 03/06/2015 
FONTE: Ensaios sismográficos Geosonics realizados pelo autor 
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A Figura 35 mostra que os resultados medidos na Jazida de Referência na 

região Oeste do Paraná ficaram abaixo do limite preconizado na norma ABNT NBR 

9653/2005, ou seja, a vibração da velocidade da partícula registrada no evento datado 

de 03/06/2015 está dentro da normalidade esperada, já que atendeu aos limites 

determinados pela norma técnica. 

.O maior valor de velocidade da vibração da partícula foi a longitudinal com 

10,54 mm/s. A menor velocidade registrada de 9,78mm/s representa que houve um 

menor efeito da vibração do terreno na direção transversal. 

A frequência inicial variou de 55,6 Hz na velocidade transversal até 83,3 Hz 

na velocidade vertical. O resultante da velocidade de vibração da partícula foi de 

12,19 (mm/s). 

O geofone nivelado, orientado e protegido do vento mediu 134 db, ficando, 

portanto, no limite da norma, mostrados no Quadro 4 – Análise das Velocidades das 

Partículas.  

Ao término das leituras sismográficas realizadas nos ensaios práticos nas 

Jazida Pedreira Morangal e na Jazida de Referência na Região Oeste do Paraná, 

constatou-se que: 

mesmo estando dentro da norma, a velocidade resultante de vibração da 

partícula medida na jazida na região oeste do paraná foi 420% mais alta 

do que a encontrada na melhor análise da jazida pedreira morangal; 

o ruído medido na pedreira jazida morangal demonstrou a redução 

significativa dos efeitos da sua intensidade no entorno da praça; 

a utilização de materiais e acessórios detonantes como o brinel e a emulsão 

encartuchada foi determinante para a expressiva redução, mesmo que 

dentro da norma, dos efeitos ambientais de vibração e ruído. também a 

altura das bancadas e o diâmetro dos furos foram determinantes, 

validando, assim, o objeto desta pesquisa. 



 82 

5.3 TABULAÇÃO DOS DADOS SISMOGRÁFICOS DOS EFEITOS DE RUÍDO E 

VIBRAÇÃO 

No Quadro 5 estão compilados os dados obtidos por meio dos ensaios 

sismográficos em datas distintas nas duas jazidas utilizadas para os ensaios. Os dados 

obtidos nos eventos de detonação nas respectivas jazidas foram descarregados no 

PC em formato txt e convertidos em laudos sismográficos para observação das três 

velocidades de vibração e o ruído. 

Estes dados foram utilizados na construção de uma planilha, no Microsoft 

Excel, que possibilita a análise comparativa em períodos distintos entre as jazidas. 

A Norma NBR 9653/2005 regulamenta que os efeitos provocados por 

detonações devem ser mensurados com base no registro dos índices de velocidade 

máxima da partícula (PPV). Nos ensaios realizados na Jazida Pedreira Morangal, 

constataram-se baixos índices de PPV em relação aos experimentos de detonação 

realizados na Jazida de referência na Região Oeste do Paraná. Atribui-se este 

melhor desempenho, dos índices de PPV registrados na Jazida Pedreira Morangal, à 

utilização de materiais explosivos, acessórios detonantes utilizados no processo de 

exploração mineral e emprego de uma malha adequada. 

 A utilização de brinéis e da emulsão encartuchada contribuiu para a redução 

dos efeitos de ruído e vibração que, em conformidade com os laudos apresentados 

na Figura 31 até a Figura 35, comprovam que os resultados aferidos da velocidade 

de vibração da partícula nos componentes vertical, longitudinal e transversal, ficaram 

abaixo dos valores mínimos preconizados pela NBR 9653/2005. 

As mudanças nos processos de exploração mineral aplicados na Pedreira 

Jazida Morangal possibilitaram avanços significativos na relação com a região do 

entorno, reduzindo os efeitos de ruído e vibração provenientes do desmonte de rocha 

e melhorando a sensação de conforto da população vizinha durante a operação 

da jazida. 
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QUADRO 5 - TABULAÇÃO DOS DADOS SISMOGRÁFICOS 

ENSAIO PEDREIRA DATA 
MEDIÇÃO 

HORA 
MEDIÇÃO ROCHA DENSIDADE 

DA ROCHA 
VOLUME 

(m³) ÁREA (m²) TONELADAS Resumo de dados L T V 

1 

Morangal 

4/3/2015 16:05:44 Granito 2,80 3.971,29 310,50 10.722,49 

PPV (mm/s) 3,68 3,68 3,56 
PD (0.1 mm) 2,33 1,7 1,42 
PPA (g) 0,104 0,104 0,130 
FREQ (Hz) 33,3 31,3 38,5 
Resultant PPV (mm/s) - 4,19 - 
Peak Air Pressure (db) - 129 - 

