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RESUMO 

 

A construção civil é um dos principais parâmetros para avaliação de desenvolvimento 

da sociedade moderna, sendo reflexo da evolução humana em termos de tecnologia 

e bem-estar comum. Um dos insumos mais importantes, intrínsecos a essa indústria, 

são os agregados, utilizados na produção de concreto, lastro de rodovias, 

enrocamentos, pavimentação, entre outros. A escarificação do maciço rochoso, para 

a obtenção da matéria prima, em geral, é feita com auxílio de explosivos e procura 

produzir material dentro de faixa granulométrica pré-definida, otimizando operações 

subsequentes de cominuição, gerando o produto final de acordo com especificações 

técnicas exigidas pelo mercado. Pela natureza dos trabalhos, isso nem sempre é 

possível, sendo gerados, muitas vezes, blocos de rocha com granulometria maior do 

que a faixa esperada (matacões), acarretando custos e riscos relativos a 

equipamentos e pessoal. A geração excessiva de finos pode reduzir as metas de 

produção nas etapas subsequentes de beneficiamento do material, tornando o 

processo menos eficiente. Alguns métodos de cálculo são descritos na literatura para 

estimar o resultado do desmonte com a predição de curva granulométrica teórica 

resultante, o que permite melhor planejamento e simulação das variáveis geométricas 

do desmonte em função dos resultados esperados. No entanto, esses cálculos 

apresentam erros associados às diversas variáveis envolvidas, tendo como principal 

fator a incerteza na definição das características físicas do maciço rochoso como o 

módulo de Young e a presença de descontinuidades, que influenciam a ação dos 

explosivos. No presente trabalho foi realizada adequação dos modelos de cálculo de 

blastabilidade Kuz-Ram, KCO e Kuz-Ram modificado, de modo a aproximar a curva 

estimada do desmonte às curvas teóricas dos modelos citados, com utilização de 

ajustes propostos no fator de rocha (A) e índice de uniformidade de partículas (n). Os 

trabalhos foram realizados em duas pedreiras de brita do interior de São Paulo, 

Pedreira Mogiana e Pedreira Nogueirense. A escolha se dá devido à semelhança na 

litologia e no método de produção das pedreiras e variação na geração de matacões, 

em média, 24% e 16% de matacões, respectivamente. Os estudos aqui apresentados 

convalidaram a Técnica de Excitação por Impulso (TEI) para a determinação do 

módulo de Young, com custos de 90% e tempo de execução 80% inferiores em 

relação ao método de compressão uniaxial (tensão x deformação) e a fotoanálise por 
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meio do software WipFrag para a definição da curva estimada de distribuição de 

partículas. Em relação ao fator de rocha A, foram reduzidos os erros em 44% e 24% 

(D50). Os ajustes das curvas de distribuição granulométrica teórica reduziram os erros 

em 18% e 21% para as partículas finas (em n20), abaixo da média e 20% e 23% para 

as partículas acima da média (em n80), para as Pedreiras Mogiana e Nogueirense, 

respectivamente. 

 

Palavras-chave: blastabilidade, descontinuidades, matacão, Kuz-Ram, KCO, 

WipFrag, desmonte de rocha 
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ABSTRACT 

 

Civil construction is one of the main parameters for assessing the development of 

modern society, reflecting human evolution in terms of technology and common well-

being. One of the most important inputs, intrinsic to this industry, is aggregates, used 

in the production of concrete, road ballast, rockfill, paving, among others. The 

scarification of the rock mass, to obtain the raw material, in general, is done with the 

aid of explosives and seeks to produce material within a predefined granulometric 

range, optimizing subsequent comminution operations, generating the final product 

according to the required market technical specifications. Due to the nature of the work, 

this is not always possible, and rock blocks are often generated with a granulometry 

greater than the expected range (boulders), resulting in costs and risks related to 

equipment and personnel. Excessive generation of fines can reduce production targets 

in subsequent material processing steps, making the process less efficient. Some 

calculation methods are described in the literature to estimate the result of the 

disassembly with the prediction of the theoretical granulometric curve resulting from 

these, which allows for better planning and simulation of the geometric variables of the 

disassembly according to the expected results. However, these calculations have 

errors associated with the various variables involved, having as the main factor the 

uncertainty in the definition of the physical characteristics of the rock mass as Young's 

module and the presence of discontinuities, which influence the action of the 

explosives. In the present work, the Kuz-Ram, KCO, and modified Kuz-Ram blastability 

calculation models were adapted, in order to approximate the estimated disassembly 

curve to the theoretical curves of the aforementioned models, using the proposed 

adjustments in the rock factor (A) and particle uniformity index (n). The works were 

carried out in two gravel quarries in the interior of São Paulo, Pedreira Mogiana and 

