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RESUMO
O presente trabalho, intitulado Estudo de Plano de Fogo para Otimização dos
Custos de desmonte e maior eficiência, se apresenta como uma avaliação das
variações dos parâmetros do plano de fogo para desmonte de rocha a céu aberto e
mina subterrânea, destinado à produção de agregados. Um condicionante que
interfere diretamente no dimensionamento e nos custos do plano de fogo é a
fragmentação, pela detonação, da rocha em função de sua destinação final. Para
obtenção de uma fragmentação de qualidade, com características que atendam o
método de produção do agregado, assim como compatível com os equipamentos
utilizados pela empresa, o plano de fogo utilizado no desmonte primário do maciço
deverá ser bem definido. A fragmentação do maciço foi estudada onde inicialmente,
procurou-se analisar os resultados da fragmentação do maciço variando-se apenas
os parâmetros do plano de fogo, para um mesmo maciço rochoso, com o objetivo de
se obter parâmetros de avaliação de sua granulometria e analisar a melhor
fragmentação possível para a situação de produção de agregados. Em um segundo
momento, para o plano de fogo com melhor resultado, segundo sua fragmentação
ideal, foram alterados os tipos de explosivos usados e analisadas as variações na
fragmentação final. Os resultados esperados foram confirmados após a análise, onde
se pode observar que menores espaçamentos e afastamentos (malhas mais
“apertadas”) geram um resultado melhor na fragmentação do maciço e
consequentemente atingindo o objetivo principal que é a otimização dos custos para
o processo de desmonte do material.
Palavras chave: Plano de fogo; desmonte de rocha; fragmentação do maciço; custos.

ABSTRACT
The present work, entitled Fire Plan Study for Optimization of the Costs of
dismantling and greater efficiency, is presented as an evaluation of the variations of
the parameters of the fire plan for the clearing of open rock and underground mine, for
the production of aggregates. A condition that interferes directly with the design and
costs of the fire plan is the fragmentation, by detonation, of the rock as a function of its
final destination. To obtain a quality fragmentation, with characteristics that meet the
method of production of the aggregate, as well as compatible with the equipment used
by the company, the fire plan used in the primary clearing of the massif should be well
defined. The fragmentation of the massif was studied where initially, an attempt was
made to analyze the results of the fragmentation of the massif by varying only the
parameters of the fire plan for the same rocky massif, in order to obtain parameters for
the evaluation of its granulometry and to analyze the best possible fragmentation for
the aggregate production situation. In a second moment, for the fire plan with better
result, according to its ideal fragmentation, the types of explosives used were changed
and the variations in the final fragmentation were analyzed. The expected results were
confirmed after the analysis, where it can be observed that smaller spacings and
spacings (tighter meshes) generate a better result in the fragmentation of the massif
and consequently reaching the main objective that is the optimization of the costs for
the process of dismantling of material.
Keyword (s): Fire plan; rock clearing; mass fragmentation; costs.
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1. INTRODUÇÃO
Vários autores têm estudado modelos de interação explosivo-rocha, que
fornecem uma descrição útil do processo de detonação como um "background" para
modelar o processo de fragmentação da rocha por explosivos. Esse projeto apresenta
um resumo dos resultados dos trabalhos desses pesquisadores, que estudaram e
construíram modelos para a previsão da fragmentação do desmonte a explosivo. De
acordo com Morais, Juarez L. (2004), esses modelos foram reunidos para possibilitar
a construção de um programa de computador para simulação da fragmentação. A
finalidade principal da simulação é a previsão da curva granulométrica da pilha
detonada. Isto possibilita a alteração dos parâmetros dos planos de fogo de forma a
atingir a fragmentação desejada para cada detonação.
Iramina (2015), descreve que fragmentação e distribuição granulométrica
adequadas que permitem carregamento, transporte, manuseio e beneficiamento
eficientes (forma adequada, sem excesso de finos ou blocos muito grandes) podem
ser definidas com:


DESMONTE PRIMÁRIO: Pode ser chamado também de desmonte de
produção. O objetivo é fragmentar e liberar a rocha preparando-a para a sua
escavação através de pás-carregadoras, escavadoras, “draglines” ou tratores.
O montante de preparação ou condicionamento da rocha, a ser feito pelo
desmonte por explosivos, depende tanto das características do maciço
rochoso, como do tipo, tamanho e modo de operação do equipamento de
escavação.



DESMONTE SECUNDÁRIO: Quando o desmonte primário não produz blocos
com tamanhos adequados para as operações subsequentes (blocos muito
grandes) há a necessidade de novos desmontes. -“Fogacho” – uso restrito em
minerações e pedreiras localizadas em áreas urbanas; - Martelo rompedor
hidráulico; - “Drop Ball”; - Bolderbuster.
“Para garantir uma maior precisão na previsão da fragmentação obtida
no desmonte, principalmente para os finos, foi desenvolvido o modelo de
duas componentes a pilha resultante do desmonte pode ser considerada uma
mistura de dois conjuntos de fragmentos de rocha. O primeiro conjunto
origina-se da rocha relativamente próxima ao furo. Esse conjunto de
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fragmentos tem ruptura compressiva-cisalhante; a influência da estrutura do
maciço rochoso tende a ser muito pequena no resultado dessa fragmentação.
O segundo conjunto de fragmentos de rocha, tipicamente com granulometria
mais grosseira do que o primeiro, é proveniente da rocha mais distante do
furo. Esses fragmentos de rocha são criados por ruptura por tração, por meio
da abertura e extensão de fraturas preexistentes, planos de acamamento e
descontinuidades do maciço rochoso. Esse conjunto de fragmentos abrange
uma região muito maior do que a região da primeira componente de
fragmentação”.Morais, Juarez L. (2004, pag 109).

1.1DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
A pressão em torno das empresas por maior qualidade de seus produtos e
serviços e menores custos de produção é cada vez maior. O uso de explosivos para
o desmonte de rochas na indústria mineral de agregados para construção civil é
muito comum, e também significativo quando avaliado o custo total da tonelada
desmontada.
O segmento deste tipo de agregados para a construção civil é caracterizado pela
acirrada concorrência e fusões empresariais, a fim de proporcionar maiores reduções
de custos e aumento do poder de competitividade.
O conhecimento do uso de determinadas técnicas de desmonte, como a
conjugação do uso adequado de explosivos e malhas de perfuração (diâmetro de furo
e espaçamento) em seus processos de desmonte de rochas pode contribuir direta e
indiretamente, de modo decisivo, no custo operacional da lavra, se tornando um
diferencial competitivo para a mineradora.
O problema central do desmonte por explosivos é sua otimização, o que envolve
aspectos da perfuração, da carga explosiva nos furos e da detonação em si, com base
nesses parâmetros decidimos ir a fundo para descobrir quais fundamentos para
Melhoria dos Desmontes de Rocha com Explosivos?

Figura 1 - Planejamento Executivo

FONTE: MANUAL TONIOLO, BUSNELLO, 2018.

1.2 OBJETIVO
1.2.1 OBJETIVO GERAL
Procurar fundamentos, através de comparativos financeiros e produtivos, para à
melhoria dos desmontes de rochas com explosivos.
1.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO
- Levantar as vantagens em termos de estoque no que tange o uso de explosivos
encartuchados e emulsão bombeada;
- Avaliar o custo comparativo da tonelada da rocha desmontada para os dois
processos propostos;
- Comparar a eficácia do processo de desmonte de rocha a partir do uso de processos
diferentes (encartuchado e emulsão bombeada);
- Identificar as limitações do uso da emulsão bombeada no processo de desmonte de
rochas.

