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Prefácio

Este livro descreve primeiramente os efeitos danosos da escavação com explo-

sivos sobre as estruturas e o meio ambiente, tais como velocidades de vibração, 

impacto de ar, ultralançamento ou lançamento acidental de fragmentos a 

grande distância, e pressão hidrodinâmica, nos casos de desmonte subaquático.

Os desmontes cuidadosos procuram controlar esses efeitos. São utiliza-

dos em minerações, fundações de hidrelétricas, túneis, pontes e taludes de 

rodovias, bem como em obras em zonas urbanas, quando o projetista deve 

se preocupar com o desconforto das pessoas na vizinhança. Em desmontes 

subaquáticos, além das pressões hidrodinâmicas e seus efeitos sobre estrutu-

ras, a preocupação com a fauna aquática deve ser levada em consideração no 

projeto e na realização do desmonte.

Este livro apresenta os conceitos e as estratégias para mitigar esses efeitos 

tanto nas estruturas vizinhas como no meio ambiente, com recomendações dos 

melhores procedimentos a adotar. Destina-se aos profissionais que se dedicam 

ao desmonte de rochas e a estudantes dos cursos de graduação e pós-gradua-

ção em Engenharia Civil e Mineração. 

Em meu artigo “Observação, instrumentação e interpretação da obra”, 

publicado pela atual Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambien-

tal (ABGE) nos Anais do Simpósio sobre Escavações Subterrâneas, em 1982, afirmava 

que a monitoração tinha virado moda e que a obra era “monitorada por monito-

rar”, sem objetivo claro.

Com o passar do tempo isso mudou, e hoje em dia a monitoração é feita 

efetivamente; no entanto, sua interpretação ainda deixa muito a desejar, como 

se pode observar nos casos de túneis com várias rupturas em que a monitora-

ção alertava que ocorreria desvio em aceleração de um comportamento estável, 

mas não foi dada a mínima atenção ao que as medidas evidenciavam.

Quando fui pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo 

(IPT), participei de um caso que dizia respeito às captações vindas das detona-

ções executadas numa mineração a mais de 3 km de distância da cidade de 

Belo Horizonte. Havia um prédio, situado na cidade, que vibrava bastante após 

as detonações, a ponto de os armários se afastarem das paredes. A reflexão de 

ondas numa falha geológica e a superposição de ondas levaram a uma resso-

nância construtiva com a frequência própria do edifício, tendo como resultado o 

crescimento das amplitudes de vibração nos andares superiores. 

Em outro caso de que participei, a segurança nas vizinhanças das detona-

ções de uma obra a céu aberto era fundamental. As medidas de velocidade 

de vibração e impacto de ar eram executadas pela empresa encarregada dos 
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desmontes, que simplesmente encenava a colocação do geofone e inventava os 

resultados. Desmascarado o caso, foi contratada uma empresa especializada, e 

a monitoração foi efetivamente assegurada. 

E há ainda o caso da ruptura do talude lateral do vertedouro da usina 

hidrelétrica de Itapebi, ainda em construção, que só foi monitorada porque o 

topógrafo insistiu em fazer um controle topográfico dos vergalhões instalados 

na região problemática. Graças a essa monitoração foi possível comprovar que 

a ruptura não se deu pela negligência da construtora, e assim o seguro proveu 

o ressarcimento.

Portanto, conclui-se que a monitoração deve ser bem selecionada durante 

a construção da obra e após sua conclusão. Durante, para verificar a segurança 

da obra, das pessoas e do entorno, bem como atender à seguradora, mostrando 

que não há negligência. Após o término da construção, para acompanhar o 

comportamento da obra e atestar seu bom funcionamento.

Em resumo, os aspectos potencialmente prejudiciais da utilização dos 

explosivos, incluindo a velocidade de vibração, o impacto de ar, o ultralança-

mento e a pressão hidrodinâmica, se a detonação for subaquática, devem ser 

monitorados durante a construção para garantir uma segurança adequada e 

atender à legislação ambiental e ao seguro da obra, mostrando não ter havido 

desleixo em sua execução.

Dedico este livro a Benedicto Hadad Cintra, in memoriam, que tinha um 

espírito jovem e pesquisador, e ressalto que ele contém vários textos que discu-

timos extensivamente.
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1Práticas atuais no 
desmonte de rochas

1.1 Perfuratrizes, explosivos e sistemas de iniciação e retardos 
entre cargas

1.1.1 Perfuratrizes
Tratar de práticas atuais de perfuração para desmonte de rochas é complexo. 

Minerações e grandes obras civis utilizam perfuratrizes hidráulicas de grande 

diâmetro, explosivos bombeados são colocados diretamente nos furos e grandes 

equipamentos são utilizados para remoção e transporte do entulho da detonação.

Já quando se trata de desmontes cuidadosos, sejam eles para mineração ou 

engenharia civil, o usual é utilizar perfuratrizes mecânicas de menor diâmetro, 

ou mesmo marteletes de avanço pneumático ou manual e explosivo encartucha-

do. Tais equipamentos e materiais são utilizados quando a mineração ou a obra de 

engenharia civil situa-se dentro ou próxima de zonas urbanas e pode causar danos 

a estruturas nas vizinhanças ou desconforto ao pessoal envolvido e à fauna do 

meio ambiente no entorno.

Existem três sistemas básicos de perfuração de rochas para desmontes:

 0 perfuratrizes percussivas;

 0 perfuratrizes rotopercussivas; 

 0 perfuratrizes down the hole (DTH).

Perfuratrizes de acionamento hidráulico, tricônicas ou DTH podem permitir 

maiores diâmetros de perfuração.

A evolução das antigas perfuratrizes para as existentes atualmente no mercado 

não autoriza sua utilização nos desmontes cuidadosos com explosivos, em razão, 

principalmente, do seu grande diâmetro, que permite a utilização de grandes 

cargas de explosivo por furo, o que não é recomendável, pois as velocidades de 

vibração transmitidas, o impacto de ar e o perigo de ultralançamento são grandes.