Pedreira Nogueirense. The choice is due to the similarity in the lithology and the 

production method of the quarries and variation in the generation of boulders, on 

average, 24% and 16% of boulders, respectively. The studies presented here validated 

the Impulse Excitation Technique (TEI) for the determination of Young's modulus, with 

costs of 90% and execution time 80% less than the method of uniaxial compression 

(tension x deformation) and photo analysis by WipFrag for the definition of the 

estimated particle distribution curve. Regarding the rock factor A, errors were reduced 
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by 44% and 24% (D50). The adjustments of the theoretical granulometric distribution 

curves reduced errors by 18% and 21% for fine particles (in n20), below average and 

20%, and 23% for above-average particles (in n80), for Pedreiras Mogiana and 

Nogueirense, respectively. 

 

Keywords: blastability, discontinuity, Boulders, Kuz-Ram, KCO, WipFrag, rock 

blasting 
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1 Introdução 

A produção de rocha britada para a construção civil é um importante segmento 

do setor mineral brasileiro. No estado de São Paulo, a produção de minerais não 

metálicos, como areia, pedra britada, argila, rocha carbonática e água mineral 

responde por cerca de 90% da produção total neste estado (NOGUEIRA, 2010). 

Segundo dados da Agência Nacional de Mineração (ANM, 2019), o estado de 

São Paulo foi responsável por 30,8% da produção nacional, de pedra britada em 2016. 

Grande parte deste material é lavrado com a utilização de explosivos. 

 O desmonte de rocha pode ser considerado a primeira operação unitária de 

uma mineração, tendo o intuito de fragmentar maciços rochosos que se encontram 

consolidados no estado “in situ”. A utilização de um plano de fogo eficiente é 

extremamente importante para a obtenção de uma fragmentação adequada, segura e 

produtiva, o que acarreta economia nas etapas subsequentes de uma empresa de 

mineração. Nesse tipo de lavra, a geração de matacões é um problema corriqueiro 

que acarreta atraso na produção e custos com o retrabalho do material. 

Vários fatores colaboram para a geração de matacões nos desmontes, dentre 

eles é possível citar como principal a pouca competência do maciço rochoso, devido 

principalmente à presença de descontinuidades, que podem diminuir a ação do agente 

explosivo calculado (HAFSAOUI e TALHI, 2009) e a segurança do empreendimento. 

Alguns modelos são propostos na literatura, tais como Kuz-Ram, Crush Zone 

(CZM), KCO, MBF e Xp-Frag, para prever a facilidade de desmonte ou fragmentação 

ou, ainda, a blastabilidade do maciço rochoso com aproximações bastante aceitáveis. 

Porém, esses modelos avaliam as descontinuidades do maciço de maneira empírica. 

A predição mais precisa da granulometria do material desmontado propicia a 

simulação do desmonte e a qualidade do material desmontado, permitindo a 

otimização dos parâmetros do plano de fogo de acordo com os resultados esperados. 

No presente trabalho é proposta a adequação dos parâmetros de fator de rocha 

(A) e índice de uniformidade (n) nos modelos Kuz-Ram, KCO e Kuz-Ram modificado 

para o cálculo da blastabilidade. Com a utilização de fatores de ajustes desses 

parâmetros as curvas de distribuição de tamanho de partículas teóricas, calculadas 

pelos modelos, em relação à curva estimada de distribuição de tamanho de partícula, 

obtida qualitativamente pelo software WipFrag reduziram os erros da predição dos 
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tamanhos de fragmentos em 18% e 21% para as partículas finas, ou seja, abaixo da 

média da curva de distribuição granulométrica e 20% e 23% para as partículas 

grossas, para as pedreiras Mogiana e Nogueirense, respectivamente. 

Além disso, a utilização da Técnica de Excitação por Impulso utilizada para a 

determinação do módulo de Young se mostrou representativa estatisticamente em 

comparação ao ensaio de tensão x deformação, com custos 90% e tempo de 

execução 80% menores. Para a determinação da curva de distribuição granulométrica 

de partículas estimada, o programa WipFrag, da WipWare foi comprovado como 

representativo da realidade física dos fragmentos desmontados. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivos gerais 

O objetivo deste trabalho é readequar os modelos de blastabilildade Kuz-Ram, 

KCO e Kuz-Ram Modificado, otimizando os parâmetros de cálculo de fator de rocha 

(A) e índice de uniformidade (n), ajustando a curva teórica de distribuição de tamanho 

de partículas à curva estimada de distribuição de tamanho de partículas de acordo 

com a geologia local, otimizando a predição da fragmentação dos desmontes de rocha 

na geração de matacões em duas pedreiras de brita no interior do estado de São 

Paulo. 