1.3 JUSTIFICATIVA
Com a crescente competição do mercado, as empresas precisam adotar
alternativas e processos produtivos capazes de posicioná-las competitivamente no
mesmo, este estudo se justifica, pelas abordagens: No cenário em que a otimização
no custo de desmonte de rocha através do uso de emulsão bombeada em
comparação aos explosivos encartuchados, se apresenta como uma importante
alternativa para as organizações, tendo em vista a significância do custo
dos explosivos neste processo. De acordo com ANEPAC.ORG (2018) as atividades
envolvendo pesquisas de otimização tornam-se muito requeridas pelo mercado atual,
considerando que o papel de reduzir custos e alavancar produtividade vem sendo
assumido pelos Engenheiros de Produção dentro das mais diversas organizações,
como as mineradoras.
Figura 2 - Cronograma da Organização
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2. METODOLOGIA
O método de pesquisa desse estudo é o indutivo e sobre método, Marconi e
Lakatos (2007, p.110), descrevem que visa “[...] a aproximação dos fenômenos que
caminha geralmente para planos cada vez mais abrangentes, indo das constatações
mais particulares às leis e teorias (conexão ascendente)”. Essa metodologia indutiva
foi escolhida para saber os fatores que formam o preço, e para isso é necessário
observar, registrar, analisar situações ocorridas referente a trabalhos com explosivos,
pesquisando essas variáveis é possível projetar os novos valores para a formação do
novo preço. No que refere aos objetivos, essa pesquisa será descritiva. Cervo e
BERVIAN (2002, p.660), afirmam que “[...] a pesquisa descritiva observa, registra,
analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipula-los”.
Para a formação de preço será necessário descrever tudo o que ocorre, isso é
importante porque pode-se identificar todas as técnicas e fatores que estão no uso de
explosivos e relaciona-las a formação do preço. Após a coleta das variáveis envolvidas
pode-se determinar o que pode mudar o preço do serviço usando o explosivo no
desmonte de rocha. O procedimento de pesquisa é realizado por meio de um estudo
de caso. Sobre o estudo de caso, Cervo e Bervian (2002, p.67) descrevem que tratase de “[...] pesquisa sobre um determinado indivíduo, família ou grupo ou comunidade
que seja representativo do seu universo, para examinar aspectos variados de sua
vida. Segundo GIL (2010, p.37-38):
“O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente
utilizada nas ciências biométricas e sociais: Consiste no estudo profundo e
exaustivo de um ou poucos de objetos, de maneira que permita seu amplo e
detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros
delineamentos já considerados”.

Para essa pesquisa foi escolhido o estudo de caso porque tem como foco
identificar, explorar o que ocorre atualmente e entender a forma e procedimentos que
estão envolvidos na formação de preço. Desta forma direcionando o estudo ao
problema pode-se ter o resultado desejado em relação aos fatores responsáveis pela
formação do preço. A abordagem do problema será de pesquisa qualitativa e
quantitativa. Para LAKATOS E MARCONI (2011, p.269):

“[...] a metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento
humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos,
atitudes, tendências de comportamento etc”.

A escolha pela abordagem qualitativa e quantitativa se dá pelo fato que é preciso
investigar, juntar dados, quantidades, descrever os fatores que fazem variar o preço
do metro cúbico de desmonte de rocha e com essas informações será possível
identificar de como ocorre os preços, tornando a empresa mais lucrativa e competitiva
neste ramo de detonação.

3. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO:
*Tipos de Perfuratrizes
Segundo Ricardo e Catalani (2007), os furos feitos a distâncias predeterminadas,
em diâmetros que no Brasil varia de 33 mm a 100 mm, requerem a utilização da
perfuratriz, sistemas de avanço, apoio e locomoção e fonte de ar comprimido. 12 As
perfuratrizes usadas na escavação de rocha são classificadas em: percussivas,
rotativas, percussivo-rotativas e de furo-abaixo (DTH).
*Percussivas
A perfuratriz percussiva reproduz um giro na broca, imediatamente após cada
golpe. Esse giro, sempre de um pequeno arco de círculo, é, portanto, descontínuo.
Assim, ocorre a perfuração manual, caracterizada por dois movimentos distintos e
independentes: golpeamento da broca, seguido de rotação da broca. O acionamento
geralmente é por ar comprimido, mas também à gasolina (para pequenos trabalhos)
ou hidráulica (muito pesadas) (RICARDO E CATALANI, 2007).
*Rotativas
O equipamento é montado sobre uma plataforma, permitindo uma maior
facilidade de locomoção e não há percussões, pois a perfuratriz transmite à broca
somente movimento de rotação, podendo demolir a rocha por corte, abrasão e
esmagamento. São utilizadas para furos de grandes profundidades, como
prospecções geológicas, poços artesianos, prospecção e exploração de poços
petrolíferos. Também utilizados para perfuração das rochas para a introdução de
explosivos (RICARDO E CATALANI, 2007).
*Percussivo-rotativas
Ao contrário da perfuratriz percussiva que apresenta porte menor e tem rotação
da broca descontínua, as perfuratrizes percussivo-rotativas possuem percussões
sobre a broca, além da rotação contínua. Geralmente utilizada para perfuração de
diâmetro maior (38 mm a 89 mm), podendo chegar a 125mm. O movimento da rotação
pode ser produzido por motor de pistões, colocado no cabeçote do equipamento ou

por motor independente. Ambos a rotação é reversível, facilitando, assim, o
alongamento da broca e a retirada da perfuração (RICARDO E CATALANI, 2007).
*Furo-abaixo (DTH)
Ao se atingir profundidades razoavelmente grandes para o avanço do furo, o
esforço percussivo produzido na superfície é transmitido por meio das hastes até a
extremidade do furo, acarretando uma dissipação de energia prejudicando o avanço
da perfuração. A perfuratriz furo-abaixo evita essa dissipação de energia, uma vez
que o mecanismo de percussão está na extremidade da broca, junto à coroa, parte
mais extrema da broca e que efetivamente trabalha contra a rocha. Geralmente é
aplicada em pedreiras de bancadas altas, acima de 20m e possui um diâmetro de
75mm a 225mm. As vantagens é que a limpeza do furo é mais eficiente e o rendimento
em metros de furo é maior para a mesma quantidade de ar comprimido, e, as
desvantagens, em que a velocidade de perfuração e a vida útil das pastilhas são
menores, não trabalham muito bem em rochas fraturadas ou na presença de água
(RICARDO E CATALANI, 2007).

Figura 3 – Perfuração Horizontal

Figura 4- Perfuração Vertical
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3.2 AVANÇOS
Para que se possa progredir com o furo e que ocorra um bom trabalho de
demolição da rocha, é necessário um esforço sobre a perfuratriz. Nas perfuratrizes
manuais, o operador executa o esforço, porém com a redução de custos da mão-deobra e aumento da produção, avanços que dispensam o esforço humano foram
desenvolvidos. Estes sistemas de avanço exercem pressão sobre o equipamento,
podendo ser pneumático, de corrente e de parafuso (RICARDO E CATALANI, 2007).
*Avanço Pneumático
O seu acionamento se dá por ar comprimido. Um conjunto pistão-cilindro é ligado
à perfuratriz, sendo o esforço sobre ela produzido pelo deslocamento do pistão contra
o cilindro apoiado em um ponto fixo. Este avanço foi muito utilizado na escavação de
túneis, obtendo como vantagens a economia de mão-de-obra, a pressão de avanço é
mantido com maior uniformidade e uma maior produtividade da perfuratriz. Nas
escavações a céu aberto apareceram com o nome de “bencher” (RICARDO E
CATALANI, 2007).
*Avanço de Corrente
Diferente do avanço pneumático, o esforço é exercido mecanicamente por uma
corrente ligada à perfuratriz, tracionada provocando uma pressão da perfuratriz contra
a broca, e desta contra a rocha. Nas escavações a céu aberto, o avanço da corrente
é largamente utilizado, embora a perfuração possa não ser muito exata com relação
à direção, e sendo a pressão exercida sobre a perfuratriz constante, quanto mais
branda a rocha, maior a velocidade de perfuração (RICARDO E CATALANI, 2007).
*Avanço de Parafuso
Igual ao avanço de corrente, este avanço também é feito mecanicamente, mas
há a substituição da corrente por um longo parafuso. O avanço de parafuso quando
comparado ao de corrente apresenta maior rapidez na perfuração, a posição do motor
na extremidade superior torna-o menos vulnerável a choques e a vida útil do parafuso
é da ordem de 50 mil m de perfuração, mas no caso do parafuso ser danificado, ele
deverá ser substituído e sua estrutura de suporte de liga de alumínio é facilmente
prejudicada por choques (RICARDO E CATALANI, 2007).