2 27/4/2015 11:19:08 Granito 2,80 3.683,52 288,00 9.945,50 

PPV (mm/s) 2,29 2,73 2,67 
PD (0.1 mm) 2,78 2,42 1,28 
PPA (g) 0,085 0,104 0,072 
FREQ (Hz) 13,5 35,7 35,7 
Resultant PPV (mm/s) - 3,56 - 
Peak Air Pressure (db) - 124 - 

3 26/5/2015 10:04:49 Granito 2,80 4.143,96 324,00 11.188,69 

PPV (mm/s) 2,29 2,86 1,84 
PD (0.1 mm) 1,71 1,7 1,04 
PPA (g) 0,098 0,111 0,065 
FREQ (Hz) 27,8 27,8 41,7 
Resultant PPV (mm/s) - 3,87 - 
Peak Air Pressure (db) - 120 - 

4 

Jazida de 
Referência 
na Região 
Oeste do 
Paraná 

2/4/2015 12:12:30 Basalto 2,80 5.631,69 440,32 15.205,57 

PPV (mm/s) 14,35 12,19 13,59 
PD (0.1 mm) 3,74 4,22 3,63 
PPA (g) 0,755 0,605 0,716 
FREQ (Hz) 45,5 83,3 83,3 
Resultant PPV (mm/s)   17,59   
Peak Air Pressure (db)   129   

5 3/6/2015 17:49:07 Basalto 2,80 5.548,85 389,12 14.981,89 

PPV (mm/s) 10,54 9,78 9,84 
PD (0.1 mm) 4,05 6,94 2,71 
PPA (g) 0,618 0,566 0,443 
FREQ (Hz) 83,3 71,4 55,6 
Resultant PPV (mm/s) - 12,19 - 
Peak Air Pressure (db) - 134 - 

FONTE: O autor (2015) 
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5.4 ANÁLISE COMPARATIVA DO PROCESSO DE EXPLORAÇÃO MINERAL 

ENTRE A JAZIDA MORANGAL E A JAZIDA REFERÊNCIA 

Os ensaios sismográficos da jazida Pedreira Morangal consideraram um ponto 

de mensuração de 250 m da face de detonação da bancada. A medição mais compatível 

com a norma da velocidade resultante de vibração da partícula foi o experimento 

realizado em 27/04/2015 com 3.56 mm/s. O equipamento de Geofone registrou a 

leitura de 124 db, estando, portanto, abaixo dos 134 db preconizados em norma. 

Nos ensaios da jazida de referência na Região Oeste do Paraná registraram-se 

nas medições realizadas nos dias 02/04/2015 e 03/06/2015 as leituras do 

equipamento de geofone de 129 db e 134 db, respectivamente, sendo este último 

valor no limite da norma. Em relação à velocidade resultante de vibração da 

partícula, o uso do cordel detonante e da dinamite convencional a uma distância de 

300 m da face de detonação registrou a medição de 17.59 mm/s. Este valor é 

considerado elevado em comparação com os resultados obtidos nos ensaios 

realizados na jazida Pedreira Morangal. 

Os cinco ensaios realizados permitiram concluir que a utilização de brinéis e da 

emulsão encartuchada minimiza os efeitos de ruído e vibração. Nos ensaios em que 

foram utilizados o cordel detonante e a dinamite convencional, a velocidade resultante 

de vibração da partícula atingiu mais de 450% em relação aos experimentos em que 

se utilizaram brinéis e emulsão encartuchada; da mesma forma, o equipamento de 

Geofone constatou uma proximidade do limite de norma em dois ensaios realizados 

de ruído na jazida de referência na Região Oeste do Paraná. 

A utilização desses diferentes acessórios e materiais detonantes trouxeram 

vantagens durante o processo de explotação mineral de jazida de médio porte, 

tais como: 

maior conforto acústico no momento da detonação da rocha; 

expressiva mimização da percepção da vibração no entorno da propriedade; 

efetiva redução nos índices de ruído e da velocidade resultantes de 

vibração da partícula; 

extensão da vida útil de exploração da jazida mineral; 

melhor interação social com a comunidade do entorno. 
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5.5 DISCUSSÃO 

Na construção do projeto foram considerados os impactos diretos e indiretos da 

existência de jazidas em entorno urbano. Fatores como a distância das jazidas até 

os centros consumidores, juntamente com a exploração indiscriminada, contribuíram 

para a devastação de extensas áreas verdes, desconforto para a população com os 

efeitos negativos do ultralançamento, vibração, ruído, poeira e emissão de carbono. 