Em furos de diâmetro maior que 4½”, a velocidade de perfuração pode 

ser aumentada pelo método DTH, em que o dispositivo de percussão atua junto à 

cabeça de perfuração, minimizando as perdas de energia pelas hastes e aumen-

tando a produtividade.
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14 |  Desmontes cuiDaDosos com explosivos

 • diâmetro dos furos de alívio do pilão: 100 mm a 150 mm;

 • razão de carregamento: 0,6 kg/m³ a 1,0 kg/m³;

 • contorno executado com churrasquinho ou cordel detonante, com furos 

espaçados de 0,6 m a 0,9 m.

A Fig. 1.5 mostra o desmonte de seção típica de túnel com SNETC coluna nos 

furos e retardador de superfície, recomendado para zonas urbanas, em que 

se pretende minimizar os impactos de ar e as velocidades de vibração.

1.2 Desmontes de contorno
As técnicas de execução do contorno das escavações são chamadas de desmonte 

escultural e envolvem pré-fissuramento, pós-fissuramento e line drilling, ou perfura-

ção em costura. São técnicas para minimizar os danos provocados pelos explosivos 

e transmitidos ao maciço remanescente. O nome pré-fissuramento é dado quando o 

fogo de contorno sai antes do fogo principal, e pós-fissuramento quando sai depois.

Geralmente os fogos de pré e pós-fissuramento são instantâneos, a não ser 

quando são muito extensos, caso em que devem ser retardados, visando a não 

provocarem muita vibração. A precisão no emboque e o paralelismo dos furos são 

essenciais para um bom acabamento da escavação.

Em desmontes a céu aberto, na zona de aproximação aos furos de contorno, 

recomenda-se reduzir a distância entre furos para 50% a 70% do afastamento dos 

furos do fogo de miolo, reduzindo-se proporcionalmente a carga.

A razão de carregamento recomendada para os fogos de pré ou pós-fissura-

mento é da ordem de 300 g/m² de superfície. A Tab. 1.1 mostra, para os diâmetros 

de perfuração usuais, a distância recomendada entre furos.

Pode ser executado com churrasquinho, isto é, com cargas explosivas espaça-

damente colocadas em bambu ou madeira (fig. 1.6), ou ainda pela utilização de 

cordel detonante, em geral NP-40, com um cartucho de carga no fundo, para aliviar 

o confinamento.

A vantagem de utilizar o cordel é que ele não apresenta a fase de expansão de 

gases, devido a sua elevada velocidade de detonação (7.000 m/s), mas produz muito 

impacto de ar.

O pré-fissuramento funciona melhor 

paralelamente à frente de avanço. Quando 

a frente de avanço é perpendicular a ele, ela 

pode facilmente destruir os bons resultados.

A perfuração linear (line drilling) consis-

te na perfuração de uma fileira de furos 

sem carga, espaçados de duas a três vezes 

o diâmetro do furo.

Tab. 1.1 Distância entre furos para   
 fogos de pré e pós-fissuramento   
 em função do diâmetro

Diâmetro do furo 
(mm)

Distância entre furos 
(m)

37 0,30 a 0,50

50 0,45 a 0,60

75 0,60 a 0,90

100 0,80 a 1,20
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16 |  Desmontes cuiDaDosos com explosivos

A céu aberto existem provas da ação da onda 

de choque no escamamento da face livre criada 

pelo fogo anterior. Na Fig. 1.7 é apresentado o caso 

em que o desmonte escultural foi desenvolvido nas 

laterais do fogo. Após sua conclusão, foi possível 

verificar que o desmonte escultural foi bem realiza-

do, mas no fogo seguinte ele foi danificado.

Para maciços fraturados, é conveniente que o 

desmonte tenha sua frente paralela ao desmonte 

escultural, exigindo, portanto, um pós-fissuramen-

to, como apresentado na Fig. 1.8.

Será permitido executar o pré-fissuramen-

to apenas quando o desmonte principal avançar 

perpendicularmente à linha de desmonte escul-

tural. Nos demais casos recomenda-se utilizar o 

pós-fissuramento.

Fig. 1.6 Esquema do churrasquinho
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Fig. 1.7 Esquema errado de execução do fogo escultural. 
Cada bancada que avança provoca danos na rocha 
remanescente e na própria
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Fig. 1.8 Esquema correto de execução do 
desmonte escultural

desmonte-cuidadoso-com-explosivo_Miolo.indb   16 30/10/2017   09:30:24



22 |  Desmontes cuiDaDosos com explosivos

 0 Retardamento do fogo: a detonação instantânea de uma área é promotora de 

engaste, e, se essa área é estreita, a situação é mais grave. Pode-se citar como 

exemplos detonações de rebaixo de túneis, em que se conta apenas com uma 

face livre e o corte em caixão, onde há apenas duas faces livres (Fig. 1.18).

 0 Sequência de iniciação: furos detonados em sequência errada promovem o 

engaste. Um furo cuja detonação falhe pode ocasionar repé, ultralançamento, 

ultrarranque e muita vibração (Fig. 1.19).

 0 Forma das fatias retiradas no fogo: na maioria das vezes, retiram-se fatias em 

um fogo, deixando uma das faces perpendicular à outra. Em geral, deixam-se 

cantos convexos com 90° ou um pouco mais e muitas vezes se avança com 

apenas uma face livre. Essa prática resulta em maior ultrarranque lateral 

e consequentemente maior produção de blocos (Fig. 1.20). Recomenda-se 

adotar  fatias com ângulos mínimos de 

120°. Essa  é  a prática obrigatória em 

rochas de difícil fragmentação, pois evita 

a produção de cantos convexos de 90°. De 

preferência, deve-se detonar com duas 

faces livres. Tendo em vista que o canto 

preso apresenta no mínimo 120°, o rendi-

mento na limpeza é notável.

1

2 335 5

55

4 4

6

1
2 2

3
4 4

Vista

Sequência de detonação em túnel

Planta

Sequência de detonação em caixa, facilitando 
a fragmentação para a face livre e evitando o engaste

Fig. 1.18 Retardamento do fogo para obter uma detonação bem-sucedida

Fig. 1.19 Furo falhado provoca uma zona falhada 
de detonação

Furo falhado 
Face livre

Provável zona falhada

1 2 3 5 7

4 6 8 9
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2Efeitos danosos da 
detonação com explosivos

Utilizar explosivos nas escavações em rocha é importante, pois a economia em 

prazos e custos é significativa em relação aos demais métodos de escavação.