2.2 Objetivos específicos 

Foram objetivos específicos do trabalho: 

- avaliar e convalidar a representatividade do software de análise de 

fragmentação WipFrag à realidade física dos fragmentos; 

- avaliar a representatividade da Técnica de Excitação por Impulso na definição 

do módulo de Young da rocha; 

- ajustar os cálculo dos modelos de blastabilidade aos empreendimentos 

estudados; 

- obter modelos para avaliar e reduzir custos do desmonte. 

3 Justificativa 

Os matacões gerados em pedreiras de brita devem ser detonados ou 

removidos por máquinas para um local onde possam ser fragmentados de modo a 

serem compatíveis com os equipamentos de beneficiamento, representando assim, 

custos e riscos relativos à hora máquina, componentes do equipamento e pessoal. 

Além disso, a geração de finos reduz a quantidade de outras faixas de produtos como 

a brita 1, por exemplo, que é importante insumo na indústria concreteira e, 

consequentemente, importante produto no setor de brita, o que demonstra a 

necessidade de redução da presença destes. 

Com a readequação dos modelos de blastabilidade Kuz-Ram, KCO e Kuz-Ram 

Modificado, ajustando os resultados destes à curva estimada de distribuição de 

partículas obtidas pelo software de análise de fragmentação WipFrag, é possível a 
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predição da curva de distribuição granulométrica e quantidade de matacões gerados 

nos desmontes com maior exatidão. A distribuição granulométrica do material 

desmontado e os custos envolvidos no plano de fogo podem ser melhor otimizados 

quando simuladas alterações nas variáveis geométricas do plano de fogo com a 

utilização de modelos de blastabilidade, prevendo a quantidade de matacões e finos 

gerados. Quanto maior o conhecimento da geologia, melhor o entendimento do 

comportamento do maciço rochoso nos desmontes e, consequentemente, na 

qualidade dos trabalhos de desmonte de rocha. O que representa maior economia na 

lavra do bem mineral e em todas as etapas subsequentes do empreendimento, bem 

como na segurança do mesmo e de seu entorno. 

Com o ajuste supracitado, é possível a avaliação da redução de 

ultralançamentos, ruídos, vibração do terreno e geração de poeira, questões 

ambientais e sociais recorrentes na mineração, devido ao melhor conhecimento do 

comportamento do desmonte. 

Outros tipos de mineração podem também se beneficiar com a predição da 

granulometria do desmonte e redução de matacões, como exemplo as que utilizam 

passagens de minério (ore passes), esquipes em poços (shafts), vagões para o 

transporte de minério em minas subterrâneas, demais lavras a céu aberto com 

desmonte por explosivos, dentre outros. 

4 Revisão Bibliográfica 

4.1 Área de estudo 

A área de estudo se localiza próxima à cidade de Mogi Mirim, cerca de 154 km 

da cidade de São Paulo e é composta por 2 subáreas: as pedreiras Nogueirense, e 

Mogiana. 

O bem mineral extraído é classificado como diabásio e, em algumas porções, 

basalto, sendo o produto da extração e beneficiamento utilizado para a construção 

civil como pedra britada. 

A Figura 1 mostra a localização das pedreiras Mogiana e Nogueirense em 

relação à região dentro do estado de São Paulo. 
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Figura 1 – Áreas de estudo  

Fonte: GOOGLE EARTH (2020) 

4.1.1 Geologia local 

De Mio e Gandolfi (1995) descrevem a área em uma região de transição entre 

as rochas do embasamento cristalino e as da Bacia do Paraná, que possui frequentes 

contatos tectônicos entre as litologias com sills de diabásio, com embasamento 

Cristalino, gnaisses, granitos, xistos, quartzitos e rochas cataclásticas, de Idade Pré-

Cambriana, fortemente estruturadas (xistosidade, fraturas e falhas) e com frequentes 

contatos tectônicos entre as litologias. Estas rochas possuem intenso faturamento e 

deformações. Ainda segundo os autores, a geologia possui variações bruscas ao 

longo de poucos metros.  

Segundo Bacci (2000), o maciço rochoso estudado, representado pelo diabásio 

como litologia principal, originário de intrusões nos sedimentos permocarboníferos 

presentes na Bacia do Paraná, apresenta-se bastante diaclasado, com direções de 

fraturamento principal subvertical a subhorizontal. 

Como supracitado, a área é propícia a xistosidades, fraturas e falhas, sendo 

estas constatadas, na unidade a ser avaliada, pela presença de blocos de rocha 

maiores do que a faixa granulométrica esperada e a presença de planos de fraqueza. 
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4.1.2 Processo produtivo das empresas 

 

A extração ocorre em bancadas a céu aberto, com desmonte por explosivos. 

As empresas utilizam para britagem primária, em suas unidades pesquisadas, 

os britadores de mandíbulas descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Britadores de mandíbulas 

Unidade Britador 

(marca/modelo) 

Abertura do 

Britador (mm) 

Tamanho de bloco 

limite (maior dimensão) 

Nogueirense Furlan JC 1300 1300 x 1150 920 mm 
Mogiana Furlan JC 1200 1200 x 800 640 mm 

 

Segundo dados da fabricante, os tamanhos de bloco, em sua maior dimensão, 

devem ter 80% do tamanho da menor abertura do britador primário. Dessa forma, 

serão considerados matacões, na Pedreira Nogueirense, blocos cuja maior dimensão 

ultrapasse 920 mm e, na Pedreira Mogiana ,640 mm; entretanto, é aconselhável que 

esses blocos tenham dimensões ainda menores. 

Para as unidades, na perfuração de rocha são utilizadas perfuratrizes 

pneumáticas e brocas de 3”, com bancadas variando de 10 a 20 metros de altura. O 

explosivo utilizado é, via de regra, a emulsão bombeada, sendo utilizado em casos 

muito específicos o ANFO. A malha de perfuração é variável, tendo em média 2,5 x 

4,0 m. 

Nas etapas de cominuição dos matacões, é utilizado rompedor hidráulico em 

uma escavadeira hidráulica. 

A Figura 2 mostra um desmonte realizado na Pedreira Nogueirense e alguns 

matacões gerados na pilha desmontada. A escavadeira utilizada para o carregamento 

separa esses blocos na lateral da pilha para serem levados a uma área da praça 

destinada à ruptura destes. 
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Figura 2 – Matacões gerados pelo desmonte em bancada da Pedreira Nogueirense 

 

Nas unidades Pedreira Nogueirense, e Pedreira Mogiana, são gerados, cerca 

de 16% e 24% de matacões, respectivamente, nos desmontes, segundo dados da 

empresa. 

4.2 Características da rocha 

As propriedades físicas da rocha são de suma importância na classificação de 

maciços rochosos, de forma que, em uma análise mais criteriosa, a determinação 

desses parâmetros é fundamental à avaliação da qualidade destes. 

A classificação do maciço rochoso depende da matriz rochosa e das 

descontinuidades presentes neste (OLIVEIRA, 2010). 

Os parâmetros mais utilizados na avaliação do maciço rochoso são o módulo 

de elasticidade (E), resistência à compressão simples ou uniaxial (σC), e velocidade 

da propagação das ondas ultrassônicas P e S (VP e VS) (OLIVEIRA, 2010). 

A obtenção destes fatores é possível por ensaios laboratoriais, sendo estes 

descritos como segue. 

 

4.2.1 Resistência à compressão uniaxial (UCS) 

O ensaio de resistência à compressão uniaxial da rocha tem como finalidade 

definir a resistência e a deformabilidade de uma determinada rocha, devido à 

compressão em uma direção única, sem confinamento. A determinação da resistência 



8 
 

 

à compressão considera apenas a rocha intacta, isenta de descontinuidades, tais 

como fraturas, trincas, entre outros. 

Para a realização dos ensaios, são utilizados corpos cilíndricos ou prismáticos, 

tendo como padrão o tamanho de diâmetro NX (54 mm) e altura entre duas a três 

vezes o diâmetro, sendo estes comprimidos paralelamente ao eixo longitudinal da 

amostra (LOBATO, 2009). 

O ensaio consiste em colocar a amostra entre dois pratos em uma prensa 

hidráulica, sendo aplicada uma taxa de carregamento entre 0,5 e 1,0 MPa/s, com 

descarregamento ou não, até o momento da ruptura do corpo. 

A  Figura 3 representa o esquema de ensaio de compressão uniaxial. 

 

Figura 3 – Representação esquemática do ensaio de compressão uniaxial. 

Fonte: LOBATO (2009) 

 

A resistência à compressão uniaxial é dada pela carga axial exercida na 

amostra no momento de sua ruptura, sendo esta, dividida pela sua área e é descrita 

pela Equação (1). 
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𝑈𝐶𝑆 =
𝐹𝑎

𝐴𝑠
 

Equação (1) 

 

Em que: 

UCS é a resistência à compressão uniaxial (MPa); 

Fa é a força aplicada no momento da ruptura da amostra; 

As é a área da seção da amostra. 

 

Durante o ensaio é possível se obter diversos dados ao longo do tempo, tais 

como tensão axial, deformação radial e deformação axial, sendo possível, assim, 

calcular o coeficiente de Poisson (𝜈) e o módulo de elasticidade (E) ou módulo de 

Young. 