3.3 LOCOMOÇÃO DAS PERFURATRIZES
É necessário o deslocamento dos equipamentos para que se possa perfurar
diferentes furos localizados no canteiro de obras e após esse processo, a retirada e
abrigo dos mesmos para que ocorra a detonação, e consequentemente, o
deslocamento para novas frentes de trabalho (GERARD, 2006).
*Locomoção Manual
As perfuratrizes manuais são operadas e deslocadas manualmente por seus
operadores na sequência dos furos. Para distâncias maiores, o transporte é feito por
veículo, geralmente 16 um caminhão basculante que serve na linha de transporte da
rocha detonada (RICARDO E CATALANI, 2007).
*Locomoção Tracionada
Com a introdução de rodas e de uma estrutura de suporte, os deslocamentos
ficaram mais simples e a produção das perfuratrizes não dependeu tanto de mão-deobra. O equipamento foi montado em chassi sobre rodas, facilitando sua locomoção.
Com esta locomoção tracionada ocorreu o desenvolvimento de perfuratrizes maiores,
com maior produção (GERARD, 2006).
*Locomoção própria
Com a evolução do mercado, as perfuratrizes foram montadas sobre tratores,
geralmente sobre esteiras, dispensando a utilização de qualquer outro veículo auxiliar.
Assim, gerou a facilidade e rapidez de deslocamentos mais longes e também o
desenvolvimento de equipamentos mais pesados e com rotação independente. As
perfuratrizes montadas sobre esteiras facilitaram o acesso em rampas íngremes e o
deslocamento sobre terrenos irregulares, o que é comum no serviço de escavação de
rocha (RICARDO E CATALANI, 2007).
3.4 DIMENSIONAMENTO E SELEÇÃO DAS PERFURATRIZES
- Para selecionar e dimensionar as perfuratrizes deve-se seguir alguns parâmetros,
como:
- Velocidade de perfuração dos equipamentos;

- Litologia dos maciços rochosos – tipo de rocha a perfurar;
- Condições estruturais dos maciços rochosos.
*Velocidade da perfuração
Segundo Geraldi (2011), a velocidade é expressa em metros/minuto ou em
metros/hora, sendo este o principal parâmetro na escolha de uma perfuratriz nos
projetos de escavações em rocha. Para um mesmo tipo de rocha, a velocidade pode
variar muito, pois outros parâmetros influenciam na velocidade a ser alcançada, como:
- Classe e potência da perfuratriz a ser utilizada;
- Diâmetro de perfuração;
- Maior ou menor profundidade do furo;
- Tecnologias modernas utilizadas em perfuratrizes e ferramentas;
- Problemas operacionais;
- Perfil dos furos: verticais, inclinados ou horizontais. Em relação à velocidade de
perfuração deve-se estar atento às seguintes condicionantes:
- As perfuratrizes percussivas ou rotopercussivas terão um desempenho melhor do
que as rotativas em se tratando de rochas sãs, duras e resistentes;
- As perfuratrizes percussivas geralmente são mais lentas que as rotopercussivas;
- Furos de diâmetro superior serão executados mais lentamente que os de menor
diâmetro;
- Para furos com diâmetros acima de 45mm devem ser utilizadas perfuratrizes
montadas sobre carretas de perfuração, enquanto que de diâmetros inferiores à este,
as perfuratrizes percussivas manuais atendem de forma rotineira;
- Com o aumento da profundidade do furo, a velocidade da perfuração cai devido à
necessidade de manobras e acoplamento de hastes e pela perda gradual de energia
de percussão e rotação, provocada pela extensão e pelo peso da coluna de
perfuração;

- As perfuratrizes DTH terão melhor desempenho em furos profundos, se tratando de
rocha sã. Na situação de rocha alterada ou branda, as perfuratrizes rotativas terão
melhor desempenho;
- A velocidade das perfuratrizes hidráulicas são superiores quando comparadas às
perfuratrizes pneumáticas;
- Os próprios operadores e as condições mecânicas das perfuratrizes são os
problemas operacionais mais comuns, interferindo assim, na velocidade da
perfuração. As deficiências de ar comprimido, a capacidade instalada ou perda de
carga são os causadores dos problemas nas perfuratrizes pneumáticas;
- Os furos inclinados ou horizontais são perfurados com uma velocidade menor se
comparado com os furos verticais, mesmo com diâmetro e profundidade iguais. Em
furos horizontais, geralmente usados em escavações subterrâneas, são utilizados
braços, lanças ou avanços para suportar o peso da perfuratriz e impulsionar a
ferramenta contra a superfície rochosa, com isso a velocidade praticamente se iguala
a velocidade que os furos verticais atingiriam. É necessário estabelecer uma
velocidade de perfuração média que atenda aos planos de fogo e aos volumes de
escavação de rocha, previstos no projeto e nos cronogramas da obra 18 ou da
mineração. Após, será feito a seleção e a quantificação das máquinas necessárias e
o fornecimento de ar comprimido.
Segundo Geraldi (2011), outros fatores que podem interferir no cálculo da
velocidade são: maior grau de fraturamento do maciço; presença de faixas ou bolsões
de rocha alterada; condições topográficas locais; condições mecânicas da perfuratriz;
problemas de operação; manobras e posicionamento das perfuratrizes; necessidade
de furos com maiores diâmetros e maior profundidade dos furos.
*Emboque dos furos e pressão de avanço
Independente da perfuratriz em utilização, do diâmetro e a natureza do furo a
executar e a classe de maciço rochoso a perfurar, alguns cuidados deverão ser
tomados com relação ao emboque dos furos e a pressão de avanço. (GERALDI,
2011). O ponto de emboque do furo deverá estar convenientemente limpo, onde a
remoção manual o solo capeante e de lascas rochosas é muito importante. Ao se
prosseguir com a perfuração, já com a lança ou o braço da perfuratriz apoiado e

pressionado contra o maciço, o operador deverá utilizar a percussão e a rotação em
níveis reduzidos até que se configure o perfil ou a circunferência do furo. Para que
toda a energia gerada pelos impactos do pistão seja transmitida através da haste para
a coroa que vai quebrar a rocha, executando o furo, o operador deverá aumentar
gradativamente a percussão e a rotação, mantendo a pressão de avanço da
perfuratriz firme e constante. Caso isso não ocorra, poderá causar danos mecânicos
e uma queda brusca na velocidade de perfuração (GERALDI, 2011).
3.5 EXPLOSIVOS
3.5.1 Propriedades dos Explosivos
É importante conhecer as propriedades dos explosivos, pois, com os diferentes
tipos do mesmo, cada um será utilizado para um tipo de serviço. Do ponto de vista da
escavação a céu aberto, as propriedades são classificadas em (RICARDO E
CATALANI, 2007).
*Força
É a quantidade de energia liberada na detonação, expressa em porcentagem
(RICARDO E CATALANI, 2007).
*Sensitividade
Segundo Geraldi (2011), é a capacidade de um explosivo ser detonado por
choques. A nitroglicerina é extremamente sensitiva, sendo facilmente detonada.
*Velocidade
Após a explosão da rocha, ocorre uma reação química com a produção de luz,
calor e gases a uma pressão elevada. A velocidade com que a frente da reação
química avança num explosivo de forma cilíndrica é definida como velocidade de
detonação do explosivo. Esta velocidade varia de 1.500 a 7.500m/s (RICARDO E
CATALANI, 2007).
*Sensibilidade
É a capacidade de propagação da onda gerada pelo explosivo de um cartucho
a outro, ou de toda a coluna explosiva presente no furo. A sensibilidade pode ser