Em relação aos desmontes a céu aberto, a opção a frio, que não apresenta os 

efeitos danosos dos explosivos sobre a estrutura e o meio ambiente, em geral é 

muito cara e de difícil execução, demandando tempo longo.

Em relação às obras subterrâneas, sabe-se que, mesmo que se utilizem máqui-

nas tipo tunnel boring machines (TBM) (Fig. 2.1), conhecidas popularmente por tatuzão, 

deve-se executar um trecho do túnel com New Austrian Tunnelling Method (NATM) 

(Fig. 2.2) nos emboques a fim de preparar o terreno para a entrada da máquina TBM. 

O NATM é o método de escavação de túneis que aplica tratamentos antes que o 

maciço relaxe totalmente, aproveitando a resistência do maciço na sua sustentação.

Na escavação de túneis, nas condições geológicas tropicais, a opção pelo 

método NATM de escavação em solo até rocha alterada mole, associada ao drill 

and blast (D&B) (ou método mineiro) quando em rocha, é preferível principalmente 

devido à flexibilidade do processo, que pode ser utilizado em diversas classes de 

qualidade de maciços.

Hoje isso se reveste de importância fundamental para o meio ambiente, pois 

é possível executar os emboques causando o mínimo de dano possível à encosta, 

entrando com o túnel em região de escavação mínima, utilizando pré-tratamentos 

nos trechos de maciços de qualidade ruim.

Fig. 2.1 Máquina do tipo tunnel boring machine 
(TBM)

Fig. 2.2 New Austrian Tunnelling Method 
(NATM)
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2  Efeitos danosos da detonação com explosivos | 27

que a céu aberto são usualmente dispersados pelo vento e por correntes de ar num 

curto espaço de tempo, não chegando a prejudicar animais e humanos. O balanço 

de oxigênio de uma mistura NCN (nitrocarbonitrato), sendo um pouco positiva, 

gera predominantemente óxidos de nitrogênio de cor amarelo-avermelhada que 

chamam a atenção do público não afeito ao problema. A umidade nos furos e o uso 

de revestimentos de PVC são também provocadores dessa coloração. 

Por ser esporádica, a detonação não é uma fonte significante de poluição do 

ar. Outras operações da obra produzem mais poeira. Contudo, devem ser tomadas 

providências para minimizá-la. Grandes operações de lavra a céu aberto em 

minerações têm seus procedimentos para diminuir o efeito dos gases e poeiras 

sobre o meio. Obras subterrâneas utilizam meios para o controle da qualidade do 

ar nas frentes de detonação, e há legislação brasileira e internacional que regula 

o tema.

2.2 Ventilação em túneis
Deve ser previsto um sistema de ventilação com instalações fixas ou equipamento 

móvel, desde que garanta uma velocidade de escoamento do ar de, no mínimo, 

0,5 m/s na frente da escavação (atmosfera geral) e uma concentração de oxigênio 

dentro do túnel igual ou superior a 20%.

As concentrações de poeira e gases tóxicos não devem exceder os seguintes 

limites na atmosfera geral do túnel:

 0 poeira, próximo à cabeceira do túnel: 4 mg/m³;

 0 monóxido de carbono: 50 ppm (0,0050%);

 0 dióxido de nitrogênio: 5 ppm (0,0005%);

 0 sulfeto de hidrogênio: 10 ppm (0,0010%);

 0 metano: 1%;

 0 outros gases inflamáveis:

 � na atmosfera geral do túnel: 20%;

 � durante a explosão na frente de ataque: 40%.

Deve ser realizada periodicamente a monitoração da qualidade do ar no 

interior dos túneis com instrumentos e aparelhagem de teste, a fim de 

determinar a concentração de poeira e de gases tóxicos e inflamáveis.

2.3 Danos ao maciço remanescente
Perfuração e detonação são sistemas utilizados em minas e em engenharia civil pela 

sua simplicidade, economia e adaptabilidade às diferentes situações que ocorrem. 

Detonação é um processo inerentemente destrutivo que, além de desmon-

tar o maciço, resulta em danos à rocha remanescente vizinha, que se traduzem 

em futuros problemas de estabilidade, produção de blocos, diluição e problemas 
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2  Efeitos danosos da detonação com explosivos | 29

avanços muito grandes nos emboques de túneis. Outra situação comum de dano 

ocorre quando há o encontro de duas aberturas subterrâneas. Esse caso é mostrado 

em planta na Fig. 2.6.

Recomendações
 0 Em confluências de galerias e túneis, não adotar grandes avanços.

 0 Em emboques e confluências, não adotar cargas elevadas por espera.

 0 Em emboques e confluências, adotar desmonte escultural com cordel detonan-

te (um ramo de cordel de 40 g/m em furos de 45 mm de diâmetro – pequena 

carga no fundo com cerca de 20 cm de comprimento) e reduzir as cargas por 

espera na zona de aproximação.

 0 Em emboques e desemboques de slots, adotar pequenos avanços e/ou peque-

nas cargas por espera (Fig. 2.7).

Fig. 2.5 Escamamento de rocha provocado pelas detonações

Fig. 2.6 Planta de duas 
obras subterrâneas
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2.6.1 Ondas sísmicas
São ondas que viajam através dos maciços. Representam a transmissão de energia 

pela parte sólida da Terra. Outros tipos de onda que transmitem energia são as 

ondas sonoras, as ondas de luz e as ondas de rádio. Terremotos geram ondas sísmi-

cas, e a ciência que os estuda se chama Sismologia. O nome é derivado da palavra 

grega seismos, que significa "sacudir". Em adição às ondas sísmicas geradas natu-

ralmente, existem muitas fontes de ondas sísmicas geradas pelo homem. Quando 

as ondas sísmicas geradas pelo homem são sensíveis, ou seja, podem ser sentidas, 

são chamadas de vibração. Atividades como detonação e bate-estacas podem gerar 

ondas sísmicas que podem ser sentidas e são conhecidas como vibração.