 

4.2.2 Módulo de elasticidade ou módulo de Young (E) 

Alguns tipos de materiais, ao serem submetidos a uma tensão de 

carregamento, apresentam uma relação linear entre tensão e deformação, sendo 

chamados de linearmente elásticos (DJANIKIAN, 2010). 

A deformabilidade é um parâmetro de grande importância para a avaliação do 

comportamento mecânico de um maciço rochoso (PANITZ, 2008), sendo um fator 

fundamental na definição das características de resistência e blastabilidade em 

desmontes de rocha. A avaliação do módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, 

dentre outras propriedades, determina características de comportamento mecânico do 

maciço e permite a simulação de cenários variados, quando aplicadas variações de 

tensão e utilização de explosivos para o corte ou fragmentação de material em 

pedreiras. O módulo de elasticidade é um dos mais importantes parâmetros 

mecânicos para avaliação da estabilidade mecânica de um material (MARTÍNEZ-

MARTÍNEZ, 2015). 

Ao se aplicar um carregamento em um corpo, este pode apresentar certa 

deformação; ao se aliviar essa carga, a deformação apresentada pode ser suprimida 

parcialmente. Essa propriedade, que faz com que o material retorne ao seu formato 

original, é denominada elasticidade (DJANIKIAN, 2010). 
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A teoria da elasticidade foi desenvolvida em 1660 pelo matemático inglês 

Robert Hooke e se baseia na força aplicada sobre um determinado material e sua 

respectiva deformação (DJANIKIAN, 2010) e pode ser descrita pela Equação (2).  

 

𝜎 = 𝐸. 𝜀 Equação (2) 

 

Em que: 

 𝜎 representa a tensão aplicada sobre o corpo; 

 ε representa a deformação sofrida pelo corpo devido à aplicação de 𝜎; 

E representa o módulo de elasticidade, sendo uma constante de 

proporcionalidade entre tensão e deformação obtida pelo coeficiente angular entre 

essas grandezas. 

Em 1802, Thomas Young, médico e físico inglês, avançou nas pesquisas de 

Hooke chegando à noção do módulo de elasticidade. 

 

“O módulo de elasticidade de uma substância é uma coluna, seu 

comprimento (l) feita dessa mesma substância, capaz de produzir uma 

pressão (p) em sua base, que está para o peso (σ) causador de um certo 

encurtamento por compressão (∆l), como o comprimento (l) da 

substância está para a diminuição (∆l) desse comprimento. ” 

(DJANIKIAN, 2010). 

 

O comprimento referido é, na verdade, o volume da seção transversal de área 

unitária da coluna. 

A  Figura 4 representa a constante elástica a partir da tensão aplicada e da 

deformação. 

 



11 
 

 

 

Figura 4– Crescimento linear de deformações com o carregamento – Módulo de Young 

Fonte: Modificado de FIGUEIREDO (2016)  

 

4.2.2.1 Determinação do módulo de elasticidade por compressão uniaxial 

 

Em laboratório, para a determinação tradicional do coeficiente de elasticidade, 

é necessário que se obtenha dados da tensão e deformação do material testado. Os 

valores de tensão podem ser obtidos, como já visto, por uma prensa hidráulica que 

aplica tensões no corpo a uma taxa constante. 

Para a obtenção das propriedades supracitadas são, normalmente, utilizados 

métodos destrutivos da amostra, métodos estáticos ou quase-estáticos, como os 

ensaios de resistência à compressão uniaxial e tri axial, inutilizando os corpos de 

prova (MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, 2015). 

Para a obtenção dos valores de deformação do corpo, o ensaio tradicional é 

feito utilizando registradores de deformações. Existem vários tipos de registradores, 

como strain gauges, clip gauges, extensores mecânicos, LVDT’s, entre outros. Estes 

medidores são colados ou encostados nos corpos de provas de forma a medirem a 

deformação sofrida por estes ao longo da aplicação das tensões axiais. 
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A  Figura 5 apresenta alguns modelos de registradores de deformação. 

 

 

Figura 5 – Medidores de deformação  

Fonte: FIGUEIREDO (2016) 

 

  

Com os valores de tensão e deformação da amostra, é possível a determinação 

do coeficiente de elasticidade ou do Módulo de Young, conforme Equação (2). 

 

4.2.2.2 Técnica de Excitação por Impulso (TEI) 

 

Segundo BEZERRA (2009), para o cálculo de módulo de elasticidade dinâmico, 

um método passível de ser utilizado é o da medição da frequência natural, utilizando 

a frequência ressonante longitudinal forçada, sendo um método pouco difundido no 

Brasil. Ainda segundo o mesmo autor, para o concreto, a curva tensão-deformação 

apresenta comportamento não linear, dificultando a exatidão no valor do módulo de 

elasticidade estático, enquanto a aplicação de métodos dinâmicos, que não interferem 

diretamente na amostra, fornece resultados mais precisos. Além disso, o uso do 
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módulo de elasticidade dinâmico é mais adequado a estruturas sujeitas a cargas de 

impacto, sendo este o caso no desmonte de rochas com explosivos. 

