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RESUMO 

 
Para ampliação das linhas de transmissão de energia (LT), as 

concessionárias do setor elétrico no Brasil planejam construir nos próximos anos 
novos traçados que atravessam áreas urbanas e rurais. Dada a enorme extensão 
territorial envolvida nestas instalações, será significativa a diversidade de terrenos 
envolvidos nas fundações das estruturas de suporte. A natureza dos litotipos e solos 
que caracterizam os terrenos geram dificuldades durante o processo de execução 
das fundações para a implantação da LT, principalmente quanto à definição do tipo 
de escavação. Atualmente, na ocorrência de rocha são usualmente utilizados 
materiais explosivos, para fragmentação total e/ou parcial para a abertura das valas. 
Como este processo produz vibrações e lançamento de material, que podem 
danificar edificações no entorno, esta pesquisa envolveu a comparação da utilização 
de explosivos convencionais e a tecnologia de fragmentação pela injeção de 
argamassa expansiva (AEx) como alternativa ao desmonte de rocha. Os métodos 
estudados foram testados em laboratório e em uma pedreira localizada no município 
Colombo (PR). A partir dos testes realizados nesta pedreira foi evidenciada que a 
utilização de método convencional de fragmentação de rocha com explosivos é 
eficaz e pode ser realizada sem lançamentos de fragmentos. Neste teste, a 
profundidade e o diâmetro determinados para a abertura de valas para a 
implantação de LT foram atingidos, conforme o arranjo de detonação feito na forma 
de pilão de abertura de túnel. Entretanto, o uso de explosivos, mostrou-se uma 
atividade complexa, de elevado grau de conhecimento técnico e operacional, e com 
necessidade para a aquisição de licenças do exército para operação e execução por 
uma equipe especializada. Já a utilização de argamassa, uma vez seguidas às 
recomendações dos fabricantes, apresentou vantagens em relação aos explosivos, 
pois não necessita de equipe especializada, licenças para o manuseio e transporte, 
é de fácil aquisição e transporte, além de ser um agente demolidor baseado em 
reações de hidratação, podendo gerar tensões de até 8000 t/m2. Todavia, a AEx não 
se mostrou eficaz como desmonte de rocha em vala, devido à forte variação de 
temperatura no dia, bem como as características geotécnicas do maciço, que se 
apresentava com um alto grau de fraturamento. Nesse contexto, o fraturamento da 
rocha impediu a retenção da AEx nos furos, e dissipou a energia não gerando as 
tensões necessárias para ruptura. Para os testes em laboratório, foram produzidos 
três corpos de prova a partir de um bloco de rocha extraído da pedreira, os quais 
foram perfurados no centro para posterior injeção de argamassa expansiva. Estes 
foram monitorados a partir de 3 sensores, e a fragmentação foi monitorada com 
tempos de reação de 2 horas para a fragmentação completa. Contudo, o presente 
estudo não visa discutir uma nova diretriz para a aplicação da argamassa expansiva, 
mas identificar a sua eficácia na a abertura de valas para a implantação de linhas de 
transmissão, uma vez que em laboratório, com condições controladas, a AEx teve 
sua ação fragmentadora provada. 
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ABSTRACT 

For the expansion of the transmission lines (TL), the concessionaires of the 
electric sector in Brazil plan to build, in the next years, new routes that cross urban 
and rural areas. Given the enormous territorial extension involved in these facilities, 
the diversity of land involved in the foundations of support structures will be 
significant. The nature of the lithotypes and soils that characterize the lands, 
generate difficulties during the process of execution of the foundations for the TL 
implantation, mainly regarding the definition of the type of excavation. Currently, in 
the occurrence of rock, explosive materials are usually used for total and/or partial 
fragmentation to open the trenches. As this process produces vibrations and release 
of material that can damage buildings in the surroundings. In this context, this 
research involved the comparison of the use of conventional explosives and the 
fragmentation technology by the injection of expansive mortar (EM) as an alternative 
to rock removal. The methods have been studied and tested in the laboratory and in 
an open-pit mining located in the city of Colombo (PR). From the tests performed in 
this open-pit mining it was shown that the use of the conventional method of blasting 
rock fragmentation is effective and can be performed without fragments releases. In 
this test, the depth and diameter determined for the trench opening for TL 
implantation were reached, according to the detonation arrangement made in the 
form of tunnel opening pestle. However, the use of explosives proved to be a 
complex activity, with a high degree of technical and operational knowledge and 
demanding an acquisition of army licenses for operation and execution by a 
specialized team. The use of mortar, once followed the recommendations of the 
manufacturers, has presented advantages in relation to the explosives, since it does 
not require specialized equipment, licenses for handling and transportation, is easy to 
acquire and transport, besides being a demolishing agent based in hydration 
reactions, generating tensions up to 8000 t / m2. However, EM did not prove to be 
effective as a rock dump, due to the strong temperature variation at the time of the 
tests in the dredge, as well as the geotechnical characteristics of the rock, which 
presented a high degree of fracturing. The rock fracture, in turn, prevented the 
retention of MD in the holes, and dissipated the energy, preventing generation the 
tensions necessary for rupture. For the laboratory tests, three samples were 
produced from a rock block extracted from the open-pit mine, which were drilled in 
the center for later injection of expansive mortar. In these samples, three sensors 
were installed, and the fragmentation was monitored with reaction time of two hours 
for the complete dismantling. However, the present study does not aim to discuss a 
new guideline for the application of expansive mortar, but to identify its efficacy in 
trenching for the implementation of transmission lines. On the other hand, there was 
noted that in the laboratory, under controlled conditions, MD had its fragmentation 
action proven.  
 
Keywords: Rock removal. Expansive mortar. Use of explosives. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 ABORDAGEM DA PESQUISA  
 

O setor elétrico no Brasil é formado por concessionárias de geração, 

transmissão e distribuição de energia independentes, derivadas das privatizações 

que ocorreram no setor ao longo dos anos (BANDEIRA, 2003). A mudança no setor 

elétrico brasileiro, aliado ao crescimento, ao desenvolvimento social e econômico, 

gerou maior demanda e incentivou o melhor aproveitamento dor recursos 

energéticos no país. Entretanto, a disponibilidade de energia, os processos de 

produção e de distribuição e desenvolvimento sustentável devem ser considerados 

para a construção da matriz energética (CASTRO, 2012).  

O Brasil é um país com grande potencial hidráulico, e em desenvolvimento, 

sendo esse um motivo para o crescente aumento na demanda para a geração de 

deste tipo de energia. Entretanto, existem fatores que elevam os custos da 

geração/transmissão de energia: as grandes distâncias territoriais do Brasil e a 

distância dos pontos de geração em relação às centrais de distribuição e dos polos 

consumidores, os quais são dotados de centros industrias e grandes concentrações 

populacionais. Ademais, a natureza dos substratos rochosos interfere 

substancialmente na instalação de linhas de transmissões (LT) e energia elétrica.  

Os diferentes terrenos podem apresentar condições geológicas/geotécnicas 

heterogêneas ao longo de uma mesma rede de distribuição, o que pode impactar 

diretamente no custo e desenvolvimento das LT. (AZEVEDO, 2007).  

Os substratos nos quais são implantados linhas de transmissão (LT) podem 

ser constituídos por solos moles, com índice de resistência a penetração de 3 a 5 

golpes/metro para caso de argila e silte-argilosos (NBR 6484/2001), ou afloramentos 

rochosos.  Por conseguinte, faz-se necessário um estudo detalhado das fundações 

para a implantação das LT. A diversidade dos substratos (solo ou rochas) que 

podem ocorrer na região de implantação das LT torna a identificação/classificação 

das características geológicas e geotécnicas dos substratos um fator indispensável. 

Essas diferenças abrangem solos transportados a solos residuais e as variações de 

rochas sedimentares, ígneas ou metamórficas.  

O presente trabalho preconizou a investigação de abertura de valas em 

rocha, recorrentes em áreas de implantação de LT. A principal técnica de desmonte 
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de rocha utilizada no Brasil emprega explosivos, que se trata de uma prática comum 

em trabalhos de desagregação de maciços rochosos em minerações, como também 

tem larga utilização em obras de construção civil, na construção de túneis, portos 

marítimos e na implantação de linhas de transmissão. A aplicação da energia gerada 

pelos explosivos no desmonte de rochas visa essencialmente alterar a geometria 

natural de um determinado substrato rochoso para a concretização de uma obra de 

construção civil. (CORREIA, 2011). Entretanto, existem outros métodos para o 

desmonte, como por exemplo, o método de desmonte com utilização de argamassa 

expansiva (AEx), o qual vem se desenvolvendo principalmente para o desmonte de 

rochas ornamentais. (SOUSA, 2007). Nesse contexto, este estudo visa a 

comparação dos métodos com utilização de explosivos e argamassa expansiva 

(AEx) para a abertura das valas para implantação de linhas de transmissão (LT) em 

terrenos rochosos.  

A abertura de valas com utilização de explosivos ocorre até que atinja a cota 

de instalação da estrutura. Essa ação produz uma onda de choque que pode 

ocasionar a fragmentação da rocha (danos a estrutura do maciço), assim como a 

alteração do maciço e vibrações em regiões próximas a área de detonação (DINIS 

DA GAMA, 1998). A fragmentação diminui os índices de qualidade do maciço. Esse 

fator pode ser aumentado quando o plano de fogo não é bem planejado, ocasionado 

danos que podem inviabilizar o projeto de implantação da LT e até pleitos de 

moradias presentes nas cercanias.  

O faturamento, ou seja, a fragmentação excessiva pode diminuir a 

resistência da rocha, tornado necessária a definição de um método alternativo ao 

desmonte rochoso com explosivos, pois nesse caso quanto mais íntegras 

permanecerem as características do maciço, menor será o impacto negativo ao 

longo da LT devido sua estabilidade. (HARTMAN, 1992). Nesse sentido, a 

argamassa expansiva (AEx) é o método desenvolvido nesse trabalho como 

alternativa ao desmonte de rochas por explosivos. O amplo campo de aplicação da 

AEx justifica sua escolha, uma vez que se trata de um material não explosivo e de 

fácil acesso, pois seu uso não necessita de licenças e qualquer tipo de controle 

específico, além de ser facilmente encontrada no mercado.  

 A aplicabilidade da AEx é vasta e serve tanto para o desmonte de rochas 

ígneas, sedimentares e metamórficas, como também para demolição de blocos de 

concreto. Entretanto, alguns fatores podem dificultar a utilização dessa técnica. No 
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presente caso, o principal problema reside na necessidade de existir uma face livre 

no bloco a ser desmontado. (ROGERTEC, 2015).  

Os estudos comparativos, de avaliação e desenvolvimento do método 

alternativo, foram executados a partir de simulações de desmonte de rocha, em sítio 

experimental, que trata-se de uma pedreira em Colombo/PR. Baseados nesse 

estudo, foram definidos o desenvolvimento das potencialidades do método em 

profundidade, a quantificação do volume rochoso removido, assim como as 

especificações acerca da  equipe e os equipamentos a serem empregados na obra, 

para que posteriormente a técnica possa ser empregada em rochas existentes na 

região de implantação de linhas de transmissão.  