O que causa a onda sísmica?
As ondas sísmicas são ondas elásticas. Elasticidade é a propriedade da matéria que 

faz com que o material volte a sua forma e dimensões originais ao cessar o esforço 

sob o qual ele foi deformado. As rochas são muito elásticas e assim produzem 

fortes ondas sísmicas quando deformadas. A deformação ocorre de duas formas: 

uma mudança em volume devida à compressão e uma mudança de forma devida 

ao cisalhamento.

Os materiais resistem mais ou menos a essa deformação com uma resistência 

proporcional a uma grandeza conhecida como módulo de elasticidade. Se a defor-

mação é cisalhante, a resistência é interpolada pelo módulo de rigidez ou módulo 

de cisalhamento. Se a deformação é de compressão, a resistência é interpolada 

pelo módulo de compressibilidade. 

Operações como detonações sempre produzirão vibrações ou ondas sísmicas. 

A razão para isso é muito simples: o objetivo de uma detonação é fraturar a rocha, 

o que requer uma quantidade de energia suficientemente alta para exceder sua 

resistência ou seu limite de elasticidade. Quando isso ocorre, a rocha é submetida 

a uma cominuição. O processo de fraturamento continua até que a energia atinja 

valores menores do que a resistência do maciço. Nesse momento, o processo de 

cominuição termina. A energia remanescente atravessa a rocha, deformando-a 

sem fraturar. Isso resulta na geração de ondas sísmicas. 

Os parâmetros de vibração são quantidades físicas usadas para descrever a 

vibração: amplitude, velocidade, aceleração e frequência. O sismógrafo ou geofo-

ne mede três componentes mutuamente perpendiculares da movimentação da 

massa rochosa: componentes vertical, longitudinal e transversal.

Sismograma
O sismograma mostra três linhas ou traços de vibração, uma para cada uma das 

três componentes nas direções longitudinal L, transversal T e vertical V (Fig. 2.11). 
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3Dinâmica de 
maciços rochosos

3.1 Mapeamento geológico e classificação geomecânica dos maciços
Realizadas as investigações geológicas, é necessário inicialmente elaborar um 

perfil geológico-geomecânico do maciço de transição entre a área de detonação 

e o meio a preservar, onde se faz a captação dos seus efeitos. O procedimento de 

classificar o maciço rochoso é usual tanto em obras a céu aberto como em obras 

subterrâneas. A classificação é realizada com base nas investigações por sonda-

gens, cuja interpretação fornece diferentes parâmetros sobre o maciço rochoso.

As classificações geomecânicas de maciços mais utilizadas são a de Bieniawski 

e a de Barton, apresentadas respectivamente nas Tabs. 3.1 e 3.2.

Na classificação de Bieniawski, o valor de rock mass rating (RMR) é obtido pela 

soma dos parâmetros da tabela.

A classificação de Barton – índice Q – é obtida pela multiplicação/divisão 

dos parâmetros do maciço, apresentados na tabela. Pode-se dizer que ela é mais 

complexa, mas há uma correlação que pode ser utilizada para transformar uma 

na outra:

 RMR = 9 lnQ + 44 (3.1)

A correlação anterior, proposta por Bieniawski (1976), é discutida junto com 

outras na dissertação de mestrado de Christofolletti (2014). 

Com base nessas classificações, pode-se dizer que, independentemente do 

tipo de obra, os maciços podem ser classificados como segue:

 0 classe I: corresponde a maciços que são pouco fraturados;

 0 classe II: corresponde a maciços que são medianamente fraturados;

 0 classe III: corresponde a maciços alterados duros, ou maciços muito fraturados;

 0 classe IV: corresponde a maciços de rocha alterada mole ou maciços muito 

fraturados, com fraturas oxidadas;

 0 classe V: corresponde a solos, sejam residuais ou transportados.

Os valores anteriores referem-se a maciços de rocha dura, cuja matriz rocho-

sa intacta apresenta resistência à compressão uniaxial simples de mais de 

100 MPa, tais como basaltos, granitos, gnaisses e xistos. Para maciços sedimen-

tares, ou de menor resistência da rocha intacta, os valores devem ser adaptados, 
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 0 solo residual jovem, classe V: 1.000 m/s a 2.000 m/s; 

 0 solo superficial, classe V: 200 m/s a 1.500 m/s.

Essas velocidades de propagação equivalem a maciços de rocha intacta 

dura, classes I, II e III, de resistência superior a 100 MPa. Para maciços de rocha 

branda, tais como arenitos, filitos, siltitos, folhelhos, as velocidades anteriores 

não se aplicam.

Esses valores são resultado da experiência do autor, entretanto, ensaios 

geofísicos devem ser realizados para sua determinação. Vale salientar a ordem 

de grandeza da frente de onda que percorre os maciços, expressa em centenas e 

milhares de metros/segundo.

Essa onda de tensão que percorre o maciço, ao atingir determinado ponto, faz 

ele vibrar com uma velocidade de partícula, expressa em mm/s ou cm/s. A essa 

movimentação de partícula é associado um movimento oscilatório, caracteriza-

do por um período (T), uma amplitude (A) e consequentemente uma velocidade e 

aceleração de partícula.

Assim, a onda que percorre o maciço origina uma tensão de compressão σ que 

é dada por:

 σ = ρ c v (3.2)

Essa equação é fundamental para entender o desmonte de rochas com explo-

sivos. Ou seja, conhecido o meio de propagação, caracterizado pelo produto da 

densidade ρ pela velocidade de propagação de ondas c, é possível, estabelecendo a 

tensão σ suportada pelo maciço, calcular a velocidade de vibração v. Como descre-

ve a equação, a velocidade de vibração é uma medida do dano sofrido pelo maciço, 

pois está associada à tensão admissível.

3.3 Danos à rocha remanescente 
A tensão de compressão que percorre o maciço, conforme exposto no item ante-

rior, é igual ao produto da velocidade de propagação pela densidade, característica 

do meio, conhecida como impedância mecânica, multiplicada pela velocidade de 

partícula gerada.