GARAYGORDÓBIL (2003) propõe que a curva de tensão x deformação não 

apresenta um comportamento linear, sendo difícil o cálculo de um único valor para o 

módulo de elasticidade, sendo assim, os métodos não destrutivos, que não interferem 

na amostra diretamente, fornecem módulo de elasticidade do material de forma mais 

precisa. 

Na opinião de PAOLINO (2017) a TEI é um método rápido e eficaz para a 

medição do módulo de Young em amostras não danificadas. Comparada à 

caracterização mecânica padrão, baseada em medições de deformação local, a 

técnica fornece resultados mais repetitivos, sendo essas medições menos afetadas 

pela heterogeneidade típica de laminados compósitos espessos e fornece, em média, 

valores ligeiramente maiores para as amostras, provavelmente como resultado do 

efeito da taxa de deformação. 

Já CARRASCO et al. (2017) afirmam que a TEI é uma alternativa promissora 

para a estimativa do módulo de elasticidade das madeiras brasileiras, com apenas 

2,46% das predições fora da estimativa para o valor do módulo e com nível de 

significância em 95%. 

A Técnica de Excitação por Impulso (TEI) é um método para definição do 

módulo de elasticidade, além do Módulo de Cisalhamento (G) e da razão de Poisson 

(µ). Essa técnica, além de ser de simples e rápida aplicação, é um método não 

destrutivo da amostra ensaiada.  

A técnica atende à norma ASTM E1876 (ASTM, 2007) que define o módulo de 

elasticidade em função das frequências naturais de vibração de um corpo de prova de 

geometria regular.  

As frequências são geradas por impacto de curta duração em uma extremidade 

do corpo de prova e são absorvidas por um sensor na outra extremidade do corpo.  

A TEI caracteriza os módulos elásticos e o amortecimento pela resposta 

acústica de um material após um leve impulso mecânico inserido (leve pancada). Ao 

receber estimulação definida, o material gera oscilações longitudinais elásticas, 

transversais e torcidas. Quando o comprimento de onda gerado corresponde a 

dimensões específicas da amostra, há efeito de ressonância e grandes amplitudes de 

oscilação (TIETZ, 1998). A resposta acústica é específica do material e depende das 

frequências naturais de vibração de cada corpo, sendo estas proporcionais ao módulo 
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elástico e taxa de atenuação proporcional ao amortecimento (ATCP, 2018). O tempo 

para a obtenção dos valores de frequências naturais do corpo é de fração de 

segundos. A resposta acústica gerada é captada por um receptor na porção oposta 

ao estímulo (1º - Figura 6). Os dados captados são então introduzidos em software 

específico do equipamento, onde a resposta acústica é convertida em um gráfico de 

amplitude transformado em um sinal processado (2º e 3º - Figura 6). Os dados são 

tratados de acordo com os picos gerados, determinando assim o módulo de 

elasticidade do corpo de prova (4º - Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Passo a passo da técnica de excitação por impulso  

Fonte: (ATCP, 2018) 

 

Por um tratamento matemático (transformada rápida de Fourier), é possível se 

obter o espectro das frequências correspondentes, sendo assim possível o cálculo do 

módulo de elasticidade com auxílio de equações normatizadas considerando-se a 

massa, geometria, dimensões do corpo de prova e o espectro de frequência obtido no 

ensaio (OTANI et al., 2014). 

Os corpos podem vibrar de maneiras distintas e para cada uma destas 

maneiras há uma frequência fundamental característica. Para cada tipo de excitação 

aplicada (ou frequência), há um modelo matemático a ser aplicado para os cálculos 
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de E, razão de Poisson (𝜈), e módulo de cisalhamento (G). São passíveis de serem 

aplicados à TEI os modos de vibração torcional, flexional, longitudinal e planar de um 

corpo físico. Alguns desses modos fundamentais podem ser observados pela  Figura 

7, em que as regiões em azul representam áreas onde a vibração é mínima e, em 

vermelho, a vibração é máxima (OTANI et al., 2014). 

 

 

Figura 7 – Modos fundamentais de vibração a) flexional, b) torcional,  

c) longitudinal e d) planar 

Fonte: OTANI et al. (2014) 

 

A determinação de qual modo de vibração deve ser utilizado depende das 

condições de contorno características do corpo, sendo que a frequência fundamental 

é determinada em função da geometria, massa, dimensão e módulo de elasticidade 

do corpo (OTANI et al., 2014). 