afetada pela falta de contato entre cartuchos ou por “vazios” criados em furos mal
carregados (GERALDI, 2011).
*Resistência à água
Ao se detonar uma rocha, é importante saber se tem concentração de água nos
furos, pois alguns tipos de explosivos não são resistentes à água, e assim, ficarão
neutralizados e não detonarão. Esta resistência é medida pelo número de horas em
que, tendo o explosivo ficado submerso em água, é ainda capaz de ser iniciado com
eficiência e detonar completamente através de uma espoleta nº 6, conforme o “Bureau
of Mines-USA” (RICARDO E CATALANI, 2007).
*Densidade
Segundo Geraldi (2011), explosivos com maior densidade significam maior
concentração de carga explosiva por metro linear de furo, consequentemente
aumentando a razão de carregamento que é representada pela carga do explosivo
(kg) por metro cúbico de rocha a detonar.
*Segurança no manuseio
Para Ricardo e Catalani (2007), até o explosivo chegar à área de detonação, ele
sofre vários choques e transbordos, assim é de suma importância a segurança no
manuseio para que não ocorra a detonação com facilidade.
*Volume de gases
Segundo Ricardo e Catalani (2007), os gases se desenvolvem ao longo da
explosão e seu volume refere-se ao volume na temperatura e pressão de explosão,
sendo divididos em duas classes: baixa expansão gasosa (até 800L/Kg) e alta
expansão gasosa (acima de 800L/kg).
*Gases tóxicos
Os gases gerados a partir da explosão nas escavações em subsolos podem
causar nos trabalhadores do desmonte, dores de cabeça e náuseas (RICARDO E
CATALANI, 2007).

Estes gases são classificados em:

- Categoria A: até 22,6L/Kg – classe 1 (pouco gases tóxicos)
- Categoria B: de 22,6L/Kg até 46,7L/Kg – classe 2 (quantidade elevada de gases
tóxicos)
- Categoria C: mais de 46,7L/Kg e menos de 94,8L/Kg – classe 3 (quantidade elevada
de gases tóxicos).
3.6 Tipos de Explosivos
*Pólvoras negras
Com a descoberta da nitroglicerina, a pólvora foi sendo pouco utilizada. São de
baixa velocidade, enquadradas na categoria de baixos explosivos, muito
higroscópicas, não podem ser utilizadas na presença de água. A pólvora é produzida
em dois tipos (RICARDO E CATALANI, 2007):
- Tipo A: Praticamente utilizada para cortar pedras na produção de paralelepípedos,
lajotas para revestimento de pisos e paredes, sendo pouco utilizada para desmonte
intensivo de rocha.
- Tipo B: Utilizada na detonação de argilas e folhelhos, sendo de menor força e mais
lenta.
*Gelatinas e Semi – Gelatinas
Utilizados no desmonte de rochas muito duras, médias, a céu aberto,
subterrâneas ou subaquáticas e apresentam alta resistência à água, baixa quantidade
de nitroglicerina, menor velocidade e custo (MANUAL BRITANITE, 2010).
*Anfos
Basicamente composto de nitrato de amônia e é necessária a utilização de outro
explosivo semigelatinoso, gelatinoso ou de um reforçador para iniciar o processo de
detonação. Não possuem resistência à água, contém baixa densidade e baixo custo.
Por ter baixa densidade, é utilizado para preenchimento de carga de coluna
(RICARDO E CATALANI, 2007).

*Granulados
Segundo Ricardo e Catalani (2007), são em formatos de grãos e é necessária a
detonação prévia de uma carga explosiva para dar início à explosão dos granulados.
Não possuem resistência à água, são de baixa densidade e são facilmente
manuseáveis a granel e adequados ao carregamento pneumático dos furos.
*Lamas explosivas
Possuem consistência de uma pasta fluida contendo principalmente água em
sua fórmula. Têm alta densidade e por ter uma consistência pastosa, ocorre o
preenchimento total do furo, ajudando assim, na energia liberada. Pode ser aplicado
em quase todos os tipos de rocha (RICARDO E CATALANI, 2007).
*Pastas
Semelhantes às lamas explosivas, porém não contém nenhuma sensibilização
por nitroglicerina e por conter uma adição de partículas metálicas finíssimas,
aumentam a quantidade de energia liberada (RICARDO E CATALANI, 2007).
*Emulsão Encartuchada;
Explosivo encartuchado com alto poder de ruptura, alta resistência à água e
grande potência de detonação. Ideal para aplicação em minerações subterrâneas, a
céu aberto, desmontes subaquáticos e construção civil em geral (MANUAL
BRITANITE, 2010).
*Emulsão Bombeável
São explosivos que preenchem totalmente o volume do furo, resultando em uma
melhor distribuição e transmissão da energia para a rocha, eliminado os espaços
anelares tomadores de energia. A facilidade na aplicação otimiza o ciclo de
carregamento e reduz os custo com mão-de-obra. Sua aplicação é feita por unidades
móveis de bombeamento, caminhões especiais (MANUAL BRITANITE, 2010).
*Escolha do Explosivo
Segundo Ricardo e Catalani (2007), para que se possa escolher o tipo de
explosivo certo, é necessário levar em consideração alguns fatores, como:
- Dureza da rocha (dura, média, branda);

- Tipo de rocha (ígnea, metamórfica, sedimentar);
- Natureza da rocha (homogênea fraturada);
- Presença de água;
- Região a que se destina (carga de fundo, carga de coluna);
- Diâmetro dos furos;
- Custo. Além das informações dos folhetos técnicos, é bom procurar informações que
permite uma previsão do desempenho do explosivo, como:
- Pressão de explosão;
- Velocidade de detonação;
- Volume de gases;
- Energia absoluta;
- Energia relativa;
- Razão linear de energia;
- Potência disponível. Outro fator importante é testar o explosivo com a rocha a ser
escavada e comprovar a sua eficiência antes de comprar uma grande quantidade.
*Acessórios de Detonação
É através dos acessórios que ocorre a detonação inicial, que provocará a
explosão, sendo estes utilizados na escavação a céu aberto:
- Espoletas simples;
- Espoletas elétricas;
- Cordel detonante;
- Acendedores;
- Reforçadores (“boosters”);
- Escorvas;
- Sistema Não Elétrico

3.7 Armazenamento e Manuseio dos Explosivos
Deve seguir estritamente aos regulamentos ditados pelo Ministério do Exército
através do R-105, não podendo o armazenamento, o manuseio e o transporte dos
explosivos serem feito de forma improvisada.
Segundo Ricardo e Catalani (2007), os explosivos e os acessórios de detonação
não podem ficar armazenados em um mesmo paiol. Este, deve se localizar a uma
distância mínima das ferrovias, rodovias e de outros paióis, conforme regulamento R105. Os explosivos devem ficar em local desmatado para evitar que eventuais
incêndios possam atingir os paióis e o acesso dos veículos deve ser de fácil acesso
para permitir a operação de descarga e carga dos explosivos com menores riscos.
*Carregamento dos Explosivos
O carregamento é a introdução dos explosivos nas perfurações e deve ser feito
com bastante cuidado, pois além dos riscos gerados, depende do carregamento a
eficiência do fogo. Quando o carregamento não é feito apropriadamente, pode ocorrer
a não-explosão dos cartuchos em alguns furos, o que acarretará um risco na operação
subsequente se não for detectado, localizado e solucionado a tempo. O carregamento
pode ser das seguintes formas (RICARDO E CATALANI, 2007):
*Carregamento manual
Segundo Ricardo e Catalani (2007), este tipo de carregamento é o mais utilizado
no Brasil. Após a introdução do explosivo no furo, ocorre o adensamento através de
soque. Executam-se cortes longitudinais de 10 a 12 cm de cada lado do cartucho para
ocupar o máximo volume no furo, o que não ocorre quando os cartuchos já vêm
perfurados ou embalados em papel fino. É importante obter um elevado adensamento
na carga de fundo, pois é onde se concentra a maior quantidade de explosivo. O
cartucho com a espoleta ou o cartucho com a ponto do cordel detonante, conhecidos
como escorva, nunca devem ser socados ou forçados e não devem ser introduzidos
em primeiro lugar, tendo, pelo menos, existir um cartucho como amortecedor.
O tamponamento é a operação de preenchimento adequado do tampão e pode
ser feito através dos detritos da própria perfuração (argila, areia ou argamassa de
argila e areia na proporção 1:2). O tamponamento confina a carga explosiva, obtendo
assim, o máximo de rendimento e quando se tem a detonação de vários furos de uma