Com base na resistência da rocha, pode-se calcular a zona de danos causa-

da pelos explosivos na parede de um túnel ou um talude, conforme exposto por 

Holmberg (1982). Como as cargas não são pontuais, e sim distribuídas, pode-se fazer 

a soma das diversas cargas de um furo e seus efeitos sobre o maciço remanescente 

calculando-se a zona de danos, que pode variar de alguns centímetros, para cordel 

detonante no furo e rocha de elevada resistência, a alguns metros, quando se usa 

churrasquinho (cargas de explosivo distribuídas ao longo do furo) em rochas de 

resistência baixa a média. A Fig. 3.3 equaciona esses aspectos.

desmonte-cuidadoso-com-explosivo_Miolo.indb   52 30/10/2017   09:30:42



56 |  Desmontes cuiDaDosos com explosivos

Velocidade da partícula para escamar (mm/s) 264
K 66Equação de Devine - Vp = K*(d / Q0.5)-n (média) 
N 0,79
K 66Equação de Holmberg - Vp = K*(Qa / db)

45Diâmetro do furo (mm)
0Ar (m)
22Diâmetro da carga (mm)
3,5Comprimento do furo (m)
0,7Tampão (m)
2,9Comprimento de carga (m)

0,0004Volume unitário do explosivo (m3)
1,12Peso específico do explosivo (g/cm3)

0,426Razão linear de carregamento (kg/m)
0,1Incremento para as distâncias (m)

0,7

xo (m)

ro (m)

Zona
de dano

0,9
1,1
1,4
1,6
1,9
2,1
2,4
2,6
2,9

57
61
64
67
76
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68
67
66

54
57
60
62
72
64
64
64
63

Rocha alterada
2,6
0,27
3.500
2,4
80,0

264

75

62               

347
454
455
455
456
456
456
456
456
455

133
166
171
172
176
173
174
173
173
172

102
122
128
130
135
132
132
132
131
130

87
101
107
109
115
111
111
111
110
108

77
Zona de tampão

87
93
95
102
97
97
97
96
95

70
78
83
85
93
87
88
87
86
85

65
71
75
78
86
80
80
80
79
77

60

0,81 0,910,01 0,11 0,21 0,31 0,41 0,51 0,61 0,71

66
69
72
81
74
74
74
73
71

Ponto de avaliação a partir da boca do furo

Distância (m)
Superfície rochosa

a 0,40
b 0,79

Tipo de rocha
Peso específico (g/cm3)
Relação de Poisson
Velocidade da onda P (m/s)
Resistência à tração (MPa)
% da resistência à tração (*)

Velocidade da partícula 
para escamar (mm/s)

Deformação (µmm/mm) 

(*) - por causa das detonações anteriores

Fig. 3.5 (continuação)

Tab. 3.4 Resumo da zona de danos na UHE Estreito (arenito silicificado ou não) em subsolo  
 e a céu aberto

UHE Estreito

Qualidade do 
maciço

Comprimento 
do furo (m)

Equação de 
propagação

Resistência à 
tração (MPa) Ar no furo (m) Zona de danos 

(m)

Arenito – subsolo
Arenito 1 4,0 Máxima 10,0 0 1,50

Arenito 2 4,0 Máxima 5,0 1,9 1,50

Arenito 3 4,0 Máxima 2,0 2,8 1,50

Arenito – céu aberto
Arenito 1 10,0 máxima 10,0 0 3,20

Arenito 2 10,0 máxima 5,0 4,3 3,20

Arenito 3 10,0 máxima 2,0 6,68 3,20

Observações: 
Arenito 1, silicificado, resistência à compressão uniaxial simples de 100 MPa;
Arenito 2, resistência à compressão uniaxial simples de 50 MPa;
Arenito 3, baixa resistência à compressão uniaxial simples, de 20 MPa.
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Para avanços de 4 m, os desvios sistemáticos são da ordem de 5 cm no 

emboque e 2 cm/m linear (para jumbos bem operados, com controle de parale-

lismo de furos), perfazendo um overbreak máximo de 13 cm ou médio de 6,5 cm, 

o que, para uma escavação de 100 m² de área, resulta em um overbreak sistemático 

de 2% a 3% da área.

Os dados medidos em diversas obras de túneis permitiram estabelecer os 

seguintes critérios para overbreaks médios, válidos para seções de mais de 100 m² 

de área:

 0 boa execução: até 8% da área da seção de projeto;

 0 médias condições: 8% a 12% da área;

 0 piores condições: mais que 12%.

As diferenças entre o overbreak executivo e o medido podem ser atribuídas a 

deficiências executivas (que podem ser corrigidas) ou a overbreaks geológicos.

3.5 Velocidades de vibração
É possível avaliar o intervalo da razão de carregamento em função da área da 

seção transversal do túnel a ser escavado. Quanto menor a seção, maior a razão 

de carregamento, pois o pilão ocupa quase toda a seção, e a ele corresponde a 

maior razão de carregamento. Os maiores danos se verificam com as detonações 

do pilão. O engenheiro Cintra atualizava seu gráfico de razão de carregamento em 

função da área transversal da obra subterrânea, como apresentado na Fig. 3.8.
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Fig. 3.8 Razão de carregamento por área para aberturas subterrâneas, segundo Cintra (s.d.)
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A seguir passa-se a tratar de como minimizar os efeitos danosos dos explosivos, 

tendo em vista as diversas interferências existentes na área de influência, tanto 

estruturais como no meio ambiente.

A metodologia a ser seguida para minimizar esses efeitos danosos inclui as 

seguintes etapas:

 0 identificar claramente quais são as limitações impostas pelo meio ambiente 

circundante: velocidade de vibração, impacto de ar, ultralançamento e pressão 

hidrodinâmica, se o desmonte for subaquático;

 0 adotar no projeto inicial leis de propagação de acordo com as condições geoló-

gicas e dos acessórios de detonação utilizados;

 0 adotar critérios de segurança e elaborar zonas de risco;

 0 monitorar as primeiras detonações e obter as leis de propagação adaptadas ao 

maciço rochoso local;

 0 adaptar os planos de fogo para as condições encontradas.

4.1 Controle de velocidade de vibração
Muito pouco se falava sobre controle de velocidade de vibração e planos de fogos 

cuidadosos até meados da década de 1960.

Nessa época foi feito um convênio com o IPT para assessorar as obras de 

hidrelétricas da Cesp, à época, Jupiá, Três Irmãos, Ilha Solteira, Xavantes, Promis-

são, Ibitinga, Capivara etc., e para monitorar os túneis do Sistema Cantareira, 

o que propiciou uma expansão tecnológica expressiva em São Paulo.