 

1.2 OBJETIVO 
 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Traçar um comparativo da argamassa expansiva como método alternativo 

em relação ao emprego de explosivos para implantação de linhas de transmissão.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar a eficácia da AEx como método alternativo de desmonte de 

rocha para aberturas de valas; 

 Desenvolvimento de um referencial descritivo e metodológico para a 

aplicação do método em campo na abertura de valas para implantação 

de linhas de transmissão. 
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2 ESTADO DA ARTE  
 

Serão abordados nesse capítulo alguns assuntos relacionados ao trabalho 

de pesquisa, sobretudo sobre a o uso e o risco da utilização de explosivos para os 

desmonte de rocha, bem como a utilização de argamassa expansiva com agente 

fragmentador de rochas. Adicionalmente, serão revistos alguns conceitos sobre 

classificações geomecânicas e caracterização de maciços rochosos. 

 

2.1 USO DE EXPLOSIVOS PARA O DESMONTE DE ROCHA 
 

O desmonte de maciço rochoso com explosivos continua sendo o método 

mais utilizado para fragmentação, ou seja, para a desagregação da rocha.  Entende-

se por explosivos um composto ou uma mistura que, quando acionados pela 

propagação de calor, impacto, fricção ou choque, têm capacidade de entrar numa 

rápida decomposição, liberando calor e gás. (HARTMAN, 1992).  

 

2.1.1 Processos de perfuração  
 

O dimensionamento da malha de furação para preenchimento com material 

explosivo afeta significativamente nos custos da obra. A escavação de rocha por 

meio das técnicas convencionais é realizada através das seguintes operações 

subsequentes:  

 

 Perfurações no maciço a distâncias predeterminadas dependendo do 

volume e do tipo de fragmentação desejada; 

 Introdução de explosivos nos furos; 

 Detonação desse explosivo e remoção da rocha desmontada. 

 

Todos os parâmetros inerentes à detonação devem estar descritos e 

devidamente registrados no plano de fogo. Estes devem indicar qual o afastamento, 

altura da perfuração, tamponamento, diâmetro das perfurações características dos 

explosivos. (RICARDO; CATALANI, 2007). 

As perfurações podem ser realizadas manualmente, por marteletes 

pneumáticos ou de forma mecânica através de perfuratrizes pneumáticas e/ou 

hidráulicas. Posteriormente, os furos são carregados com explosivos e amarrados 
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(ligados) com acessórios explosivos (cordéis, linhas siliciosas entre outros), seguido 

do carregamento dos furos, ocorrendo o desmonte do maciço. (RICARDO; 

CATALANI, 2007). 

A classificação do maciço rochoso, do ponto de vista da perfuração, é 

fundamental, pois o alinhamento dos furos interfere diretamente no rendimento da 

perfuração e estabilidade das paredes dos furos. Estas podem ser afetadas por 

fraturas, dobras, xistosidade e porosidade. O furo deve ser retilíneo para a melhor 

distribuição dos explosivos para redução de ultralançamentos dos fragmentos 

rochosos (LIMA, 2001), bem como para que o resultado da fragmentação possa ser 

compatível com o objetivo final do desmonte. 

 

2.1.2 Processos de escavação  
 

As técnicas utilizadas para escavações em rocha podem ser reunidas de 

maneira simplificada em três grupos: explosivos, ferramentas e equipamentos 

diversos, fragmentação e expansão. Conforme a categoria do material, os tipos de 

escavação costumam ser classificados em: escavação comum, escavação de rocha 

por desagregação ou mista e escavação de rochas por explosivos: 

A escavação comum é direcionada para material de primeira categoria, solo, 

material decomposto, aluviões, material heterogêneo com blocos isolados de até          

1 m3, que podem ser removidos por equipamentos de terraplanagem  

A escavação de rochas por explosivos é utilizada em material de terceira 

categoria, constituído por rocha sã ou pouco alterada, que não permite escavação 

por métodos “a frio”. (REDAELLI; CERELLO, 1998; BRASIL, 2009). 

 

2.1.3 Processos de detonação 
 

A detonação de um explosivo em um furo no maciço rochoso gera pressões 

instantâneas que podem atingir níveis que usualmente variam entre 2 a 600 MPa, 

mas pode chegar a 10 GPa em casos excepcionais. (MACHADO; NUNES, 2006). 

Parte da energia gerada pelo explosivo atua na quebra e lançamento da massa 

rochosa. Outra parte atua no maciço rochoso sob a forma de ondas de choque, que 

se propagam pela massa sob forma ondulatória, provocando vibrações até a 

completa dissipação da energia. Uma terceira parte da energia de detonação é 
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transmitida à atmosfera, provocando ruídos e sobrepressão acústica. Imediatamente 

após a detonação, uma onda de tensão de compressão é liberada, propagando-se 

em direção à face livre, que causa a pulverização do furo e fraturamento da região 

circunvizinha.  

A fragmentação controlada do maciço rochoso com explosivos requer o 

conhecimento das propriedades da rocha intacta e do comportamento do maciço, 

que têm importância no plano de fogo, como também nos resultados da escavação. 

Através dos resultados obtidos é possível avaliar o tamanho médio das 

partículas fragmentadas do maciço rochoso, ou seja, a fração granulométrica que irá 

resultar, a quantidade de explosivo para cada maciço rochoso em função do volume 

que se deseja escavar e a energia relativa do explosivo, dado fornecido pelo 

fabricante. Obtém-se assim uma detonação mais adequada, buscando otimizar o 

processo. (CERVANTES; ASSIS, 2008).  

 

2.1.4 Fatores impactantes do desmonte de rochas com explosivos  
 

Os principais fatores a serem considerados no procedimento de desmonte 

rochoso incluem: a proximidade de centros habitados, localização e volume de 

material a ser desmontado, ruídos, distância ao ponto de desmonte, consumo 

específico de explosivo, tipos de explosivos, diâmetro de perfuração, afastamento e 

espaçamento dos furos, tamponamento e desacoplamento. (BACCI; LIEN; LANDIN; 

2006).  

A fragmentação da rocha, ou seja, a faixa granulométrica ideal que a rocha 

deve apresentar ao fim do processo para posterior escavação é de vital importância 

para o projeto. Em termos técnicos, a operação de detonação de rocha está 

diretamente relacionada com o grau de estresse infringido à rocha e com o 

comprometimento das condições geotécnicas do maciço rochoso. (SILVA, 1998). 

Os problemas gerados por essa atividade refletem em perturbações 

causadas às comunidades que se encontram nas proximidades da área de 

execução. Os danos ao meio ambiente abrangem o ultralaçamento, as vibrações, a 

emissão de poeira, aumento dos ruídos, o assoreamento de áreas e/ou de 

drenagens adjacentes as áreas, além da alteração visual e paisagística. 

(BERNARDO, 2004). O controle dos índices geotécnicos/ambientais é importante 

para a execução e o planejamento dos trabalhos de desmonte. (SÁNCHES, 1995). 
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Em ambientes próximos às zonas urbanas ou ambientes sob condições 

geológicas desfavoráveis, como por exemplo regiões em que existe, altas variações 

topográficas, os distúrbios associados com desmontes podem resultar na 

necessidade de extensivo controle das condições do terreno. Esses fatores podem 

gerar custos adicionais à empresa, inviabilizando ou até paralisando suas atividades. 

Dessa maneira, para as operações de desmonte com uso de explosivos é 

fundamental preconizar o monitoramento a fim de mitigar os seus efeitos 

adequadamente, pois estes impactam diretamente na economia da maioria das 

operações de desmonte.  

A norma NR-22 do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) 

prioriza os cuidados que devem ser adotados para as operações com uso de 

explosivos e acessórios. (BRASIL, 2001). Conforme Hartman (1992), o 

monitoramento e controle dos efeitos das detonações perto de maciço rochoso, 

instalações ou estruturas depende de duas considerações: a) o plano de fogo o qual 

deve ser idealizado para reduzir a carga de explosivos a detonar por evento e 

ajustar a sequência de iniciação e, consequentemente, minimizar as vibrações 

resultantes e os demais distúrbios; b) as cargas de explosivos detonados por volume 

de rocha e o padrão de detonação devem assegurar uma fragmentação adequada 

do maciço . A CETESB (2015) descreve, em sua norma NR D7.013 de 2015, a 

avaliação para monitoramento das operações de desmonte de rocha com uso de 

explosivo. 

Os danos gerados pela utilização de explosivos que impactam o meio 

ambiente podem ser compreendidos como sendo uma alteração oriunda das 

atividades humanas que afetam a saúde, a segurança e o bem-estar das 

comunidades. (BRASIL, 1986). Dentro da definição de impacto ambiental, a 

atividade de desmonte de rocha pode apresentar situações positivas ou negativas, 

as quais devem ser especificadas dentro do projeto de desmonte. (BITAR; 

ORTEGA, 1998). Um projeto ideal, que atinja o controle de distúrbios e produção de 

fragmentação adequada, depende da compreensão adequada das propriedades 

físicas da rocha e seus parâmetros geotécnicos. Os principais parâmetros 

compreendem: a) o grau de alteração do maciço, feita com base na alteração 

mineralógica e porcentagem relativa de rocha sã, b) o espaçamento das 

descontinuidades apresentadas, tais como fraturas, juntas, fissuração, planos de 
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estratificação, clivagens e lineações. As variáveis devem ser analisadas 

cuidadosamente durante o desmonte. (JIMENO et al., 2004). 

 

2.2 MÉTODO ALTERNATIVO PARA DESMONTE DE ROCHA (ARGAMASSA 
EXPANSSIVA) 

 

A AEx nos dias atuais vem constituindo um dos segmentos com maior 

crescimento no setor mineral brasileiro. Os avanços tecnológicos proporcionados 

pela utilização desse material significaram melhor aproveitamento em sua 

aplicabilidade em diferentes materiais rochosos. (SOUSA, 2007). 

A tecnologia da argamassa expansiva (AEx), como agente demolidor não 

explosivo se baseia em reações de hidratação, com composição química definida. A 

fórmula principal é composta por óxido de cálcio gerando hidróxido de cálcio (CaO + 

H2O     Ca (OH)2) com o aumento de volume a geração de calor, os quais 

associados com a temperatura ambiente promovem o aumento (expansão) 

volumétrico da massa. A AEx é colocada dentro de furos lineares e, após a 

expansão, gera rupturas no maciço. (CHIMICA EDILE, 2016). 

A AEx pode expandir até 4 vezes mais o seu volume ao entrar em contato 

com a água, agindo em função do aumento da sua massa. Se estiver confinada, por 

exemplo em furos abertos na rocha, seu aumento de volume provocará pressões 

sobre as paredes do furo, da ordem de até 8000 t/m2. (CHIMICA EDILE, 2015). 

 

2.2.1 Aplicabilidade da AEx 
 

Em geral, a área de aplicação da AEx não apresenta grandes restrições e, 

pode ser utiliza como substituto de agentes explosivos, e em qualquer tipo de rocha, 

bem como outras estruturas, tais como pilastras. (CHIMICA EDILE, 2015). São úteis 

também em escavações em áreas com proibição para utilização de explosivos, 

devido às questões de segurança e em obras de fundação, entretanto, é na indústria 

das rochas ornamentais que o método é largamente aplicado, por que resulta em 

cortes lineares contribuindo para um melhor aproveitamento e acabamentos dos 

blocos usados na indústria de rochas ornamentais. (PINHEIRO, 1999).  

A AEx tem alto poder expansivo permitindo cortes na horizontal e vertical 

desde que exista uma face livre.  A AEx pode expandir-se até 8000 t/m2, portanto 

podendo fragmentar rochas como de mármores e granitos, resultando em cortes 
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lineares sem a necessidade da utilização de explosivos ou quaisquer outros meios 

para fragmentação, a qual pode ocorrer no intervalo de 24 horas (TABELA 1). 

(ROGERTEC, 2015). 

TABELA 01 –  CARGAS DE ROMPIMENTO DE ROCHAS  

Granito 150 ton/m
2
 

Concreto 300 ton/m
2
 

Arenito 750 ton/m
2
 

Dolomito 1000 ton/m
2
 

Calcário 1200 ton/m
2
 

Mármores 1400 ton/m
2
 

Gnaisse 1800 ton/m
2
 

FONTE: ROGERTEC (2015). 

 

2.2.2 Reação da AEx no maciço rochoso 
 

A argamassa expansiva aplicada em furos alinhados e devidamente 

espaçados, exerce nas paredes dos furos uma pressão de expansão, em todas as 

direções, agindo como um esforço compressivo. O tempo de reação da mistura após 

a hidratação varia em função da temperatura ambiente, a qual deve ser verificada no 

momento da aplicação do produto. Por esse motivo existem de 6 faixas de 

temperaturas. (CHIMICA EDILE, 2015):  

 

 Com temperaturas abaixo de 5°C; 

 Com temperaturas entre 5° a 20°C; 

 Com temperaturas de 20° a 35°C; 

 Com temperaturas de 35° a 50°C; 

 Com temperaturas de 50° a 60°C e; 

 Com temperaturas maiores que 60°C. 

Para altas temperaturas os resultados ocorrem em intervalos de tempo 

menores; consequentemente, quando as temperaturas são baixas, os mesmos 

resultados ocorrem em tempos mais longos. O tempo ideal para obtenção dos 

cortes, ou seja, para a fragmentação adequada do maciço, deve estar em 

conformidade com o tipo de AEx utilizada e a temperatura ambiente. 

Adicionalmente, devem estar equacionados o espaçamento dos furos, a quantidade 



23 
 

de argamassa usada e as características petrografias, mecânicas e texturais da 

rocha. (CAIMEX, 2015). 

A mistura de AEx com água provocará o surgimento de fissuras e/ou trincas 

na rocha. Ao realizar esta operação, em uma série de furos adequadamente 

dispostos, é possível promover o corte de blocos e superfícies rochosas de forma 

controlada e sem a utilização de explosivos. Em geral, são necessárias cerca de 8 a 

24 horas para que ocorra a fissuração da rocha, dependendo principalmente de suas 

características e da temperatura ambiente, conforme FIGURA 01. (CHIMICA EDILE, 

2015).  

 

FIGURA 01 –  CROQUI DE FISSURAMENTO/FRAGMENTAÇÃO DO MACIÇO PELA AEx. 

 
FONTE: CHIMICA EDILE (2015). 

 

2.2.3 Cálculo da quantidade de AEx  
 

O parâmetro de cálculo da quantidade da AEx, foi obtido no catálogo da 

fornecedora de argamassa a italiana Fract.AG e funciona como base a obtenção de 

dados inicias, afim de melhorar a aplicabilidade da AEx em diferentes tipos de rocha. 

Funciona como uma formulação teste, a qual deverá ser adequada para cada tipo de 

rocha.  

Os parâmetros dos fabricantes atuais, que se tomam como referência, é de 

que o início da reação deve ocorrer de 15 a 30 minutos após a adição de água, com 

pressão expansiva até 8000 t/m2, num período de tempo de determinado pela 
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temperatura ambiente, podendo chagar no máximo a 30 horas após a aplicação no 

furo. Estes fabricantes normalmente têm formulações diferentes para cada faixa de 

temperatura, as principais variáveis que são modificadas nestas formulações são o 

tempo de evolução dos esforços no meio.  

Os espaçamentos e o diâmetros dos furos utilizados são os estabelecidos 

pelos fabricantes, os quais podem variar de 10 a 15 vezes o diâmetro dos furos 

(TABELA 2). 

 

TABELA 02 – RELAÇÃO ENTRE DIÂMETROS/ESPAÇAMENTO PARA AEX  

Diâmetro (mm)  32,0 35,0 40,0 45,0 50,0 

Espaçamento (cm) 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 

FONTE: CHIMICA EDILE (2015). 

 

 O método consiste em uma linha de furos devidamente espaçados e 

carregados com AEx (FIGURA 02). 

 

FIGURA 02 – CROQUI DOS ALINHAMENTOS DOS FUROS PARA PREENCHIMENTO COM AEX. 

 

FONTE: CHIMICA EDILE (2015). 

 

O consumo médio estimado da AEx por diâmetro do furo e estabelecido 

pelos fabricantes, onde os foros para injeção de AEx devem ter variação de diâmetro 

de 25 a 50 mm, e quanto menor o diâmetro do furo maior será a economia do 

produto, o qual está apresentado na TABELA 03. 

 

TABELA 03 – CONSUMO DE AEX POR METRO LINEAR 

Diâmetro do furo Quantidade de AEx (Kg) 

30 mm 1,1 kg 

32 mm 1,3 kg 

34 mm 1,5 kg 

38 mm 1,8 kg 

40 mm 2,0 kg 

45 mm 2,6 kg 
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50mm 3,0 kg 

FONTE: CHIMICA EDILE (2015). 

 

As formulações apresentadas a seguir são indicadas pelo fabricante, e 

servem como base para adição da AEx utilizada no desmonte de rocha. (CHIMICA 

EDILE, 2015). 

 

Cálculo da superfície a ser cortada (S) m2: 

 

S= h x c                                                 (2) 

onde: 

h: altura médias dos furos (m); 

c: comprimento da parede a ser desmontado (m); 

 

Resistência inicial da parede (Fi): 

 

Fi = S x r x 10                                       ( 3) 

onde: 

S: superfície a ser cortada (m2) 

r: resistência a tração; 

 

Diminuição da resistência devido à furação (Ff): 

 

Ff = Nf x h x D x r x 100                        (4) 

onde:  

Nf: número de furos 

D: diâmetro médio dos furos (cm) 

 

Resistência da final da parede (Rf):  

 

Rf = Fi – Ff                                   (5) 

 

Força exercida pela argamassa expansiva em cada furo (Fa):  
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Fa = D x h x 800 (kg/cm²) x 100     (6) 

 

Sendo que 800 kg/cm² é a pressão exercida pela argamassa para que o 

corte ocorra entre 8 e 12 horas (observar dados do fabricante).  

 

Número de furos preenchidos por Argamassa expansiva (N. AEx): 

 

N.AEx = Rf / Fa                           (7) 

 

Cálculo da quantidade de argamassa necessária (Q): 

 

Q = N.AEx x h x RLC                 (8) 

onde:  

RLC: consumo médio de AEx por metro linear. 

 

O método adotado pelos fabricantes é simplificado, pois não leva em 

consideração vários fatores importantes, tais como: 

 

 A existência de concentrações de tensões em torno dos furos; 

 As tensões in situ atuantes no maciço; 

 A proximidade da face livre, que implica eventuais efeitos de flexão 

e/ou flambagem; 

 O grau de fraturamento do maciço; 

 A perda de AEx por excesso de fraturamento do maciço; 

 A iniciação/propagação das trincas, possivelmente influenciadas pelos 

fatores anteriores, bem como, o efeito da interação (comunicação) 

entre furos.  

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA-GEOTÉCNICA DE MACIÇOS ROCHOSOS 
 

A classificação dos maciços rochosos de acordo com o recomendado pela 

Sociedade Internacional de Mecânica de Rochas, ISRM, e pela ABGE em 1983, 

tornou-se uma ferramenta muito importante, no que se refere à aquisição de 

dados/parâmetros relevantes para projetos na área de engenharia, com por exemplo 
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em projetos de fundações para implantação de linhas de transmissão. As 

observações de campo e os dados analíticos, devem ser usados em conjunto, para 

que possam auxiliar na interpretação e elaboração de uma solução geotécnica, que 

atenda aos objetivos propostos no projeto, de acordo com às características 

geológicas e geomecânicas dos maciços rochosos. (NONATO; GRIPP, 1994). Os 

sistemas de classificação mais utilizados em projetos de mineração, sobretudo em 

estudos geomecânicas, são o sistema Q e o sistema RMR, propostos por Bieniawski 

(1989). 

Os sistemas de classificação foram desenvolvidos inicialmente para obras 

relacionadas à abertura de túneis e galerias, mas têm sido e podem ser utilizados 

como uma ferramenta em para outras aplicações pertinentes a um projeto de 

engenharia. Em geral, as classificações baseiam-se na combinação de alguns 

parâmetros.   

 

2.3.1 Descontinuidades 
 

A ocorrência de descontinuidades influencia diretamente no tamanho dos 

blocos gerados, pois apresenta relação direta com o grau de deformação, 

resistência e principalmente o índice de permeabilidade. (ABGE, 1998). Em linhas 

gerais, descontinuidades são superfícies de interrupção na continuidade do maciço, 

sendo identificados alguns tipos: como diaclases, falhas, superfícies de 

acamamento, clivagem e outros. A sociedade internacional de mecânica das rochas 

- IRSM (1978), detalham a descrição e classificação das descontinuidades 

(TABELAS 04 e 5). 

 

TABELA 04 – ESPAÇAMENTO DAS DESCONTINUIDADES. 

Sigla Espaçamento (cm) Denominação 

E 1 >200 Muito afastadas 

E 2 60 a 200 Afastadas 

E 3 20 a 60 Medianamente afastadas 

E 4 6 a 20 Próximas 

E 5 < 6 Muito Próximas 

FONTE: (IRSM 1978). 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

TABELA 05 – PREENCHIMENTO DAS DESCONTINUIDADES (IRSM 1978). 

Sigla Superfícies e preenchimentos 

D 1 Contato rocha-rocha, com paredes sãs. 

D 2 
Contato rocha-rocha, com presença de material pétreo rijo: 

(Ca – Calcita; Si-sílica ) 

D 3 
Paredes com alteração incipiente, sinais de percolação de água, sem 

preenchimento. 

D 4 Paredes alteras, sem preenchimento. 

 

D 5 

Paredes alteradas, com preenchimento: 
ag1 – preenchimentos argilosos com espessura de 1mm; 
gr10 – preenchimento granular com espessura de 10mm; 

 

FONTE: (IRSM 1978). 

 

2.3.2 Grau de fraturamento 
 

Grau de faturamento indica o número de descontinuidades por metro linear do 

maciço, ou seja, a quantidade de fraturas observadas por metro (TABELA 06). O 

grau de fraturamento é muito utilizado na descrição de testemunhos de sondagem, 

por refletir diretamente o índice de fragmentação do maciço, indicar, mesmo que de 

forma, indireta, famílias de fraturas e zonas cisalhadas independentemente das 

manobras. (GUIDICINI et al., 1972). 

 

TABELA 06 – GRAU DE FRATURAMENTO DA ROCHA  

Fraturamento 

Grau Denominação Fraturas por metro 

F 1 Rocha pouco fraturada 0 a 1 

F 2 Rocha fraturada 2 a 5 

F 3 Rocha muito fraturada 6 a 10 

F 4 Rocha extremamente fraturada 11 a 20 

F 5 Rocha fragmentada > 20 (inclusive zonas cisalhadas) 

FONTE: GUIDICINI et al. (1972). 

 

2.3.3 Coerência  
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A coerência objetiva a avaliação, de forma indireta, das características de 

resistência da rocha frente ao impacto do martelo de geólogo, inferindo-se 

propriedades como fiabilidade, dureza observados tátil-visualmente. Apresenta 

relação com a dificuldade prevista para o desmonte, por meio da classificação do 

segmento de testemunho em um dos cinco graus de coerência propostos, conforme 

apresenta a TABELA 07. (GUIDICINI et al., 1972; ABGE 1983). 