Com o incremento populacional dos centros urbanos houve um aprimoramento da 

legislação e as fiscalizações se intensificaram, fazendo com que os empreendimentos 

mineirais adotassem uma série de medidas preventivas e minimizadoras dos efeitos 

gerados por sua atividade.  

Com base na literatura pesquisada, identificaram-se os materiais e 

equipamentos necessários para a consecução dos serviços de exploração mineral com 

baixo impacto de ruído e vibração ao meio ambiente. Neste contexto, foram 

abordados os quesitos técnicos necessários a serem considerados para a operação 

da jazida em conformidade com as normas vigentes.  

Utilizando-se do resultado das análises sismográficas, foi possível comparar 

a eficiência dos materiais e acessórios detonantes (brinel e emulsão encartuchada) 

com os explosivos convencionais e cordel detonante e verificar os efeitos distintos 

de ruído e vibração, as similaridades e as diferenças do processo exploratório entre 

as jazidas. Considerando principalmente os indicadores da velocidade de vibração 

da partícula e os ruídos resultantes da detonação, observou-se que o método 

exploratório aplicado na Jazida Pedreira Morangal mostrou-se mais eficiente do que o 

método convencional utilizado pela Pedreira de Referência na Região Oeste do Paraná. 

Apesar da importância reconhecida dos impactos ambientais como o 

ultralançamento e a poeira, nos experimentos realizados nas áreas de testes, 

observou-se que em nenhum momento durante as detonações houve ultralançamento 

e emissão de poeira não controlada, ou seja, a velocidade de lançamento da partícula 

foi devidamente controlada pelos atenuadores utilizados na detonação. Adicionalmente, 

o entorno da praça das jazidas apresentou cobertura vegetal nativa, formando um 

cinturão verde que tem o objetivo de mitigar os riscos do lançamento de partículas de 

poeira que ultrapassem os limites preconizados nas normas e nos procedimentos da 

ABNT e da CETESB, atinentes à denotação de rochas com uso de explosivos 



 86 

na mineração. Não obstante o pulmão verde, quando necessário, vislumbra-se a 

possibilidade de umedecer a bancada com aspersão de água para aderência do 

eventual material pulverolento nas faces das rochas. Isso posto, delimita-se que os 

efeitos estudados nesta dissertação foram o ruído e a vibração. 

Os impactos causados no momento da detonação provocam uma vibração 

que, se não controlada, podem acarretar em trincas e rachaduras, além de outros 

efeitos ambientais que comprometem a atividade da exploração mineral em 

harmonia com o seu entorno. O ruído por tratar-se de perturbação sonora audível ao 

ser humano é outro efeito que, quanto melhor controlado, resultará em uma menor 

sensação de insegurança e desconforto à vizinhança. Portanto, o ruído advindo dos 

eventos de detonação exige um monitoramento permanente para estar controlado 

abaixo dos índices previstos nas normas e nos procedimentos, trazendo benefícios 

para a mineradora como a coexistência harmônica e pacífica com a comunidade do 

entorno, menores índices de queixas e reclamações da vizinhança, menor interferência 

na fauna e na flora local e a ampliação da vida útil na exploração da lavra. 

O comportamento dos materiais e acessórios de detonação, assim como os 

efeitos ambientais, detectados pela análise visual durante os experimentos de 

explosão realizados na Jazida Pedreira Morangal e na Jazida Referência na região 

Oeste do Paraná, foram registrados em laudos sismográficos e no plano de fogo. 

Dessa forma, os ensaios realizados na Jazida Pedreira Morangal foram aprimorados 

à medida que as lições aprendidas na Jazida de Referência na Região Oeste do 

Paraná demonstraram a necessidade de ajustes exploratórios.  

As oportunidades técnicas advindas dos ensinamentos práticos dos estudos 

realizados possibilitaram a realização de ajustes no trinômio método x material x 

acessório de detonação, para repetição sistemática dos resultados, em conformidade 

com as normas vigentes e a redução dos efeitos de ruído e vibração gerados no 

processo de exploração mineral em outras jazidas com área urbana de entorno. 

 A utilização de modernas técnicas e produtos para exploração mineral, 

desenvolvidos tecnologicamente pelos fabricantes, possibilitaram a minimização dos 

efeitos de ruído e vibração a níveis inferiores aos preconizados na NBR 9653/2005. 