vez, ele evita que seja deslocado os cartuchos para fora dos furos, mantendo todos
em sua posição. Precisa-se ter um 26 cuidado especial na hora do carregamento e do
tamponamento, para que não avariem os fios das espoletas elétricas ou o cordel
detonante (RICARDO E CATALANI, 2007).
*Carregamento mecânico
Utilizado nos países europeus e na América do Norte, foram testados e
aprovados. A partir destes testes, permitiu o carregamento mecânico através de tubos
metálicos de dinamite amoniacal gelatinizadas com 35% de nitroglicerina em furos
sem água. Quando se tem água, todas as dinamites gelatinizadas podem ser
carregadas através de tubos metálicos. No caso de uso civil, mesmo em furos secos,
são utilizados os tubos de polietileno. É feito por meio de ar comprimido a introdução
dos cartuchos através do carregador pneumático. Os cartuchos são introduzidos
manualmente através de uma culatra e conduzidos para dentro do furo através dos
tubos de polietileno ou metálico. (RICARDO E CATALANI, 2007).
Figura 5 - Carregamento com explosivos e acessórios.
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FONTE: MANUAL TONIOLO, BUSNELLO, 2018.

3.8 ESCAVAÇÕES DE ROCHA
Segundo Azevedo e Marques (2006), o processo de escavação consiste na
retirada de material de um maciço rochoso, produzindo uma abertura, cuja sua forma
depende dos processos operacionais. Existem dois objetivos principais quando se

trata de escavação de rocha: abertura de espaços para fins diversos e obter material
de valor econômico inerente.
Uma série de metodologias, técnicas de escavação mecânica ou com o auxílio
de explosivos, instrumentações e serviços auxiliares necessários para escavar,
desmontar, fragmentar ou cortar os maciços e blocos rochosos, atendendo a projetos
de obras civis ou a produção de minérios para fins industriais, denomina-se
“Escavações ou desmonte de rochas”. De acordo com a formação geológica do local
do empreendimento, incluem-se desde as escavações mecânicas em mantos
provenientes da alteração de maciços rochosos ou em sedimentos não consolidados,
chegando até as escavações em maciços mais resistentes, formados por rochas
alteradas e sãs (GERALDI, 2011).
*Escavações com Auxílio de Explosivos
O termo “escavação de rocha”, normalmente se refere às escavações em um
material mais duro e resistente, que equipamentos mecânicos convencionais não
conseguem desmontar 27 ou escavar, sendo necessário a utilização de explosivos ou
de métodos, materiais e artifícios auxiliares especiais (GERALDI, 2011).
Desta forma, podem ser consideradas inicialmente as seguintes classificações:
- Escavações, desmonte de rocha a fogo com explosivos.
- Escavações, desmonte de rocha a frio, por processos mecânicos e/ou com auxílio
de materiais expansivos. Além dessa classificação inicial, as escavações de rocha
podem ser realizadas em diferentes ambientes, abertos ou confinados, sendo
subdivididas em:
- Escavações a céu aberto. Execução de cortes em rocha, regularização de topo
rochoso, desmonte em bancadas, abertura de valas e trincheiras, aberturas de cavas
de fundação, desmonte de blocos de rocha, cortes e desmonte controlado para
obtenção de blocos de rocha.
- Escavações subterrâneas. Perfuração de poços verticais e raízes, execução de
galerias e túneis, câmaras subterrâneas e cavernas.
- Escavações subaquáticas. Derrocagens para ampliação de calado de portos e vias
navegáveis, para correções e ampliação de calha de rios, para passagem de dutos

especiais sob leito de rios, para remoção final de ensecadeiras e septos rochosos.
(GERALDI, 2011).
*Escavações Mecânicas a Frio
As escavações a frio consistem no emprego de técnicas, equipamentos,
materiais expansivos e outros artifícios especiais, que são utilizadas rotineiramente
na construção civil. Mas é na mineração principalmente, nas frentes de desmonte de
blocos de rocha para a fabricação de pisos e revestimentos, que as técnicas vêm
sendo desenvolvidas a cada dia. Devido ao fato desta indústria está em grande
atividade, com produção crescente em nível mundial, nos últimos anos ocorreu um
grande desenvolvimento na fabricação de novas ferramentas especiais para os cortes
de rocha, eliminando praticamente o emprego auxiliar de explosivos nestes cortes
(GERALDI, 2011).
Devido a impactos causados pelo emprego de explosivos como as vibrações em
áreas urbanas, a utilização de explosivos se torna restrita. Juntamente com as
questões ambientais envolvidas, o desenvolvimento de equipamentos especiais para
escavação a frio de túneis em rocha, os chamados TBM, TunnelBoringMachines, vem
se tornando cada vez mais uma nova metodologia, gradativamente mais empregada,
substituindo o método tradicional conhecido como Drill&Blast, com emprego de
explosivos.(GERALDI, 2011).
*Desmonte Escultural
Segundo Geraldi (2011), esta técnica é empregada nas escavações de rocha a
céu aberto quando se deseja obter taludes com uma melhor definição geométrica,
diminuindo a formação de overbreaks (escavações além da linha de projeto – offsets)
e minimizando os efeitos das cargas explosivas sobre o maciço remanescente. Em
escavações subterrâneas, o desmonte escultural vai gerar paredes e contornos de
abóbadas de túneis, poços e câmaras bem definidas, mais seguros para o andamento
dos serviços, obtendo-se também uma melhor conservação das condições
geomecânicas dos maciços onde estão sendo executadas as escavações. (GERALDI,
2011).

3.9 ESCAVAÇÕES
Escavação é o artifício para romper a compacidade do solo ou rocha, por meio
de ferramentas e métodos convenientes, tornando possível a sua remoção. As
operações de escavação são complementadas pelo carregamento do material
escavado e, transporte e carga, sendo desta forma um ciclo (OLIVEIRA E BRITO,
1998).
Segundo Geraldi (2011), os três parâmetros fundamentais para um projeto de
escavação de rocha são: obter primeiramente o volume a ser escavado e as metas
de produção (cronograma físico) do serviço à ser executado. Posteriormente qual o
destino da rocha escavada, podendo ser:
1- Destinada para uma ADME (área de deposição de material excedente)
preestabelecida.
2- Aproveitamento direto em obras como barragens e aterros por exemplo.
3- O beneficiamento mineral da rocha (tratamento). Por fim, o último
parâmetro, que define qual a faixa granulométrica que a rocha obtida deverá
estar em função de sua destinação final.
Condicionantes de suma importância como: a localização da área a ser
escavada (geografia e topografia), as condições geológico-geomecânicas e as
condições geométricas do projeto devem ser levadas em consideração.
*Desmonte de Rochas em Bancadas
Segundo Geraldi (2011), tomados estes cuidados para a elaboração do projeto,
parte-se então para a etapa de execução, em que para seu perfeito funcionamento, é
necessária em campo a preparação das frentes livres de escavação. Estas frentes
devem ser bem definidas para se obter os melhores resultados possíveis nas
operações de perfuração, detonação, carga e transporte do material detonado. O
melhor procedimento é dividir o perfil topográfico do maciço rochoso em praças de
serviços, criando inicialmente duas ou mais frentes independentes de ataque. Partindo
da cota mais alta do projeto, define-se o primeiro nível, e logo em seguida os demais
serão implantados de forma descendente, mantendo o mesmo desnível entre as
praças, sendo este de grande importância, uma vez que determina a profundidade

