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NP 2074 (DESDE QUANDO SE FALA NISSO?) 
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NP 2074, 2015 (QUEM A ELABOROU?) 
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NP 2074 (2015) 
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http://www1.ipq.pt/PT/Normalizacao/AtividadeNormativa/Entrada_Vigor_Documentos_Normativos/Listas/Publicação%20Oficial%20de%20junho%20de%202015.pdf  

 

 

X
 

NP 2074, 2015 (QUEM A APROVOU?) 
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No passado, a anterior norma (NP 2074, 1983) vigorava                                                      

por força da Portaria nº 457/83, de 19 de Abril, que                                                      

instituiu a Norma Portuguesa (NP) nº 2074, intitulada                                                   

"Avaliação da influência em construções de vibrações                                           

provocadas por explosões ou solicitações similares“. 

 

Coloca-se a questão: “ao atualizar-se a norma, ou até                                                                   

mesmo anulá-la, obriga a uma nova portaria?"  

 

 

Resposta: Desde a criação, em 1986, do Sistema Português da Qualidade, que instituiu o 

IPQ, que as Normas Portuguesas deixaram de ser aprovadas mediante Portaria publicada 

em Diário da República, passando a sua aprovação a ser realizada mediante termo de 

homologação assinado pelo presidente (ou em quem ele delegue) do IPQ.  

 

Ou seja, anteriormente, em 1983, as Portarias serviam para "legalizar" a aprovação das 

normas em causa. Agora, qualquer nova versão, sancionada pelo IPQ, sobrepõe-se e 

passa a ter o estatuto que a revista/substituída tinha, em todas as suas componentes. 

 

Concluindo: Não existe portaria (nem vazio legal) associada à atualização da NP 2074. 

 

 

COMO VIGORA A NP 2074? 
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NP 2074 (COMO SE PODE ADQUIRIR?) 
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CONTEÚDO DA NP 2074 
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PRINCIPAIS DIFERENÇAS (V.1983 / V.2015) 
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CAMPO DE APLICAÇÃO 
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DEFINIÇÕES 

NOTA 1: Nas vibrações impulsivas podem incluir-se as transientes, 

quando resultantes de um impacto súbito seguido de um tempo de 

repouso prolongado (por exemplo, a compactação dinâmica de terrenos 

ou a detonação de uma carga explosiva isolada) e as intermitentes, 

quando resultantes de uma sucessão de eventos  

vibratórios, cada um dos quais com pequena  

duração e separados por intervalos de  

muito menor amplitude (por exemplo,  

a detonação de cargas explosivas  

retardadas, perfurações por  

percussão, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NOTA 2: Entre as variáveis que podem caracterizar uma determinada 

vibração (deslocamento, velocidade ou aceleração), é adotada a velocidade, 

por se considerar ser esta o melhor indicador das tensões que decorrem 

das solicitações dinâmicas que originam a propagação das ondas que 

excitam as estruturas.  
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DEFINIÇÕES 

Tran Frequencia dominante = 

6.94 Hz., Amplitude = 0.0250, 

PPV do evento = 1.65 mm/s 

 

 

Vert Frequencia dominante = 

14.5 Hz., Amplitude = 0.0197, 

PPV do evento = 1.35 mm/s 

 

 

Long Frequencia dominante = 

25.8 Hz., Amplitude = 0.0403, 

PPV do evento = 2.52 mm/s 
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INSTRUMENTAÇÃO 
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AVALIAÇÃO PRÉVIA 
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AVALIAÇÃO PRÉVIA 
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MEDIÇÃO 

t 

PVS = 
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VALORES LIMITE (AMPLITUDE ~ V) 

A classificação das estruturas deve ser efetuada de modo 

conservador, mediante a análise de diversos fatores, designadamente: 

o estado de conservação (por ex., considerando sensíveis as 

edificações antigas ou com revestimentos cerâmicos colados com 

argamassa), a respetiva esbeltez (por ex., considerando chaminés  

e torres como sensíveis, ou outras estruturas de esbeltez > 2) e  

o seu valor patrimonial (por ex., considerando sensíveis  

os monumentos ou as infraestruturas de transporte). 

OK! 

? 
Como deve  

ser estimada 

(antecipada)  

a frequência 

dominante  

que se vai 

verificar? 

http://www.ordemengenheiros.pt/pt/


© Orica Limited Group 

A FREQUÊNCIA DOMINANTE DEPENDE DE: 

1) DISTÂNCIA 

 

Estrutura afectada 
 

       Ponto de registo (geofone)  

 

Distância (?) 
do desmonte 
ao local de 

monitorização 

Gama das pequenas distâncias (<500 m???)    Gama das grandes distâncias (>500 m???) 

Maiores amplitudes (v) e maiores frequências (f)     Menores amplitudes (v) e menores frequências (f) 
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A FREQUÊNCIA DOMINANTE DEPENDE DE: 

2) TIPO DE TERRENO (GEOLOGIA) 

Há situações apenas explicáveis no domínio das frequências: construções afins e 
próximas atingidas pela vibração originada pelo mesmo fenómeno e fundadas no 
mesmo tipo de terreno, com respostas dinâmicas totalmente distintas. 

H
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A FREQUÊNCIA DOMINANTE DEPENDE DE: 

3) DIMENSÃO DO DESMONTE 

Minas a  
céu-aberto 

Pedreiras 

Obras 
Civis 

Numerosos autores de estudos experimentais, referem que as 

minas, tendem a produzir vibrações com menor frequência 

dominante, do que as típicas nas obras civis (urbanas).   

PARÂMETRO => Qt , carga total (>Qt~>V) 
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A FREQUÊNCIA DOMINANTE RESULTA DE: 

1)+2)+3)  => OBSERVAÇÃO E “FILTRO” (múltiplas variáveis!) 