Para a utilização da técnica de excitação por impulso em rocha, para a 

obtenção do módulo de Young, o modo mais utilizado é o flexional (vibração no sentido 

de flexão da amostra). As condições de contorno para a utilização do modo 

fundamental de vibração flexional são observadas na Figura 8. 
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Figura 8 – Condições de contorno à aplicação do modo fundamental de vibração flexional 

 

Os apoios ficam localizados nos nós da ressonância fundamental, no caso da 

vibração flexional, esses pontos se encontram a 0,224L das extremidades da amostra. 

O pulsador desfere um impacto na amostra, a vibração específica do corpo de prova 

(onda acústica) é captada pelo captador acústico e os valores são transferidos à um 

computador, onde o software do equipamento transforma as informações de vibração 

nos dados de saída requeridos. 

O modelo para o cálculo do módulo de Young a partir de vibração flexional para 

corpos de prova de secção circular está descrito pelas equações (3), (4), (5) e (6), 

segundo as normas ASTM E-1876, E-1875 e C215 (ATCP, 2019). 

 

𝑬 = 𝟏, 𝟔𝟎𝟔𝟕(
𝑳𝟑

𝑫𝒄
𝟒) (𝒎𝒇𝒇

𝟐)𝑻𝟏
´  

 
Equação (3) 

                                              

em que Dc é o diâmetro (mm), L o comprimento (mm), 𝑚 a massa (g), 𝑓𝑓 é a 

frequência de ressonância fundamental flexional (Hz) e 𝑇1 é um fator de correção para 

o modo fundamental flexional dado pela Equação (4). 
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𝑻𝟏
´ = 𝟏 + 𝟒, 𝟗𝟑𝟗 (𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟕𝟓𝟐ν + 𝟎, 𝟖𝟏𝟎𝟗ν𝟐) (

𝑫𝒄

𝑳
)
𝟐

− 𝟎, 𝟒𝟖𝟖𝟑(
𝑫𝒄

𝑳
)
𝟒

 

− [
𝟒, 𝟔𝟗𝟏(𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟎𝟐𝟑ν + 𝟐, 𝟏𝟕𝟑ν𝟐)(

𝑫𝒄
𝑳

)𝟒

𝟏, 𝟎𝟎𝟎 + 𝟒, 𝟕𝟓𝟒(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟒𝟎𝟖ν + 𝟏, 𝟓𝟑𝟔ν𝟐)(
𝑫𝒄

𝑳
)𝟐

] 
Equação (4) 

 

 Em que 𝜈 é a razão de Poisson. 

O cálculo da incerteza para o módulo de Young no modo flexional é dado pela 

Equação (5). 

 

∆𝑬 =
𝟐𝑬

𝟏, 𝟕𝟑𝟐𝟎𝟓
√(𝟑

∆𝑳

𝑳
)𝟐 + (𝟒

∆𝑫𝒄

𝑫𝒄

)𝟐 + (
∆𝒎

𝒎
)𝟐 + (𝟐

∆𝒇𝒇

𝒇𝒇
)𝟐 + (

𝟏

𝟒𝟎

∆ν∗

ν
)𝟐 Equação (5) 

 

a) se a razão L/D ≥ 20, o fator de correção 𝑇1
´  pode ser simplificado conforme a Equação 

(6). 

𝑇1 = [1,000 + 4,939 (
𝑫𝒄

𝐿
)
2

] Equação (6) 

                                                           

b) se a razão L/D < 20 e o coeficiente de Poisson é conhecido, então 𝑇1
´ pode ser 

calculado diretamente pela Equação (4). 

 

c) se L/D < 20 e o coeficiente de Poisson é conhecido, então o processo iterativo 

representado na Figura 9 deve ser utilizado. 
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Figura 9 – Processo interativo para obtenção do módulo de elasticidade pela técnica de excitação por 

impulso 

Fonte: (ASTM, 2015) 

 

A obtenção do módulo de Young, seja pela técnica tradicional ou pela técnica 

de excitação por impulso, gera resultados satisfatórios. Estatisticamente é necessário 

que se repita os ensaios ao menos cinco vezes para se obter uma confiabilidade 

aceitável em cada uma das técnicas citadas. 

4.2.3 Descrição de um maciço rochoso 

Existem quatro aspectos críticos para um projeto de desmonte de rochas, 

sendo estes a qualidade do maciço rochoso, o explosivo, a distribuição do explosivo 

e a sequência de detonação. As propriedades do maciço, detêm influência de controle 

sobre o maciço rochoso e representa grande complexidade na sua definição 

(MORAIS, 2004).  

