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SUMÁRIO

Na atualidade são numerosos os exemplos de utilização de explosivos em obras de

engenharia realizadas em meios urbanos, sejam no relativo a escavações a céu aberto,

ou em subterrâneo. Em todas elas figuram três variáveis principais: as condicionantes

provocadas pelos impactes ambientais criados, os custos envolvidos na construção e os

prazos de execução das obras. Tais variáveis intervêm decisivamente nos critérios de

decisão a tomar pelas entidades responsáveis pelos empreendimentos, nos quais

participam ainda as autoridades ambientais e de segurança, os representantes das

populações,ONG’s,etc.

Exemplos recentes provam que, uma vez acautelados os aspetos ambientais e de

segurança, com respeito aos regulamentos e às leis vigentes, todos os métodos de

escavação são suscetíveis de utilização, sendo escolhidos os mais adequados a cada

situação, através da Análise Benefício Custo aplicada às alternativas disponíveis.

A escolha entre alternativas, tomando em consideração os diversos fatores em

presença, deverá ser feita em função de um critério consensual. Presentemente, o

critério mais utilizado em situações similares é o baseado na adoção da Melhor

Tecnologia Disponível Sem Envolver Custos Excessivos. Este método, que engloba os

princípios da Análise da Relação Benefício Custo, visa encontrar em cada projeto de

Engenharia, o equilíbrio entre todos os seus benefícios económicos, ambientais e

sociais.



PRINCIPAIS CAUSAS DE ACIDENTES COM EXPLOSIVOS E COMO OS CONTROLAR

PRINCIPAIS  CAUSAS DE 

ACIDENTES COM 

EXPLOSIVOS

COMO  CONTROLAR  ESSAS CAUSAS ?

Danos devidos às vibrações do terreno 

Projeto adequado do desmonte, afastamento suficiente das cargas, distâncias 

otimizadas entre o explosivo e as estruturas, corretas cargas máximas por 

retardo.

Danos devidos à sobrepressão do ar

Projeto adequado do desmonte, afastamento suficiente das cargas,  distâncias 

otimizadas entre o explosivo e as estruturas, corretas cargas máximas por 

retardo, uso de tapetes de desmonte.

Danos devidos a blocos projetados

Projeto adequado do desmonte, afastamento suficiente das cargas, atacamento

dos furos. Cobertura usando sacos de areia, malhas de cobertura e tapetes de 

desmonte. 

Danos sobre edifícios 

Pré-investigação necessária. Projeto de desmonte adequado, distância 

otimizada entre a localização do explosivo e as estruturas dos edifícios. 

Pessoas apavoradas

Informação detalhada para os vizinhos da obra, antes de todos os desmontes 

com explosivo.

Perturbações no trabalho e nos 

negócios

Educação pública, controles adequados dos desmontes, monitorização e 

programação dos desmontes durante as horas que precedem os disparos. 



Correlações entre:  Definição do Projeto – EIA – Tomada de Decisões - Implementação



Variação da Velocidade Máxima das Partículas do Terreno com a Distância

para os Diferentes Sistemas Mecânicos Aplicáveis no Desmonte



CORRELAÇÃO: CUSTOS E PRAZOS – IMPACTES AMBIENTAIS

4 principais métodos de escavação de rochas 



Critério de escavabilidade de terrenos proposto por Franklin



Imagem de túnel aberto com explosivo em maciço rochoso 



MUITO 

OBRIGADO PELA 

VOSSA ATENÇÃO

Aplicação dois sistemas de desmonte de rocha, com e sem explosivos



PERGUNTAS IMPORTANTES A FORMULAR 

NO INÍCIO DE UM NOVO PROJETO

MATERIAL ..................QUAL?

ESPAÇO.........................ONDE?

TEMPO..........................QUANDO?

PESSOAS.......................QUEM?

CAPITAL.......................QUANTO?

OBJETIVO.................PORQUÊ?



RELAÇÕES ENTRE ROCHAS E EXPLOSIVOS

O critério mais utilizado na escolha de um explosivo para um 

certo tipo de rocha é a igualdade de impedâncias entre ambos.

Impedância do explosivo é o produto da velocidade de detona-

ção pela densidade do explosivo, e a impedância da rocha é o 

produto da velocidade de propagação de ondas sísmicas pela 

densidade da rocha.

Assim se reduz a influência da interface entre explosivo e rocha, 

o que conduz ao aproveitamento máximo da energia libertada.