Frequência dominante = função de (Distância, Geologia e Cargas Totais, não outras) 

 

http://www.ordemengenheiros.pt/pt/


© Orica Limited Group 

REQUISITOS DO RELATÓRIO 

Pelo menos: 
 

a) Informações gerais: 

- a identificação do requerente; 

- a data da avaliação e da emissão do relatório; 

- a identificação da entidade emissora do relatório e do 

técnico que realizou as medições e a respetiva avaliação. 

b) Tipo de estrutura avaliada. 

c) Tipo de solicitação dinâmica imposta ao terreno 

(especificando qual a atividade, mineira ou geotécnica, 

geradora de vibrações) bem como a data do início da 

mesma. 

d) Características da solicitação dinâmica, designadamente 

as cargas explosivas máximas por retardo. 

e) Esquema da localização do ponto (ou pontos) de medição 

e a(s) distância(s), medida(s) na verdadeira grandeza (isto é, 

considerando também a diferença de cotas e não apenas 

em planta) aos pontos das solicitações dinâmicas 

verificadas.  

f) Grupos data-hora-minutos das medições. 

g) Valor(es) máximo(s) da velocidade de vibração (de pico), 

em mm/s, e a frequência dominante, em Hz, 

correspondente(s) a cada registo efetuado. 

h) Gráficos das três componentes da velocidade de vibração 

em função do tempo, bem como os respetivos espectros 

individuais FFT. 

i) Características do sistema de medição de vibrações, bem 

como o seu certificado de calibração. 

(………….) 
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REQUISITOS DO RELATÓRIO (EXEMPLO) 
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ANEXO (INFORMATIVO – A.2) 

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS NA AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS SENSÍVEIS 

A.2 Análise prévia 
Deve ser ajustada uma equação de propagação ao local que 

suporte o dimensionamento subsequente. Esta decorre de um 

processo sequencial de cálculo, conducente às energias 

máximas admissíveis por instante de tempo, na dependência da 

amplitude máxima definida na presente Norma e das distâncias 

envolvidas (entre os pontos de solicitação e de registo), entre 

outros fatores quando estes se encontrem disponíveis (por 

exemplo, saturação dos terrenos, intervalos de tempo entre 

solicitações dinâmicas, etc.).  

cb DQav **

)(*)(*)( DLogcQLogbaLogLogV 
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ANEXO (INFORMATIVO – A.2) 

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS NA AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS SENSÍVEIS 

A.2 Análise prévia (cont.) 
...No caso de se tratar de desmontes de 

rocha com explosivos, considerada 

como a situação mais desfavorável em 

termos de energias aplicadas nos 

terrenos, devem ser avaliadas as 

energias que serão disponibilizadas na 

detonação, contabilizando o binómio de 

carga explosiva (em massa - kg de 

explosivo) e ponderador de energia (por 

exemplo, a velocidade de detonação, 

que é a mais fácil de medir no terreno). 

Na posse destes elementos, devem ser 

conduzidos os ensaios e ajustada (por 

retro-análise estatística, ou seja, por 

regressão linear múltipla) a relação 

existente, pelo menos, entre a 

velocidade de vibração, a energia 

aplicada por instante de tempo e a 

distância.  

>
 T

 
 >
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ANEXO (INFORMATIVO) 

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS NA AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS SENSÍVEIS 

A.3 Temporização entre cargas explosivas 
No caso da situação mais desfavorável (desmontes com 

explosivos), perante o cenário colocado neste Anexo 

(estruturas sensíveis), devem controlar-se rigorosamente as 

temporizações entre cargas explosivas (através de 

detonadores eletrónicos), para evitar qualquer sobreposição 

de temporizações, que pode ocorrer devido à 

complexidade dos diagramas de fogo e, para a gama das 

pequenas distâncias, …………. 

(…) 
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ANEXO (INFORMATIVO – A.3) 

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS NA AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS SENSÍVEIS 

A.3 Temporização entre cargas explosivas 
No caso da situação mais desfavorável (desmontes com 

explosivos), perante o cenário colocado neste Anexo 

(estruturas sensíveis), devem controlar-se rigorosamente as 

temporizações entre cargas explosivas (através de 

detonadores eletrónicos), para evitar qualquer sobreposição 

de temporizações, que pode ocorrer devido à 

complexidade dos diagramas de fogo …………. 

(…) 

17 ms 

2
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 m
s 

(vibrações e  

< fragmentação) 
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ANEXO (INFORMATIVO – A.4) 

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS NA AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS SENSÍVEIS 

(…) 

Instrumentation with GSM/3G74G modem Internet communication Web server Local communication 

Internet 

A.4 Monitorização remota de vibrações 
Em qualquer situação de monitorização, independentemente 

da fonte geradora de vibrações, deve ser privilegiada a 

utilização de múltiplos pontos de monitorização, recorrendo-

se à implementação de sistemas de monitorização remota, 

com o envio automático e em tempo real de avisos e registos 

às múltiplas partes envolvidas nos resultados da 

monitorização.   
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ANEXO (INFORMATIVO – A.4) 

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS NA AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS SENSÍVEIS 

(…) 

A.4 Monitorização remota de vibrações 
Em qualquer situação de monitorização, independentemente 

da fonte geradora de vibrações, deve ser privilegiada a 

utilização de múltiplos pontos de monitorização, recorrendo-

se à implementação de sistemas de monitorização remota, 

com o envio automático e em tempo real de avisos e 

registos às múltiplas partes envolvidas  

nos resultados da monitorização.   

NCVIB server 

Terceiros  
(queixosos) 

Dono de obra  
e/ou Fiscalização 

Executante ( 
empreiteiro) 
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OBRIGADO! 
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