dos furos para as escavações de rochas com explosivos. Os desníveis não devem ser
muito altos, inseguros, pois poderão gerar problemas de natureza geotécnica e
executiva nas etapas de carga e transporte que serão realizadas na praça inferior
(GERALDI, 2011).
Segundo Gerard (2006), temos presente na bancada, três superfícies
características: Praça – superfície onde operam os equipamentos de carga e
transporte. Face – superfície vertical ou inclinada com a horizontal (2:1 ou 3:1) de
acordo com as condições geomecânicas do maciço em escavação (que determinam
a sua estabilidade) e também em função do plano de fogo a ser utilizado. Topo – onde
os equipamentos de perfuração abrem uma série de furos no maciço para detonação
da próxima frente.
Segundo Ricardo e Catalani (2007), existem vantagens em se adotar, em
determinados casos, face inclinada para a bancada, porque:
- Redução da sobrefuração no pé da bancada;
- Economia de explosivo, reduzindo-se o consumo por metro cúbico escavado;
- A face da bancada torna-se mais segura, talude inclinado, sempre mais seguro que
o vertical. Por outro lado apresentam desvantagens como:
- Maior possibilidade de ocorrerem desvios nas perfurações;
- Necessários maiores cuidados no embocamento do furo, reduzindo a produção;
- Dificuldade na marcação da inclinação correta do furo. Todos os furos devem
apresentar a mesma inclinação, o que é muito difícil de se conseguir, e ocorrendo
variações no ângulo de perfuração e convergência dos furos, em vez do desejado
paralelismo, resultará face irregular na bancada e mais aproveitamento do fogo. As
bancadas podem atingir altura de até 20 m, porém normalmente são definidas entre
8,00 e 15,00m, por motivos de segurança e operacionalidade das perfuratrizes. As
praças e as estradas de acessos rodoviários devem ser projetadas de maneira correta,
atendendo as necessidades de trafego e manobra dos equipamentos de carga e
transporte. Normalmente, a largura mínima de uma praça em desmonte de bancadas
deverá sempre atender a seguinte relação (GERALDI, 2011):

Esta conformação permite maior agilidade e desempenho dos equipamentos de
perfuração, carga e transporte. Também se torna necessária na obtenção dos
melhores resultados com a utilização de explosivos, a partir das frentes livres bem
estabelecidas. Este procedimento denominado desmonte em bancadas é muito
utilizado em obras onde grandes volumes são escavados diariamente. É preciso
sempre estar atento aos problemas de estabilidades das frentes durante e após os
serviços de escavação. Na linha final de corte (offset) das frentes é recomendável que
seja feito o desmonte escultural (GERALDI, 2011).
3.10 PLANO DE FOGO
Denomina-se Plano de Fogo, o projeto executivo para o desmonte de rocha com
uso sistemático de explosivos, onde serão definidos e apresentados preliminarmente
(GERALDI, 2006):
- O plano de perfuração.
- A qualificação e quantificação de explosivos.
- Os esquemas de ligação e iniciação entre os furos que serão detonados.
*Escolha do Plano de Fogo
O plano de fogo considerado o mais adequado para um determinado trabalho de
desmonte de rocha, dependerá, em primeiro lugar, do equipamento disponível para
sua execução. Atendidas as limitações do equipamento, é possível mais de um plano
de fogo factível. Opta-se pelo mais econômico, desde que seja eficiente, desmontando
a rocha em blocos de dimensões compatíveis com a finalidade do desmonte. De nada
adiantará um plano de fogo com baixo consumo de explosivos por metro cúbico e
também necessidades mínimas de furação, uma vez que resulte em blocos com
dimensões que não caibam no equipamento de carregamento, ou ainda que não
possam penetrar na boca do britador primário (RICARDO E CATALANI, 2007).
*Custo de Perfuração e Detonação
Segundo Ricardo e Catalani (2007), por meio dos valores do consumo de
explosivos e dos metros de perfuração por metro cúbico de rocha, determina-se o
custo da perfuração e detonação, sendo a soma de ambos um índice suficiente para
se analisar a conveniência econômica do plano de fogo.

𝐼𝐶 = 𝑞 .𝐴 + 𝑓 .𝑀
Onde:
q = consumo de explosivo por m³ de rocha no corte;
A = custo do Kg de explosivo;
M = custo do m de perfuração de determinado diâmetro;
f = metros de perfuração por m³ de rocha; Logo, ao menor valor de 𝐼𝐶, corresponderá
o plano de fogo de menor custo previsto.
*Parâmetros do Plano de Fogo
A elaboração de um plano de fogo envolve a determinação de vários parâmetros,
que devem ser considerados no desmonte de rocha. Os parâmetros principais que
devem constar em um plano de fogo são mostrados na figura abaixo sendo
relacionados a seguir e, com esses dados procede-se às perfurações do maciço, ao
carregamento do “fogo” e à sua detonação.
Figura 6 -Bancada para desmonte de rocha com os parâmetros do plano de fogo.

FONTE: MANUAL BRITANITE, 2012.

*Diâmetro de perfuração (D)
Segundo Geraldi (2011), com as metas de produção estabelecidas, escavação
de rocha, procede-se a determinação dos diâmetros de perfuração e a consequente
seleção e dimensionamento das perfuratrizes.

Segundo Cameron &Hagan (1996 apud Morais 2004) nas operações de lavra de
minas a céu aberto e pedreiras, os diâmetros de perfuração geralmente variam de 75
mm (3”) a furos de grande diâmetro, como 381mm (15”).
Este parâmetro é determinado em função do equipamento de perfuração, que
por sua vez deve estar coerente com o equipamento disponível para carregamento da
rocha detonada. Isso significa que ambos, devem ter suas produtividades próximas,
para que não ocorra ociosidade de nenhuma das partes ou não seja necessário um
número elevado de unidades de um tipo de equipamento para se ter a produção
adequada a uma unidade do outro tipo (RICARDO E CATALANI, 2007).
Segundo Ricardo e Catalani (2007), outras grandezas do plano de fogo estão de
forma direta ou indireta ligadas com o diâmetro do furo, por isso uma regra prática é
levada em consideração: “o valor máximo do diâmetro do furo em polegadas é igual à
capacidade da caçamba do equipamento de carga em jardas cúbicas”. Para a escolha
do diâmetro de perfuração, o quadro abaixo indica as possibilidades dos
equipamentos:
Tabela 1 -Diâmetro de perfuração dos equipamentos.

Tipos de Equipamentos

Diâmetro de Perfuração

Perfuratriz Manual

1 ¼”

Bencher

2 ¼”

WagonDrill

1 ½” – 2 ½”

Perfuratriz sobre Trator

2” – 5”

Conjunto de Perfuração

4” – 10”

FONTE: RICARDO E CATALANI, 2007.

*Malha de Perfuração (S)

Define-se como malha de perfuração a área resultante do produto das
distâncias (em metros) adotadas para a locação dos furos em uma frente de
escavação de rocha (GERALDI,2011):

S (malha em m²) = A (afastamento) x E (espaçamento)

Segundo Morais (2004), a malha de perfuração apresenta uma grande variação,
dependendo do diâmetro de perfuração, das propriedades da rocha e dos explosivos,
do grau de fragmentação e lançamento requeridos e da altura da bancada.
Segundo Silva (2009), a geometria das malhas de perfuração pode ser
quadrada, retangular, estagiada, triangulo equilátero ou malha alongada.
Figura 7 -Diferentes tipos de malhas de perfuração.