O aparelho disponível para medições, no começo, era um sismógrafo que 

pertencia à seção de Física das Construções do IPT e servia originalmente para 

monitorar as vibrações de máquinas.

Ao mesmo tempo, Leonardo Redaelli, engenheiro de minas nascido na Itália 

e naturalizado sueco, veio ao Brasil e introduziu nas hidrelétricas os fogos cuida-

dosos, incluindo a técnica de pré-fissuramento, ou prespliting, visando reduzir os 

danos nas paredes definitivas das escavações de hidrelétricas. Introduziu também 

as técnicas de cushion blasting, ou smooth blasting, visando um melhor acabamento 

de túneis.
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As Figs. 4.2 e 4.3 mostram as equações obtidas para as condições de máxima 

energia e energia média.

4.2.2 Obras subterrâneas
Para as obras subterrâneas, as cargas por espera variaram em geral de 5 kg a 50 kg 

de explosivo, e as distâncias, de 10 m a 200 m. A Tab. 4.2 exibe a experiência acu-

mulada nesse tipo de obra.

A maioria das obras foi executada com cordel detonante, mas são apresenta-

das também detonações executadas com SNETC e espoletas eletrônicas.

Anta Simplício
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LLX - Morro da Mariquita
Mina de Timbopeba
Mina Onça Puma
UHE Baguari
UHE Estreito (arenitos)
UHE Estreito (basaltos)
UHE Foz do Chapecó
UHE Jirau
UHE Mascarenhas
UHE Serra do Falcão
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Fig. 4.2 Gráfico das equações de 
velocidade de vibração 
máxima para obras a céu 
aberto

Fig. 4.3 Gráfico das equações de 
velocidade de vibração 
média para obras a céu 
aberto
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4.3 Principais critérios de segurança
Os critérios de segurança a adotar dependem do tipo de estrutura a preservar, 

de seu estado e do meio ambiente. Não é razoável adotar os limites da norma 

NBR 9653 (ABNT, 2005) indiscriminadamente. Essa norma foi criada para a prote-

ção de edificações nas vizinhanças de desmontes executados em mineração.

Os critérios devem ser ajustados e dependem do estado atual das edificações 

e do tipo das intercorrências próximas, seja talude em solo, ponte, fibra ótica ou 

tubulação de gás, por exemplo.

O critério de segurança tem que ser adaptado ao tipo de estrutura a ser prote-

gida e seu estado atual. Edificações bem construídas podem tolerar níveis de 

vibração superiores aos das residências mal construídas que não tenham trava-

mento nos caixilhos ou que apresentem gesso de má qualidade.

Além das edificações, há que se perturbar ao mínimo o meio ambiente na 

área de influência das detonações. Se for um desmonte em meio urbano, há que se 

preocupar com o pessoal que habita as residências, limitando os níveis de vibra-

ção e outros parâmetros do plano de fogo.

Para o meio ambiente, recomenda-se adotar a norma técnica D7.013, emiti-

da pela Cetesb, em 2015, chamada de “Avaliação e monitoramento das operações 

de desmonte de rocha com uso de explosivo na mineração: procedimento”, que 

recomenda 4,2 mm/s na resultante da velocidade de vibração como limite de 

segurança ao desconforto. Note-se que esse valor, adotado entre nós, não tem uma 

base teórica adequada. Muitos adotam o valor 6 mm/s, mas, se o caso for julgado 

pela Justiça, o valor proposto pela Cetesb prevalecerá.

Se a detonação for subaquática, a fauna marinha ou de rios, tais como peixes e 

tartarugas, deve ter critérios de nível de vibração e pressão hidrodinâmica especí-

ficos, visando preservá-la. Um aviso pode ser dado, através da detonação de cordel, 

para que a fauna, principalmente os peixes, retorne aos seus refúgios. Estudos 

científicos mostram que, dependendo do tipo de peixe, esse retorno às bases pode 

levar mais ou menos tempo. 

4.3.1 Critérios de segurança para taludes em solo
O grande problema ligado à estabilidade é determinar se o talude pode vibrar em 

fase com a detonação. Como as frequências de vibração natural dos taludes em solo 

são baixas, estes são mais susceptíveis a sismos cuja frequência de vibração é 

baixa, ou ao decaimento das frequências superimpostadas da detonação a gran-

des distâncias, quando as velocidades de vibração já estão suficientemente baixas.

Recomenda-se usar como critérios de segurança para taludes em solo:

 0 para velocidades de vibração baixas, menores que 20 Hz, as frequências do 

movimento podem fazer com que uma grande altura do talude se movimente 
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Tab. 4.15 De acordo com a norma alemã

Tipo de estrutura
Velocidade de partícula, de pico, 

PPV (mm/s) na fundação

< 10 Hz 10-50 Hz 50-100 Hz

Escritórios e instalações industriais 20 20-40 40-50

Casas residenciais e construções similares 5 5-15 15-20

Edifícios que não se enquadram acima, por causa da 
sua sensibilidade

3 3-8 8-10

Tab. 4.16 Sumário de critérios residenciais de acordo com Oriard

Faixa de critérios e efeitos comuns em residências

0,5 in/s
(12,7 mm/s)

Diretriz recomendada pelo USBM para construção com gesso ou argamassa próxima à 
superfície (longo prazo, grandes desmontes, baixas frequências de vibração) (RI-8507).

0,75 in/s
(19,1 mm/s)

Diretriz recomendada pelo USBM para construção sheet rock próxima à mineração de 
superfície (RI-8507).

1,0 in/s
(25,4 mm/s)

Limites regulatórios da OMS para residências próximas a operações de mineração em 
superfície, a distâncias de 301-5.000 pés (grandes desmontes a longo prazo).

2,0 in/s
(50,8 mm/s)

Limite amplamente aceito para residências próximas a desmontes de construção e 
desmontes de pedreiras.(Boletim de Mineração 656, RI 8507, vários códigos, especificações 
e regulamentos). Também permitido pela OMS para frequências acima de 30 Hz.

5,4 in/s
(137,0 mm/s)

Dano pequeno à casa média submetida a vibrações de pedreiras (Boletim de Mineração, 656).