A exploração mineral sustentável resulta de um trabalho minucioso, racional, técnico e 

comprometido com a perenidade dos empreendimentos minerários em áreas urbanas. 
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6CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

A exploração mineral abordada no estudo apresentado fixou-se à extração 

da pedra brita para uso na construção civil e na pavimentação em geral, por meio de 

materiais e acessórios explosivos de bancadas. 

Os ensaios executados nas Jazidas Pedreira Morangal e na Jazida de 

referência na Região Oeste do Paraná consistiram na aplicação dos métodos 

aderentes às normas brasileiras para exploração mineral de pedra brita, no uso de 

materiais e acessórios explosivos para a minimização dos impactos ambientais de 

ruído e vibração e na medição dos procedimentos de explosão mediante o uso de 

sismográfos instalados nas praças de ambas as áreas de estudo. 

Os pontos de controle para a mensuração sismográfica em todos os ensaios 

de detonação realizados foram definidos por meio dos critérios de segurança do 

equipamento e do operador, nos pontos limítrofes de cada praça em linha reta sem 

obstáculos para captação fidedigna dos efeitos de ruído e vibração, e em local que 

permitisse a instalação da proteção lateral do geofone a fim de evitar a interferência 

do vento na captação do ruído. 

No ano de 2015 o método de explosão convencional utilizando a TNT como 

material detonante e o cordel como acessório de detonação foi aplicado em dois 

ensaios realizados na Jazida de Referência na região Oeste do Paraná. Nesses 

experimentos preliminares, observou-se que: 

o uso de tecnologia ultrapassada é um limitador para a preservação dos 

recursos naturais; 

o relacionamento entre a jazida de referência e a comunidade do entorno é 

conflitante, principalmente em razão do desconforto gerado ao ser humano; 

os procedimentos aplicados na operação do desmonte de rocha mineral 

demandavam por melhorias para abrandar os efeitos decorrentes das 

explosões; 

o uso da tnt convencional e do cordel detonante resultaram na medição de 

maiores níveis de velocidade da partícula, sendo o principal indicador dos 

impactos negativos dos efeitos de ruído e vibração; 

o planejamento inadequado para monitorar as atividades executadas 

durante a exploração mineral influenciou para o descontrole do registro 
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dos efeitos de ruído e vibração, confirmados in loco pela ausência de 

histórico dos eventos sismográficos realizados nos períodos anteriores. 

No ano de 2015, foram iniciados os monitoramentos sismográficos dos efeitos 

de ruído e vibração da Jazida Pedreira Morangal, com a realização de três ensaios 

nos meses de março, abril e maio. Visando reduzir o impacto dos efeitos de ruído e 

vibração durante a exploração mineral, foram utilizados brinéis, retardos e a emulsão 

encartuchada. O plano de fogo estabelecido considerou os fatores relevantes para a 

exploração mineral sustentável como a altura da bancada, altura dos furos do topo 

da bancada, espaçamento entre linhas e colunas e a limitação de duas linhas de 

fogo para cada avanço explotatório. 

Os resultados auferidos nas medições sismográficas foram compilados e 

organizados em tabela comparativa, sendo os principais indicadores parametrizados 

para avaliar a eficácia entre os métodos de exploração mineral aplicados na Pedreira 

Jazida Morangal e na Pedreira Jazida de Referência na Região Oeste do Paraná: 

Frequência da velocidade de vibração – as maiores frequências da 

velocidade de vibração foram detectadas nos experimentos da Jazida 

Pedreira de Referência na Região Oeste do Paraná, com valores médios 

superiores em até três vezes aos valores registrados na Pedreira Jazida 

Morangal. As velocidades de vibração em frequência superior estão 

relacionadas à ressonância estrutura e possuem maior probabilidade de 

gerar danos nos ambientes próximos. 

 
TABELA 3 - ANÁLISE COMPARATIVA DA FREQUÊNCIA DA VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO(Hz) 

ENSAIO PEDREIRA DATA 
MEDIÇÃO L T V 

1 Morangal 04/03/2015 33,3 31,3 38,5 
2 Morangal 27/04/2015 13,5 35,7 35,7 
3 Morangal 26/05/2015 27,8 27,8 41,7 

4 

Jazida de 
Referência na 
Região Oeste do 
Paraná 

02/04/2015 45,5 83,3 83,3 

5 

Jazida de 
Referência na 
Região Oeste do 
Paraná 

03/06/2015 83,3 71,4 55,6 

FONTE: O autor (2015) 
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Velocidade de Vibração Resultante da Partícula – a norma NBR 9653/2005 

prevê que o valor máximo tolerável para a medição da velocidade de 

vibração resultante da partícula, considerando os três componentes 

longitudinal, transversal e horizontal é de 4,2 mm/s a fim de não gerar 

incomodos à população circunvizinha da área de exploração mineral. Em 

todos os experimentos realizados na Pedreira Jazida Morangal com o 

uso de materiais e acessórios detonantes diferenciados, os resultados 

medidos pelo sismográfo ficaram abaixo do valor exigido pela Norma, 

atestando-se, assim, a eficácia do método aplicado. 