FONTE: SILVA, 2009.

- Malhas quadradas ou retangulares:
Devido ao seu formato é de fácil perfuração com menos tempo no
deslocamento furo a furo.
- Malhas estagiadas:
Devido à geometria de furos alternados dificulta a perfuração (maior tempo de
locomoção furo a furo), porém possui melhor distribuição do explosivo no maciço
rochoso.
- Malha Triângulo Equilátero:
São malhas estagiadas com a relação E/A = 1,15. São indicadas para rochas
compactas e duras. Possuem ótima distribuição da energia do explosivo na área de
influência do furo, maximizando a fragmentação. O centro do triangulo equilátero, o

ponto mais crítico para fragmentação, recebe igual influência dos três furos
circundantes.
*Afastamento (A)
O afastamento é a distância expressa em metros entre a frente da bancada
(frente livre) e a primeira linha do fogo (linha de furos) a detonar. Quando está previsto
duas ou mais linhas de furos a detonar no mesmo plano de fogo, o mesmo
afastamento deverá ser mantido entre elas (GERALDI, 2011).
Para um afastamento correto, adota-se uma regra prática que estabelece uma
relação direta entre esta dimensão e o diâmetro do furo a ser utilizado:
A (máx) < D (sendo "A" expresso em metros e "D" em polegadas)
Quando o objetivo do desmonte é ter como resultado uma rocha mais
fragmentada, deve-se reduzir o afastamento, e caso contrário, obter uma rocha com
menor fragmentação, blocos de maior porte, o afastamento dever ser ampliado.
Quando o afastamento for maior que estabelecido em relação com o diâmetro do furo
a ser utilizado, poderá resultar em irregularidades nos resultados, tais como fraturar a
rocha, mas não provocar o seu desprendimento total da bancada. Em alguns casos
extremos, a detonação provocará apenas o surgimento de fraturas mecânicas no
maciço rochoso e a bancada permanecerá parcial ou totalmente intacta (GERALDI,
2011).
*Espaçamento (E)
Segundo Geraldi (2011), o espaçamento é definido como a distância em metros
entre os furos de uma linha do fogo. A relação prática para seu dimensionamento está
ligada diretamente ao afastamento (A).
E = 1,3 A
*Malha Alongada
A partir dos anos de 1970 foram desenvolvidos explosivos e técnicas para
utilização de malhas de maior área, denominadas malhas alongadas. Para maciços
sãos, bastante homogêneos e com baixo grau de faturamento, a seguinte relação
entre afastamento e espaçamento vem sendo adotada, com grande sucesso
(GERALDI, 2011):

3 < E/A < 5
*Sobrefuração (SF)
A sobrefuração é uma extensão do furo, que ultrapassa a altura da frente livre
da bancada. Este procedimento é necessário para se evitar a formação dos repés
detonação insuficiente na soleira (pé) da bancada, representada por uma superfície
inclinada e que dificultará a exploração das bancadas sucessivas. Para removê-la
serão necessárias perfurações adicionais, consequentemente perda de tempo na
produção e maior consumo de explosivos e de brocas.
Nesta região ficam concentrados os explosivos mais densos e velozes, por se
tratar de uma zona de maior engastamento da rocha. Normalmente, a sobrefuração
deverá ser no máximo de 30% da medida do afastamento da malha de perfuração a
ser utilizada no desmonte. Dentre alguns problemas causados por sobrefurações
excessivas, executadas como maiores extensões, pode-se citar a maior fragmentação
no piso da bancada inferior (GERALDI, 2011).
*Profundidade de Perfuração (P)
É função da altura da bancada, sendo a altura da bancada (H) acrescida da
sobrefuração, em metros, para se evitar o repé. Se a bancada tiver inclinada, a
profundidade do furo será um pouco maior e deverá ser medida de acordo com a
inclinação do furo (GERALDI, 2011).
- Bancadas verticais;
P = H + 0,3 A
- Bancadas inclinadas;
P =H/cosa + 0,3 A
*Carga de Fundo (Cf)
A carga de fundo é a região onde se concentra a maior quantidade de explosivo
junto à parte inferior da perfuração. A extensão, em metros, se dá: “A extensão da
carga de fundo em metros é igual ao afastamento teórico multiplicado por um fator
igual a 1,3”. Quando ocorre a detonação de várias linhas de furos de uma única vez,
é necessário carregar os furos das linhas mais distantes da face com quantidade maior
de explosivo, pois o “fogo” das linhas mais distantes terá de executar maior trabalho,

empurrando o material detonado nas primeiras linhas, embora tudo isso ocorra num
intervalo de tempo muito reduzido (RICARDO E CATALANI, 2007).
*Inclinação do Furo (i)
Normalmente os furos para o desmonte de rocha a céu aberto serão verticais ou
inclinados, de forma a se conservar a estabilidade do talude rochoso remanescente
após a detonação. Os furos mais inclinados contribuem para um melhor arranque da
rocha, pois diminui o engastamento da mesma no pé da bancada, reduzindo a
formação de repés. Porém, o ângulo da inclinação não deve exceder 20º em relação
a vertical. Quanto maior a inclinação do furo, menor será a velocidade de perfuração
e maiores os riscos de desvios e acidentes com ferramentas de perfuração (GERALDI,
2006).
*Carga de Coluna (Cc)
Segundo Ricardo e Catalani (2007), a carga de coluna é colocada numa
extensão designada por Ic e determinada pela seguinte expressão:
Ic = H1- T – Cf
*Tampão (T)
O tampão é a porção superior do furo, sem carga explosiva, já que esta carga
explosiva seria excessiva e resultaria apenas em lançamentos de lascas de rocha pela
boca do furo (GERALDI, 2011).
A profundidade do tampão, ou comprimento do furo sem carga explosiva pode
ser determinada preliminarmente pela seguinte regra prática:
T(máx) < A (m)
Caso o comprimento do tampão exceda o valor determinado por esta relação, o
resultado será grandes blocos de rocha no topo da bancada, fora da faixa de
fragmentação projetada para a detonação. Por outro lado, tampões com
comprimentos muito inferiores serão causadores de perigosos lançamentos de rocha
pela boca do furo (GERALDI, 2011).
Os tampões devem ser preenchidos com material granular (inerte), ou mesmo
com pedriscos.

Segundo Geraldi (2011), em frentes de escavação em zonas urbanizadas, vendo
sendo empregada, em algumas situações, a metodologia air deck, ou “tampão de ar”.
O comprimento do tampão, determinado pela relação com o afastamento (A), é
deixado vazio em até 80%. Ao final do trecho vazio, já próximo da boca, é colocada
uma bucha de papel e o restante do espaço é preenchido com pedriscos. A utilização
desta técnica, air deck, vem produzindo excelentes resultados no que se refere à
fragmentação da rocha, reduzindo o lançamento de lascas rochosas e o nível de
vibrações (impactos de ar). Esta metodologia deve ser associada à utilização de
iniciadores de pressão (sistema não elétrico de tubo de choque), substituindo o cordel
detonante (GERALDI, 2011).
*Volumes de Escavação (VF e VT)
O volume de rocha a ser desmontado por furo é determinado pela área da malha
de perfuração (S) multiplicada pela altura da bancada (GERALDI, 2011).
VF = S x H
O volume total de escavação será obtido multiplicando-se o valor de VF pelo
número de furos desta detonação. VT = VF x n (número de furos).
*Razão Linear de Perfuração (RP)
Segundo Geraldi (2011), é o valor resultante pelo quociente entre o total de
metros a perfurar (soma da metragem total da profundidade dos furos) e o volume
total de rocha a ser desmontado, expresso em m/m³. Quanto menor for a RP, menor
será o custo direto da escavação.
*Razão de Carga (RC)
É a quantidade de explosivos a ser utilizada por metro cúbico (ou por tonelada,
nas minerações) de rocha a desmontar em uma detonação. Teoricamente, quanto
maior a razão de carga em utilização, maior será a fragmentação da rocha, se a malha
for projetada de maneira correta. Esta relação se aplica também à projeção da pilha
de rocha detonada que se formará na frente da bancada – quanto maior a RC, maior
será a projeção da rocha detonada. A projeção da razão de carga em um Plano de
Fogo deve levar em conta a quantidade real de explosivos que será colocada em um
furo (GERALDI, 2011).