5,4 in/s
(229,0 mm/s)

Cerca de 90% de probabilidade de pequeno dano provocado por desmonte de construção 
ou pedreira. Danos estruturais a algumas casas. Depende das fontes de vibração, caráter 
das vibrações e da casa.

20 in/s
(500,8 mm/s)

Para desmonte de construção muito próximo, danos menores para aproximadamente todas 
as casas vizinhas, danos estruturais a algumas. Umas poucas podem escapar dos danos 
integralmente. Para vibrações de baixa frequência, danos maiores à maioria das casas.

Nota: os critérios aqui apresentados são aplicáveis somente a residências, não a outras estruturas, instalações 
ou materiais.

Tab. 4.14 (continuação)
Tempo decorrido 

de cura
Velocidade de partícula 
admissível In/s (mm/s)

Definição do Fator de Distância

Fator de Distância 
(DF)

Distância do desmonte 

(ft) (m)

1 a 3 dias 9 (225) × D.F. 0,8 50–150 15–46

3 a 7 dias 12 (300) × D.F. 0,7 150–250 46–76

7 a 10 dias 5 (375) × D.F. 0,6 250+ 76+

10 dias ou mais 20 (500) × D.F. – – –
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uma rolha de rocha próxima de regiões habitadas. Essa rolha pode ser retirada 

numa única detonação posterior ou ainda por desmonte a frio, com o auxílio de 

serra diamantada, o que evita qualquer vibração e impacto de ar sobre o meio.

A Fig. 4.8 mostra as zonas de risco do mesmo túnel, em Salvador, onde foram 

colocados em vermelho os critérios para as estruturas, de acordo com a NBR 9653, 

e em verde, o critério de desconforto para o meio, estabelecido pela Cetesb, que só 

foi monitorado porque a velocidade de partícula era a condicionante. Está assina-

lado ainda o estado das estruturas vizinhas, classificadas em mau estado, regular 

ou satisfatório.

Como se pode ver na Fig. 4.9, a 250 m e mais se encontram valores de impac-

to de ar maiores que 128 dBL, valor-limite estabelecido para obras em zonas 

habitadas, de acordo com a Cetesb. Apesar dos valores altos, não houve danos ao 

meio ambiente.

As variáveis que influenciam o desenvolvimento do impacto de ar são apresen-

tadas no Quadro 4.1.
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5Desmontes especiais 
na prática

Este capítulo apresenta casos de desmontes especiais com explosivos. Inicial-

mente trata da fragmentação, ou seja, como obter a granulometria adequada 

às várias aplicações, principalmente em engenharia civil. Continua-se por des-

montes que, devido ao prazo, tinham que utilizar explosivo próximo a concreto, 

em desafiadora obra de uma estação de metropolitano. Por fim, conclui-se com as 

recomendações para desmonte a frio e recomendações gerais para desmonte com 

explosivos em zona urbana.

A arte do desmonte de rocha é fortemente dependente da experiência. 

Ao  longo das últimas décadas, essa experiência conduziu a correlações empíri-

cas que recomendam as formas eficientes e seguras de execução. Na atividade de 

desmonte cuidadoso a fogo, as regulações estabelecidas pelas normas da ABNT e 

da Cetesb devem ser sempre respeitadas, representando os critérios de segurança.

5.1 Fragmentação
A metodologia para obtenção de uma curva de fragmentação em função do plano 

de fogo utilizado e das características in situ do maciço rochoso foi elaborada 

principalmente para a mineração, que é a grande interessada na previsão granulo-

métrica, tendo em vista os expressivos volumes envolvidos na atividade de lavra. 

É o que atestam os artigos internacionais e as aplicações nacionais, entre elas, da 

Vale do Rio Doce, de teses defendidas em diversas universidades de Minas Gerais 

e Pernambuco.

Mas é na engenharia civil que há a necessidade de material rochoso para 

diversas aplicações com requisitos específicos, como para as variadas aplicações 

em hidrelétricas, tais como agregados para concreto, enrocamento para constru-

ção da barragem e ensecadeiras, rips-rap de proteção ou ainda blocos de grandes 

dimensões para portos, todas aplicações cuja obtenção exige uma simulação 

mais elaborada. 

Oriard (2005) apresenta como a curva de fragmentação varia em função do 

tipo de carregamento do desmonte (Fig. 5.1).

Se a fragmentação desejada for a mais fina, a razão de carregamento (kg de 

explosivo por m³ desmontado) tem que ser maior, o espaçamento entre furos 

tem que ser maior que o afastamento, e muitos retardos entre furos devem ser 
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102 |  Desmontes cuiDaDosos com explosivos

A Fig. 5.2 apresenta a seção típica através da pilha de rocha, indicando a distri-

buição espacial dos fragmentos.

Num dos casos analisados por Minicucci, foram feitas detonações experimen-

tais e obtidas as curvas granulométricas correspondentes por simulação.

Detonações experimentais, aspecto na Fig. 5.3:

 0 malha: 3 m × 4 m;

 0 altura da bancada: 12 m;

 0 Ibegel 2” × 24”, explosivo encartuchado;

 0 espaçamento das fraturas do maciço in situ: 0,50 m;

 0 densidade de carregamento: 0,5 g/cm;

 0 explosivo RWS: 90% da força equivalente em relação ao Anfo;

 0 VOD: 5.000 m/s (velocidade de detonação do explosivo);

 0 razão de carga: 0,16 kg/m³ (é a relação entre a massa de explosivo dentro do 

furo e o volume do furo ocupado por essa massa).

Lançamento

L

H

UZona de rocha fina
da parte carregada 

Zona de rocha mais grossa
da parte não carregada

Zona de rocha mais grossa, 
fileira n° 1 de detonação

Tampão

Fig. 5.2 Distribuição granulométrica típica de uma detonação

Fig. 5.3 Notam-se bolhas 
vermelhas, com 
dimensão padrão, que 
foram utilizadas como 
escala para obtenção 
da curva granulomé-
trica do desmonte 
experimental
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fragmentation model – 20 years on, mostrando que, se a previsão para fragmentos 

maiores é boa, a grande deficiência do modelo encontra-se na área de estima-

tiva dos finos da detonação, conforme apontado por diversos autores. Afirma 

que a função mais importante do modelo Kuz-Ram é a de guiar o engenheiro de 

desmonte a pensar no efeito de vários parâmetros, de modo a obter a melhoria dos 

resultados de desmonte.