 
TABELA 4 - ANÁLISE COMPARATIVA DA VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO 

RESULTANTE DA PARTÍCULA 

ENSAIO PEDREIRA DATA MEDIÇÃO RESULTANTE 
PPV (mm/s) 

1 Morangal 04/03/2015 4,19 
2 Morangal 27/04/2015 3,56 
3 Morangal 26/05/2015 3,87 

4 

Jazida de 
Referência na 
Região Oeste do 
Paraná 

02/04/2015 17,59 

5 

Jazida de 
Referência na 
Região Oeste do 
Paraná 

03/06/2015 12,19 

FONTE: O autor (2015) 
 
 

 

Ruído – o conhecimento empírico demonstra que a principal reclamação da 

comunidade do entorno em relação aos efeitos das detonações em 

jazidas minerais que operam na área urbana refere-se aos ruídos gerados 

durante o processo, em função de este ser o efeito mais perceptível ao 

ser humano. 

 
TABELA 5 - ANÁLISE COMPARATIVA DO RUÍDO 

ENSAIO PEDREIRA DATA MEDIÇÃO RESULTANTE 
(db) 

1 Morangal 04/03/2015 129 
2 Morangal 27/04/2015 124 
3 Morangal 26/05/2015 120 

4 

Jazida de 
Referência na 
Região Oeste do 
Paraná 

02/04/2015 129 

5 
Jazida de 
Referência na 
Região Oeste do 

03/06/2015 134 
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Paraná 
FONTE: O autor (2015) 

A combinação dos resultados analisados demonstrou que, adotando os 

procedimentos recomendados pelas Normas Técnicas e realizando ajustes tecnológicos, 

o objetivo de redução dos efeitos de ruído e vibração no processo de exploração 

mineral da Jazida Pedreira Morangal foi atingido, com a repetição do padrão em todos 

os ensaios realizados. À medida que os materiais explosivos e os acessórios detonantes 

convencionais foram substituídos e as cargas redimensionadas, os indicadores 

monitorados por meio do sismógrafo apresentaram melhoras significativas em cada 

experimento executado.  

O zoneamento urbano próximo às jazidas minerais urbanas impõe severas 

limitações de ordem operacionais e regulatórias. Assegurar o controle e a conformidade 

dos efeitos de ruído e vibração em relação à ABNT NBR 9653/2005 são fatores que 

direcionam para um avanço da atividade de extração mineral sustentável. A integração 

da operação da jazida visando à convivência harmoniosa com o meio ambiente e 

o entorno urbano foi constantemente perseguida nos ensaios práticos realizados 

nesta dissertação. 

A escassez dos recursos naturais trouxe à tona a reflexão da sociedade em 

prol da valorização dos componentes ambientais presentes na flora, fauna e na 

atmosfera. A mesma sociedade que explorou o meio ambiente por bastante tempo 

exige agora a implantação de ações remediadoras e mitigatórias. Neste contexto, ao 

término desta dissertação procura-se contribuir com novos caminhos e alternativas 

possíveis para equilibrar a balança desigual entre a demanda e a disponibilidade dos 

recursos naturais. 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

O monitoramento sismográfico dos eventos de exploração mineral constitui 

um processo essencial para a avaliação de dados relevantes na identificação de 

oportunidades de melhoria na operação das jazidas. O conhecimento empírico, aliado 

ao estudo das tecnologias disponíveis, pode ser registrado como um conjunto de 

referências fundamentais para a construção do roteiro da mineração sustentável em 

área urbana. 
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Há espaço para a aplicação das técnicas de exploração sustentável apresentadas 

no contexto desta dissertação para outras frentes de lavra, contribuindo com a 

difusão de um pensamento coletivo que busque o prolongamento da região explorada 

em harmonia com o ambiente de entorno. 

É importante também revisar as normas vigentes em relação principalmente 

aos seus índices, buscando obter por meio de novas pesquisas a comprovação 

da necessidade de regulamentar limites mais conservadores para a exploração 

mineral brasileira.  

Outra oportunidade se refere a estudos direcionados a propor mecanismos 

alternativos ao uso da sismografia para supervisão das atividades de exploração 

mineral realizadas em diversas pedreiras do país, assim como desenvolver portais 

de transparência para o monitoramento do desempenho das operadoras em 

conformidade com a legislação. 
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