TABELA 07 – GRAU DE COERÊNCIA DA ROCHA  

Grau Denominação Ao impacto do martelo Desmonte 

C 1 Extremamente 
Coerente 

Quebra com dificuldade e produz lascas de 
bordos cortantes. Difícil de riscar com aço. 

Apenas com uso de 
explosivos 

 
C 2 

 
Muito 

Coerente 

Quebra sob muitos golpes e produz poucos 
fragmentos cujos bordos são quebrados 
com dificuldade por pressão dos dedos. A 
superfície é dificilmente riscada pelo aço. 

 
Apenas com uso de 
explosivos 

 
C 3 

 
Coerente 

 

Quebra com mais de um golpe e produz 
alguns fragmentos de bordos que podem ser 
quebrados pela pressão dos dedos. A 
superfície é riscável pelo aço. 

 
Apenas com uso de 
explosivos 

 
C 4 

 
Pouco 

Coerente 

Quebra com um único golpe e produz muitos 
fragmentos que podem ser partidos 
manualmente. Facilmente riscável pelo aço, 
deixando sulcos profundos. 

Escarificador e/ou uso 
esporádico de 
explosivos para 
afrouxamento 

 
C 5 

 
Friável 

 

Esmigalha-se sob o impacto, desagregando-
se (esfarela). Quebra com certa facilidade 
com a pressão dos dedos. 

 
Lâmina 
 

FONTE: GUIDICINI et al., (1972). 

 

2.3.4 ALTERAÇÃO 
 

O grau de alteração é o conjunto de modificações instauradas no maciço, o 

qual produz a fragmentação/desagregação das características mecânica do sólido 

rochoso (TABELA 08). O grau de alteração objetiva avaliar, por comparação com a 

rocha sã, a alteração mineralógica produzida por intemperismo ou efeitos 

hidrotermais, que influência na cor, brilho e fiabilidade do maciço, a partir da 

avaliação tátil-visual levando em consideração as alterações mineralógicas 

observadas, a qual é subjetiva e de diferente interpretação para observadores 

distintos em um mesmo perfil. (GUIDICINI et al., 1972) 
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TABELA 08 – GRAU DE ALTERAÇÃO DA ROCHA 

Grau Denominação Características Desmonte 

A 1 
W 1 
RS 

Rocha sã 
Praticamente sã 

Sem vestígios de alterações físicas e 
químicas dos minerais ou pouco 
alterada, com sinais incipientes de 
decomposição dos minerais e 
ligeiramente descolorida, mantendo 
praticamente as mesmas propriedades 
físicas e mecânicas da rocha sã. 

Quando pouco 
fraturada só pode 
ser escavada com 
explosivos 

A 2 
W 2 
RAD 

Rocha 
Medianamente 

Alterada 
 

Minerais medianamente alterados, 
bastante descolorida e com 
propriedades, físicas e mecânicas 
inferiores às da rocha sã porém ainda 
bastante resistente, quebrando-se com 
relativa dificuldade sob ação de martelo 

Quando pouco 
fraturada só pode 
ser 
escavada com 
explosivos 

A 3 
W 3 
RAM 

Rocha muito 
alterada 

Minerais muito decompostos em toda 
massa rochosa, sem ser friável, com 
cores bastante esmaecidas. Quebra 
facilmente com as mãos 

Escavável à 
picareta e por 
meios mecânicos 
convencionais 

A 4 
W 4 
REA 

Rocha 
extremamente 

alterada 
 

Alteração em toda massa rochosa que 
é, em grande parte, friável 

Escavável por 
equipamentos 
manuais. 

FONTE: GUIDICINI et al., (1972). 

 

2.3.5 ÍNDICE DE QUALIDADE DA ROCHA - RQD (rock quality designation) 

 

O RQD é definido como sendo a somatória dos comprimentos dos tarugos 

de testemunhos de rocha sã ou alterada dura, maiores ou iguais a 10 cm, dividido 

pelo comprimento total do trecho, expresso em porcentagem. (DEERE et al., 1967). 

Os segmentos dos testemunhos menores que 10 cm, os quais são 

resultantes de processos de fraturamento ou quais quer outros processos de 

fragmentação do maciço que porventura tornem o comprimento dos segmentos do 

testemunho menores que 10 cm devem ser desconsiderados para efeito do cálculo 

(ABGE, 1983). O procedimento de medida de cada segmento individual do 
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testemunho deverá ser medido ao longo da linha central do corpo, para 

padronização das medidas, bem como os valores do RQD (TABELA 09). 

 

 

 

 

TABELA 09 – R. Q. D (ROCK QUALITY DESIGNATION) 

Grau Porcentagem % Qualidade 

A 100- 91 Excelente 

B 90- 76 Boa 

C 75-51 Regular 

D 50-26 Ruim 

E 25-0 Muito ruim 

FONTE: DEERE et al., (1967) 

 

Uma adequada caracterização geotécnica dos maciços rochosos, torna 

possível definir quais os processos deveram ser realizados.  Os critérios 

apresentados de forma sucinta auxiliam na forma de caracterização geotécnica do 

maciço rochoso, no sentido de minimizar riscos potenciais, bem como otimizar as 

soluções a serem adotadas durante a execução das obras. (SILVA et al., 2001). Um 

dos dados que deve ser levado em consideração, sobre tudo nas obras de 

engenharias para desmonte do maciço rochoso, está relacionado com estudo dos 

parâmetros incidentes no maciço. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Neste capítulo são abordados temas inerentes aos métodos em estudo, ou 

seja, consernetes à fragmentação pelo uso de argamassa expansiva e por meio do 

uso de explosivos, com a finalidade de embasar os experimentos e estudos 

realizados durante o presente trabalho. Em geral, são abordados prioritariamente os 

principais parâmetros téctnicos de cada método, tais como disposição de furos, 

prundidade de escavação, faixas de temperatura de reação da argamassa 

expansiva. 

 

3.1 ÁREA DE REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS (SÍTIO EXPERIMENTAL) 
COLOMBO/PR 

 

Os estudos testes práticos foram executados na pedreira denominada de 

Motim & Pavim, a qual foi selecionada para desenvolvimento como sítio 

experimental e está localizada no município de Colombo (PR) pertencente à região 

metropolitana de Curitiba -PR, como mostra a figura 03. Ocupa uma área de 197,7 

km² e dista aproximadamente 23 km de Curitiba. O acesso pode ser realizado 

através da BR-476. 

A região é caracterizada por rochas do Grupo Açungui (Proterozóico 

Superior), o qual é constituído pelas formações Capiru, Votuverava, Itaiacoca e 

pelas sequências Antinha e Abapã. (FIORI; GASPAR 1993). Destaca-se, dentre as 

formações pertencentes ao grupo, a Formação Capiru, composta 

predominantemente por filitos e metadolomitos, bem como a Formação Votuverava, 

formada principalmente por metassedimentos (metarenitos, metadolomitos, entre 

outros) (Figura 04).  

Estas rochas foram depositadas em ambiente de plataforma carbonática, de 

águas rasas, com intensa atividade biológica até condições de águas mais 

profundas, com pouca ou nenhuma atividade biológica. Trata-se de uma deposição 

essencialmente química, com a bacia de sedimentação experimentando um período 

de calmaria tectônica, com lenta subsidência. (FIORI; GASPAR 1993).  
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As estruturas sedimentares primárias são raras e as principais estruturas de 

fraturas mapeadas estão na direção N30-40E e N10-2-W. Os diques de diabásio, 

que são rochas intrusivas e posteriores à tectônica Proterozóica, apresentam-se 

como estruturas de direção noroeste com extensões até quilométricas. Incluem entre 

seus litotipos diabásios, dioritos pórfiros e quartzo dioritos. (FIORI; GASPAR 1993). 

 

 

FIGURA 03  - SÍTIO EXPERIMENTAL PEDREIRA MOTIN & PAVIN COLOMBO/PR 

 

FONTE: O autor. 

 

 

FIGURA 04 - MAPA GEOLOGICO DA ÁREA 
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FONTE: Adaptado de Schobbenhaus et al. (2004) 

 

 

 

 

 

 

3.2 TESTE NO SÍTIO EXPERIMENTAL 
 

Os testes realizados no sítio experimental, contaram com a abertura de 

valas para fundações de postes de concreto armado em terreno rochoso. Para tanto, 

foram aplicados dois métodos de desmonte de rocha para atender o objetivo 

proposto: um com a utilização de explosivos e outro com a utilização de uma 

argamassa expansiva (AEx).  

Os testes com a utilização de explosivos ocorreram em duas etapas sendo 

realizadas em parceria com PHI Engenharia de Explosivos. Em cada uma destas 

etapas foram executadas três configurações para abertura da vala as quais serão 

detalhadas posteriormente. Em contrapartida, para abertura da vala com a utilização 

da argamassa expansiva foi utilizada apenas uma malha, subdividida em etapas de 

avanço de escavação.  

 

3.2.1 Testes com utilização de explosivos 
 

Em geral, as dimensões dos explosivos utilizados para a abertura da vala 

em terreno rochoso para implantação de linhas de transmissão devem corresponder 
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a um poste com base de 1 m de diâmetro e profundidade 3 m. A técnica de 

perfuração e desmonte para abrir uma vala com essa geometria não é 

rotineiramente utilizada em processo de desmonte, pela ausência de face livre. Os 

parâmetros para a execução do projeto foram adaptados às necessidades 

operacionais encontradas em campo, afim de comtemplar a execução da fundação 

de postes para a implantação de linhas de transmissão.  

Os explosivos utilizados nestes testes foram adquiridos em empresas 

nacionais, e as detonações ocorreram com emulsões encartuchadas da fabricante 

Britanite (IBEGEL) (FIGURA 05). Os cordéis detonantes não elétricos utilizados 

foram o tipo Brinel Nitronel LDD, distribuídos pela MAXAM Brasil Ltda e pela fábrica 

de explosivos Britanite Ltda (FIGURA 06). 

 

 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 05 – EMULSÃO ENCARTUCHADA (BRITANITE Ltda.) 

 

FONTE: O autor. 

 

 

FIGURA 06 – INICIADORES (BRITANITE LTDA.) 
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FONTE: O autor.  
 

 

Considerando a forma e a profundidade da escavação, a técnica utilizada teve 

como base para a abertura de valas,  com a configuração das malhas de perfuração 

como um pilão de abertura de túnel, na qual cria-se uma abertura artificial, que não e 

carregada com explosivos cujas diretrizes são elencadas a seguir: 

 

 Cria-se uma abertura artificial de diâmetro Ø (“furo alargado”), que não é 

carregada com explosivos; 

 A sequência inicial dos furos carregados (round) é posicionada a uma 

distância do furo alargado: 

 A distância a ser adotada varia em função da avaliação da estrutura do 

maciço (rocha), a qual pode ficar entre Ø ≤ a ≤ 2 Ø dependendo das 

condições do observadas na rocha, bem como do explosivo e do grau de 

confinamento (FIGURA 07); 

 A cavidade criada pela primeira sequência possui largura W, igual à 

distância entre as tangentes externas às paredes dos furos carregado e 

alargado. O segundo round de furos carregados é colocado a uma 

distância B, que pode variar entre 0,5 W ≤ B ≤ 1,5 W (FIGURA 08); 
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 Os demais rounds de pilão são desenhados (configurados) adotando a 

mesma relação B/W, onde W é sempre a abertura da cavidade gerada 

pelo round anterior. 

 

FIGURA 07 – CRITÉRIO PARA A DISTÂNCIA ADOTADO NO PRIMEIRO ROUND. 