5.2 Desmontes próximos a concretos
Os desmontes realizados próximos de concreto sempre tiveram uma limitação 

imposta pela qualidade do concreto, particularmente quando se encontra ainda 

em processo de cura. A primeira experiência de detonação junto a concreto-

-massa no Brasil foi feita na UHE Tucuruí (PA), com a instalação de acelerômetros 

no concreto, enquanto estava sendo lançado, para verificar se o nível de vibra-

ções externo produzia deformações irreversíveis no concreto. Tais experimentos 

deram resultados de difícil interpretação.

Mais recentemente, a retirada de uma laje de rocha na estação Jardim de Alah, 

no Leblon, no Rio de Janeiro, área densamente povoada, exigiu sua escavação com 

explosivos (Nieble; Penteado, 2016). Para garantir segurança e conforto aos prédios 

e seus habitantes nas vizinhanças, utilizaram-se os seguintes critérios:

 0 uma recomendação geral da Cetesb para o desconforto, que limita em 4,2 mm/s 

a resultante da velocidade de vibração-limite de segurança e 128 dBL o impac-

to de ar;

 0 a NBR 9653, que estipula velocidades de vibração entre 15 mm/s e 50 mm/s, depen-

dendo da frequência com que atinge os prédios, e 134 dBL para o impacto de ar.
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utilizar cunhas hidráulicas tipo darda ou argamassa expansiva, atuando em furos 

executados especialmente para tal. Esses tratamentos são feitos in loco para poste-

rior remoção dos fragmentos reduzidos a dimensões transportáveis.

A argamassa expansiva funciona bem até 30 °C, podendo chegar a 40 °C com 

produtos especiais. Ultimamente, para reduzir o tempo de atuação das argamas-

sas expansivas, que levam de 20 a 30 horas para iniciar a fragmentação, utiliza-se 

água sob pressão no processo.

É necessário utilizar entre 12 kg e 15 kg de argamassa por metro cúbico de 

rocha. Os furos devem ser de pequeno diâmetro e executados segundo malhas 

reduzidas, com áreas variando entre 0,30 m² e 0,50 m².

5.4 Recomendações para desmontes em zona urbana
Os cuidados em desmontes em zona urbana visam à segurança das estruturas e 

principalmente prevenir o desconforto do meio. É necessário verificar quais são as 

interferências a serem consideradas, caso a caso, e estabelecer critérios de segurança 

para cada uma delas. A partir da adoção de leis de propagação de vibrações apresentadas 

neste livro, pode-se calcular a carga por espera e dimensionar o plano de fogo e a cober-

tura a ser utilizada, respeitados os critérios de segurança estrutural e do meio ambiente.

As primeiras detonações devem ser a favor da segurança até que a monitora-

ção permita adotar as leis de propagação de vibrações adaptadas ao maciço local e 

às condições do plano de fogo utilizado.

As principais normas brasileiras sobre detonação em zonas urbanas são 

apresentadas a seguir.

5.4.1 NBR 9061 – Segurança de escavação a céu aberto
Diz claramente que se aplica à elaboração do projeto e execução de escavações de 

obras civis, a céu aberto, em solos e rochas, não incluídas escavações para mine-

ração e túneis. No item 10.7 – Evacuação, assim especifica o item 10.7.2:

Durante o carregamento, o local deve ser abandonado por todo o pessoal não 

diretamente ligado à operação. Deve ser evacuada uma área mínima limitada 

por 250 m a jusante e 200 m a montante, 10 minutos antes da detonação.

A NBR 9653 especifica:

 0 A velocidade de vibração depende da frequência, mas 15 mm/s é a menor 

recomendada para baixas frequências. Para frequências maiores que 40 Hz, 

pode-se atingir 50 mm/s, conforme ilustrado na Fig. 5.14. Ver também a Tab. 5.8.

 0 O impacto de ar deve ser menor que 134 dBL.

 0 O ultralançamento não deve ocorrer além da área de operação do empreendi-

mento.
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2. After Indian Standard  
Institution (1973)

Soil, weathered or 
soft conditions

70 mm/s

Hard rock condi-
tions

100 mm/s

3. After CMRI Standard (Dhar et al., 1993)

Type of structures
PPV (mm/s)

< 24 Hz > 24 Hz

Domestic houses, dry well interior, 
construction structures with plasters, bridge

5.0 10.0

Industrial buildings, steel or reinforced 
concrete structures

12.5 25.5

Object of historical importance, very 
sensitive structures, more than 50 years old 
construction and structures in poor state 
condition

2.0 5.0

4. After Australian Standard (AS A-2183) (Just and Chitombo, 1987)

Type of structures Ground PPV (mm/s)

Historical building and monuments and buildings of special value 2

Houses and low rise residential buildings, commercial buildings not included 
below

10

Commercial buildings and industrial buildings or structures of reinforced 
concrete or steel construction

25

5. After Australian Standard (CA-23-2183) (Just and Chitombo, 1987)
Types of structures Ground PPV (mm/s)

Historical buildings and monuments and buildings of 
special value

0.2 mm displacement for frequencies less than 
15 Hz

Houses and low rise residential buildings, commercial 
buildings not included below

19 mm/s resultant PPV for frequencies greater 
than 15 Hz

Commercial buildings and industrial buildings or 
structures of reinforced concrete or steel construction

0.2 mm maximum displacement correspond to 
12.5 mm/s PPV at 10 Hz and 6.25 mm/s at 5 Hz

Anexo 1

Vibration standards for different countries/researchers

1. DGMS prescribed permissible limit of ground vibration (India)

Type of structures Dominant excitation frequency, Hz

< 8 Hz 8-25 Hz > 25 Hz

(A) Buildings/structures not belong to the owner

1. Domestic houses/structures (Kuchcha, bricks & cement) 5 10 15

2. Industrial building 10 20 25

3. Objects of historical importance & sensitive structures 2 5 10

(B) Buildings belonging to the owner with limited span of life

1. Domestic houses/structures 10 15 20

2. Industrial buildings 15 25 50
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