Contudo, sabe-se que apenas cerca de 5 a 15% da energia 

libertada é utilizada na fragmentação da rocha, sendo a 

restante percentagem transferida ao ambiente circundante sob 

as formas de calor, de ruídos e de vibrações, capazes de 

causarem impactes significativos.

O cronograma das operações e o volume de rocha a desmontar 

influenciam também a escolha do explosivo, porque influenciam 

a quantidade de explosivo a utilizar nas pegas de fogo.



1 - FATORES ECONÓMICOS 

Custo do explosivo, custo da perfuração, custo da fragmentação 

secundária,  transporte e britagem 

2 - CARACTERÍSTICAS DA ROCHA E MACIÇO ROCHOSO 

Propriedades geomecânicas da rocha e grau de fracturação do maciço 

3 - TIPO DE EXPLOSIVO 

Magnitude e modo de libertação de energia; impedância característica, 

sensibilidade e condições de armazenamento 

4 - CONDIÇÕES EXISTENTES 

Diâmetro de carga, presença de água e temperatura da rocha no furo 

5 - RESULTADOS PRETENDIDOS 

Grau de fragmentação a obter e volume de rocha a desmontar 

6 - RESTRIÇÕES AMBIENTAIS 

Vibrações no terreno, onda sonora (ruído), projeção de blocos, conta-

minantes (físicos – poeiras e químicos – gases, alguns tóxicos e/ou 

inflamáveis), sobrefraturação do maciço remanescente. 

CRITÉRIOS DE ESCOLHA DO EXPLOSIVO



RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS
A experiência adquirida, conjugada com dados teóricos sobre o
tema, indica que um certo número de regras fundamentais
devem adotar-se na execução de desmontes com explosivo:

1. Estabelecimento da produção e da fragmentação
pretendidas, nomeadamente do tamanho máximo dos
blocos a obter após o desmonte;

2. Fixação preliminar dos parâmetros geométricos do
esquema de fogo, atendendo às propriedades mecânicas
da rocha e à compartimentação do maciço rochoso;

3. Escolha criteriosa do tipo de explosivo e do diâmetro das
cargas;

4. Selecção dos equipamentos de perfuração,
carregamento e transporte para satisfação dos requisitos
de produção, ou ajustamento destes (e da fragmentação)
aos equipamentos existentes;

5. Definição do método de escorvamento e da ordem de
iniciação das cargas;



6. Ajustamento dos parâmetros do esquema de fogo em função
de fatores ambientais (vibrações, projeção, sopro,
sobrefraturação e estabilidade da rocha remanescente);

7. Análise económica do sistema, visando a minimização de
custos globais e procedendo a ajustamentos complementares;

8. Criação e manutenção de condições de segurança para a
execução do trabalho.



Diagrama de fogo para túnel de secção circular 



Escavação por túnel superficial



CONTROLE DOS IMPACTES
AMBIENTAIS

➢ Vibrações

➢ Ruído

➢ Poeiras

➢ Lançamento (ou projeção) de fragmentos

➢ Sobrefraturação do maciço remanescente



CARACTERÍSTICAS DE UM BOM 
DESMONTE
-Reduzido impacte ambiental
Vibrações, ruído, lançamento de blocos, poeiras e
sobrefracturação do maciço: dentro dos limites admissíveis por
lei

-Bom estado do piso e da frente resultantes

-Espalhamento adequado da pilha de
escombros

-Fragmentação apropriada
Nem produção excessiva de poeiras, nem de blocos de grandes
dimensões, exigindo fogo secundário (taqueio)

-Baixo custo unitário de produção
(Furação + Explosivo + Carregamento + Transporte +
Britagem)



USO DA NP 2074 - 2015
“Avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas”

Aplicação da Norma à previsão de danos das vibrações que atingem as fundações de  casas 

situadas a diferentes distâncias H da interface e para vários tipos de terrenos (Cp e Cs)



No decorrer da próxima semana, vão arrancar duas das maiores obras dos últimos anos na capital. 
Tratam-se de construções no âmbito do Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL), cujo objetivo é 
atenuar as inundações recorrentes em algumas zonas da cidade. A intervenção vai custar cerca de 
250 milhões de euros e a conclusão está prevista para o primeiro trimestre de 2025.
O projeto prevê a construção de dois túneis subterrâneos. O primeiro liga Monsanto a Santa 
Apolónia, com cerca de 5 quilómetros de extensão. O segundo terá cerca de um quilómetro e ligará 
Chelas ao Beato.

NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA


