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RESUMO  

 

A construção de túneis é uma tecnologia emocionante em rápida evolução. De maneira a 

acompanhar esta evolução, cada vez mais os engenheiros e projetistas viram-se para a 

informatização dos processos que permitem obter bons e rápidos resultados, como o tempo tem 

demonstrado nos progressos tanto da indústria mineira, como da engenharia civil.  

Esta dissertação visa em primeiro lugar, um estudo teórico de muitos processos e relações 

empíricas disseminadas na imensa literatura existente, numa tentativa posterior de aglomerá-las, 

formando assim um conglomerado de assuntos, todos eles importantes na construção de túneis com 

recurso a explosivos.  

Em segundo lugar, e com o propósito de dar um contributo a essa evolução, desenvolveu-se um 

programa de software, elaborado em MATLAB, que permite ao utilizador planear as atividades 

após a obtenção dos parâmetros que ele fornece, desde a avaliação do maciço, a análise de 

sustimento e método de avanço, até ao cálculo de um ciclo diário de operações na frente de um 

túnel. 
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ABSTRACT 

 

Tunneling is an interesting and fast evolving technology. In order to follow this trend, more and 

more engineers and designers turn to computerization of processes that allow them to get fast and 

reliable results, as time has shown in the progress of both the mining industry and civil engineering. 

This thesis aims firstly, a theoretical study of many processes and empirical relationships 

disseminated in the vast literature in existence, in a further attempt to agglomerate them, thus 

forming a conglomerate of subjects, all of them important in tunnel construction by the use of 

explosives. 

Secondly, and with the need to make a contribution to this evolution, a software program was 

developed in MATLAB, enabling the user to plan activities after obtaining the parameters that it 

provides, from the rock mass evaluation, the support analysis and advance method, to the planning 

of the operations carried out daily in the face of the tunnel. 
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1  
Introdução 

 
“Na Universidade é onde se aprende a aprender” 

Sócrates (470–399 B.C.) 

 

1.1 ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

A escavação de túneis é uma operação importante e central, tanto em construções subterrâneas de 

engenharia, como em explorações mineiras. O crescimento e o progressivo aumento da 

concentração populacional em áreas urbanas acarreta a necessidade de expansão subterrânea sob a 

forma de túneis, seja para necessidades de transportes públicos, para condutas de água e esgotos, 

para fins elétricos ou para fins de telecomunicações. 

De maneira a cobrir esta crescente procura em obras subterrâneas de uma forma eficiente, isto é, 

com maior segurança, rapidez e lucro, todos os aspetos da construção de túneis foram abordados 

por vários autores, desde a automação, das técnicas de avanço, dos materiais a utilizar até ao 

planeamento.  

É neste último ponto que esta dissertação se centra, no desenvolvimento de um programa de 

software capaz de fornecer a um utilizador um relatório que inclua todos os parâmetros relevantes 

ao planeamento de operações a realizar para abertura de um túnel com recurso a explosivos, com 

base nas relações, diretrizes e equações empíricas desenvolvidas e disponibilizadas por vários 

autores ao longo dos anos, com o objetivo de obter resultados mais próximos da realidade, para que 

no fim, todos os requisitos para uma maior eficiência, segurança e lucro sejam cumpridos.  

O planeamento de uma pega de fogo é uma operação importante na determinação da eficiência do 

rebentamento da mesma, dos danos provocados nas paredes, das vibrações criadas e do nível 

sonoro causado.  
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1.2 METODOLOGIA 

A metodologia adotada na elaboração desta dissertação foi, inicialmente, a de elaboração de uma 

pesquisa intensiva de maneira a aglomerar conceitos e material passível de ser introduzido no 

programa. 

Posteriormente, introduziu-se essa informação recolhida no programa em linguagem Matlab, numa 

tentativa constante de estruturar inteligentemente os processos.  

Finalmente, cruzaram-se os dados obtidos através do programa com os dados obtidos na prática 

para procurar validar e credibilizar o programa. 

 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Esta dissertação inicia-se com a apresentação, explicação e demonstração dos processos que levam 

à abertura de túneis, desde a sua necessidade, a uma breve abordagem da temática dos explosivos 

utilizados para o efeito, aos parâmetros e técnicas de desmonte utilizadas, expondo sempre pelo 

caminho, as relações e fórmulas usadas. 

Seguidamente é apresentado o programa de software desenvolvido, é explicada a sua estrutura e 

suas capacidades, são retiradas as respetivas conclusões e sugestões para futuros melhoramentos. 

Finalmente, é exibida a interface de cálculo do ciclo diário de operações de uma frente de um túnel. 
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2  
Enquadramento Histórico 

 
“The only source of knowledge is experience.” 

Albert Einstein 

 

 
A escavação subterrânea recua até aos dias do homem primitivo, que escavava as suas casas e 

desenvolvia minas subterrâneas de sílex. Ao longo da história, grandes avanços foram feitos com a 

necessidade do homem de se proteger, de explorar metal e pedras preciosas. Desde picaretas feitas 

de chifres e sílex, até picaretas de metal, veio o fogo, com a capacidade de aquecer a rocha que era 

posteriormente coberta com água fria, criando uma expansão e contração artificial, resultando na 

fraturação e o consequente desmonte da rocha.  

Tudo se revolucionou com a invenção da pólvora, que oferecia grandes resultados, mas exigia a 

abertura de furos, o que levou à criação do conceito de desmonte subterrâneo atual („drill and 

blast‟). A pólvora foi primeiramente usada para construir um túnel de 157m de comprimento em 

França, em 1681 e foi substituída por nitroglicerina (estabilizada em forma de dinamite) na 

construção de um túnel em 1850. Vapor e ar comprimido também foram usados como fontes de 

energia nas perfuradoras que realizavam os furos. 

Em 1931, os primeiros jumbos, compostos por 24 a 30 brocas pneumáticas instaladas num quadro e 

soldadas a um camião foram desenvolvidos para realizar o desmonte que iria redirecionar o rio de 

Colorado à volta da construção da barragem de Hoover nos EUA. 

A técnica atual de desmonte por explosivos para projetos civis está ainda relacionada com as 

técnicas mineiras, sendo uma mistura de arte e ciência. A abordagem básica consiste na execução 

de furos pequenos consoante um padrão, seu carregamento e detonação, criando uma abertura na 

rocha. A rocha rebentada é posteriormente removida e a frente é suportada para que se possa repetir 

este processo as vezes necessárias 
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3  
Parâmetros\Características do Maciço 

Rochoso 
 

3.1 INTRODUÇÃO 

A construção de túneis é governada pelo maciço e, portanto a investigação do local é vital para 

obter as características e os parâmetros geotécnicos que possibilitem um desmonte eficaz. O 

conhecimento das condições do maciço tem um papel chave na escolha da técnica de construção a 

adotar e consequentemente, no sucesso de um projeto de um túnel. É importante que se perceba que 

a habilidade de influenciar o resultado de uma construção de um túnel, em termos de custo e 

agenda, é mais fácil nos estágios iniciais e muito mais difícil nos estágios posteriores. 

O dinheiro disponível para gastar na investigação do local é, normalmente, 1 a 3% do custo total do 

projeto e, portanto é necessário saber aplicá-lo sabiamente para poder minimizar os riscos durante a 

construção. 

Para se poder inferir sobre a estabilidade de um túnel, assim como em qualquer outra estrutura em 

engenharia, as características dos materiais têm de ser conhecidas. Existe dificuldade aquando da 

determinação dos parâmetros do maciço, particularmente na presença de falhas, heterogeneidades e 

meteorização, todos eles tornando difícil a caracterização do seu comportamento. 

Experiências laboratoriais e de campo podem ser efetuadas com o intuito de obter uma indicação 

da estabilidade do maciço e do terreno, embora possam apenas fornecer uma ideia limitada. Neste 

trabalho, a caracterização do maciço rochoso compreende estas investigações, de campo e 

laboratorial, para obter informação sobre o subsolo e suas propriedades que podem ser consultadas. 

A tabela 1 lista alguns dos potenciais parâmetros requeridos dos locais de investigação para a ajuda 

do planeamento do projeto do túnel, bem como as suas aplicações específicas. 

A decisão sobrwe quais as técnicas a adotar durante a investigação do maciço e do terreno deve ser 

considerada cuidadosamente e relacionada com o orçamento e objetivos traçados no projeto, de 

maneira a evitar desperdício de tempo e consequentemente, dinheiro. 
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3.2 INVESTIGAÇÕES DE CAMPO 

Uma grande variedade de métodos de investigação pode ser aplicada. Estes incluem os métodos 

intrusivos e não intrusivos. Normalmente a melhor abordagem é uma combinação de vários 

métodos. 

Tabela 1- Parâmetros geotécnicos relevantes a aberturas de túneis em rocha 

 

3.2.1 MÉTODOS NÃO INTRUSIVOS 

Embora os métodos intrusivos possibilitem a inspeção e o teste do solo, eles estão normalmente 

restringidos por localizações discretas, enquanto os não intrusivos podem ser usados para uma 

determinação adicional de informação. Fazem parte destes, os métodos geofísicos, que podem ser 

utilizados para obter informação sobre uma vasta área do subsolo e, portanto, na localização de 

furos, providenciando informação da natureza da variabilidade do subsolo entre os furos e pode ser 

usado em locais onde as técnicas intrusivas não sejam possíveis. Deve-se realçar o facto de a 

interpretação dos resultados destes métodos não ser fácil e de necessitarem outros furos para fazer 

uma correlação de dados. Alguns dos métodos geofísicos utilizados na investigação do terreno são: 

Parâmetro Geotécnico Símbolo Unidades Aplicação 

Sondagem SPT    Define o tipo de solo 

Sondagem rotativa   Define o tipo de solo 

Grau da rocha   Extensão dos suportes 

Percentagem de água w  Perfilamento das mudanças das 

propriedades com a profundidade 

Recuperação do testemunho RQD  Estado da rocha 

Peso volúmico γ Km/m
3 

Pressão de sobrecarga 

Resistência à compressão 

uniaxial 

qu Mpa ou MN/m
2 

Resistência intacta da rocha dura 

Índice de carga pontual Is Mpa ou MN/m
2 

Resistência intacta da rocha dura 

Limite de resistência à 

tração 

σu Mpa ou MN/m
2
 Caracteriza a Rocha 

Tensão de Rotura u Mpa ou MN/m
2
 Caracteriza a Rocha 

Módulo de Young  Mpa ou MN/m
2
 Incremento de tensão por 

incremento de deformação 

Coeficiente de Poisson μ  Influencia os valores de rigidez 

Permeabilidade k m/s Permeabilidade do maciço e suas 

variações. Impermeabilizações 

pH, Sulfatos e cloretos pH, SO3, Cl  Durabilidade do aço e betão 
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 Métodos sísmicos 

 Resistividade/Condutividade 

 Perfilagem geofísica de furos 

 Técnica sísmica de furos cruzados 

 

Outras técnicas geofísicas incluem os métodos magnéticos, que são muito úteis na localização de 

fundações enterradas, furos mineiros, formações ferrosas e obstruções.  Os métodos gravitacionais 

são úteis para deteção de cavidades e os eletromagnéticos possibilitam a localização de jazigos, 

poluição do solo e respetivo mapeamento. 

 

3.2.2 EXPLORAÇÃO INTRUSIVA 

A exploração intrusiva é usada na obtenção de testemunhos/amostras do maciço para examinação 

visual e para experiências em laboratório. É também utilizada na condução de testes in situ para 

determinar as características do terreno e tensão in situ do maciço. 

Os métodos de amostragem in situ para obtenção de testemunhos/amostras incluem as escavações 

de furos de ensaio, sondagens rotativas, perfuração de percussão e túneis piloto.  As sondagens de 

percussão são aplicáveis a rochas macias ou altamente fraturadas. Trata-se de uma técnica 

relativamente barata, simples, flexível e robusta. Em solo adequado, a profundidade pode ir até aos 

60m. 

 

Figura 3.1: sondagens de percussão (David Chapman, 2010) 

 

As sondagens rotativas (figura 3.2) são usadas em rochas duras e são capazes de perfurar até 

centenas de metros, embora existam máquinas perfuradoras de menor tamanho para sondagens 

mais superficiais. 
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Para além da determinação dos tipos de rochas, dos seus contactos e dos elementos estruturais 

presentes (xistosidade, falhas, fraturas, dobras, etc.), é importante a determinação do estado da 

rocha (grau de fraturamento, alteração ou decomposição)  

 

  

Figura 3.2: sondagem rotativa e testemunhos obtidos (David Chapman, 2010) 

Uma vez obtidos os testemunhos/amostras, é possível a aplicação de testes laboratoriais no material 

recolhido, tais como ensaios uniaxiais e testes de índices base. 

É possível administrar testes in situ com ou sem amostras associadas, como testes de penetração 

dinâmica (SPT) ou o teste do dilatómetro/pressiómetro. De notar que a maioria dos testes de campo 

apenas fornece medidas indiretas das propriedades do terreno e torna-se necessário o recurso a 

derivações de relações empíricas para obter parâmetros de design. Alguns dos testes mais comuns 

são: 

 Ensaio de penetração dinâmica (SPT)  

 Teste do dilatómetro/pressiómetro (módulo de deformação em várias direções que 

permite obter a anisotropia do local; tensão horizontal) 

 Determinação das tensões principais in situ, usando fraturação hidráulica previamente 

à construção 

 Ensaio de capacidade de carga de placa dupla (permite calcular o módulo de 

deformação, Ed) 

 

3.2.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

Após a amostragem in situ, é possível inspecionar visualmente essas mesmas amostras, descrever o 

material de acordo com os padrões apropriados e aplicar ensaios laboratoriais. Como é óbvio, os 

testes apenas fornecem informações sobre as amostras em si e o conhecimento e a interpretação dos 
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resultados pelos engenheiros é o que permite transformar esta informação em características do 

maciço. 

É importante efetuar uma inspeção visual das amostras recolhidas para que se possa construir um 

perfil preliminar com a profundidade previamente aos ensaios de laboratório. Para testemunhos de 

rocha, o valor da designação da qualidade da rocha (RQD) e todos os parâmetros relativos à 

recolha de testemunhos de rocha (como o „Total Core Recovery (TCR) e o „Solid Core Recovery 

(SCR) devem ser obtidos, pois fornecem indicações da fraturação e fragmentação do maciço. 

Existem ensaios laboratoriais que permitem o cálculo da abrasividade das rochas de maneira a 

poder-se avaliar o desgaste do aço de perfuração. Um desses testes é o ensaio de abrasividade 

Cerchar desenvolvido no Centre d‟Étude et de Recherche des Charbonnages  de France, que 

fornece um índice que pode ser usado como um indicador da abrasividade de diferentes tipos de 

rocha, o qual varia entre 0.3 para uma abrasividade reduzida e 6 para uma rocha extremamente 

abrasiva. Alguns valores típicos deste ensaio são de 2.7 para um basalto, 4.4 para gneisse e 4.9 para 

granitos. 

Para se determinar os parâmetros de resistência das rochas e o módulo de elasticidade, E, os 

ensaios uniaxiais e os triaxiais podem ser utilizados. 
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4  
Classificação de Maciços 

Rochosos 

 
"The origin of the science of classification goes back to the 

writings of the ancient Greeks; however, the process of 

classification -- the recognition of similarities and the 

grouping of objects based thereon -- dates to primitive man." 

Prof. Robert R. Socal -- Presidential 

Address to the U. S. Classification 

Society (Chicago, 1972). 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

Durante os estágios preliminares do planeamento e estudo da viabilidade de um projeto, quando a 

informação é escassa sobre o maciço, sobre as suas características hidrogeológicas e resistência, o 

uso de uma classificação de maciços rochosos pode ter benefícios consideráveis. Desde a sua 

funcionalidade mais simples, como por exemplo, servir como uma lista de verificação de modo a 

garantir que todos os parâmetros relevantes não sejam esquecidos, pode no outro extremo ser usada 

para algo mais complexo como a obtenção de uma imagem da composição e características do 

maciço, resultando numa estimativa inicial dos suportes necessários, da deformação e da 

resistência. 

As classificações devem ser aplicadas inteligentemente e usadas conjuntamente com os métodos 

observacionais e estudos analíticos de modo a resultar num projeto geral coerente, com os objetivos 

do projeto e a geologia do local.  

Os objetivos das classificações são, segundo Bieniawski: 

 Identificar os parâmetros mais importantes que influenciam o comportamento do 

maciço. 

 Dividir uma formação rochosa particular em grupos de comportamento, isto é, 

maciços de qualidade variante; 

 Fornecer uma base para a compreensão das características de cada classe de formação 

rochosa; 

 Relacionar a experiência das condições rochosas de um determinado local com 

condições e experiências encontradas em outros locais; 

 Inferir dados quantitativos e diretrizes para a elaboração do projeto; 
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 Providenciar uma base comum de comunicação entre geólogos e engenheiros. 

No seu livro de classificação de maciços para túneis, Terzaghi (1946) dividiu as rochas em 7 

categorias: 

 Duras e intactas; 

 Duras estratificadas ou com xistos idades; 

 Massivas a moderadamente fraturadas; 

 Moderadamente fraturadas e estratificadas; 

 Bastante fraturadas e estratificadas; 

 Completamente fraturadas, porém quimicamente intactas; 

 Rochas dúcteis (squeezing rock) a profundidade moderada; 

 Rochas dúcteis (squeezing rock) a grandes profundidades; 

 Rochas expansivas. 

Porém, Coats (1964) apontou um dos principais problemas desta classificação, nomeadamente o 

facto de não fornecer informação quanto à resistência ou à permeabilidade do maciço. A 

classificação dada por Coats (1964) abarca as seguintes 5 principais características das rochas, 

incluindo aquelas relacionadas com a resistência das rochas: 

 Resistência à compressão uniaxial [fraca (<35 MPa) ; Forte (35-175 Mpa, 

Rochas homogéneas e isotrópicas); Muito forte (>175  Mpa, Rochas homogéneas 

e isotrópicas)]. 

 Comportamento de deformação das rochas em pré-falha : Plástico, Quebradiço. 

 Homogeneidade grosseira: Massiva; estratificada (exemplo : rochas 

sedimentares). 

 Continuidade da rocha do maciço: sólida (espaçamento das juntas >1.8m);  em 

blocos (espaçamento das juntas<1.8m) ; partido (passa por um peneiro de 75mm). 

 

Sistemas de classificação de 

maciços rochosos 

Autor Aplicação 

Classificação de Terzaghi Terzaghi (1946) Túneis com suportes de aço 

Tempo de Autossustentação Lauffer (1958) Túneis 

NATM Rabcewicz,  Pacher             

Miller (1964) 

Túneis 

RQD Deere (1964) Registro de testemunhos, Túneis 

RSR Wickam et al. (1972) Túneis 

RMR Bieniawski (1973) Túneis e Minas 

Q Barton et al. Túneis, Galerias 

Tamanho-Resistência Franklin (1975) Túneis 

Descrição geotécnica básica Sociedade Internacional de 

Mecânica das Rochas 

Aplicações gerais 

Tabela 2- Principais Classificações de Maciços Rochosos (Tatiya, 2005)) 

De todas as classificações de rochas existentes nos dias de hoje, seis requerem atenção especial por 

serem mais comummente utilizadas, falamos, pois das classificações propostas por Terzaghi 

(1946), Luuffer (1958), Deere (1964), Wickham et al (1972), Bieniawski (1973,1989) e Barton et 

al (1974). 
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4.2 DESIGNAÇÃO DA QUALIDADE DA ROCHA (RQD) 

Este índice foi desenvolvido por Deere em 1967 (Deere et al. 1967, Deere 1989) para providenciar 

uma avaliação quantitativa da qualidade do maciço através dos testemunhos das perfurações nele 

realizadas. 

Baseando-se na análise de testemunhos recolhidos durante perfurações, Deere (1964) propôs a 

seguinte relação para calcular o RQD: apenas porções intactas de testemunho de rocha igual ou 

superior em comprimento a 10 cm são considerados, e expressos em percentagem do comprimento 

total do testemunho. Naturalmente, o seu valor pode ser enganador quando aplicado a um terreno 

macio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O RQD, depois de obtido, pode ser usado como uma base descritiva da qualidade da rocha como é 

demonstrado na Tabela 3 :  

RQD (%) Qualidade da Rocha 

<25 Muito fraco 

25-50 Fraco 

50-75 Média 

75-90 Boa 

90-100 Muito boa 

Tabela 3- Valores de RQD relacionados com a qualidade de um maciço (Deere,1989) 

Equação 4.1 

Figura 4.1: Procedimento para a medição e cálculo do RQD (David Chapman, 2010) 
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4.3 CLASSIFICAÇÃO DE GEOMECÂNICA DE BIENIAWSKI (SISTEMA RMR) 

Trata-se de um sistema de classificação de maciços rochosos, desenvolvido por Bieniawski em 

1973.  Esta classificação, especialmente desenvolvida para aplicações de engenharia, utiliza 6 

parâmetros que para além de poderem ser medidos no campo, podem também ser obtidos por 

sondagens. Os seis parâmetros são:  

1. Resistência à compressão uniaxial da rocha intacta 

2. Designação da qualidade da rocha (RQD) 

3. Espaçamento das descontinuidades 

4. Condição das descontinuidades 

5. Condições da água subterrânea 

6. Orientação das descontinuidades 

 

Com a tabela 6 é possível quantificar os pesos relativos a 5 parâmetros (1 a 5). A condição das 

descontinuidades pode ser determinada usando a tabela 7, caso haja informação detalhada.  No caso 

de haver, o valor do peso é determinado através da soma dos cinco parâmetros característicos dessa 

tabela. Caso contrário, deverá ser utilizada a descrição da tabela 6 mais próxima da realidade. 

A orientação das descontinuidades em relação à orientação da escavação remete-nos para o valor 

do peso do ponto 6, que constitui um fator de correção no somatório e é determinado através da 

tabela 5. As direções das descontinuidades referidas anteriormente correspondem à do ângulo de 

mergulho (“strike”) destas. A seguinte fórmula permite entender facilmente como se processa o 

cálculo: 

 

 

RMR = A1+A2+A3+A4+A5+B 

 

 

Os parâmetros de A1 a A5 referem-se aos pontos anteriores, respetivamente. O parâmetro B 

corresponde à orientação das descontinuidades. 

Os seus pesos percentuais são: 

Parâmetro Peso (%) 

A1 1 a 15 

A2 3 a 20 

A3 5 a 20 

A4 0 a 30 

A5 0 a 15 

B 0 a 12 

Tabela 4 – Pesos percentuais relativos ao cálculo do índice RMR 

 

A figura 4.2 ilustra a escavação de um túnel no sentido da inclinação das descontinuidades e a 

figura 4.3 corresponde à abertura de um túnel contra o sentido das descontinuidades. 
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A tabela 8 classifica o maciço rochoso em 5 classes consoante o valor obtido de RMR, dando ainda 

indicações do tempo médio de autossustentação para vãos não revestidos em túneis, ou seja, o 

intervalo de tempo durante o qual deverão ser colocados os suportes sob perigo de colapso 

previsível da abertura. São dadas também estimativas relativas às características de resistência do 

maciço, nomeadamente, a coesão e o ângulo de atrito. 

 

 

Figura 4.2: Escavação no sentido  

 da inclinação das descontinuidades  

Figura 4.3: Escavação contra o sentido da 

inclinação das descontinuidades 
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Tabela 5 - Classificação geomecânica de Bieniawski (1989) 
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Tabela 6 - Classificação da condição das descontinuidades - RMR (1989). 

 

 

 
Tabela 7 - Efeito da orientação das descontinuidades - RMR (1989). 

 

 

 
Tabela 8 - Classes de maciços - RMR (1989). 
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Esta classificação pode ser utilizada para estimar muitos parâmetros úteis em túneis, tais como a 

extensão do vão não suportado, o tempo de permanência sem suportes ou a pressão exercida nos 

suportes. Uma outra utilidade da classificação é a de possibilitar a seleção do método de escavação 

e o suporte permanente (tabela9). 

 
Figura 4.4: relação entre a extensão do vão livre e o período de tempo de estabilidade sem revestimento 

 

 

Tabela 9-  Diretrizes para escavação e sustimento de túneis em concordância com o sistema RMR 



Ferramenta Informática de Apoio à Construção de Túneis 

 

19 

4.4 CLASSIFICAÇÃO DE BARTON – SISTEMA Q 

O sistema Q de classificação de maciços rochosos foi desenvolvido na Noruega, em 1974 por 

Barton, Lien e Lunde, todos eles pertencentes ao Instituto Geotécnico Norueguês. A sua criação 

representou uma grande contribuição ao assunto de classificações de maciços pelas seguintes 

razões: 

 Proposto com base no estudo de 200 casos históricos de construção de túneis da 

Escandinávia 

 É um Sistema de classificação quantitativa 

 É um sistema que permite fazer o planeamento do suporte nos túneis. 

O sistema é baseado numa avaliação numérica da qualidade da rocha do maciço, utilizando 6 

parâmetros diferentes : RQD, número de famílias de fraturas, a rugosidade da fratura ou 

descontinuidade mais desfavorável, grau de alteração ou de preenchimento na fratura mais fraca, 

afluência de água e estado de tensão. 

Os seis parâmetros acima descritos são agrupados em três quocientes, resultando na equação geral 

do sistema de classificação Q: 

 

   
   

  
  

  

  
  

  

   
                                                            

 RQD – Designação de qualidade da rocha 

 Jn – Índice de influência do número de famílias de fraturas (Tabela 11); 

 Jr – Índice de influência da rugosidade das paredes das fraturas (Tabela 12); 

 Ja – Índice de influência da alteração das paredes das fraturas (Tabela 13); 

 Jw – Índice de influência da acção da água subterrânea (Tabela 14); 

 SRF – Índice de influência do estado de tensão do maciço (Tabela 15); 

O primeiro quociente (RQD/Jn) é tido em conta um como termo que expressa a estrutura do 

maciço, ou seja, a sua blocometria. O segundo (Jr/Ja), representa a resistência ao cisalhamento ao 

longo  das superfícies das fraturas.  O quinto parâmetro é uma medida da pressão da água, 

enquanto que o sexto é considerado como parâmetro de “tensão total”. O terceiro quociente é, 

portanto um valor que descreve a tensão “ativa”.  

O valor de Q pode variar entre 0.001 até 1000, abrangendo a variabilidade dos maciços rochosos, 

como se verifica na tabela seguinte: 

Padrão Geomecânico do Maciço Valores de Q 

Excecionalmente fraco <0,01 

Extremamente fraco 0,01-0,1 

Muito fraco 0,1-1,0 

Fraco 1,0-4,0 

Médio 4,0-10,0 

Bom 10,0-40,0 

Muito Bom 40,0-100,0 

Ótimo 100,0-400,0 

Excelente >400,0 

Tabela 10- Classes de maciços rochosos – Sistema Q (Barton,1974) 
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Os criadores do sistema Q presumiam que os parâmetros Jn, Jr e Ja tinham um papel mais 

importante do que a orientação das fraturas, quando de facto, a orientação estava implícita nos 

parâmetros Jr e Ja devido a estes serem aplicados às fraturas mais desfavoráveis. 

 

 

Tabela 11- Índice do número de famílias de descontinuidades, Jn 

 

 

Tabela 12- índice de rugosidade das descontinuidades, Jr 
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Tabela 13- Grau de alteração das descontinuidades, Ja 

 

 

Tabela 14- Índice das condições de percolação da água, Jw 
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Tabela 15- Fator de redução de tensões, SRF 

 

Pode-se avaliar as necessidades de suportes nos túneis através da definição das dimensões 

equivalentes da escavação. Este parâmetro, que é uma função tanto do tamanho dos blocos como 

da finalidade da escavação, é obtido dividindo a extensão, diâmetro ou altura da escavação por uma 

quantidade denominada “razão de suporte da escavação” (ESR), tal que: 

 

    
                                            

                                 
                                   

 

Este valor está relacionado com o uso para o qual a escavação é intendida e para o grau de 

segurança requerido, segundo a tabela seguinte: 
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Classe Tipo de Escavação ESR Casos 

A Aberturas Temporárias de Minas 3-5 2 

B Poços verticais – secção circular 

Poços Verticais – secção retangular/quadrada 

2.5 -- 

-- 

C Abertura permanente de minas, túneis de aproveitamento 

hidráulico (exceto túneis sobre pressão), túneis piloto, túneis de 

desvio, escavações superiores de grandes cavidades. 

2 83 

D Cavernas de armazenamento, estações de tratamento de águas, 

pequenos túneis rodoferroviários, chaminés de equilíbrio, 

túneis de acesso. 

1.6 25 

E Centrais subterrâneas, túneis rodoferroviários de grande 

dimensão, abrigos de defesa, bocas de entrada, interseções. 
1 73 

F Centrais nucleares subterrâneas, estações de caminhos de ferro, 

fábricas. 
0.8 2 

Tabela 16- Índice de segurança ESR para diferentes obras subterrâneas (Q), (Barton,1974) 

 

A relação que existe entre o índice Q e a dimensão equivalente é estabelecida na figura 4.5, em que 

foram ilustrados 38 categorias de suporte por meio de caixas numeradas.  Em 1993, Grimstad e 

Barton, modificaram este ábaco de maneira a refletir o aumento do uso de betão projetado com 

fibras de aço em suportes destinados a escavações subterrâneas, que pode ser consultado na figura 

4.6. 

 

 

Figura 4.5: Dimensão equivalente (De) versus Q (Barton, 1974) 
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Figura 4.6: Categorias de suporte estimadas através do valor de Q (Grimstad e Barton, 1993). 

Após revisão deste último gráfico, Palmström e Broch (2006) concluíram que este sistema de 

classificação de maciços é mais aplicável dentro de certa gama de parâmetros como vem 

demonstrado na figura 4.7 a sombreado. Fora desta secção, cálculos suplementares são necessários 

e métodos de avaliação são recomendados.  

 

 

Figura 4.7: Área onde o método Q é mais aplicável (Palmström e Broch, 2006) 
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4.4.1 CORRELAÇÃO ENTRE Q E RMR 

Várias relações foram estabelecidas entre estas duas (mais usadas mundialmente) classificações de 

maciços, o índice RMR, de Bieniawski (1976) e o índice de qualidade Q de Barton (1974).  

Bieniawski (1989) baseou-se em 117 casos históricos, envolvendo 68 Escandinavos, 28 Sul-

africanos e 21 outros casos históricos documentados dos Estados Unidos da América, que cobriam 

a gama toda dos valores de Q e RMR, tendo proposto a seguinte correlação: 

 

RMR = 9 lnQ + 44                                                              Equação 4.4  

 

Rutlege e Preston (1978) basearam-se em casos históricos da Nova Zelândia, propondo a seguinte 

equação: 

 

RMR = 5.9 lnQ + 43                                                            Equação 4.5 

 

Moreno (1980),Cameron-Clarke e Budavari (1981) e Abad et al. (1984) também propuseram 

diferentes correlações entre as duas classificações , sendo elas traduzidas pelas seguintes equações,   

respetivamente: 

RMR = 5.4 ln Q + 55.2                                                        Equação 4.6 

RMR = 5 lnQ + 60.8                                                            Equação 4.7 

RMR = 10.5 ln Q + 41.8                                                      Equação 4.8 

 

Foram realizados estudos sobre todas estas correlações entre Q e RMR com base em 115 casos 

históricos, incluindo 77 casos publicados por Bieniawski (1976), 4 de Hoek e Brown (1980) e 34 

recolhidos da Índia, que indicam que os coeficientes de correlação destas aproximações não são de 

muita confiança. A correlação que oferece um coeficiente maior é a de Rutlegde e Preston (1978), 

com um coeficiente de 0.81, seguido de Bieniawski (1976), Moreno (1980), Cameron – Clarke e 

Budavari (1981) e Abad et al. (1984) em último, como se pode verificar na tabela 5, juntamente 

com os valores dos coeficientes: 

Tabela 17- valores do coeficiente de correlação para cada caso histórico 

Linhas Figura 4.8 Autor Coeficiente de correlação 

A Bieniaswki (1976) 0.77 

B Rutledge e Preston (1978) 0.81 

C Morenjo (1980) 0.55 

D Cameron – Clarke e       Budavari 

(1981) 

Altamente disperso 

E Abad et al. (1984) 0.66 
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Figura 4.8: Correlações entre Q e RMR (Goel et al., 1995) 

4.4.2 PARÂMETROS DE SUSTIMENTO. 

Através dos sistemas RMR e Q é possível estimar alguns parâmetros relativos ao sustimento 

(pressões exercidas nos suportes, comprimento das pregagens e das ancoragens) para diferentes 

zonas da face (hasteais e teto), usando apenas os valores de RMR, peso volúmico da rocha, ESR, 

largura da face e profundidade da escavação.  

 

        [
       

   
]                                                                

 

Peso volúmico da rocha (Kn/m
3
) 

B – Largura do túnel (m) 

 

Goel e Jethwa (1991) avaliaram a equação 4.9 para aplicações em túneis com abóboda em arco, ao 

comparar valores medidos com os valores obtidos pela equação 4.9. A comparação mostrou que a 

equação não é aplicável em construções de túneis em rocha. Subsequentemente, Goel e Jethwa 

(1991), criaram outra relação (equação 4.10) com base em 30 casos de túneis Indianos, que 

possibilita o cálculo de uma estimativa da pressão nos suportes (cambotas) em túneis com 

desmonte por explosivos. 

        
                 

      
                                                            

 

H – Profundidade do túnel (50m<H<600m) 

O comprimento L das pregagens e ancoragens podem ser estimados pelas seguintes equações: 
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 Pregagens Ancoragens 

Teto        
          

   
                      

      

   
                           

Paredes        
            

   
                    

      

   
                           

Tabela 18- Estimativa do comprimento das pregagens e das ancoragens (Barton, 1974) 

O espaçamento (S) das pregagens pode ser estimado a partir da capacidade de carga da pregagem 

(Cb), que é obtida através dos ensaios “pull-out” (pregagem puxada hidraulicamente do material 

em condições semelhantes à realidade onde, após o seu rompimento, é calculada a capacidade da 

pregagem), segundo a fórmula: 

 

   √
         

 
                                                                                                 

 

ou através do critério: 1,2<L/S<2,0.  

Barton (1974), sugeriu também  expressões empíricas para correlacionar o valor de Q e a pressão 

existente nos hasteais e no teto: 

 

Jn ≥ 3 <3 

Teto           
   

  
        Equação 4.16           

         

    
   

 

        Equação 4.17 

Hasteais           
   

  
   

    
  Equação 4.18 

 

          
         

  
   

 
 

 
     
   Equação 4.19 

 

Tabela 19 - Pressões nos hasteais e no teto (Barton, 1974) 

 

Como podemos observar, o valor da rugosidade das paredes das fraturas (Jr) é preponderante no 

cálculo da estabilidade subterrânea. Consequentemente, a capacidade dos suportes pode ser 

independente da área do túnel (Terzaghi, 1946). 

O fator de parede Qw, é obtido multiplicando o valor de Q por um fator que depende da magnitude 

de Q, pelas seguintes relações: 

 

Gama de valores de Q Fator de parede Qw 

>10 5.0*Q 

0.1-10 2.5*Q 

<0.1 1.0*Q 

Tabela 20- Cálculo de Qw para diferentes valores de Q 
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Para maciços com valores de Q< 4, ou seja, de má qualidade, deverá ser utilizada a seguinte 

equação fornecida por Bhasin e Grimstad (1996) para o cálculo da pressão nos suportes : 

 

        
    

  
   

 

                                        Equação 4.20 

 A extensão máxima de túnel não suportada pode ser calculada através da equação dada por Barton (1974): 

Máx vão autoportante (m) = 2*(ESR)*Q
0.4                      

       Equação 4.21 

 

O módulo de deformação (Em), é um parâmetro importante na caracterização de um maciço, e 

como tal, foi largamente estudado e várias relações para ele foram estabelecidas. O seu valor varia 

consideravelmente, registando maiores variações na direção horizontal do que na vertical. 

Diversas relações empíricas foram deduzidas por vários autores para o cálculo médio do módulo de 

deformação de maciços rochosos. Algumas dessas relações são demonstradas na seguinte tabela: 

 

Autor Expressão para Em        

(Gpa) 

 Condições 

Bieniawski (1978) 2*RMR -100 Equação 4.22 qc>100MPa e RMR>50 

Barton (2002) 10 [Q*qc/100]
1/3

 Equação 4.23 Q = 0.1 – 100 , 

qc= 10 – 200 MPa 

Serafim e Pereira (1983) 10
(RMR-10)/40

 Equação 4.24 

 

35<RMR<50 

Nicholson e Bieniawski  

(1990) 

Em/Er = 0.0028 RMR
2
 Equação 4.25  

Verman (1993) 0.3*H*10 
(RMR -20)/38

 Equação 4.26 =0.16 – 0.30 

qc≤ 100 MPa; H ≥ 50m; Jw 

=1 

coef. De correlação = 0.91 

Singh (1997) Q
0.36

H
0.2 

Ee=1.5Q
0.6

Er
0.14

 

Equação 4.27 

Equação 4.28 

Q<10; Jw=1, H>50m 

Coef. corr Ee=0.96, Jw=1,  

Barton e Grimstad 25*logQ Equação 4.29 Q>1 

Barton e Grimstad (Vp-3500)/40 Equação 4.30 Vp>3500 m/s 

Tabela 21 - Relações empíricas para o módulo de deformação do maciço (Bhawani Singh, 2006) 

 

Er - módulo de elasticidade em GPa 

Ee - módulo de elasticidade durante o ciclo de descarga (Singh, 1997) 
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Vp – velocidade sísmica (m/s) 

qc – resistência à compressão uniaxial (Mpa) 

maior para rochas de pior qualidade 

 

As equações da tabela 21 têm base experimental ou prática, reforçando a sua fiabilidade e 

aplicabilidade. A equação 4.23 estabelece uma boa concordância com as relações de Bieniawski 

(1978) e Serafim e Pereira (1983).  Já a equação 4.27 deve ser aplicada a maciços fracos e secos 

com um coeficiente de correlação de 0.85. É sugerida para análise estática de barragens de betão. 

A equação 4.28 é válida para maciços secos ou saturados. É sugerida para análise dinâmica de 

barragens de betão sujeitas a cargas sísmicas devido a um sismo com epicentro nas imediações 

(falha ativa). 

 

4.4.3 EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

A utilização prática das correlações é demonstrada na tabela seguinte. O valor de ESR (escavation 

support ratio) usado foi de ESR=1 para estimar o sustimento no sistema Q. Trata-se de um túnel de 

10m de largura, e as condições do maciço foram caracterizadas da seguinte maneira: Granito com 

resistência à compressão uniaxial, qc=125 Mpa é penetrado por duas famílias de fraturas, ambas 

com orientação favorável da família principal. RQD = 85; volume do bloco, Vb=0.1m
3
; 

espaçamento das fraturas, S=0.2-0.4m.  

 

 

Tabela 22-  Exemplo prático de aplicação das classificações RMR e Q. (Palmström, 2009). As tabelas 

utilizadas para atribuição dos pesos e que explicam a simbologia dos inputs (análogas ás tabelas 5,6,7 e 8) 

encontram-se em anexo. 
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5   
Desmonte Subterrâneo em Túneis 

 
“Virtually every structure is supported by soil or rock. Those that aren’t either fly, float, or fall over.” 

- Richard L. Handy, 1995 

5.1 INTRODUÇÃO 

A construção de túneis com recurso a explosivos é, na maioria das vezes, preferível à utilização de 

TBM‟s (Tunnel Boring Machines) e tuneladoras se o comprimento do túnel for relativamente 

pequeno, sempre que os investimentos necessários para a montagem das máquinas não sejam 

elevados ou quando a dureza do maciço for demasiado elevada, resultando num elevado desgaste 

dos bits e consequentemente, gastos elevados.  

Outras razões que levam à escolha deste método de desmonte é a forma da secção que quando não 

é circular ou é de grandes dimensões, torna o recurso a explosivo mais viável por razões 

económicas e técnicas.  Aquando do planeamento do desmonte, é vantajosa a divisão do túnel em 

secções onde o mesmo avanço esquemático é atingido e a mesma intensidade de sustimento pode 

ser utilizado. 

Durante o desmonte, a ordem das operações é, normalmente: furação, carregamento da pega 

(introdução do detonador inclusive), tamponamento, rebentamento, ventilação, remoção do 

escombro e instalação dos suportes. 

 

Figura 5.1: Ciclo de desmonte subterrâneo 
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5.2 PERFURAÇÃO 

 

 

Figura 5.2: Progresso das máquinas perfuradoras e sua produtividade 

 

Para realizar os furos numa face, são usados Jumbos para perfurar segundo um plano de fogo, a 

uma profundidade pré-determinada da direção pretendida do túnel. Normalmente, jumbos de 2 a 4 

braços hidráulicos são usados (figura 5.3). A velocidade de furação é de cerca de 1-5 metros por 

minuto. Estes jumbos servem como estabilizadores e providenciam a posição exata do braço 

perfurador. Isto é essencial na obtenção de uma pega bem sucedida porque a correta posição dos 

furos é crucial. Esta condição é assegurada através de jumbos guiados por computador que guiam 

os braços com precisão e garantem uma furação uniforme, mesmo para condições adversas da face 

(grau elevado de fraturação ou uma face irregular).  
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Figura 5.3: Jumbos hidráulicos a) Jumbo com 2 braços b)Jumbo com 4 braços (Atlas Copco) 

Por exemplo, o sistema ABC “Regular” disponível nas perfuradoras da Atlas Copco permite o 

carregamento dos planos de fogo para o ecrã do computador de bordo para que o operador possa 

segui-lo. O ecrã do computador não só apresenta o diagrama de fogo, como mostra a posição atual 

da alimentação da broca relativamente ao furo. A função do operador é apenas a de alinhar a 

alimentação ao furo, no local designado da face. Os ângulos de saída também são tidos em conta na 

furação e no alinhamento dos furos. A própria máquina está posicionada no túnel de acordo com 

um laser. 

 

 

Figura 5.4: Ambiente de uma máquina de perfuração (Atlas Copco) e plano de furação ABC “Regular” 

 

Normalmente, os furos são feitos com mais 10%  do comprimento desejado para assegurar que o 

comprimento seja atingido, já que a rocha pode não rebentar no comprimento total do furo. 

O diâmetro do furo tem que ser escolhido de modo a poder alojar o explosivo escolhido o mais 

apertado possível, já que uma bolsa de ar reduz o efeito do explosivo. A razão de                                        

desacoplamento ótima é de 0.833. Diâmetros possíveis vão de 30 mm a 100 mm, sendo os mais 

comuns na zona dos 40/50 mm. 

Não se devem realizar novos furos em buracos deixados pela pega anterior, pois nestes podem 

permanecer restos de explosivo, o que pode ser muito perigoso. 

O número de furos totais a realizar numa pega por desmonte em secção plena depende de muitos 

fatores e o seu número por metro quadrado diminui à medida que a secção da face aumenta. 

Geralmente, o número de furos não diminui significativamente após os 30 m
2
. Para perfis na gama 
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dos 60 a 70 m
2
, o número de furos, dependendo da dificuldade de desmontar a rocha, é de 1 ou 2 

furos por metro quadrado da área de escavação. 

 

 

Figura 5.5: Relação dos diâmetros dos furos com a área da face e a perfuradora a utilizar 

 Outros parâmetros que influenciam o número de furos numa face são: o avanço realizado, o tipo de 

carga usada e o seu diâmetro como indicam as equações seguintes: 

 

( 
  

  
 )   ( 

  
  

 ) 

Ou: 

( 
  

  
 )   (

  

  
)
 

 

 

γ- consumo de explosivo por metro (Kg/m) 

d- diâmetro do furo (mm) 

N- número total de furos na pega 

 

Para calcular as distâncias às faces livres, espaçamentos e concentrações das cargas, o gráfico da 

figura 5.22 pode ser utilizado. Neste gráfico o uso de explosivos, como a Emulite – 150 e Dynmex 

em cartuchos de papel, Emulite – 150 em tubos de plástico e ANFO carregado pneumaticamente é 

demonstrado. Ao selecionar o diâmetro de qualquer explosivo acima mencionado, a distância à 

face livre (B) dos tiros de soleira e a concentração da carga, em kg/m podem ser obtidos. 

Finalmente, com recurso à tabela 24 (página 55), um plano de fogo pode ser realizado. 

O ângulo de saída é um parâmetro especificado no plano de furação da face, tendo normalmente 

valores diferentes consoante a zona da face.  É definido como sendo o ângulo entre o perfil prático 

(perfurado) e o teórico (figura 5.6). 

Se os furos de contorno forem realizados paralelamente à linha teórica do túnel, a face diminuirá de 

tamanho a cada pega. De maneira a garantir que o perfil planeado da face se mantenha constante, 

cada furo de contorno é perfurado com um pequeno ângulo sobre a parede do túnel, denominado 

ângulo de saída que não pode ser menor do que o permitido pelas características da perfuradora. 
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Figura 5.6: ângulo de saída 

 

As máquinas perfuradoras modernas têm indicadores eletrónicos ou automáticos do ângulo de saída 

que permitem ajustes corretos do mesmo relativamente aos alinhamentos padrão. Jumbos 

computorizados tornam mais fácil a criação, ajuste e monitorização do ângulo de saída. Um ângulo 

incorreto de saída produz um desmonte excessivo ou insuficiente da rocha, ambos com resultados 

pouco económicos.   

 

Figura 5.7: exemplos de perfurações usando um ângulo de saída incorreto e correto e respetivas faces 

obtidas. 

 

5.2.1 CÁLCULO DO NÚMERO DE FUROS 

 

Em diferentes situações, diferentes relações são usadas para calcular o número de furos a utilizar. 

Seguidamente são dadas algumas dessas relações que podem ser usadas como um guia, embora um 

fator possa ser aplicado que se adeque ás condições do local e que varia de túnel para túnel. A 

primeira relação apresentada corresponde à equação utilizada na abertura de túneis e minas na 

Suécia para terrenos duros a muito duros. 
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N- número total de furos na face 

W- largura da face (m) 

H- altura do túnel (m) 

d- diâmetro do furo carregado (mm) 

 

Willber deu a seguinte relação para a construção de túneis nos EUA: 

 

                                                                         

 

                                                                                   

 

N- número total de furos na face 

A- Área da Secção (ft
2
) 

 

Pokrovoski, 1980: 

 

        *
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 √   

 
-   + (   (
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Nl- número de furos de contorno 

Nb- número de furos de caldeira, destroça e soleira 

q- carga específica (kg\m
3
) 

S- Área da secção (m
2
) 

B- Largura da face (m) 

b- Espaçamento médio dos furos de contorno, que na prática são geralmente 0.75/0.8m , 

independentemente das propriedades da rocha e da secção do túnel. 

γ- consumo de explosivo por metro de comprimento de furo (Kg/m), que é função da densidade 

do explosivo nos tiros de caldeira, destroça e soleira. Por exemplo, o consumo de explosivo em 

cartuchos de ANFO e NG  em furos de 32 mm varia entre 0.62-0.75 e 0.8-1.0 por metro. 

γ0- consumo de explosivo por metro de comprimento de furos de contorno (Kg). A densidade 

linear de carregamento é menor que nos outros tipos de tiros. 
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5.3 EXPLOSIVOS 

“Unsafe acts and unsafe conditions cause accidents. Inculcating safe habits through 

training and education could bring accident rate near 0%.” 

 

5.3.1 CARREGAMENTO 

O carregamento do explosivo é o ato de inserção do mesmo nos furos da face a ser desmontada. Na 

figura 5.8 é possível ver um exemplo de um explosivo sob a forma de cartucho (cartucho de 

explosivo de emulsão) que vêm em tamanhos a variar entre 40 x 300 mm e 90 x 400 mm. 

O material explosivo existe em três formas: cartucho, emulsões e em pó. Este último pode ser 

introduzido no furo por meio de ar comprimido, que é uma forma rápida de carregamento com a 

qual consegue um preenchimento total do furo, resultando numa boa explosão. Embora tenha 

grandes vantagens, não é comum o uso de explosivos em pó em furações horizontais por acarretar 

problemas no carregamento, sendo que a maior desvantagem é a de não ser resistente à água. 

Os explosivos sob a forma de emulsão podem ser bombeados para o furo, dependendo da sua 

consistência e tal como os explosivos em pó, o carregamento é rápido e os furos são 

completamente preenchidos com vantagem adicional de serem normalmente resistentes à água. Um 

veículo próprio é necessário para transportar o explosivo e bombeá-lo. A bomba é controlada por 

computador que garante que cada furo seja preenchido com a quantidade pré-definida de explosivo. 

Naturalmente, o veículo é caro mas o método é muito eficiente e seguro. 

O explosivo mais comummente usado na construção de túneis é o explosivo encartuchado por ser 

mais facilmente manuseável, embora o processo de carregamento consuma algum tempo devido a 

ser necessário retirar algum material solto que possa existir no furo, mais a necessidade de ter que 

se introduzir o cartucho manualmente com um atacador.  

Dependendo do que é requerido do explosivo, uma coluna de carregamento consiste num número 

de cartuchos que são aproximadamente 12.5 a 70 cm de comprimento e 2 a 12 de diâmetro. Uma 

boa relação entre estes dois valores têm que ser encontrados, pois o explosivo sem que ser 

facilmente introduzido e simultaneamente tem que preencher o furo, deixando o mínimo de espaços 

vazios. De maneira a cumprir-se esta tarefa, os cartuchos são normalmente 5 a 15 mm menores que 

o diâmetro do furo. 

 

Figura 5.8: Exemplo de um cartucho de explosivo (DYNO® TX) 

5.3.2 TAMPONAMENTO 

O tamponamento tem a função de selar o furo e manter os gases do explosivo confinados no 

mesmo, prevenindo o seu escape prematuro e consequentemente não permitindo a diminuição da 

sua pressão na parede do furo. Outra razão para o seu uso é o de não permitir que alguma carga que 

não tenha rebentado seja projetada para fora do furo. 
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O tamponamento pode ser usado para reduzir o empoeiramento existente no furo e, para este efeito, 

cartuchos de tamponamento de água ou cloreto de cálcio podem ser usados. Estes cartuchos 

rompem durante o rebentamento, coligindo os pós formados.  

Embora traga benefícios, o uso de cartuchos de tamponamento não é uma necessidade primária na 

construção de um túnel, sendo dispensado o seu uso de maneira a poupar dinheiro e tempo. 

 

5.3.3 DETONAÇÃO 

Um explosivo é uma substância, ou mistura de substâncias que, com o estímulo certo como, por 

exemplo, um choque, impacto, calor, fricção, ignição, faísca etc., tem uma reação química de alta 

velocidade (na ordem dos 8000 m/s), libertando um volume enorme de gases com uma temperatura 

e pressão elevadas que provocam perturbações nas imediações. A energia libertada pelo explosivo 

realiza as seguintes operações: 

 Fragmentação da rocha 

 Deslocamento da rocha 

 Vibrações sísmicas 

 Onda da explosão  

A onda de detonação incide na parede do furo e a força do impacto provoca fraturações, por onde 

progride, resultando no desmonte da rocha. A pressão do gás complementa o trabalho da onda da 

detonação. 

Quanto maior a energia do explosivo, maior a intensidade da detonação e maior o efeito destrutivo 

da carga na área circundante. A energia é a habilidade de um explosivo para desmontar ou partir a 

rocha através de um choque ou impacto. O efeito de uma carga depende não só das propriedades de 

um dado explosivo, como das propriedades da rocha que o rodeia.  

 
Figura 5.9: Zonas afetadas na zona de explosão num túnel (David Chapman, 2010) 

Quanto maior a energia despendida na deformação e fraturação da rocha que rodeia a carga 

explosiva, menor é a energia restante para a fraturação subsequente e para a aceleração da maior 
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parte da rocha desmontada (Persson et al. 1994) que leva a concluir que num maciço rochoso duro, 

uma força de detonação mais elevada é necessária. 

Antigamente, a energia de um explosivo era medida em função da percentagem em nitroglicerina 

que entrava na composição do explosivo. Um explosivo com 60% de nitroglicerina em peso era 

classificado como tendo força de 60 %  (Silva, 2009). Já os explosivos da atualidade, especialmente 

os agentes detonantes, não contêm nitroglicerina na sua composição, daí a necessidade de ser 

estabelecida uma nova base/padrão de comparação, dando origem aos seguintes conceitos: 

RWS - Relative Weight Strength (Energia relativa por massa): é a energia disponível por massa de 

um explosivo x, comparada com a energia disponível por igual massa de um explosivo tomado 

como padrão (Silva, 2009). Normalmente o ANFO é tomado como o explosivo padrão. O cálculo 

do RWS é feito através da seguinte expressão: 

 

     
    

   
                                                                   

 

Etx – Energia termoquímica do explosivo x 

Etp – Energia termoquímica do explosivo padrão  

 

RBS - Relative Bulk Strength (Energia relativa por volume): é a energia disponível por volume 

de um explosivo x, comparada com a energia disponível por igual volume de um explosivo tomado 

como padrão. Isto é:  

 

     
   

   
  

  

  
      

  

  
 

 

ρx- densidade do explosivo x 

ρp- densidade do explosivo p 

 

 

5.3.4 TIPOS DE EXPLOSIVOS 

Exemplos de alguns tipos diferentes de explosivos usados na construção de túneis são apresentados 

em baixo : 

5.3.4.1 Explosivos gelatinosos 

Este tipo de explosivo é preparado com nitroglicerina, nitrocelulose (algodão nítrico) e substâncias 

oxidantes, combustíveis e aditivos especiais com a função de corrigir a higroscopicidade dos 

nitratos e evitar a segregação dos produtos sólidos. Atualmente, as gelatinas contêm cerca de 30 a 

35% em peso de nitroglicerina e nitrocelulose. 
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Trata-se de explosivos com elevada velocidade de detonação, densidade e potência, sendo 

utilizados como carga de fundo em explorações a céu aberto e subterrâneas. São resistentes à água 

e os resultados obtidos em maciços duros ou semiduros são bons. Quando aplicados em rochas 

brandas as cargas têm de ser mais espaçadas, mas o resultado será igualmente bom. 

São recomendados para construções subaquáticas, que exijam elevada potência e resistência à água, 

sobre pressões hidrostáticas significativas. As vantagens são: 

 

 Elevada potência;  

 Elevada densidade, entre 1,2 e 1,5 g/cm3, superior à das amonites;  

 Elevada velocidade de detonação, entre 5.000 e 6.000 m/s, superior à das 

amonites;  

 Segurança elevada nas etapas de fabrico e manipulação;  

 Boa aptidão à detonação, o que possibilita a sua utilização em furos de pequeno 

diâmetro e iniciação com detonadores convencionais;  

 Excelente resistência à água e estabilidade química.  

As desvantagens mais significativas são: 

 

 Muito sensíveis a estímulos subsónicos, e por conseguinte existe o perigo de 

rebentamento, por exemplo, pelo uso de máquinas nas proximidades;  

 Risco de acidentes no fabrico e transporte;  

 A sua manipulação produz dores de cabeça, pois a nitroglicerina é um vasodilatador;  

 Pouca flexibilidade para utilização em condições ambientais extremas;  

 Custos de fabrico elevados.  

 

5.3.4.2 Emulsões 

É uma alternativa viável às gelatinas, embora a sua potência não seja tão elevada (velocidade de 

detonação aproximadamente 5700 m/s), o volume de gases é 1000 litros/kg de explosivo um pouco 

superior ao das gelatinas. Este tipo de explosivo pode ser bombeado dependendo da sua 

consistência, mas é na maioria das vezes, usado em cartuchos na abertura de túneis.  

 

Figura 5.10: Composição básica de uma emulsão (Jimeno,1994) 

A sensibilidade das emulsões diminui à medida que aumenta a densidade, sendo necessário 

trabalhar acima do diâmetro crítico e utilizar iniciadores potentes.  
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Atualmente,  as emulsões tendem a ganhar maior protagonismo no desmonte com recurso a 

explosivos, devido a apresentarem: 

 Menores custos;  

 Percentagem pequena de fumos tóxicos na pluma de detonação 

 Possuem excelente resistência à água;  

 Grande segurança no fabrico e manipulação;  

 Possibilidade de fabricar produtos com densidades entre 1 e 1,45 g/cm3;  

 Elevada velocidade de detonação, 4.000 a 5.000 m/s, pouco dependente do tamanho 

do cartucho;  

 Possibilidade de mecanização da carga e preparação de misturas com ANFO.  

Os inconvenientes são:  

 Alteração a baixas temperaturas;  

 Possibilidade de contaminação com materiais das paredes do furo se utilizada a granel;  

 Tempo de armazenamento e períodos prolongados de transporte provocam a alteração 

das suas características.  

5.3.4.3 Anfo pesado 

Anfo pesado é constituído por 45 a 50% de uma emulsão de nitrato de amónio misturado com 

ANFO granulado. O objetivo é aumentar a densidade do ANFO que apresenta interstícios entre os 

grãos, interstícios que podem ser ocupados por um liquido, como uma emulsão de NA, resultando 

numa nova matriz energética, ilustrada na figura seguinte: 

 

Figura 5.11: (Jimeno, Manual de Aridos, 1994) 

 

Comparativamente com o ANFO normal, o ANFO pesado, dependendo das percentagens da 

mistura, apresenta as vantagens enumeradas em baixo: 

 

 Maior libertação de energia para a mesma quantidade;  

 Maior sensibilidade;  

 Grande resistência à água;  

 Possibilidade de efetuar cargas com variação da mistura ao longo do furo.  

 

A fabricação de ANFO pesado é relativamente fácil, pois a emulsão de nitrato de amónio a ser 

adicionada à matriz de ANFO pode ser preparada numa instalação fixa e transportada num camião-

cisterna para um local de armazenamento ou ser bombeada para um camião misturador. 
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O produto final apresenta boas características, nomeadamente na “força” e resistência à água 

quando comparados com o ANFO. O custo situa-se entre o ANFO e as emulsões. 

 

5.3.4.3.1 Uso de ANFO em túneis 

Os estudos conduzidos pela USBM (U.S. Bureau of Mines) concluem que furos com diâmetro 

inferior a 40 mm, carregados com ANFO podem não produzir resultados de rebentamento 

satisfatórios. Quando os diâmetros excedem os 40 mm,  este explosivo tem provado ser muito 

barato e produtivo.  

O ANFO é carregado pneumaticamente usando um carregador do tipo ejetor e iniciado com 

detonadores anti estáticos, como as Anodets (iniciador não elétrico), para evitar o risco de uma 

carga estática que possa surgir durante o carregamento pneumático.  

5.3.4.4 Detonadores 

Um requisito para a segurança dos explosivos é o de eles não detonarem facilmente e apenas 

intencionalmente,  portanto, cargas são necessárias cargas para iniciar a explosão e as mesmas 

deverão conter material explosivo. Estas cargas são denominadas por iniciadoras ou 

detonantes. 

Tem havido grandes avanços nos tipos de detonadores desde as cápsulas de fulminato de 

mercúrio de Alfred Nobel em 1865. Um dos avanços foi a invenção do detonador elétrico. 

Com este tipo de detonador, quando o circuito elétrico é fechado, o elemento de contacto 

aquece o filamento que inicia o primário. 

 

Figura 5.12: exemplo de um sistema nonel  (iniciado por onda de choque originada por um detonador elétrico 

ou pirotécnico) 

Na primeira metade do século 20, desenvolveu-se o detonador de  retardo de milissegundo.  

Este detonador trouxe muitas vantagens, sendo uma delas o total controlo do tempo da 

iniciação, redução da onda de explosão, das vibrações do solo e melhores resultados nos 

rebentamentos com os retardos, o que naturalmente, é importante na abertura de túneis. 

Uma grande desvantagem reside na segurança, pois uma fonte de eletricidade exterior, tais 

como relâmpagos, energia de ondas de rádio e correntes estáticas dispersas podem iniciar 

prematuramente a explosão. Esta grande desvantagem levou ao desuso deste tipo de 

detonadores e , em alguns países, à proibição da sua utilização (como por exemplo, na Suécia). 

Na mesma altura, foi desenvolvido também o cordão detonante, um meio mais seguro em 

ambientes com possíveis descargas elétricas exteriores, sem limitações no que respeita o 

tamanho do furo e com custo é aceitável. No lado negativo está a grande quantidade necessária 
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de fio detonante e a perturbação que causa na coluna de tamponamento. Por estes motivos, 

outras soluções foram estudadas, sistemas iniciadores alternativos e detonadores não elétricos 

foram introduzidos no mercado no inicio da década de 70. Em lugar dos fios elétricos, um tubo 

plástico de choque transmite o impulso ao detonador, tornando-o imune à maioria dos perigos 

associados às correntes elétricas exteriores. 

Detonadores não elétricos podem ter diâmetros reduzidos nos tubos de choque, que consistem 

numa camada tripla de plástico revestida de material explosivo reativo na camada mais interior 

do tubo. Quando iniciada, é propagado um sinal de baixa energia a aproximadamente 2000 m/s 

pelo comprimento do tubo com o mínimo de perturbações exteriores ao mesmo. Apesar de este 

tipo de detonador apresentar várias aplicações na construção de túneis, o seu custo é elevado. 

 

 

Figura 5.13: Detalhes de um detonador não elétrico (David Chapman, 2010) 

Estudos recentes apontam para o desenvolvimento de detonadores eletrónicos, que como o 

nome indica, atingem o retardo eletronicamente e não pirotecnicamente. A sua alta precisão, 

melhores resultados no rebentamento e diminuição das vibrações do ar e solo são as vantagens 

que apresenta devido à iniciação ser feita por computador. Como é óbvio, o seu custo é 

elevado, com a agravante de ser necessária formação intensiva. 

 

5.3.4.5 Densidade do Carregamento dos furos de caldeira e resto da face 

A densidade do carregamento (explosivo por metro de furo) da área de caldeira é função do 

diâmetro do furo vazio, da sua distância ao furo carregado e densidade do explosivo. Ora, a 

distância entre os furos carregados na zona de caldeira é tão próxima e o volume de rocha tão 

pequeno, que a concentração de carga por metro de furo deverá ser baixa, o que requer ou um 

explosivo de baixa densidade, ou um explosivo de alta densidade com um confinamento 

folgado, ou com o uso de algum material inerte, como a madeira, como espaçadores.  

Exceto os explosivos à base de nitrato de amónio, todos os outros explosivos comerciais têm 

maior densidade, na gama dos 1.2-1.7 g/cm3; consequentemente, os cartuchos dos explosivos 

na zona de caldeira não devem ser empurrados para dentro do furo com um atacamento 

elevado.  

Nos furos de contorno (periféricos), o espaçamento entre os mesmos deve ser reduzido e a 

concentração de carregamento também de maneira a se obter um perfil liso com o mínimo de 

irregularidades. Nos furos de soleira é necessária uma carga específica maior devido ao efeito 

contrário da gravidade. 
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5.3.5 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS EXPLOSIVOS 

Existe uma vasta gama de explosivos à venda no mercado com diferentes características e 

propriedades, permitindo ao comprador a otimização (técnico-económica) das pegas em função das 

características da obra a executar e sua envolvente. Esta escolha é feita aquando da construção do 

diagrama de fogo, constituindo uma decisão fundamental no seu desempenho. 

Existem alguns parâmetros a ter em consideração na seleção do explosivo a utilizar, tais como: 

 Custo do explosivo 

 Diâmetro do explosivo 

 Características do maciço rochoso 

 Volume da Pega 

 Condições atmosféricas 

 Presença de água nos furos 

 Terrenos reativos 

 Problemas ambientais 

 Fumos e toxicidade 

 Condições de segurança 

 Fornecimento do explosivo à obra. 
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5.4 PLANO DE FOGO   

 

Figura 5.14: Pega de fogo típica que ilustra a terminologia e a sequência de iniciação dos retardos 

5.4.1 CALDEIRA 

A criação de uma caldeira numa pega de um túnel é uma técnica universal aplicável a qualquer tipo 

de terreno, seja numa  mina ou num túnel. Vários tipos de designs de caldeira foram criados, por 

vários autores, sendo usados para criar inicialmente faces livres através da remoção de um volume 

de  rocha correspondente à zona da caldeira, para onde vão ser direcionados os restantes furos. 

Podem ser classificadas como paralelos ou angulares. 

5.4.1.1 Furos Paralelos 

A característica deste tipo de caldeira é a de os furos serem todos de igual comprimento e 

obviamente, paralelos uns aos outros. O posicionamento e a distância dos furos na caldeira são de 

grande importância, pois levam a uma pega de fogo bem sucedida. Normalmente são perfurados 

simetricamente, de forma espelhada e, dependendo do explosivo e maciço, com um espaçamento 

não superior a 30-50 cm. 

Alguns exemplos de furos que caem nesta categoria são os chamados “burn cuts”, “cylindrical 

cuts” e  “coromant cuts”, que podem ser vistos nas figuras seguintes: 
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Figura 5.15: Exemplos de “burn cuts” usados em desmonte subterrâneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16: Exemplos de furos do tipo cilíndrico “cylindrical cuts” 

Figura 5.17: caldeira de Coromant 



Ferramenta Informática de Apoio à Construção de Túneis 

 

47 

Os “burn cuts”  são os tipos de furos mais antigos e consequentemente, os mais usados em pegas de 

fogo com furos de caldeira paralelos, o rebentamento progride em direção a um ou vários furos 

vazios não carregados, enquanto os furos do tipo cilíndrico, são realizados de maneira que a onda 

de choque se direcione para um furo vazio de maneira a que, à medida que a primeira, segunda e 

cargas subsequentes detonam, o material seja expelido da caldeira. A abertura é feita 

sucessivamente e uniformemente até se perfazer a área total da caldeira.  

Alguns dos furos são carregados com explosivos, enquanto que outros ficam vazios, para que, 

quando as ondas de choque refletem nestes furos, a rocha frature e desmonte, resultando na sua 

projeção para fora da face por ação dos gases dos explosivos. 

Existe uma relação entre o diâmetro dos furos vazios e a distância entre os furos carregados e os 

vazios, numa dada rocha, que origina boas condições de desmonte, como se pode verificar na 

figura 5.18. Com espaçamentos inferiores a 1.5 vezes o diâmetro do furo vazio, são esperados bons 

resultados enquanto que com espaçamentos superiores, é provável que se obtenha um desmonte 

irregular. Com espaçamentos excedendo duas vezes o diâmetro, existe uma grande probabilidade 

de deformação plástica e escassa ou nula fraturação da rocha. 

Para se obter um avanço maior por pega, é portanto necessário aumentar também o diâmetro do 

furo vazio de caldeira, que por sua vez permite um espaçamento maior sem comprometer as 

condições de rutura da rocha. Mesmo com a distância correta entre o furo de caldeira e o furo 

carregado, se a concentração da carga de explosivo for demasiado alta, pode ocorrer um mau 

funcionamento dos tiros de caldeira devido ao impacto da rocha e fenómenos de sinterização, 

prevenindo a geração da face livre planeada. 

 

 

Figura 5.18: relação entre o diâmetro do furo de caldeira e a distância entre os furos carregados e vazios 

 

Em suma, para bons resultados dos rebentamentos da caldeira, os seguintes parâmetros devem ser 

tidos em conta: 

 Diâmetro do(s) furo(s) de caldeira 

 A distância à frente livre (furo vazio) 

 A concentração da carga 

 Precisão da perfuração e eficácia do carregamento 
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Figura 5.19: Cálculo da largura das secções quadradas/retangulares numa caldeira do tipo cilíndrica (Tatiya, 

2005) 

 

 Como ilustrado na figura 5.19, a distância à frente livre entre o furo de caldeira vazio e o furo 

carregado, é tomada como a distância entre os seus centros. Para melhores resultados, multiplica-se 

o diâmetro do furo de caldeira (D2) por 1.5. Caso exista mais do que um furo de caldeira, a 

seguinte relação é usada para calcular um diâmetro fictício (D): 

 

    √                                                                       Equação 5.6 

n - o número de furos de caldeira 

Para calcular a primeira secção quadrada da caldeira, é usado valor de D: 

 

                                                                                       

 

O carregamento dos furos mais próximos do furo de caldeira deve ser efetuado cuidadosamente, 

pois uma concentração demasiado baixa no carregamento poderá não ser suficiente para partir a 

rocha ou, sendo demasiado alta, resultar numa recompactação da rocha, e, portanto não permitindo 

que o material seja expelido. 

O método de cálculo das secções remanescentes é análogo, com a diferença de que a rutura é feita 

para uma abertura retangular em vez de uma circular. Normalmente, a distância à face livre (B) 

para as outras  secções é igual à largura da abertura da face (B=W). 

A partir do gráfico da figura 5.20, podemos retirar a concentração da carga a utilizar (lc), e calcular 

a quantidade necessária de explosivo (Q), pela seguinte relação: 

 

                                                                       Equação 5.8 

 

Q – Quantidade de explosivo, kg 

lc – Concentração da carga de explosivo, kg/m 

H – Comprimento do furo, m 

ho -  comprimento do tamponamento, m 
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Figura 5.20: Gráficos para determinar a concentração da carga nos furos de caldeira e para determinar a 

concentração da carga mínima (kg/m) e distância máxima à face livre(m) para diferentes larguras de 

aberturas 

É possível calcular analiticamente a concentração da carga explosiva para a primeira e segunda 

secção através da utilização das distâncias ao furo vazio, a1 e a2, que são obtidos na tabela 22, 

utilizando a  relação de Pearson (equação 5.9), que tem em conta o tipo de rocha a desmontar . Para 

a terceira e quarta secção, deverá ser utilizado o gráfico da figura 5.20, para aberturas retangulares. 

 

                 (
 

 
)
   

 (  
 

 
)  (

 

   
)   

 

       
                          

 

ql – Concentração linear da carga (Kg/m) 

Dcarregado – Diâmetro do furo carregado (m) 

a – distância ao furo de caldeira (m) (obtida através do cálculo das secções da caldeira) 

D – Diâmetro do furo vazio de caldeira (equação 5.6) 

C – Constante da rocha 

PRP ANFO – Energia relativa por massa de explosivo comparativamente ao ANFO 

 

O número de secções na caldeira é limitado pelo facto de a última secção quadrada não poder 

exceder a distância da destroça à face livre, para uma dada concentração da carga dos furos. Os 

furos de caldeira ocupam aproximadamente 2m
2
 (túneis pequenos podem exigir apenas uma 

caldeira e furos de contorno). 
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A seguinte tabela resume os cálculos para uma caldeira de quatro secções: 

Secções C-C 

(mm) 

W 

(mm) 

St 

(Tampão ,m) 

Q 

Explosivo (kg) 

1ª  a=1.5*D     √  St1=W1 Q=lc(H-St1) 

2ª CC1=1.5*W1          √    
     

√ 

 
   

Q=lc(H-St2) 

3ª CC2 = 1.5*W2          √    
     

√ 

 
   

√ 

 
      

Q=lc(H-St3) 

4ª CC3 = 1.5*            √  
    

√ 

 
 
√ 

 
(  

√ 

 
    )       

Q=lc(H-St4) 

Tabela 23- Fórmulas para o cálculo de parâmetros de uma pega na zona de caldeira (Tatiya, 2005) 

 

O cálculo da terceira e quarta secção podem não ser necessários caso as distâncias à face livre 

excedam as distâncias de destroça (tabela 24). 

 

5.4.2 CÁLCULOS PARA O RESTO DA FACE 

 

Figura 5.21: secções da Face 

Depois de efetuados os cálculos na zona de caldeira, os detalhes das restantes zonas da face podem 

ser deduzidos. Para esse propósito, o resto da área da face é dividida nas seguintes secções/zonas: 

 

 A – Tiros de Caldeira 

 B – Tiros de abate e alargamento 

 C – Tiros de levante 

 D – Tiros de Contorno  

 E – Tiros de Soleira  
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H – Comprimento do furo 

D – Diâmetro do furo vazio de caldeira (equação 5.6) 

 

                                                                         Equação 5.11 

I – Avanço previsto 

 

5.4.2.1 Soleira 

Um dos parâmetros a considerar nos furos de soleira, é o ângulo de saída . Para uma pega com um 

avanço projetado para cerca de 3 metros, um ângulo de saída igual a 0.05 radianos (3º) 

(correspondente a 5cm/m) será o suficiente para providenciar espaço para a próxima pega.  

Para o cálculo do afastamento dos furos de soleira, é utilizada a seguinte relação empírica, 

amplamente divulgada na literatura: 

 

       √
           

(
 
 
)      

                                                   

 

Bs – distância à frente livre (m) 

ql – concentração linear da carga de explosivo (kg/m) 

PRPANFO – Energia relativa por massa de explosivo comparativamente ao ANFO  

f – fator de fixação, normalmente igual a 1.45 

S/B – razão entre espaçamento e distância à face livre 

c0 – constante da rocha corrigida (kg/m
3
); c0 = c + 0.05 para B=1.4 a 1.5 e c0=c+0.07/B para B<1.4m 

 

sendo c a constante da rocha cujos valores variam entre 0.2 e 0.4 dependendo do tipo de rocha. 

Para rochas fraturadas o valor a utilizar é 0.2 e para as restantes rochas é de 0.3 a 0.4. 
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Figura 5.22: Ábaco para os tiros de alargamento, para o cálculo da distância à frente livre (B) (m) (em 

ordenadas) em função da concentração da carga de fundo (lb) (Kg/m) (em abcissas) (Gomes et al, 2007) 

 

O número de tiros de soleira pode ser estimado a partir da relação: 

 

           (
           

  
   )                                                    

AT – largura da face (m) 

L – profundidade do furo (m) 

γ – ângulo de saída  

Bs – distância à frente livre  de soleira(m) 

 

Para o espaçamento dos furos  de soleira (exceto os furos dos cantos) a seguinte relação é usada: 

 

   
                         

   
                                            

 

H – Comprimento do furo 

γ – ângulo de saída  (look-out angle) 

Ns – número de furos de soleira 
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Para o espaçamento dos furos do canto: 

 

                                                                       

S‟s – Espaçamento dos furos dos cantos (m) 

H – Comprimento do furo 

γ – ângulo de saída  (look-out angle) 

 

O afastamento prático deve ser reduzido pelo ângulo de saída no fundo da face e pelo desvio de 

furação: 

                                                                   

B – distância à frente livre (m) 

H – Comprimento do furo (m) 

γ – ângulo de saída  (look-out angle) 

F – Desvio de furação  

A altura da carga de fundo (hcf) necessária para libertar a rocha pode ser calculada pela seguinte 

fórmula: 

 

                                                                     

Bs – afastamento prático (m) 

E a altura de carga de coluna é dada por : 

                                                                         

H – Comprimento do furo (m) 

hcc – altura de carga de coluna (m) 

Dcarregado – diâmetro do furo carregado (m) 

A concentração desta carga pode ser reduzida até 40% da concentração de carga de fundo. Na 

prática, isto não é muito comum devido ao tempo que consome, sendo normal o carregamento com 

a mesma concentração, na coluna e fundo. 

 

5.4.2.2 Destroça 

Para os furos de destroça,  do tipo descendente (C), ou ascendente e horizontal (B), os cálculos não 

diferem muito dos cálculos da soleira.  

Para a rutura da rocha nos furos de destroça horizontal e ascendente, o fator de fixação é de 1.45 

(máximo) e a relação espaçamento e afastamento, S/B =1.25.  Nos furos descendentes, o fator de 

fixação é menor, pois a gravidade é um parâmetro favorável a ter em conta e a relação S/B é tem o 

mesmo valor.  
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5.4.2.3 Contorno 

Para os furos de contorno, se o rebentamento suave (smooth blasting) não for utilizado, o 

afastamento e o espaçamento são calculados de modo semelhante ao dos furos de destroça com 

sentido descendente. Contudo, danos causados pelo rebentamento no teto e hasteais necessitam, na 

maioria das vezes, de uma quantidade extensiva de suportes, que pode elevar bastante o custo. 

Como exemplo, um furo de 3m de comprimento e 50 mm de diâmetro , totalmente preenchido com 

ANFO (concentração de 1.5 Kg/m), é capaz de produzir uma zona de danos até 1.3m de raio numa 

rocha competente. Em quase todos os tipos de maciços, o custo será demasiado elevado pela 

tentativa de compensar pelos danos de rebentamento. 

Com o smooth blasting, a zona de fraturação é reduzida em grande medida, mesmo em rocha com 

pouca força, e um período maior de auto sustentação é normalmente atingido com um 

rebentamento cuidadoso. Uma fórmula é normalmente utilizada para calcular o espaçamento: 

 

                                                                                  

Sc – Espaçamento dos furos de contorno (m) 

k – constante do local, que varia entre 15 e 16 

dcarregado – diâmetro do furo carregado (m) 

 

uma relação de S/B de 0.8 deve ser aplicada aos cálculos. Para um diâmetro de um furo de 50 mm, 

será usado um espaçamento de 0.8m (k=16) e o afastamento será de 0.6m. As concentrações das 

cargas (expressas em kg por metro do comprimento do furo) são função também do diâmetro do 

furo, logo, para um furo até 0.15m podemos utilizar a seguinte relação:  

 

                                                                          

Cc – Concentração da carga (Kg/m) 

dcarregado – diâmetro do furo carregado (m) 

Para o carregamento dos furos de contorno, são usados explosivos especiais em diferentes países. 

Por exemplo, a Gurit é um explosivo especial fabricado para este efeito pela Nitro Nobel (Sweden) 

e fornecido na forma de pequenos tubos rígidos plásticos.   

Em Itália, normalmente é usado o Profile-X em cartuchos de 17-25 mm de diâmetro com 

dispositivos centrais especiais para providenciar um amaciamento pneumático.  

Desde 1975,  que o ANFO e as esferas de poliestireno são usados para desmonte suave. No 

rebentamento  suave com ANFO, todo o comprimento do furo deve ser carregado para evitar 

ruturas indesejadas. 

A importância do uso do rebentamento suave é maior nos túneis de maior secção. Esta técnica faz 

baixar o consumo de betão para revestimento e promove uma utilização mais alargada do betão 

projetado que reduz a rugosidade das superfícies do túnel, que é uma característica desejável do 

ponto de vista da ventilação e do fluxo de água em túneis hidráulicos. 
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5.4.2.4 Diretrizes para o planeamento de uma pega de fogo em túneis e 

galerias 

A seguinte tabela  fornece um modo geral do cálculo dos parâmetros de uma pega em secção plena 

para todas as secções, exceto a caldeira,  de um túnel ou galeria . 

 

Secção    B 

(m) 

  S 

(m) 

  L 

(m) 

Concentração 

Fundo (kg/m) 

da carga 

Coluna (Kg/m) 

 

Tampão(m) 

Soleira B 1.1B L/3 lb lb 0.2B 

Hasteais 0.9B 1.1B L/3 lb 0.4 lb 0.5B 

Teto 0.9 1.1B L/3 lb 0.36 lb 0.5B 

Destroça B B 1.1B L/3 lb 0.5 lb 0.5B 

Destroça C B 1.2B L/3 lb 0.5 lb 0.5B 

Tabela 24- Plano de fogo e perfuração para túneis e abertura de minas (Tatiya, 2005) 

L – comprimento do furo 

lb – Concentração da carga de fundo = 7.85 * 10
-4 

d
2 

ρ; d=diâmetro do cartucho (mm); ρ é a 

densidade do explosivo (g/cm
3
) 

B a usar no contorno e na Destroça =0.88lb
0.35 

 

5.4.2.5 Furos Angulares 

Se os furos realizados são colocados a um ângulo do eixo da face do túnel, o conjunto de furos é 

denominado angular.  A face do túnel é utilizada como a frente livre para onde é direcionada a 

onda inicial da pega, resultando numa cavidade para onde é dirigida o resto da pega.  

Existem algumas limitações nesta técnica, tais como: 

 A largura do túnel e tamanho da perfuradora com os respetivos suportes limitam o 

ângulo relativo ao eixo do túnel a que podem ser feitos os furos. 

 Precisão de perfuração: em alguns cortes angulares, os pares de furos devem 

encontrar-se o mais perto possível para promover um desmonte ótimo, o que na prática é 

difícil de obter, resultando num avanço menor. 

 Dependência da profundidade do furo na largura da face devido à inclinação dada. 

Dificuldade  da perfuração precisa na direção desejada. 

 resulta no fenómeno denominado por “fly rock” e consumo elevado de explosivo. 
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Figura 5.23: influência da largura do túnel em entradas angulares no avanço/rebentamento (Tatiya, 2005) 

Nesta técnica é feito uso da informação da orientação dos estratos, juntas e fraturas existentes, 

laminações, etc. Para além das rochas macias, o padrão angular é perfurado também em maciços 

duros.  

 

5.4.2.5.1 Entrada em Cunha e em „V‟ 

 

Nas entradas em „V‟, dois furos são feitos num horizonte de cerca de 1-1.5m do chão, localizados 

quase ao centro da face. Idealmente, ambos os furos devem encontrar-se no vértice planeado, mas 

na prática é difícil atingir esse resultado, isto é, em „V‟, resultando numa forma em cunha e daí o 

nome deste tipo de furos. 

Os ângulos dos furos subsequentes no mesmo horizonte são aumentados de tal maneira que, nos 

hasteais são da ordem dos 90-95º à face. Em estratos mais duros, um „V‟ duplo ou triplo pode ser 

perfurado. Os furos a rebentar primeiro são os furos da entrada em „V‟ e nos restantes são 

colocados retardos que os fazem rebentar em ordem sequencialmente crescente e daí a projeção de 

uma cunha de rocha central da face.  

  

 

 

Figura 5.24: Exemplos de entradas em „V‟ e em Cunha (Tatiya, 2005) 
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Os restantes furos do plano de fogo são feitos paralelamente ao eixo da direção do túnel e 

rebentados numa ordem sequencial usando detonadores de retardo e fazendo uso da face livre 

criada previamente. Esta técnica é adequada a terrenos medianamente duros a duros. Teoricamente, 

podemos obter o avanço por perfuração através das relações: 

 

                                                                             Equação 5.21 

 

  (
 

 
)                                                                         Equação 5.22 

W – largura da face 

V – 34.5 – 18.5º 

E – de 1.5 a 3m 

 

As seguintes diretrizes para as entradas em „V‟ podem ser utilizadas: 

 Um avanço de 45 a 50 % da largura do túnel é atingível 

 O ângulo da caldeira não deve ser demasiadamente agudo e não deverá ser menor do 

que 60º. Ângulos demasiadamente agudos requerem maiores concentrações das cargas nos 

furos. A caldeira normalmente é constituída por dois V‟s, mas para pegas mais profundas 

podem ser usados três ou quatro. 

 A furos dentro de cada „V‟ devem ser dados o mesmo número de retardo e deverá 

haver um intervalo de 50 ms entre os V‟s consecutivos para permitir o deslocamento da 

rocha e a sua expansão. Os gráficos da figura 5.25 podem ser usados para determinar as 

distâncias à face livre B1 e B2 para a caldeira e altura de C da caldeira. 

 Concentrações das cargas no fundo do furo, lb, podem ser encontradas também no 

gráfico da figura 5.25. 

 A altura da carga de fundo, hb, para todos os tipos de caldeira = H/3, sendo H a 

profundidade do furo. 

Concentração da carga de fundo (lc) = 0.3 a 0.5 * lb 

Tamponamento nos furos de caldeira = 0.3*B1 ; furos restantes = 0.5*B2 
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Figura 5.25: Entrada em „V‟ e parâmetros relacionados (Tatiya, 2005) 

 

Observando a figura anterior, concluímos que um único V na entrada do diagrama de fogo será 

suficiente para avanços teóricos até cerca de 1,90 m. Deste modo, designando por NV o número de 

V‟s de uma entrada, poderemos estabelecer a seguinte equação (Miranda, 2002): 

 

NV = 0.53*A                                                Equação 5.23  

 

É possível calcular B1, B2 e C analiticamente, recorrendo às seguintes expressões (Miranda, 2002): 

 

   
  

  
                                                                       

                                                                       

C = B1 – 12.617*                              + 0.588           Equação 5.26 

 

Sendo que Dp é o valor do diâmetro prático, obtido mediante as relações: 

D = 23.57 (1.16+√          )                                    Equação 5.27   
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Dp = D ± 0.5mm                                          Equação 5.28 

 

Podemos também calcular o afastamento teórico (Ba) entre os restantes V‟s 

 

         [(  
 

      
)     ]                                                 

 

E consequentemente, o número teórico de afastamentos mediante:  

 

    
 

  
 [
       

 
  

  

      
    ]                                            

 

Sendo ATC o valor do afastamento teórico dos tiros de contorno. 

Finalmente passamos ao cálculo do número real de afastamentos (N) e ao número de tiros de 

alargamento (NTA): 

N=NTA=|n|*                                                    Equação 5.31 

 

5.4.2.5.2 Entrada em leque 

Neste tipo de entrada (figura 5.26), os furos são dispostos em forma de leque e num horizonte de 1 

a 1.5m acima do chão com diferentes ângulos em ordem crescente a começar num dos lados da 

face para que o último furo (no outro lado da face) esteja a 90-95º. 

 

 

Figura 5.26:  Plano de fogo de uma entrada em leque (Jimeno, Jimeno, & Carcedo, Drilling and Blasting of 

Rocks, 1995) 
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Por vezes é perfurada uma segunda entrada em leque num outro horizonte situado a cerca de 0.3m 

acima ou baixo do horizonte prévio. Os furos são rebentados numa ordem sequencial, a começar no 

primeiro furo (o que tem menor ângulo num lado da face). Isto resulta num fosso para onde pode 

ser direcionado o resto da pega com o uso de retardos. 

Este tipo de entrada é adequado para terrenos macios a medianamente duros. Normalmente é 

utilizado um escantilhão durante a perfuração, como o direcionador de furos, para conseguir 

melhor precisão. 

O dimensionamento das cargas explosivas para cada um dos vários tiros integrantes de um leque da 

caldeira segue os seguintes parâmetros geométricos e de carregamento (Miranda, 2002): 

 

1. Comprimento de Subfuração (U)  

 

U=(B+0.03H)0.3 

 

2. Comprimento do furo (H) – a recolher dos desenhos da caldeira 

3. Densidade linear de carregamento da carga de fundo (lf) – depende essencialmente da 

densidade de carregamento conferida ao explosivo dentro da furação, da natureza do 

explosivo a utilizar e do diâmetro de perfuração. A sua determinação pode ser feita 

graficamente com recurso ao gráfico da figura 5.25. 

4. Comprimento da carga de fundo (hcf) 

hcf= 1/3*H 

5. Carga de Fundo (Qf) 

Qf=hcf*lf 

6. Comprimento do tamponamento (ht) 

Ht=0.3*B 

7. Comprimento da carga de coluna (hcc) 

hcc=H-hcf-ht 

8. Densidade Linear de carregamento da carga de coluna (lc) 

lc=(0.3-0.5)lf 

9. Grandeza da carga de coluna (Qc) 

Qc=hcc*lc 

10. Carga total de cada tiro (Q) 

Q=Qf+Qc 
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11. Consumo Ponderal específico 

   
  

   
 

12. Perfuração específica (pc) 

   
  

   
 

Existe porém, umas diretrizes que podem ser seguidas para o cálculo dos parâmetros relativos a 

este tipo de arranjo, como mostra a seguinte tabela : 

Secção B 

(m) 

  S 

(m) 

  L 

(m) 

Concentração 

Fundo (kg/m) 

da carga 

Coluna (Kg/m) 

 

Tampão(m) 

Pré-Coronas 0.9B 1.1B L/6 lf 0.3lf 0.5B 

Pré-Escantilhos 0.9B 1.1B L/6 lf 0.4 lf 0.5B 

Alargamento D. B 1.2B L/3 lf 0.5 lf 0.5B 

Alargamento A&H B 1.1B L/3 lf 0.5 lf 0.5B 

Pré-Sapateiras 0.75B-B 1.1B L/3 lf lc=lf 0.2B 

Tabela 25: diretrizes para os tiros exteriores à caldeira 

5.4.2.5.3 Entrada em arrastamento, „Drag cut‟ 

 

 

Figura 5.27: Vista lateral, frontal e isométrica de uma entrada em arrastamento 

Esta técnica estipula que os furos deverão ser dispostos em leque, mas num plano vertical como se 

pode verificar na figura 5.27. Quando estes furos de caldeira rebentam, criam uma vala/fosso 

inferior à caldeira, sendo a perfuração e rebentamento dos restantes furos direcionados para esta 

face livre. Esta técnica é adequada para terrenos macios a medianamente duros. 

5.4.2.5.4 Entrada em pirâmide 

Pode ser usada em qualquer tipo de orientação de operações subterrâneas: horizontal, vertical ou 

inclinado. Um grupo de furos é realizado (4-6 furos) no centro da face com direção para um único 

vértice de maneira a criarem uma forma piramidal após o rebentamento. O ângulo dos furos 

subsequentes, perfurados à volta da caldeira é aumentado de maneira a que esteja a 90-95º nos 

furos de contorno. Esta tecnica é boa para abertura de poços verticais e é aplicável a todos os tipos 

de estratos. 
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Figura 5.28: Vista lateral, frontal e isométrica de uma entrada em pirâmide 

 

5.5 MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO 

Existem muitos métodos à disposição que podem ser usados na abertura de túneis. Para túneis de 

secção pequena, o método de desmonte em secção plena é adotado (figura 5.29), mas para secções 

de tamanho grande, as técnicas disponíveis são as seguintes: 

 Secção plena 

 Topo e bancada 

 Abertura de um túnel piloto 

 

5.5.1 DESMONTE POR SECÇÃO PLENA 

Este método consiste na utilização de apenas uma pega de fogo capaz de desmontar a face na 

íntegra e é adotado para alturas até 10 m, a não ser que o maciço seja de má qualidade, sendo 

necessárias pegas mais curtas. Quando isso não acontece, e o maciço é de boa qualidade, esta 

técnica pode até ser usada para túneis de grande secção (80 a 100 m
2
).  

 

 

Figura 5.29: ilustração de um avanço pelo método em secção plena (Bhandari, 1997) 
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5.5.2 TOPO E BANCADA 

Neste método, o desmonte da face é dividido em duas fases, topo e bancada inferior. A ordem pela 

qual é levada a escavação pode ser escolhida. O tipo de rocha, a área total da face e o tipo de 

equipamento disponível governam a razão a utilizar entre o topo e a bancada que varia de 0.75 a 1. 

A parte superior é desmontada de maneira semelhante à técnica de secção plena. Se for necessária a 

instalação de suportes, é feita simultaneamente ao desmonte. A bancada inferior é escavada sob a 

proteção de um revestimento permanente prévio da bancada superior. Como a bancada inferior tem 

duas faces livres, melhores resultados e desempenhos são obtidos. Devido ao menor tamanho da 

parte superior, o design e instalação de suportes temporários e permanentes tornam-se mais 

simples, logo maior produtividade na bancada inferior é obtida. 

Uma das desvantagens na utilização desta técnica é o maior tempo global necessário da operação 

para completar o desmonte total devido a ser uma técnica sequencial, ao contrário do desmonte por 

secção plena. 

 

Figura 5.30: ilustração de um avanço pelo método (Bhandari, 1997)  

Se o maciço for estável, então pode-se reverter o processo, isto é, começar pelo desmonte da 

bancada inferior e finalmente a parte superior da face (figura 5.31, face Este).  

 

 

Figura 5.31: Exemplo das duas opções de desmonte pela técnica de topo e bancada 

 

A bancada inferior pode ser removida através de furos horizontais ou verticais (figura 5.32.a e 

5.32.b, respetivamente). Quando a opção é a de realizar furos horizontais, o ciclo de perfuração, 

carregamento, rebentamento e remoção têm que ser completados antes de se prosseguir para a pega 
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seguinte. No caso de furos verticais na bancada, a perfuração e a remoção podem ser feitas 

independentemente uma da outra. 

 

Figura 5.32 desmonte da bancada com recurso a furos horizontais e verticais (Tatiya, 2005) 

5.5.3 ABERTURA DE UM TÚNEL PILOTO 

Existem duas maneiras de realizar as operações de desmonte por este meio: a primeira corresponde 

à abertura do túnel piloto na parte inferior ou superior da face, enquanto que a segunda corresponde 

à realização do túnel piloto no centro da face. 

 

 

Figura 5.33: Sequência de Escavação num túnel piloto 

Na primeira opção, um avanço de aproximadamente 0.35-0.4 vezes a área de secção da face é feito. 

Este método tem sido largamente utilizado e tem-se provado útil para túneis até 50 m
2
 de secção, 

pois é possível obter informação avançada respeitante ao tipo de rocha a encontrar. Uma 

desvantagem óbvia é a de a abertura do túnel e respetivo alargamento ser uma operação morosa. 

Uma seqûencia de escavação por esta opção é ilustrada na figura 5.38, onde é escavado um túnel 

piloto situado na parte superior da face, seguido do número necessário de bancadas. Este método é 

muito utilizado em rocha fraturada, onde o controlo mecânico das rochas pelo uso de sustimento 

intenso é necessário. 

Na segunda opção, é feita uma abertura central, a partir de onde é desmontado radialmente o resto 

da face. Na ausência de bons resultados nas pegas de fogo, um perfil irregular pode ser obtido. 
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Figura 5.34: Exemplo da sequência de escavação através de um túnel piloto 
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5.6 REMOÇÃO E TRANSPORTE DO ESCOMBRO 

“Todas as escavações geram poeira, que é prejudicial à saúde. Controlar a sua qualidade (tamanho e 

forma) e quantidade (concentração) pode minimizar este risco. “ 

 

 

O material (rocha ou minério) fragmentado a partir de uma frente de trabalho (que pode ser de um 

túnel, câmara subterrânea de grandes dimensões, etc) com ou sem o recurso a explosivos é 

denominado de escombro. O processo de carregamento deste escombro para um transporte, de 

modo a removê-lo da face, é o processo de remoção (limpeza da frente) e transporte do escombro.  

 

 

Figura 5.35: Tempo gasto em cada processo em abertura de túneis e escavações (Tatiya, 2005). 

 

Como podemos observar na figura anterior, na abertura de túneis de pequena a grande dimensão, 

com os métodos convencionais (“drill and blast”), cerca de um terço do tempo do ciclo é ocupado 

pelas operações de remoção e transporte do escombro (mucking), aumentando para cerca de 70 % 

em escavações de grandes dimensões onde a fragmentação da rocha pode dar-se lado a lado às 

operações de remoção e transporte. Já nas escavações à superfície, esta fração é maioritária (80%) 

e, portanto uma componente vital do ciclo de trabalho. A importância destes aspetos básicos tem 

sido bem trabalhada pelo homem no decorrer dos anos, com a invenção e conceção de veículos de 

grandes dimensões, capazes de mover a maior quantidade possível de material. 

A vantagem do uso de máquinas movimentadoras de material a granel tem levado o homem a 

utilizá-las para os trabalhos subterrâneos, daí o recurso a pás dipper, escavadoras hidráulicas, LHDs 

com uma capacidade de balde de 10 m
3
 em túneis de grandes dimensões ter-se tornado numa 

prática usual. Túneis de pequena dimensão ou estreitos, que por vezes atingem quilómetros, 

requerem carregadoras de tamanho reduzido, compactas e eficientes.  
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5.6.1 CARACTERÍSTICAS DO ESCOMBRO 

As características do escombro, tais como a forma, tamanho, volume, dureza, teor de humidade, 

ângulo de repouso, abrasividade, secura e viscosidade estão dependentes de alguns fatores. 

Estas características influenciam o sistema de manuseamento do material, como exemplo, para um 

túnel com as mesmas dimensões, um solo macio ostenta menor volume de escavação que um túnel 

em rocha. O fator de volume de escavação em rocha é de 150 a 225%, enquanto que para o solo 

arável é de apenas de 105 a 160 %. O fator de volume é o aumento em volume, que o material 

assimila após a sua escavação. O material na sua forma natural permanece em estado triaxial de 

compressão, que se altera após a sua escavação para um estado uniaxial que resulta num aumento 

de volume. 

Viscosidade é uma característica indesejável na remoção do escombro, pois o carregamento, 

descarregamento e limpeza de material viscoso podem consumir bastante tempo e dinheiro. A 

abrasividade é uma consideração importante a ter no transporte pneumático. 

Um bom sistema de remoção e transporte de escombro deve responder e conformar-se ás mudanças 

de tamanho, forma, peso, e caudal de escombro que podem ser esperadas durante a escavação de 

estruturas subterrâneas. 

 

5.6.2 TRANSPORTE DO ESCOMBRO 

A partir do momento em que a rocha é retirada do seu local original, é necessário transportá-la para 

o seu destino final à superfície, que pode ser uma escombreira ou uma pilha de minério para 

posterior processamento. Desde a frente de trabalho, o material é carregado fazendo o uso de pás 

carregadoras, e transportado por terreno horizontal, inclinado, vertical ou mesmo combinações dos 

anteriores para o local de descarga. 

Após o rebentamento, dissipação dos fumos é realizada uma inspeção da frente de maneira a 

certificar que não existem falhas de ignição. Seguidamente é pulverizada água para a supressão de 

pó e realizado o saneamento da frente.  

A escolha de equipamento de carregamento e transporte do escombro difere de mina para mina e de 

túnel para túnel.  O diagrama de linha apresentado em baixo pode ser útil e servir como diretriz 

para uma situação específica. 
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Figura 5.36: Seleção de equipamentos de carregamento e transporte de escombro em túneis e minas. 

(Tatiya, 2005) 

 

A consideração seguinte, que representa também uma grande importância, é o esquema sobre qual 

estão organizados estes processos, ou seja, o “layout” da carga do escombro na face do túnel e 

transferência para as unidades de transporte (descarga). Vários esquemas estão disponíveis para 

sistemas com e sem vias, ilustrados nas figuras 5.34 ,5.37 e 5.39. 

Para a saída do material da face ser quase contínua, o layout 5.16 (e)  pode ser usado em túneis de 

secção média. A seleção de qualquer um dos esquemas acima depende das condições do local que 

podem diferir de túnel para túnel. 
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Figura 5.37:  alguns esquemas de tratamento do escombro aquando da construção de túneis. (Tatiya, 2005) 

 

Túneis com sistema de remoção e transporte sem recurso a carris requerem algum espaço para 

permitir a mudança de sentido das unidades de carregamento e transporte (nichos) que devem ser 

providenciadas em intervalos regulares na rota de transporte pretendida. Outra função dos nichos é 

a de armazenar escombro de maneira a ser possível realizar a furação seguinte mais rapidamente.  

 

Figura 5.38: Camião MT 42 e ilustração de um Nicho 
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No ponto de descarga da pá carregadora e na zona de carga da unidade transportadora, uma altura 

superior ao túnel deve ser concedida para facilitar a operação de descarga do escombro. Pelo menos 

0.3 m a 0.5 m da abóboda deve ser mantido para bom funcionamento da operação. Em algumas 

minas, os dumpers ou camiões descarregam o escombro diretamente nos vagões que se 

movimentam em carris, como exemplificados na figura 5.37 (f).  

Para a escavação de túneis de grande comprimento e com recurso a explosivos, o uso de camiões 

mineiros pode ser obrigatório. A figura 5.38 é uma foto de um camião mineiro MT 42. Geralmente, 

o escombro é retirado inicialmente por uma pá carregadora e transportada para um nicho, 

escombreira ou até mesmo aproveitado para realizar um estucamento das paredes do túnel. Durante 

o ciclo de perfuração, a pá carregadora deverá carregar o escombro armazenado nos nichos para um 

Dumper que o transporta para a escombreira. A figura 5.38 apresenta um esquema de uma LHD a 

carregar escombro da frente do túnel para um nicho.  
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Figura 5.39: Exemplo de um ciclo de transporte com uma pá carregadora Haggloader 8 HR e um shutle train 

tipo C de 3 carros (Atlas Copco) 
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6   
Programa 

 
“The function of good software is to make the complex appear to be simple.”  

(Grady Booch) 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

Após a obtenção de inúmeras relações e equações empíricas, é possível a criação de um programa 

de software que permita facilmente a elaboração de um relatório sumário que reflita os resultados e 

posteriormente os extraia, seja em formato de imagem (possibilitando a sua edição), pdf ou mesmo 

diretamente para o papel. 

A linguagem utilizada para criar este software foi a linguagem MATLAB (M-código ou 

simplesmente M). O MATLAB possui uma ferramenta  gráfica de construção e programação de 

GUI‟s (Graphical User Interface), designada de GUIDE (GUI Development Environment), que 

facilita significativamente o seu desenvolvimento. Após a sua construção, o GUIDE gera 

automaticamente o código MATLAB que define todas as propriedades dos componentes e 

estabelece uma correspondência para todos os callbacks (rotinas que são executadas aquando da 

sua solicitação por interação do utilizador nos componentes do GUI). 

 

 

Figura 6.1: Ambiente de desenvolvimento do interface gráfico (GUIDE) 
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6.2 OBJETIVOS 

O objetivo do programa “Tunnel Manager” é o de ser uma ferramenta de apoio de confiança nas 

decisões a tomar na abordagem do maciço para a abertura de túneis. Com a informação de cada 

parâmetro e com eventuais inconsistências nos resultados, quando calculados por metodologias 

diferentes, o utilizador deverá obter tudo que necessita para avançar com uma decisão prática, 

mesmo que seja uma de esclarecimento da potencial discrepância que o programa gerou, evitando 

assim possíveis surpresas indesejáveis aquando das operações de construção. 

Para complementar a interface principal, integrou-se uma segunda interface capaz de planear um 

ciclo diário das operações numa face que mais à frente será descrita em pormenor. 

 

6.3 ESTRUTURA DO PROGRAMA 

O programa é todo ele gerido numa só interface (figura 6.2), dando ainda a possibilidade de cálculo 

do ciclo de 1 dia de trabalho numa outra interface independente do programa central.  

Em vez de construir várias interfaces em redor de uma central, optou-se por criar ciclos 

independentes dentro da mesma interface, eliminando tempos de transição entre interfaces e 

problemas relativos à transposição de variáveis, tendo como uma desvantagem o sobre 

carregamento da interface com informação, mas que é posteriormente eliminada com a 

possibilidade de criar um relatório de dados e resultados simples como veremos mais à frente. 

 

 

 

Figura 6.2: Interface inicial 
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A interface inicial engloga quatro subgrupos : 

1. Projeto 

2. Parâmetros Geotécnicos 

3. Características do Maciço 

4. Plano de Fogo 

 

O subgrupo do projeto (figura 6.3) trata os parâmetros iniciais de caracterização do túnel, 

começando pelo nome e local do projeto, seguindo-se os parâmetros essenciais como a altura, 

largura, secção, profundidade, estado atual da escavação (avanço realizado) e o comprimento do 

arco do túnel. 

 

Figura 6.3: Caixa de inputs “Projeto” 

O segundo subgrupo avança para a caracterização geotécnica do maciço já retratada no capitulo 3, 

enquanto o terceiro classifica-o utilizando as classificações de maciços Q e RMR descritas no 

capítulo 4. Nos resultados são colocados 3 valores nos quais dois são os respetivos valores de Q e 

RMR, sendo o terceiro uma estimativa do RMR a partir do valor Q. 

 

 

Figura 6.4: Caixa de inputs “Parâmetros Geotécnicos” e “Classificação de Maciço” 

 

O quarto subgrupo é relativo ao plano de fogo (figura 6.3), com três painéis de introdução de 

dados, sendo eles os parâmetros dos furos, explosivo e tiros de soleira. Neste subgrupo o utilizador 

indica o tipo de caldeira que se vai utilizar na pega e o nome do arranjo dos furos de caldeira, caso 

seja utilizado algum dos disponibilizados, caso contrário deverá ser colocada a opção “outro”. 
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Figura 6.5: Caixa de Inputs “Plano de Fogo” 

 

6.3.1 PORMENORES DA INTERFACE 

De maneira a poupar espaço na interface, são usadas as iniciais dos inúmeros parâmetros em quase 

todos os inputs existentes  e caso o utilizador tenha dúvidas sobre algum parâmetro, pode consultar 

a sua descrição ao fazer pairar o cursor do rato em cima do mesmo da seguinte forma: 

 

Figura 6.6: uso da ferramenta tooltipstring 

 

Quando o utilizador obtém os quadros dos resultados, na eventualidade de faltar o preenchimento 

de algum input, pode consultar os inputs de preenchimento obrigatório específicos para cada 

quadro, fazendo pairar o cursor na barra azul claro existente nos mesmos, como demonstra a figura 

seguinte: 

 

Figura 6.7: Parâmetros a preencher por cada quadro de resultados 

O programa dispõe de um grande número de botões que geram uma imagem destinada a auxiliar ou 

o cálculo, ou para melhor compreensão dos resultados, da seguinte maneira: 
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Figura 6.8: Exemplos de duas imagens geradas na interface. A primeira corresponde à seleção da 

concentração da carga de explosivo para diferentes aberturas da caldeira. A segunda permite relacionar o 

resultado obtido da classificação RMR com a sua classe, descrição etc. 

 

Existe também uma barra de ferramentas disponibilizada no canto superior esquerdo (figura 6.8), 

com algumas opções, incluindo uma que oferece ao utilizador a oportunidade de calcular um ciclo 

diário de operações de desmonte num túnel. As outras opções correspondem à gravação da 

interface, elaboração de um relatório de resultados e ajuda. 

 

 

Figura 6.9: barra superior de opções 

A área situada inferiormente a estes subgrupos será o local onde serão apresentados os resultados 

obtidos, que irão surgindo à medida que o utilizador interage com a interface. Os resultados são 

caracterizados com painéis azuis-escuros, contrastando com os azuis e cinzentos-claros dos inputs 

de dados. São obtidos após o utilizador pressionar os respetivos botões de cálculo que surgem no 

final de cada subgrupo da interface inicial. 

Um outro botão de ajuda foi colocado no canto superior esquerdo de cada quadro de inputs da 

interface inicial que providenciam uma informação mais detalhada ao utilizador acerca de cada 

subgrupo e os resultados que podem gerar. É facilmente reconhecível, pois ostenta o “i” 

amplamente usado como símbolo universal de informação. 

 

 

Figura 6.10: Demonstração do botão de informação 
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6.3.2 OPÇÕES DE PLANEAMENTO E CONSEQUÊNCIAS NA INTERFACE 

Quando o utilizador opta por realizar a simulação com tiros paralelos, o programa levanta uma 

questão: 

 

Figura 6.11: Caixa de interrogação relativamente às secções da caldeira 

Se o utilizador optar por calcular as quatro secções da caldeira, e tendo preenchido os parâmetros 

necessários (diâmetro do furo vazio, nº de furos vazios), obterá uma pequena tabela de resultados, 

cujas fórmulas foram apresentadas no capitulo 5, que é a seguinte: 

 

 

Figura 6.12: Cálculo das dimensões da caldeira 

Se o afastamento dos tiros dos hasteais e de destroça se sobreporem aos da 3ª e 4ª secção da 

caldeira, o programa realiza os cálculos para uma caldeira de três ou duas secções, alertando o 

utilizador ao sombrear a respetiva secção  retirada a vermelho. Na situação da figura 6.12, foram 

apenas calculadas três secções da caldeira. 

Caso o utilizador opte por uma caldeira do tipo angular, a interface converte-se em função dessa 

escolha, ativando as opções para o cálculo de uma caldeira angular e desativando os parâmetros da 

caldeira em paralelo da seguinte forma: 

 

 

Figura 6.13: interface no caso de uma caldeira angular 

 

Existem vários tipos de caldeiras à disposição do utilizador, já discutidas no capítulo 5, e todas elas 

com uma imagem representativa do seu design. 

Outra situação é a de o utilizador escolher fazer o desmonte por recurso a uma pega em “V” ou em 

leque. Nesse caso o programa gera uma caixa de inputs específicos para o cálculo dos seus 

parâmetros.  

 



Ferramenta Informática de Apoio à Construção de Túneis 

 

79 

 

Figura 6.14: Interface no caso de uma caldeira em leque (caixa de inputs e resultados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.15: interface no caso de uma caldeira em leque (caixa de inputs e resultados) 

 

6.3.3 SECÇÃO DE RESULTADOS 

6.3.3.1 Caracterização do Maciço e Análise de Sustimento 

Aqui são apresentados todos os parâmetros relativos à classificação do maciço e do seu sustimento. 

São parâmetros que podem ser obtidos, independentemente do tipo de pega realizada. As tabelas 

referentes às classificações podem ser consultadas, bastando apenas pressionar o botão 

correspondente.  

 

Figura 6.16: Caracterização do Maciço e Análise de Sustimento 
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Figura 6.17: Diretrizes de escavação e sustimento segundo a classificação de Bieniawski 

 

6.3.3.2 Diretrizes do plano de fogo (tiros exteriores à caldeira) 

Quando são utilizadas pegas com tiros paralelos, podemos recorrer à seguinte tabela para obter os 

parâmetros de carregamento dos furos exteriores à caldeira: 

 

 

Figura 6.18: Diretrizes do plano de fogo (tiros exteriores à caldeira) 

 

6.3.3.3 Parâmetros dos Furos e da Pega 

Para uma informação mais detalhada da pega em tiros paralelos, o utilizador pode consultar a 

secção “Parâmetros dos furos”, que providencia inicialmente três estimativas do número total de 

furos, uma sugestão para o comprimento e avanço previsto do furo e finalmente, um cálculo 

detalhado de todas as áreas da face, segundo uma sistemática retirada do livro “Rock Blasting and 

explosives Engeneering”. De notar que este último método apenas considera uma caldeira situada 

no centro da face. 

 

 

Figura 6.19: Parâmetros dos furos e da pega 
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6.3.4 CASOS ESPECIAIS 

6.3.4.1 Caso 1 – Maciço de boa qualidade 

Na eventualidade de se tratar de um maciço de ótima qualidade, o comprimento do furo calculado 

poderá não ser o mais apropriado, isto é, um comprimento maior poderá ser perfurado para um 

avanço também maior. Desta feita, no caso de o utilizador obter um índice de Q superior a 10, e um 

índice RMR superior a 80%, o programa questiona o utilizador: 

 

 

Figura 6.20: caso 1- Maciço de boa qualidade 

 

Se o utilizador escolher a opção “sim”, o programa prontamente devolve um novo input para 

redefinir o comprimento do furo a utilizar nos cálculos seguintes: 

 

 

Figura 6.21: novo input do comprimento do furo 

 

De notar que o programa dispõe a mesma questão se o terreno for de má qualidade ou a situação o 

requerer (na zona inicial ou final do túnel) mas desta feita para diminuir o comprimento do furo 

conforme a vontade do utilizador. 

6.3.4.2 Caso 2 – ciclo da pá carregadora demasiado grande 

No ciclo de operações, à medida que se avança no túnel em comprimento, o ciclo do dumper e da 

pá aumentam até ao ponto em que o tempo necessário para remoção e limpeza da frente ultrapassa 

o horário de trabalho. 

Nessa altura existem duas soluções que podem ser utilizadas, nomeadamente a de realizar o resto 

da remoção em horas extra, ou construir um nicho. Esta é a questão que o programa levanta, 

oferecendo uma das duas soluções, que serão registadas no campo de observações. No caso de um 

nicho, é indicado o local onde deverá ser construído. 
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6.3.4.3 Aplicação Prática do Programa – Tiros paralelos 

O primeiro caso prático centra-se num túnel de desvio de uma barragem em construção do projeto 

hidroelétrico do Alto Lindoso. É um túnel de pequenas dimensões num terreno bom, com as 

seguintes características: 

 

PARÂMETROS  

Comprimento 265 m 

Secção 31.2 m
2
 

Largura 6 m 

Altura  5 m 

Altura – Hasteais 4 m 

Comprimento do Arco 7 m 

Comprimento da Pega 3.90 m 

Avanço Previsto/Pega 3.60 m 

furos carregados 48 mm 

furo vazio 102 mm 

Perfuração específica 2.187 m/m
3
 

Carga específica 1.700 kg/m
3
 

Nº furos Caldeira 14 

Nº furos destroça 21 

Nº furos contorno 21 

Nºfuros soleira 6 

Nº total furos 62 

Quantidade total explosivo 191 Kg  

Tabela 26 - Parâmetros do Túnel de desvio  

 

Os parâmetros obtidos na prática encontram-se a sombreado, os que não estão sombreados são os 

inputs utilizados no programa. No que toca à caracterização do maciço, foram atribuídos os 

seguintes valores a cada parâmetro de cada classificação: 

 

Q  RMR  

Jn 6 1 15 

Jw 1 2 17 

Ja 1 3 10 

Jr 4 4 30 

SRF 1 5 15 

ESR 1.3 6 - 

RQD 85 B 2 

Tabela 27 – valores relativos às classificações Q e RMR 
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Figura 6.22: Resultados – caso prático 1 
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Figura 6.23: Relatório final gerado pelo programa 
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O segundo caso é um exemplo retirado do livro de López Jimeno, Manual de Perforación y Voladura 

de Rocas, que apenas fornece os parâmetros  da pega e nenhuma informação sobre o estado do 

maciço. Ao contrário do exemplo anterior, não dispomos dos valores obtidos na prática, mas sim dos 

valores calculados no livro. 

 

PARÂMETROS  
Secção 19.5 m

2
 

Largura 4.5 m 

Altura  4.5 m 

Altura – Hasteais 4 m 

Comprimento do Arco 4.7 m 

furos carregados 45 mm 

furo descarregados 102 mm 

Ângulo de saída 3º 

Diâmetro Cartucho 38 mm 

Densidade explosivo 1200 kg/m
3 

Constante da Rocha 0.4 

PRPanfo 1.09 

Nº furos Caldeira 16 Soleira-Esp 1.21 m 

Nº furos soleira 5 Soleira – Esp cantos 1.04 m 

Nº furos Contorno 8 Soleira HCF 1.43 m 

Nº furos Destroça 11 Soleira HCC 1.32 m 

Nº total 40 Contorno hasteais- Esp 1.12 m 

Quantidade total explosivo 111.6 Kg Contorno hasteais HCF 1.40 m 

Comprimento do furo 3.2 m Contorno hasteais HCC 1.35 m 

Avanço 3.0 m Contorno Teto - Esp 0.68 m 

Carga específica 1.9 kg/m
3 

Contorno Teto - B 0.84 m 

Perfuração específica 2.2 m/m
3 

Contorno -Carga mínima 0.18 kg/m 

Tabela 28 - Parâmetros do Túnel 2 

 

Seguidamente são apresentados os resultados obtidos no programa. No caso 1, do túnel de desvio, 

devido ao terreno ser de boas condições (apresentar índices Q e RMR elevados) o programa propôs 

aumentar o comprimento do furo obtido de 3,2 m, pelo que o utilizador decidiu optar por um 

comprimento de 3,9 m (igual ao utilizado na prática) 

 

 

.  
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Figura 6.24: Resultados – caso prático 2 
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6.3.4.4 Aplicação Prática do Programa – Tiros Angulares 

De maneira a testar o programa ao cálculo de pegas com tiros dispostos em V, foi utilizado o exemplo 

de Langefors, em Rock Blasting, com o seguinte diagrama de fogo e as características em baixo: 

 

 

Figura 6.25: exemplo Langefors de uma pega em V 

 

Neste caso apenas podemos comparar o avanço obtido e o número de V‟s utilizados, pois não 

dispomos dos dados relativos ao carregamento do explosivo na pega. 

De notar que foi utilizada a abordagem analítica em detrimento da gráfica, no que toca ao cálculo dos 

parâmetros C, B1 e B2. Foi atribuído arbitrariamente um valor de afastamento teórico dos furos de 

contorno (ATC). 
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Figura 6.27: Resultados para uma pega de fogo com tiros angulares – caso 1 

 

Figura 6.26: Resultados – caso prático 3 
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Figura 6.28: relatório final dos tiros em V 

Finalmente, um exemplo de uma pega de fogo com tiros em “leque” , retirado também do livro de 

Langefors, Rock Blasting, com o respetivo diagrama de fogo e parâmetros da pega : 

Como nos é fornecida a concentração linear da carga de fundo (lb), não é necessário preencher os 

parâmetros de densidade de carregamento e diâmetro do furo. 

 

Figura 6.29: exemplo Langefors de uma pega de fogo em leque 
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Figura 6.30: Resultados – caso prático 4
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7  

Conclusões 
 

 

7.1 PRINCIPAIS CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Na fase inicial da dissertação, após alguma pesquisa, chegou-se à conclusão que não existe uma 

sistemática de cálculo de uma pega de fogo realizada na face de um túnel com a mesma viabilidade 

que, por exemplo, uma pega de fogo em bancada a céu aberto apesar da rotina retirada do livro de 

López Jimeno apresentar resultados positivos. Portanto decidiu-se acrescentar outras mais valias, 

enveredando por outro caminho dentro do mesmo objetivo: criar um programa de software de apoio à 

abertura de túneis. 

Com o progresso da pesquisa, os obstáculos iniciais foram sendo ultrapassados e esse objetivo foi-se 

cumprindo, com a inclusão dos capítulos da classificação de maciços e do sustimento da frente, 

dotados de uma forte base de estudo e aplicação prática ao longo dos tempos. 

No que respeita os resultados, apenas é possível comentar a credibilidade dos mesmos no 1º caso, do 

túnel de desvio da barragem do projeto hidroelétrico do Alto Lindoso, pois é o único a dispor dos 

valores que foram usados na prática, tendo o programa retornado valores positivos (semelhantes aos 

utilizados), pese embora a falta de informação acerca do sustimento utilizado, não possibilitando a 

comparação nem validação dos resultados. 

Na situação dos tiros em V‟s, podemos conferir o número de V‟s utilizados na prática, que 

correspondem  aos 4 calculados pelo programa, e assumir que os valores de B1, B2 e C se encontram 

perto da realidade, caso o diagrama esteja à escala. 

Como é óbvio, era necessário testar mais exaustivamente o programa, mas infelizmente devido à 

escassez de dados não é possível. 
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7.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Como desenvolvimentos futuros existem bastantes sugestões que podem ser feitas, desde o 

desenvolvimento da programação, até à inclusão de outros processos, nomeadamente: 

 

 Obter mais dados passíveis de serem introduzidos no programa para uma posterior 

comparação e elaboração de uma tabela ou gráfico que indique os erros de desvio do 

programa. 

 Inclusão de novas relações que possam surgir e que apresentem melhores resultados; 

 Simplificação da estrutura do programa; 

 desenvolvimento do ciclo diário de operações na frente do túnel (em anexo); 

 Implementação de uma exposição gráfica da disposição dos furos e retardos no relatório 

final; 

 Criação de uma interface ou secção de cálculo das vibrações criadas pelas pegas de fogo; 

 Criação de uma interface ou secção de cálculo dos custos individuais (explosivos, 

sustimento, etc) e totais; 

 Adaptação de uma interface que efetue o cálculo dos parâmetros de desmonte por 

bancada. 

 Transposição do código em linguagem Matlab para uma linguagem que não requeira a 

obtenção de software dispendioso; 
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Anexos 
9.1 CICLO DIÁRIO DE OPERAÇÕES NA FRENTE DE TRABALHO DE UM TÚNEL 

O cálculo do ciclo de operações divide-se em três fases, nomeadamente o diagrama de fogo 

(explosivos, número de furos, detonadores e sequência de detonação), o ciclo de trabalho e a descrição 

do pessoal/equipamento. 

O diagrama de fogo retrata os parâmetros importantes para a pega de fogo, como o número de furos 

por secção da face, a respetiva quantidade e tipo de explosivo a utilizar em cada uma delas. Inclui um 

desenho da face com a disposição dos tiros e retardos e informação básica como a área, comprimento 

da pega, avanço previsto por pega, o diâmetro dos furos carregados e vazios, a perfuração específica e 

a carga específica. 

O ciclo de trabalho engloba sete subfases de cálculo de tempos relevantes ao ciclo diário, sendo elas : 

1. Perfuração 

2. Carga da Pega 

3. Ligação / Saída do pessoal / Disparo 

4. Ventilação 

5. Escombrar e saneamento 

6. Remoção e transporte do escombro 

7. Marcação da Pega / Topografia 

Como resultado, pretende-se obter um planeamento horário das operações, da descrição do 

equipamento e pessoal, da exposição das distâncias à escombreira ou escombreiras, das viagens 

necessárias dentro do horário normal e extraordinário (caso existam), quantidade de explosivo total 

que se prevê utilizar e o prazo total da conclusão do túnel. É possível também introduzir alguns 

comentários e observações para completar o relatório com alguma eventual informação que o 

utilizador ache importante colocar. 

9.1.1 ESTRUTURA DA INTERFACE 

Esta interface apresenta-se dividida em duas secções, a da esquerda onde o utilizador deverá inserir os 

dados necessários ao cálculo dos parâmetros das operações da frente do túnel, e a da direita onde são 

colocados os resultados obtidos. 
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9.1.2 TÚNEL DE DESVIO DA BARRAGEM DO PROJETO HIDROELÉTRICO DO ALTO LINDOSO 

 

 

 

 

Figura 9.1: Sequência dos retardos, disposição dos furos, quantidade e tipo de explosivo utilizado 

  

 

Área 31.2 m
2 

Comprimento da Pega 3.90 m 

Avanço previsto/pega 3.60 m 

furo carregado 48 mm 

furo vazio 102 mm 

Perfuração específica 2.187 m
3 

Carga específica 1.700 kg/m
3 

Tabela 29 – Dados 
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Resultados 

 

 

Figura 9.1: Interface do cálculo do ciclo diário de operações da frente de um túnel 
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9.2 TABELAS RMR DO EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

  

Tabela 30 - Parâmetros de entrada das condições do terreno 
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Tabela 31 - Parâmetros de entrada das condições do terreno 
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Tabela 32 – Parâmetros de entrada das condições do terreno 

 