 
FONTE: Adaptado de Oloffson (1988). 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 08 – CRITÉRIO ADOTADO PARA A DISTÂNCIA ADOTADO PARA O SEGUNDO ROUND. 

 

FONTE: Adaptado de Oloffson (1988). 

 

A função principal da abertura de pilão em túnel é efetuar a primeira abertura 

de uma escavação, criando faces livres para os furos de produção, considerando a 

área de aplicabilidade dos métodos, o qual se desenvolverá ao longo de áreas 

urbanas. Dessa maneira, os explosivos utilizados nos testes foram dimensionados 

de modo a não gerar ultra lançamentos. 
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Com o objetivo de verificar a aplicabilidade do método, os furos foram 

dimensionados ao ponto de produzir uma cavidade artificial no maciço sem face 

livre, em que: 

 O furo alargado central do pilão é simulado por quatro furos próximos, com 

um diâmetro equivalente de 88 mm; 

 O pilão foi dimensionado com quatro rounds de alargamento, de acordo 

como método de Oloffson (1988); 

 Os primeiros 3 rounds foram dimensionados com afastamento B igual a 

uma vez e meia a abertura W da seção livre (B = 1,5W); 

 O último round foi dimensionado com afastamento B igual à abertura W da 

seção livre (B = W). 

 

 

 

Com o intuito de atingir a profundidade de 3 m, requerida para a implantação 

dos postes, foram programadas três detonações, com a finalidade de validar o 

método, desenvolvido em conjunto com a PHI Engenharia. Por conseguinte, foi 

estabelecida a configuração da malha de perfuração em superfície (FIGURAS 09 e 

10). O furo central da malha não é carregado, concedendo a primeira face livre da 

detonação nas três configurações. 

 

FIGURA 09 – CROQUI DA MALHA DE PERFURAÇÕES DA PRIMEIRA BATERIA DE TESTES. 

3.2.1.1 Primeira bateria de testes com explosivos 
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FONTE: Adaptado de Oloffson (1988). 

 

FIGURA 10 – DISPOSIÇÃO DA MALHA DE PERFURAÇÃO EM CAMPO. 

 

FONTE: O autor.  

Os trabalhos foram iniciados com a limpeza do local, demarcação e 

perfuração da malha para utilização de explosivos e argamassa expansiva. Para 

cada uma das três malhas foram realizadas dezessete (17) perfurações. As 

perfurações foram executadas com auxílio de uma perfuratriz pneumática manual 

(FIGURA 11).  
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Os furos foram iniciados com uma broca com 40 mm de diâmetro e, à medida 

em que a profundidade avançava, a broca era reduzida em 2 mm até chegar a um 

diâmetro equivalente a 32 mm. O procedimento de redução foi adotado em função 

da troca das hastes para o avanço da perfuração, para que a broca não travasse na 

parede do furo de execução, a qual atingiu a profundidade de 3,2 m.  

O carregamento dos furos, ou seja, o plano de fogo foi condicionado a 

situações para abertura de valas em áreas urbanas ou de ambientes próximos a 

edificações, sendo adotado o método de carregamento em decks, que significa o 

carregamento fracionados em diferentes níveis. As principais diferenças entre as 

três detonações programadas consistem na quantidade de explosivos carregado em 

cada furo, no número de decks de detonação e no tempo de detonação entre decks 

(FIGURA 12).  As especificações atendidas durantes as detonações são descritas a 

seguir.  

 
FIGURA 11 – MODELO SIMILAR A PERFURATRIZ PNEUMÁTICA MANUAL UTILIZADA NAS 

FURAÇÕES. 

 
FONTE: O autor.  
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FIGURA 12 – CROQUI DE CARREGAMENTO E SEQUENCIA DE INICIAÇÃO DOS FUROS. 

 

FONTE: O autor.
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 Carregamento em três decks: 

o Nessa configuração de carga existem três níveis carregados (decks), 

os quais são detonados ao longo de um furo com retardos diferentes, 

com três emulsões (cartuchos) de fundo, um cartucho e meio (1,5) para 

a emulsão central e meio cartucho (0,5) na emulsão de topo; 

 Carregamento em dois decks: 

o Nessa configuração de carga existem 2 níveis carregados (decks), os 

quais foram detonados ao longo de um furo com retardos diferentes, 

com 4 emulsões de fundo e duas emulsões centrais; 

 Carregamento com carga simples em um deck: 

o Essa configuração conta com um único carregamento no nível de 

fundo, com 9 emulsões de fundo; 

 O tamponamento dos furos ocorreu com pedregulhos médios a grossos 

(FIGURA 13), em seguida foi feita a verificação da profundidade da emulsão e 

do tamponamento no furo, com o auxílio de um tubo de PVC de 25 mm. 

 Após a preparação das emulsões nos furos das três configurações com os 

retardos de tempos diferentes (FIGURA 14), as malhas das detonações foram 

recobertas com seis mantas de proteção construídas a partir retalhos de 

pneus de caminhão, com peso aproximado de 2 toneladas, com a finalidade 

de evitar que fragmentos de rocha pudessem ser lançados durante a 

detonação (FIGURA 15) 
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FIGURA 13 – TAMPONAMENTO DOS FUROS COM PEDREGULHOS GROSSOS. 

 

FONTE: O autor.  

 
 

 FIGURA 14 – CONFIGURAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE RETARDOS COM TEMPOS 
DIFERENTES. 

 
FONTE: O autor.  
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 FIGURA 15 – COBERTURA COM MANTAS DE PNEUS UTILIZADAS NA DETONAÇÃO 
PARA EVITAR LANÇAMENTOS 

 

FONTE: O autor.  

 
 

A sequência de iniciação para os três decks, por exemplo, em superfície foi 

elaborada e desenvolvida pela PHI Engenharia de Explosivos, na forma de espiral 

para simplificar as ligações (FIGURAS 16, 17 e 18). Os retardos no furo foram 

dimensionados para garantir que a primeira carga detone somente após a explosão 

da última unidade de ligação em superfície, de forma a evitar qualquer risco de 

rompimento da linha. 
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FIGURA 16 – MALHA DE LIGAÇÕES E RETARDOS PARA 1 DECK. 

 

FONTE: O autor.  

 

FIGURA 17 – MALHA DE LIGAÇÕES E RETARDOS PARA 2 DECKS 

 

FONTE: O autor.  
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FIGURA 18 – MALHA DE LIGAÇÕES E RETARDOS PARA 3 DECKS 

 

FONTE: O autor.  

 

 

 

Os arranjos para a malha e as disposições do plano de fogo foram diferentes em 

relação a primeira bateria adotando o carregamento fracionado com: 

 

 A adição de furos auxiliares na malha para aumentar a eficiência da ação 

de fragmentação do maciço; 

 O diâmetro da perfuração padronizado em 41 mm, enquanto os 

cartuchos foram alterados para 1"1/4 para evitar fenômenos de dead 

pressing (falha por compressão excessiva) observados no primeiro teste; 

 Foi adotado um único furo central carregado do pilão, auxiliado por 

quatro furos descarregados; 

 O pilão foi dimensionado com três rounds de alargamento, de acordo 

com o método de Oloffson (1988); 

 Os três rounds foram dimensionados com afastamento B igual a abertura 

W da seção livre (B = W); 

3.2.1.2 Segunda bateria de testes com explosivos 
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 Foram adicionados furos auxiliares no pilão para que a distância entre os 

eixos de dois furos fosse aproximadamente 40 cm; 

 Na configuração de três decks os diferentes níveis foram detonados ao 

longo de um mesmo furo com retardos diferentes; 

 Na configuração de dois decks os diferentes níveis são detonados ao 

longo de um mesmo furo com retardos diferentes; 

 Na configuração de um deck o único nível foi carregado com três 

cartuchos 1"1/4 x 24";  

 

A malha de perfuração (FIGURA 19) para essa bateria, manteve os 

procedimentos em relação a primeira com pequenas modificações em relação a 

quantidade (FIGURAS 20, 21, 22) e carregamento dos furos, (FIGURAS 23A, B e C). 

A sequência de iniciação estabelecida foi produzida pela PHI Engenharia, a 

qual contou com ligações de tubo de choque do tipo LDD (FIGURA 24), em que a 

parte superior do tubo possui uma espoleta com micro retardo de dezenas de metros 

por segundo. Na conexão da extremidade inferior, o tubo possui uma espoleta com 

retardo centenas de metros por segundo. 

 

FIGURA 19 – CROQUI DA MALHA DE PERFURAÇÃO PARA SEGUNDA BATERIA DE TESTES

 

FONTE: O autor. 
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 FIGURA 20 – MALHA DE LIGAÇÃO E RETARDOS PARA 1 DECK  

 

FONTE: O autor. 

 

FIGURA 21 – MALHA DE LIGAÇÃO E RETARDOS PARA 2 DECKS 

 

FONTE: O autor. 
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FIGURA 22 – MALHA DE LIGAÇÃO E RETARDOS PARA 3 DECKS

 

FONTE: O autor. 
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FIGURA 23 – PERFIL DE CARREGAMENTO EM 3 DECKS (A), 2 DECKS (B) E 1 DECK 

 

FONTE: O autor. 

A B

  A 

C 
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FIGURA 24 – ESPOLETAS DO TIPO LDD 

 

FONTE: O autor.  

 

A execução das detonações, de forma geral, para a primeira e segunda 

baterias de teste seguiu a sequência indicada abaixo: 

 

 Carregamento dos furos com cartuchos (FIGURA 25); 

 Verificação do carregamento e da posição dos cartuchos, feito com um tubo 

de PVC de 25 mm (FIGURA 26); 

 Conexão em superfície (FIGURA 27); 

 Tamponamento dos furos (FIGURA 28); 

 Cobertura com mantas para proteção contra lançamento de fragmentos; 

 Conexão de tubos iniciadores de 300 m (um para cada fogo); 

 Extensão dos tubos iniciadores até local de segurança e dispara; 
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FIGURA 25 – CARREGAMENTO DO FURO 

 

FONTE: O autor.  

 

FIGURA 26 – VERIFICAÇÃO DO CARREGAMENTO E DAS PROFUNDIDADES DOS FUROS 

 

FONTE: O autor.  
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FIGURA 27 – CONEXÃO SUPERFICIAL 

 

 FONTE: O autor.  

 

FIGURA 28 – TAMPONAMENTO DOS FUROS COM MATERIAL GRANULADO 

 

FONTE: O autor.  
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As perfurações e o preenchimento com argamassa expansiva foram 

realizados conforme as orientações do fabricante para configuração da malha de 

perfuração (FIGURA 29). 

A argamassa expansiva utilizada nos testes no sítio experimental é fabricada 

pela empresa CEB – A Demox (FIGURA 30), cuja composição básica abrange cal e 

carbonato de cálcio, quanto os dados técnicos de constituição e 

composição/proporções dos elementos que compõe a argamassa expansiva, esses 

dados não são fornecidos pelos fabricante e seus representantes no Brasil, sendo 

apenas informada através de uma cartilha a composição básica. Essa argamassa 

pode exercer esforços superiores a 80 MPa, dependendo do diâmetro do furo e das 

condições do ambiente, principalmente da temperatura. Segundo Chimica Edile do 

Brasil, para temperaturas próximas a 20°C, o intervalo de tempo para atingir tal 

pressão pode variar de 1,5 a 2 horas. 

 

FIGURA 29 – MALHA DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA EXPANSIVA 

 

FONTE: O autor.  

 
 

 

3.2.1.3 Testes com argamassa expansiva em sítio experimental (AEx) 
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FIGURA 30 – ARGAMASSA EXPANSIVA UTILIZADA NOS ENSAIOS 

 

FONTE: O autor.  

 

 

 Foram executados 24 furos, em 3 linhas de 8 furos, sendo as duas linhas 

externas com 16 furos as quais foram preenchidos com a argamassa 

(FIGURA 31); 

 As perfurações foram executadas com 32 mm de diâmetro, com inclinação 

de 65° a 45° com perfuratriz pneumática, a mesma utilizada na perfuração 

para a primeira bateria de testes com explosivos; 

 Os diâmetros adotados estavam dentro do estabelecido pelo fabricante o 

qual varia de 25 a 50 mm; 

 A linha do central permaneceu vazia, ou seja, sem preenchimento 

(FIGURA 31); 

 Foi misturado de forma lenta e gradual o conteúdo do saco com 5 kg de 

argamassa em 1,5 L de água, até se obter homogeneidade da mistura 

(FIGURA 31); 

 A mistura de argamassa (DEMOX) foi cuidadosamente despeja nos furos 

aberto enchendo-os por completo antes de completar 15 minutos após a 

mistura adquirir homogeneidade; 
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 As distâncias entre os furos variaram em função do diâmetro das 

perfurações, entre 10 a 15 vezes o diâmetro dos furos, podendo chegar até 

a 20 vezes, com limitação de 40 a 80 mm. 

 

FIGURA 31 – PREENCHIMENTO DOS FUROS COM ARGAMASSA EXPANSIVA 

 

FONTE: O autor. 

 

 

3.3 TESTES EM LABORATÓRIO  
 

Os testes em laboratório tiveram por finalidade o monitoramento de 

deformações ao longo do tempo, gerados pela atuação de argamassa expansiva 

injetada em 3 (três) corpos de prova com diâmetro de 100 mm e 200 mm de altura 

os quais foram submetidos ao teste de ruptura pela ação da argamassa expansiva 

(FIGURA 32). As amostragens para os testes em laboratório foram realizadas a 

partir de um bloco de rocha proveniente de umas das paredes do sítio experimental 

(FIGURA 33). 

 

O monitoramento tem por finalidade: 
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 Estimar, em função das medidas de deformação, a pressão que a 

argamassa expansiva exerce sobre a parede interna do corpo de prova; 

 Verificar o tempo para a geração de danos; 

 Verificar se os valores da pressão que a argamassa exerce na parado 

do furo é compatível com a ficha técnica informada pelo fabricante. 

 

FIGURA 32 – CORPOS DE PROVA USADOS PARA OS TESTES EM LABORATÓRIO 

 
FONTE: O autor.  

 

 

 FIGURA 33 – BLOCO DE ROCHA EXTRAÍDO DO SÍTIO EXPERIMENTAL 
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FONTE: O autor.  

 

Para execução dos ensaios de deformação da rocha, pela injeção de argamassa 

expansiva, não há normatização prevendo o procedimento para os ensaios com 

argamassa. Dessa maneira, foram seguidas as recomendações do fabricante, em 

que os materiais utilizados foram:  

 

 Uma perfuratriz para a extração dos corpos de prova com broca de coroa 

diamantada de 100 mm de diâmetro (FIGURA 34); 

 Uma furadeira elétrica de impacto de 700 W (Bosch, modelo GBH2S, 

FIGURA 35), para a execução dos furos com diâmetro nominal de 16 mm 

e profundidade de 150 mm, e posterior injeção de argamassa expansiva 

(FIGURA 35); 

 Sensores locais de deformação (strain gages), sendo utilizados os 

modelos HBM, modelo 1-LY11-3/120A, que possuem resistência nominal 

de 120 ohms. Estes sensores têm capacidade para medidas de até 

50.000 µε (5%), com resolução de 50 µε (FIGURA 36); 

 Datalogger para registro dos dados dos sensores, da marca HBM, modelo 

QuantumX, com capacidade de ligação de até 8 sensores, interligado a 

um computador para o processamento doas dados (FIGURA 37); 

 Argamassa expansiva da marca DEMOX da fabricante Chimica Edile do 

Brasil; 

 Nos pontos onde foram instalados os sensores, foi feita uma limpeza na 

superfície lixa grossa e fina, tal procedimento foi adotada com o intuito de 

eliminar possíveis irregularidade no local do copo de prova onde foram 

posicionamento os sensores;  

 Após o lixamento, os resíduos superficiais foram removidos com acetona, 

para posicionamento e fixados com uma cola de alta adesão para 

posicionamento doas sensores; 

 Após a fixação dos sensores nos corpos de prova, estes tiveram suas 

hastes soldadas ao cabo de conexão com o datalogger (FIGURA 37); 

 A argamassa foi misturada até apresentar aparência de completa 

homogeneização (FIGURA 38); 
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 As dimensões dos corpos de prova foram de 100 mm de diâmetro e 200 

mm de altura e de 16 mm de diâmetro e 150 mm de altura para o furo de 

injeção de argamassa ao longo do eixo longitudinal da peça (FIGURAS 

39 e 40). 

 O início do ensaio se deu após a injeção de argamassa expansiva nos 

furos dos corpos de prova, obedecendo as especificações do fabricante, 

com relação de 0,3 de água para 1,0 de AEx. 

 

FIGURA 34 – PERFURATRIZ USADA NA EXTRAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA

 

FONTE: O autor.  
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FIGURA 35 – FURADEIRA ELÉTRICA USADA PARA PERFURAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

FONTE: O autor.  

 

 FIGURA 36 – POSICIONAMENTO DOS SENSORES NOS CORPOS DE PROVA 
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FONTE: O autor.  

 
 

FIGURA 37 – DATALOGGER HBM QUANTUMX, INTERLIGADO AO COMPUTADOR PARA 
AQUISIÇÃO DOS DADOS 

 

FONTE: O autor.  
 

FIGURA 38 – HOMOGENEIZAÇÃO DA ARGAMASSA EXPANSIVA PARA APLICAÇÃO NOS 

FUROS DOS CORPOS DE PROVA 

 

FONTE: O autor.  
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FIGURA 39 – ORIFÍCIO PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA 

 

FONTE: O autor.  

 

FIGURA 40 – ARGAMASSA INJETADA NO CORPO DE PROVA 

 

FONTE: O autor.  
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4 RESULTADOS  
 

4.1 RESULTADOS EM SÍTIO EXPERIMENTAL 
 

As atividades desenvolvidas em sítio experimental visaram a utilização de 

explosivos e argamassa expansiva para o desmonte de rochas para simulação da 

abertura de uma vala para fundação de postes. O levantamento 

geológico/geotécnico da pedreira caracterizou o maciço rochoso como sendo um 

calcário dolomítico, cinza claro. Trata-se de uma rocha muito consistente, coerente, 

pouco alterada a sã, com alterações mineralógicas incipientes em sua matriz e ao 

longo dos planos de fraturas, que apresentam paredes levemente oxidadas. A rocha 

apresenta-se extremamente fraturada, sendo possível observar fraturas abertas, 

provavelmente devido às atividades vigentes na pedreira.  

 

4.1.1 Abertura com utilização de explosivos (1ª bateria de testes) 
 

A utilização da perfuratriz pneumática para execução dos furos tornou 

inviável a execução de quatro furos para simular um furo alargado. Isso se deu em 

função da baixa precisão da ferramenta, e por isso foi executado um único furo 

central para todos os carregamentos independente da configuração dos decks. 

No carregamento em 3 (três) decks foi observado a escavabilidade até 1 m 

após a detonação (FIGURA 41), em que na porção superior ocorreu a fragmentação 

da rocha com boa granulometria, com blocos de até 50 cm (FIGURA 42) de 

diâmetro. A partir dessa etapa, optou-se pela escavação com instrumentos manuais, 

tais como pá e picareta.   

 A partir de 1,0 metro de profundidade o material não foi totalmente 

fragmentado para que fosse escavado manualmente. Dessa maneira, foi necessário 

o emprego de rompedor mecânico para o auxílio na fragmentação e remoção do 

material.  O rompedor mecânico foi utilizado em função da falha de alguns 

dispositivos não deflagrados encontrados no ato da escavação. Essa falha por dead-

pressing1 ocorreu devido à falta de destruição completa de embalagens e espoletas 

(FIGURA 43 e TABELA 10). 

                                            
 
1
 Dead-pressing significa a compressão das emulsões encartuchadas além da sua 

densidade crítica.  
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A presença de falha em alguns pontos na detonação, bem como da 

necessidade de emprego de rompedor mecânico no auxílio da escavação ocultou os 

resultados deste processo (fogo). Dessa maneira, esses resultados podem ser 

considerados representativos em relação ao potencial de fragmentação do método 

para esse tipo de configuração (TABELA 4).  

 

FIGURA 41 – PROFUNDIDADE ALCANÇADA COM CARREGAMENTO EM 3 DECKS NA 1ª 
BATERIA DE TESTES 

 

FONTE: O autor. 

 

FIGURA 42 – GRANULOMETRIA APRESENTADA NA PARTE SUPERFICIAL PARA O 
CARREGAMENTO EM 3 DECKS NA 1ª BATERIA DE TESTES 

 

FONTE: O autor. 
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FIGURA 43 – DISPOSITIVO NÃO DEFLAGRADO NO CARREGAMENTO EM 3 DECKS NA 1ª 
BATERIA DE TESTES 

 

FONTE: O autor. 

 

No carregamento em 2 (dois) decks foi observado que na superfície de 

aproximadamente 0,50 m foi encontrado material rochoso pouco fragmentado e de 

difícil remoção manual, sendo empregado rompedor mecânico para redução da 

granulometria e posterior remoção do material.   

A partir de 0,50 até 1,5 m de profundidade foi encontrado material rochoso 

com boa fragmentação capaz de ser removido manualmente. Abaixo de 1,50 m o 

maciço apresentou-se pouco fragmentado, ou seja, não possuía condições para o 

desmonte. Neste caso, foram encontradas apenas fraturas, trincas e fissuras no 

maciço (FIGURA 44). O teste de escavação e remoção do material foi interrompido, 

devido a impossibilidade de escavação consequente a não fragmentação. As 

condições meteorológicas também comprometeram as escavações do carregamento 

com 1 deck. 
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FIGURA 44 – PROFUNDIDADE ALCANÇADA PARA AS DETONAÇÕES EM 2 DECKS NA 1ª 
BATERIA DE TESTES 

 

FONTE: O autor. 

 

4.1.2 Abertura com utilização de explosivos (2ª bateria de testes) 
 

A forma em que foram programadas as configurações para essa bateria de 

testes tende a produzir abertura na forma de vala. Assim, apresentam diâmetro 

maior e irregular quando próximo à superfície, e diâmetro menor e mais regular no 

fundo. 

O carregamento com 3 decks apresentou falhas dos produtos explosivos. 

Seu acessório foi encontrado ao longo das perfurações explosivos não deflagrados 

na rocha (FIGURA 45, TABELA 10). 

O carregamento com 2 decks atingiu a profundidade que foi escavada 

manualmente até 2,50 m. Entretanto, bem próximo da profundidade desejada para 

implantação de postes para linhas de transmissão, e a partir do estado de 

fragmentação da rocha, foi possível a continuação da escavação com ferramentas 

manuais até a profundidade de 3,30 m (FIGURA 46). O carregamento com 1 deck 

atingiu 2,70 m, em situação próxima ao ideal, com possibilidade de escavação 

manual dos 0,30 m finais (FIGURA 47, TABELA 10). 
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FIGURA 45 – PROFUNDIDADE ALCANÇADA PARA AS DETONAÇÕES EM 3 DECKS NA 2ª 
BATERIA DE TESTES 

 

FONTE: O autor. 