*Sequência de fogo
Poderá ser vantajoso explodir inicialmente as minas junto ao centro da
escavação quando uma bancada de uma única linha de furos é detonada e, após,
aquelas próximas ao talude. Haverá assim uma ordem cronológica na sucessão de
detonações, separadas de intervalos de tempo equivalentes ao número de esperas
das espoletas. A sequência de fogo é bastante utilizada nas pedreiras próximas de
áreas habitadas ou em outro serviço próximo a edifícios, reduzindo as vibrações, com
o emprego de perfurações de pequeno diâmetro (GERALDI, 2011).
*Consumo de Explosivo
Segundo Geraldi (2011), caracteriza uma grandeza denominada razão de
carregamento, que traduz o consumo de explosivos após a detonação de várias
bancadas de uma determinada rocha. É expressa em Kg de explosivo por m³ de rocha
e quase sempre em relação ao m³ de rocha detonada, medida no transporte, pois é
cômodo avaliar-se o volume escavado através do número de básculas cheias dos
caminhões que efetuam o transporte. Basta multiplicar a razão de carregamento pela
relação entre a densidade no corte e a densidade solta (empolamento). Abaixo segue
alguns valores do consumo de explosivo, podendo observar que variam de acordo
com o tipo de rocha detonada:
- Rocha ígnea: 0,45 a 0,62 Kg/m³;
- Rocha branda estratificada: 0,15 a 0,25 Kg/m³;
- Rocha sedimentar dura: 0,40 a 0,50 Kg/m³.

4. RESULTADOS
A intervenção foi realizada na mina canavieiras norte, situada na zona rural
canavieiras, dirigida pela empresa Toniolo, Busnello, no setor de produção,
contemplado com 48 colaboradores envolvidos nesta atividade. O plano de melhoria
foi a revisão no plano de fogo do desenvolvimento de minério.
Fizemos uma medição com dez acompanhamentos na aplicação do plano de
fogo no desmonte de rocha, analisamos o custo de cada item que nele contempla,
chegamos a uma conclusão que, apenas um item possui o seu custo agregado
elevado, o granulado. Substituímos pelo explosivo emulsão bombeado e reduzimos a
quantidade de encartuchado, onde custo do Kg da emulsão bombeada representa 58
% abaixo do granulado, o resultado é bastante eficiente e eficaz quanto ao plano
anterior, porem o custo é bem menor no consumo.
Conseguimos com esse trabalho a redução do tempo de carregamento, ou seja,
a mesma equipe que realizava 2 ou 3 carregamentos em um turno estão conseguindo
fazer 4 ou até 5 carregamentos, com o menor tempo de carregamento também
conseguimos expor cada vez menos os colaboradores nessa atividade de risco.
Otimizamos o transporte de explosivos, que em uma camionete conseguíamos
transportar somente 3 cargas e com essa mudança de encartuchado e granulado para
emulsão conseguimos transportar até 8 cargas em um mesmo veículo de transporte.
Reduzimos o custo de mão de obra, antigamente eram no mínimo 3 blasters
para realizar o carregamento e hoje com 2 blasters conseguimos fazer a mesma
atividade, enfim, obtivemos grandes resultados com as mudanças feitas, tanto no
âmbito de custo, quanto no âmbito de segurança e de bem estar dos colaboradores,
tanto é que hoje virou padrão esse modelo de carregamento em todas as minas do
complexo de Jacobina-Ba.
Abaixo segue os dois planos, anterior e o atual.
Esse é o plano anterior, contempla no carregamento o explosivo granulado e
encartuchado.

Figura 8 - Plano de Fogo com granulado e encartuchado.

FONTE: MANUAL TONIOLO, BUSNELLO, 2018.

Plano atual com a intervenção, substituído o granulado pela emulsão e reduzido o
quilo do encartuchado.
Figura 9 - Plano de Fogo com emulsão bombeado.

FONTE: MANUAL TONIOLO, BUSNELLO 2018.

A tabela abaixo demonstra em números o comparativo do plano utilizado
anteriormente com o plano modificado. Explica tipo de explosivo que foi substituído,
quantidade de brineis, a melhoria no avanço previsto e a redução de custo em reais.

Com todos esses dados podemos verificar o quanto houve uma melhoria esse
processo e garantindo a eficiência e eficácia do resultado final.
Tabela 2 - Memória de cálculo para comparativo dos planos de fogo, antigo e atual.

Valor

Plano

Valor

Anterior total (R$)

Plano
Atual

Valor

Diferença

Descrição

(kg)

total (R$) Diferença

(%)

Total de furos

-

53

53

0

0

-

48

48

0

0

-

5

5

0

0

-

3,3

3,4

0,1

3%

48

48

0

0

26,49

39,7%

0

0

7.280,00

0

0

R$

R$

Furos
Carregados
Furos
Alargados
Avanços
Previsto
Brinel
R$

R$

Encartuchado 20,00

43,92

R$
Granulado

878,40

R$
17,43

R$

60,00

149,42 8.965,20

-

R$
Emulsão

348,60

R$

35,00

-

208

Cons. de
Explosivos
Total

R$
-

193,34 9.843,60 225,43 7.628,60 2.215,00

77,5%

FONTE: MANUAL TONIOLO, BUSNELLO 2018.

Após vários testes do novo plano de fogo, chegamos à conclusão que é viável a
implantação em todas as minas, montamos um cronograma de treinamentos teórico
e prático para disseminar em todas as letras; A, B, C e D. Esses treinamentos
contribuem em garantir a qualidade da aplicação e uma boa eficácia no resultado.
Abaixo segue o cronograma e as lista de presença como evidencia desse plano de
melhoria.

Cronograma de Treinamento
Alteração no Plano de Fogo

Letra

Dia 29/08/18

A

x

04/09/2018

B

11/09/2018

x

C
D

18/09/2018

X
x

Figura 10 - Lista de Presença-Treinamento novo plano de fogo

FONTE: MANUAL TONIOLO, BUSNELLO 2018.

5. CONSIDERAÇOES FINAIS
O planos de fogo com maior espaçamento e afastamento (malha mais aberta)
possuem, normalmente, custos unitários menores em todo o seu processo, desde a
perfuração até a detonação, visto que utilizam menor número de furos e
consequentemente menor quantidade de explosivos em suas configurações. Porém,
ao analisar a fragmentação de um maciço rochoso pelo método de Kuz-Ram, pode se
observar um material final com granulométrica mais grosseira, podendo inviabilizar
seu aproveitamento direto para a produção dos agregados, visto que dependeria de
britadores primários de maior porte ou de desmonte secundário (mais custos).
Além disso, o material resultante dessa detonação, mais grosso com presença
de pedras com tamanhos que ultrapassam 2,0 metros de diâmetro, dificulta o processo
de carregamento dos caminhões pelas escavadeiras, acarretando menor enchimento
das caçambas, aumentando o ciclo dos caminhões e maiores custos com transporte.
Com esse plano de fogo, de espaçamento e afastamento menores, aumenta o número
de furos na bancada e consequentemente o consumo de explosivo, o que por sua vez
encarece o processo de detonação. Mas mesmo com um custo de produção mais
elevado esse procedimento se mostra mais eficiente, visto que problemas de
interrupção ou atrasos na produção relacionados a transporte, britagem e manutenção
dos equipamentos, como citados anteriormente, são reduzidos significativamente. De
acordo com Silva (2009), essa forma, a produção e o lucro serão maiores o que irá
privilegiar tanto o produtor quanto o consumidor.
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