 

FIGURA 46 – PROFUNDIDADE ALCANÇADA PARA AS DETONAÇÕES EM 2 DECKS NA 2ª 
BATERIA DE TESTES 

 

FONTE: O autor. 
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FIGURA 47 – PROFUNDIDADE ALCANÇADA PARA AS DETONAÇÕES EM 1 DECK NA 2ª 
BATERIA DE TESTES 

 

FONTE: O autor. 

 

As detonações apresentaram uma tendência a fragmentar-se ao longo dos 

planos de fratura da rocha. Os planos de fraturas do maciço foram observados nos 

taludes da pedreira, conforme mostra a foto da FIGURA 48. 

 

FIGURA 48 – PLANOS DE FRATURA OBSERVADAS NA ÁREAS DE TESTES DO SÍTIO 
EXPERIMENTAL 

 

FONTE: O autor. 

Planos de fraturas do maciço 
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TABELA 10  –  RESULTADOS GERAIS DE FRAGMENTAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE 

EXPLOSIVOS 

  
FONTE: O autor. 

 

 

 

4.1.3 Abertura com utilização de Argamassa Expansiva (AEx) 
 

Na  campanha de teste com argamassa expansiva as inspeções visuais 

foram realizadas 24 e 48 horas após a injeção da massa, sendo observado que a 

mistura ainda estava em processo de reação. Observou-se a ocorrência e um 

fraturamento superficial, entretanto, notou-se que o ocorrido se deu majoritariamente 

ao longo dos pontos de fraqueza da rocha fraturada não havendo fraturamento 

significativo em pontos de rocha. 

 

4.2 RESULTADOS EM LABORATÓRIO  
 

Foram efetuados três ensaios de ruptura de rocha com a utilização de 

argamassa expansiva. Entretanto, em virtude de falhas na execução do primeiro 

ensaio, onde o corpo de prova foi danificado em sua estrutura, têm-se apenas os 

resultados referentes ao segundo e terceiro testes de corpos de prova.  

O comportamento registrado pelos sensores no segundo teste, em função 

do tempo após a aplicação da AEx, demonstrou que as deformações de tração 

foram maiores em relação as deformações ocorridas no segundo e terceiro sensores 

1 deck 2 decks 3 decks 1 deck 2 decks 3 decks

Profundidade 

perfurada (m)
3,5 3,5 3,5 3,2 3,2 3,2

Profundidade atingida 

(m)
- 1,5 1 2,7 2,5 -

Diâmetro dos furos 

(mm)
38 38 38 41 41 41

Número de furos 16 16 16 28 28 28

Cartuchos por furo 5 6 9 2,5 3 3

Diâmetro externo da 

malha (m)
1,9 1,9 1,9 1,7 1,7 1,7

Perfuração específica 

(furos/m²)
5,47 5,47 5,47 12,08 12,08 12,08

Carregamento 

específico (kg/m³)
1 1,2 1,8 5,8 6,9 6,9

Observações: Falha de produtosProdutos sistematicamente falhados por dead-pressing

Itens

atigiu o resultado

1° Bateria de testes 2° Bateria de testes
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(FIGURAS 49, 50, 51 e 52). Ao analisar o gráfico notou-se que o início da ruptura do 

corpo de prova ocorreu em aproximadamente a partir de 1 hora.  

  

FIGURA 49 – CORPO DE PROVA N° 02 /LEITURA NO 1° SENSOR  

 

FONTE: O autor. 

FIGURA 50 – CORPO DE PROVA N° 02 /LEITURA NO 2° SENSOR 
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FONTE: O autor. 
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FIGURA 51 – CORPO DE PROVA N° 02 /LEITURA NO 3° SENSOR 
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FONTE: O autor. 

 

 

 

 

 

FIGURA 52 – FRAGMENTAÇÃO DO CORPO DE PROVA NO 2° TESTE 

 

FONTE: O autor. 
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O terceiro teste foi feito com resultados similares, entretanto com tempo de 

reação maior (FIGURAS 53, 54, 55 e 56).  Os comportamentos observados no 

segundo e terceiro sensores deste corpo de prova não são claros, deixam muitas 

dúvidas sobre a propriedade de fragmentação, dificultando a aquisição e 

interpretação dos dados. Isto ocorreu devido ao processo de adesão do sensor ao 

corpo de prova não ter sido adequado.  

No terceiro teste ocorreu um padrão semelhante ao descrito no segundo 

teste, entretanto os indícios mostram que os danos gerados ocorreram com 

aproximadamente 2 horas de ensaio. Enquanto nos outros dois sensores os 

comportamentos não demonstraram padrões de danos para esse corpo de prova.  

Ao observar os estágios iniciais, notou-se que as tensões de tração superam 

a faixa de resistência esperada para rocha ensaiada. Dessa forma, iniciou-se a 

fragmentação do corpo ensaiado.  

O fabricante da argamassa afirma que a força unitária liberada pela 

argamassa expansiva pode chegar a ser superior a 80 MPa, passadas 4 horas de 

ensaio. Em laboratório não se pode afirmar com base nos ensaios que  essa 

pressão interna informada pelo fabricante foi atingida. 

 

 

FIGURA 53 – CORPO DE PROVA N° 03 /LEITURA NO 1° SENSOR 
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FONTE: O autor. 
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FIGURA 54 - CORPO DE PROVA N° 03 /LEITURA NO 2° SENSOR 

 

FONTE: O autor. 

 

 

 

FIGURA 55 - CORPO DE PROVA N° 03 /LEITURA NO 3° SENSOR 
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FONTE: O autor. 

 

1900ral

1900ral

,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

D
ef

o
rm

aç
ão

 (
μ

m
/m

) 

Tempo (horas) 



75 
  
 

FIGURA 56 – FRAGMENTAÇÃO DO CORPO DE PROVA NO 3° TESTE

 

FONTE: O autor. 

 

4.3 DESCRITIVO METODOLÓGICO 
 

4.3.1 Explosivos 
 

O descritivo metodológico terá como base a abertura de valas com utilização 

de explosivos. Dentre as configurações de malhas adotadas, a que obteve o melhor 

resultado para o desmonte foi a malha de perfuração da segunda tentativa com 2 

decks, diferenciada principalmente devido a potência das emulsões encartuchadas 

descritas em detalhe no item 3.2.1.2. 

 

1. Nesta configuração de carga, são carregados 2 níveis (decks) e detonados ao 

longo de um mesmo furo com retardos diferentes; 

2. Carregamento dos furos com cartuchos; 

3. Posteriormente deve ser feita a verificação do carregamento e da posição dos 

cartuchos, o qual pode ser determinada com um tubo de PVC de 25 mm; 
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4. Tamponamento dos furos deve ser feito com material granular (areia) para 

preenchimento do espaço anelar do furo e posteriormente sendo coberto com 

mantas para proteção contra lançamento de fragmentos. 

 

4.3.2 Argamassa expansiva (AEx) 
 

Para a elaboração do descritivo metodológico para utilização da AEx 

em campo, observou-se o especificado pelos fabricantes de forma a atender 

os princípios básicos para a utilização da argamassa expansiva. Fato esse 

associado à experiencia e conhecimentos obtidos a partir dos resultados em 

laboratório e em sítio experimental.  

 

1. O primeiro passo deve ser o de classificação do maciço quanto ao grau de 

alteração e o grau de fraturamento, os quais não devem ser inferiores a A2 e 

F2 respectivamente (Tabela 8);  

2. A aquisição do produto deve ser orientada em observância as condições 

geotécnicas da rocha, assim como as variações de temperatura no período 

destinado as escavações, isso devido as várias faixas de temperatura que o 

produto e comercializado;  

3. Será necessário apenas um recipiente, com capacidade suficiente para 

misturar uma quantidade de 10 a 15 kg do produto com água, na proporção 

de 30% em peso, ou seja, aproximadamente 1,5 litro de água para cada saco 

de 5 kg do produto;  

4. Despejar lentamente o conteúdo misturando o pó com a água até obter uma 

mistura fluida e homogênea; 

5. O produto deve ser adicionado sempre sob agitação, alcançando-se uma 

pasta cremosa, fluida e homogênea, sem grumos; 

6. Os furos devem ser preenchidos imediatamente após à mistura 

(homogeneização) com argamassa; 

7. Os furos devem apresentar-se limpos sem qualquer tipo de contaminação, 

bem como o recipiente onde a mistura será feita (óleo, graxa ou substâncias); 

8. O furo não deverá conter água no seu interior para não modificar as 

proporções definidas pelo fabricante; 
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9. Os diâmetros dos furos, bem como a distância entre os furos, devem manter a 

mesma proporção: 

a) Diâmetro do furo: de 25 mm a 50 mm  

b) Distância entre furos: de 30 a 60 cm; 

c) Inclinação dos furos: de 45° a 60°. Não deve haver comunicação entre 

os furos, para não ocorrer perda da mistura. 

10. Os furos devem estar totalmente preenchidos com argamassa até a boca dos 

furos. 
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5 DISCUSSÃO 
 

Ao se avaliar a fragmentação de rochas, conclui-se que certos métodos de 

lavras e de desmonte geram mais rejeitos que outros métodos. Normalmente, a não 

utilização de explosivos são mais aconselhadas para se evitar a produção de 

rejeitos. (BERNARDO, 2004). Os procedimentos para a abertura de valas com 

utilização de explosivos apresentaram falhas sistemáticas nas detonações nas duas 

baterias a que foram propostas, com produtos não deflagrados. Isto se deu devido 

ao grau de confinamento ocasionado pelo carregamento manual dos fogos. Neste 

sentido, o carregamento, ou seja, a introdução dos explosivos nas perfurações, deve 

ser feito com cautela, pois além dos riscos gerados quando não há o carregamento 

apropriado, pode ocorrer a não-explosão (produtos não deflagrados) dos cartuchos 

em alguns furos, uma vez que a eficiência de fogo depende do correto carregamento 

(RICARDO; CATALANI, 2007). 

Outra variável a ser considerada é a tendência natural da rocha em 

fragmentar-se ao longo dos planos de fraturas, fator que dificulta a avalição dos 

procedimentos de escavabilidade do maciço, tanto na utilização de explosivos 

quanto na aplicação da argamassa expansiva (AEx). Com o intuito de minimizar as 

dificuldades inerentes aos planos de fraqueza naturais de cada rocha, recomenda-se 

a adoção de técnicas de desmonte escultural, também chamado de detonação 

controlada (SILVA; ALVARES, 2011). Essa técnica, propõem empregar nas 

escavações de rocha, quando se deseja obter uma melhor definição geométrica, 

diminuindo a formação de overbreaks, para que a escavação não ultrapasse a linha 

de projeto, minimizando os efeitos das cargas explosivas sobre o maciço 

remanescente  

O resultado da aplicação do desmonte escultural é uma face regular, bem 

cortada e de melhor aspecto estético de forma a preservar as características 

estruturais da rocha. Os furos devem estar bem alinhados com a finalidade de 

proporcionar a condição fundamental para o total aparecimento da vala definida no 

projeto de execução. Os explosivos utilizados neste tipo de detonação devem ter 

baixa expansão gasosa, para evitar que o escape dos gases proporcione o 

aparecimento excessivo de trincas em direções não desejadas (ADARSON; BAILEY, 

1999). O desmonte escultural implica em uma maior dificuldade de execução, porém 

permite respeitar o contorno de escavação desejado. 
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A preparação das configurações para as detonações mostrou-se complexa, 

com elevado grau de conhecimento técnico para aplicação do método, sendo de 

fundamental importância sua execução por mão de obra especializada (e.g., BRASIL 

2017). Neste contexto, destaca-se a importância do tamponamento, procedimento 

que consiste na operação de preenchimento adequado do furo. Este pode ser feito 

através dos detritos da própria perfuração (argila, areia ou argamassa de argila), ou 

com materiais externos (RICARDO; CATALANI, 2007). Esta proporção deve ser 

executada por equipe qualificada e treinada, pois a operação confina a carga 

explosiva para obter o máximo de rendimento do explosivo quando se tem a 

detonação de vários furos de uma vez. O tamponamento evita que os cartuchos 

sejam deslocados para fora dos furos, para não danificar os fios das espoletas 

elétricas ou o cordel detonante.  

Os resultados obtidos no sítio experimental a partir da utilização de 

explosivos permitiram concluir que é possível atingir a profundidade e o diâmetro 

desejados no projeto com as configurações empregadas na segunda bateria de 

testes, de acordo com a configuração definida por Oloffson (1988).  

Os testes com argamassa expansiva apresentarem vantagens citadas nos 

catálogos das fabricantes FRACT-AG e DEMOX, em relação ao uso de explosivos, 

tais como: não exigência de licenças especiais, de transporte e armazenagem; 

ausência vibrações, explosões ou emanação de gases; e não poluição acústica. Tais 

fatores resultariam em ganho de recuperação, pois há minimização de microfissuras 

interiores ao maciço, diminuição da mão de obra especializada, e consequente 

aumento substancial da segurança dos trabalhadores. (SOUSA, 2007).  

Entretanto, os resultados obtidos no sítio experimental não foram satisfatórios 

para os ensaios com argamassa expansiva, pois para os casos de aberturas de 

valas em rocha em confinamento, ou seja, onde há necessidade de gerar face livre 

para a fragmentação, as fragmentações esperadas não foram eficientes. Os fatores 

que contribuem para a ineficiência da argamassa expansiva no processo de abertura 

de valas quando não existe uma face livre no maciço são em função do elevado 

grau de fraturamento da rocha observado em campo. A maior quantidade de fissuras 

do maciço não permite a acomodação do produto dentro dos furos executados, 

diminuindo ou até inutilizando as reações de aumento de pressão nas paredes dos 

furos.  
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Para amenizar os efeitos de fragmentação rochosa nos furos, por mais que os 

fabricantes não aconselhem o tamponamento total a não ser em casos de chuva      

(CHIMICA EDILE, 2015), devem ser cobertos com um material impermeável, não 

devendo haver água dentro dos furos. Em caso de grande infiltração devido ao 

fraturamento do maciço, ou onde existirem muitas fissuras que não permitam o 

enchimento correto do furo, aconselha-se encamisar o furo, posicionando no interior 

do furo um tubo plástico de PVC para posterior preenchimento.  

Durante os testes de campo, o tempo de reação da argamassa dependente 

da temperatura ambiente foi o outro fator que impossibilitou que a reação ocorresse 

dentro dos parâmetros estabelecidos pelos fabricantes. (CHIMICA EDILE, 2015), 

considerando que as oscilações de temperatura no ambiente externo variaram ao 

longo do dia. Portanto, não se pode precisar qualitativamente e quantitativamente as 

reações químicas passíveis de serem geradas por ocasião de grandes oscilações 

térmicas durante um dia, após à aplicação da AEx no maciço rochoso.  

Nos ensaios realizados em laboratório, em ambiente com controle de 

temperatura, a determinação da faixa de temperatura para o tempo de ração da AEx 

foi relativamente acurada, ficando clara a eficácia da argamassa expansiva na 

fragmentação/desagregação de corpos de prova de rocha calcária. Os testes 

mostraram que o corpo de prova não apresentou fissuras ou trincas até o momento 

da injeção de argamassa e início da reação. Entretanto, não se pôde aferir se a 

pressão interna atingiu os valores especificados pelo fabricante. Os indícios 

observados por meio das leituras nos sensores mostraram apenas que o processo 

de fragmentação ocorreu nas horas iniciais do procedimento de aplicação da AEx. 

Um comparativo em termos de benefícios socioambientais deve ser 

considerado na eficácia dos métodos de desmonte de rochas estudados. Neste 

contexto, destaca-se a geração de resíduos sólidos proveniente da prática de 

fragmentação de maciços rochosos. Os principais desafios são referentes aos 

descarte e manuseio adequados dos resíduos, uma vez que são, geralmente, 

custosos e de difícil implementação. (MOURA; LEITE 2011). Ressalta-se ainda a 

importância do impacto sonoro e qualidade do ar.   

Os impactos ambientais pertinentes à utilização de explosivos ocorrem 

principalmente quando sua aplicação é feita sem as técnicas específicas para a 

atividade do desmonte de rocha, especialmente em áreas próximas a centros 

urbanos. Tais impactos abrangem interferências em águas superficiais; deterioração 
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da qualidade do ar pela emissão de gases e poeiras; vibrações e ruídos; 

ultralançamentos de fragmentos de rochas. (ABNT, 2005; BERNARDO, 2004). Além 

desses fatores, essa atividade deve ocasionar erosão da zona de lavra, migração de 

aves/mamíferos, alteração paisagística, desvalorização imobiliária e conflito no uso e 

ocupação do solo. (PONTES, 2013).  

A argamassa expansiva, por sua vez, apresentou algumas vantagens em 

sua aplicação, porquanto é necessário o mínimo de perfurações na rocha, além ser 

de simples aplicação, o que exclui a necessidade de mão-de-obra qualificada. 

Destacam-se ainda os impactos sonoros e dispersão de gases, uma vez que são 

quase nulos, tornando o método com a utilização de AEx ambientalmente eficiente 

tanto centros urbanos quanto em regiões afastadas. Outro benefício consiste na 

possibilidade de se obter cortes lineares, os quais contribuem para o melhor 

aproveitamento e acabamento dos blocos, ou seja, preservam as características 

geotécnicas da rocha. (CUNHA et al., 2005). O resíduo consiste no fator negativo, 

em que o material desmontado propriamente requer destinação apropriada.  

Portanto, para a execução de cavas para instalação de postes de LT com 

profundidades de até 3,30 m e diâmetro de 1,00 m, os métodos com utilização de 

explosivos para abertura de vala utilizando dois ou três decks com tempos distintos 

de detonação apresentou os melhores resultados, com desmontes mais eficientes. 

Com base nos resultado de laboratório, a utilização de argamassa expansiva pode 

ser eficaz em casos específicos em locais com pouca variação de temperatura e em 

rocha sã, pouco fraturada, com face livre disponível.  
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6 CONCLUSÃO  
 

As áreas em que o desmonte de rocha é necessário, principalmente em 

ambientes próximos às zonas urbanas ou ambientes sob condições geológicas 

desfavoráveis, podem ocorrer distúrbios associados a operação de desmontes, os 

quais podem resultar na necessidade de um amplo e extensivo controle das 

condições do terreno. Dessa maneira, registra-se uma tendência crescente no 

emprego de técnicas mais modernas e/ou mais apuradas, as quais apresentem 

menores restrições em sua utilização. 

As duas técnicas estudadas apresentaram vantagens e desvantagens em 

sua utilização para abertura de valas para implantação de linhas de transmissão. Os 

explosivos são de grande complexidade na sua utilização, devido aos cuidados que 

devem ser tomados, tais como lançamentos de fragmentos de rocha, vibrações, 

emissões de poeira, aumento dos ruídos, aumento do assoreamento de áreas e/ou 

de drenagens adjacentes às minerações, além da alteração visual e paisagística. 

Para que o uso de explosivos se torne eficaz deve acontecer o acompanhamento 

em loco de equipe técnica experiente a altamente qualificada para elaboração do 

plano de fogo e definição das diretrizes para execução de cortes esculturais quando 

necessário. Além disso, seria necessária aquisição para o mercado interno brasileiro 

de produtos explosivos de baixa sensibilidade ao dead-pressing. 

A AEx, por sua vez, não apresenta os mesmos riscos associados aos 

explosivos, tais como geração de ruídos e gases. Entretanto, a partir dos ensaios 

com argamassa expansiva em sítio experimental foi observado que esse método 

não foi eficaz para a fragmentação do maciço rochoso para a escavação de valas e 

subsequente instalação de postes para linhas de transmissão. Oscilações 

acentuadas de temperatura, fator que não pode ser controlado em campo, não 

permitiram a reação completa do AEx, bem como o elevado grau de fraturamento do 

maciço, o qual não reteve adequadamente a AEx nos furos, perdendo assim sua 

ação fragmentadora  

Por outro lado, considerando os resultados em laboratório, a qualidade e a 

segurança de operação, pode-se concluir que o emprego de argamassa expansiva 

no desmonte apresenta vantagem competitiva em relação ao método com o uso de 

explosivos, quando atendidos os parâmetros determinados pelo fabricante, se 
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empregados em rochas sãs e pouco fraturadas e em regiões de baixas oscilações 

térmicas.  

A partir do observado nos resultados obtidos no sítio experimental, bem como 

os resultados de laboratório, propõem-se que em áreas rurais que não apresentem 

riscos às comunidades, onde não ocorra face livre no maciço utilize-se explosivos, e 

em áreas urbanas ou mesmo rurais que apresente riscos às comunidades utilize-se 

argamassa expansiva. Entretanto, para o caso da não existência de face livre no 

maciço, recomenda-se o estudo para a utilização dos dois métodos em conjunto, 

usando os explosivos de forma reduzida no desmonte primário e afim de gerar a 

face livre para posterior injeção da argamassa 
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7 TRABALHOS FUTUROS 
 

Para o desenvolvimento de trabalhos futuros e aplicação em campo é 

necessário considerar a diversidade dos parâmetros geotécnicos da rocha, afim de 

estabelecer parâmetros mínimos para a aplicação da AEx. Dessa maneira, para 

trabalhos futuros os testes em campo seriam substanciais e mostrariam maior 

resultado se os parâmetros geotécnicos como alteração e principalmente o grau de 

fraturamento da rocha fossem aplicados em diferentes tipos de rochas, ou seja, 

rocha com gênese diferente. Adicionalmente, a qualificação e quantificação da 

diversidade geotécnica deveriam ser associadas ao controle ambiental para obter 

diferentes parâmetros durante o tempo de reação da AEx e comprovar a sua 

aplicabilidade.  

Outra possibilidade seria a execução de uma malha quadrada, com uma 

linha central de furos sem o preenchimento com a AEx, afim de gerar espaço para a 

posterior expansão do maciço. Neste caso, os furos inclinados devem ter entre 45º e 

60º graus, os quais não poderiam se comunicar para evitar perda do material e 

consequentemente diminuição na força fragmentadora da AEx. 

Adicionalmente, durante os testes em laboratório, seria importante instalar 

sensores para a verificação de expansão na vertical. Dessa maneira, poder-se-ia 

determinar os reais riscos de ultralançamentos em campo, bem como a possibilidade 

de tamponamento dos furos carregados com AEx, afim de se obter um melhor 

aproveitamento dos carregamentos com preenchimento completo dos furos. 

Um fator importante que deve ser observado é a possibilidade da aplicação 

da AEx em condições de temperatura mais estáveis. Esse controle poderia ser 

realizado em diferentes estações ao longo de um ano afim de determinar as faixas 

propícias em cada período, construindo uma associação com os parâmetros 

geotécnicos da rocha a ser desmontada e a estação climática. 
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