O parâmetro RMD (Descrição do Maciço Rochoso) considera maciços 

rochosos como friáveis, fraturados e maciços. Segundo conceitos da mecânica de 

rochas, por Figueiredo (2016), as classificações de um maciço rochoso entre friável, 

fraturado e maciço é uma questão de escala. A Figura 10 ilustra a concepção do 

maciço devido à sua escala. 
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Figura 10 – Fraturamento do maciço rochoso, rocha intacta (1), pouco fraturada (2), mediamente 

fraturada (3), muito fraturada (4) e extremamente fraturada (5) (meio contínuo “equivalente”) 

Fonte: FIGUEIREDO (2016) 

 

Neste modelo é considerada a rocha intacta a porção 1 da Figura 10, sendo 

que, quando se aumenta a escala de observação, o conceito do maciço é diferente, 

sendo classificado na porção 2 como pouco fraturado, em 3, medianamente fraturado, 

4 muito fraturado e 5 extremamente fraturado.  

Levando-se em conta a escala, a observação 5 na Figura 10 pode ser 

considerada como um maciço homogêneo. 

Realizando esta mesma observação em escala microscópica, é possível se 

fazer uma analogia ao maciço observado. A Figura 11 apresenta uma amostra de 

piroxenito em micro escala, onde a rocha, inicialmente considerada intacta, apresenta 

comportamento de material fraturado, sendo atribuído uma classificação de 

extremamente fissurado. 

 



20 
 

 

 

Figura 11 – Microfissuras 

Fonte: FIGUEIREDO (2016) 

 

Vale ressaltar que material descontínuo é diferente de material intacto em 

microescala. 

Dessa forma, materiais friáveis e maciços, em uma visão macro, apesar de 

possuírem características distintas, podem ser considerados homogêneos. 

 

4.2.4 Influência de descontinuidades no desmonte 

A descrição da qualidade de um maciço rochoso é fundamental tanto para 

obras civis quanto para mineração, e isso inclui a análise do comportamento das 

descontinuidades presentes nesse local. As descontinuidades são caracterizadas por 

interromper a continuidade física de uma dada formação, determinadas por estudos 

geoestruturais. Sua ocorrência na natureza se dá por falhas, superfície de 

estratificação (acamamento), foliação, diaclase, clivagem de fratura e xistosidade 

(OLIVEIRA; BRITO,1998).  

Apesar de alguns pesquisadores obterem sucesso nas pesquisas in-situ, ainda 

há considerável incerteza da qualidade de um desmonte de rochas devido às variáveis 

de campo ainda incontroláveis. Ainda não existem métodos de controle confiáveis de 

se prever as detonações, devido à natureza da rocha e da dificuldade em conhecer e 

se controlar os fatores de campo. Essa falta de controle das variáveis torna cada vez 

mais difícil a descrição de um modelo físico universal para todas as detonações 

(RAFSAOUI e TALHI, 2009). 
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Para Scott et al. (1996), entre os fatores importantes para a fragmentação de 

um maciço rochoso está a orientação das descontinuidades. Esse parâmetro 

influencia, por exemplo, na definição do diâmetro de furo, na inclinação dos furos em 

relação à face livre (BOTELHO, 2014). 

As principais condicionantes para o comportamento geotécnico de um maciço 

provêm das descontinuidades presentes neste, conferindo propriedades em termos 

de deformabilidade, resistência ao corte e permeabilidade, diferindo o maciço do 

material que o constitui (OLIVEIRA, 2010). 

Algumas características estruturais do maciço rochoso são de grande 

importância, principalmente para o desmonte de rocha por explosivos (REDAELLI & 

CERELLO, 1998). 

Segundo Oliveira, (2010) “descontinuidade é qualquer entidade geológica que 

interrompa a continuidade física de uma dada formação”. Na geologia é bastante usual 

e cada tipo define um comportamento típico e se classificam de acordo com sua 

formação. 

Estudos mostrados em Quaglio et al. (2020b), em rocha basáltica na região de 

Mogi Mirim-SP, apontam que quanto mais ortogonal é a direção de avanço do plano 

de fogo em relação ao plano das famílias de descontinuidade, menor é o tamanho dos 

grãos ao longo da curva de distribuição granulométrica. 

Aqui serão citados apenas alguns tipos de descontinuidades, sendo eles: 

falhas, diáclases ou juntas e fraturas. 

Segundo Oliveira (2010) e MME (2009), definem-se: 

a) Falhas 

Zona fraturada com deslocamento reconhecível, com paredes cisalhadas, 

alteradas ou intemperizadas com preenchimento. Caracterizada por ter plano de falha, 

linha de falha e rejeito. Raramente se encontram isoladas, constituindo-se em famílias. 

b) Diaclases ou Juntas 

Ruptura geológica sem deslocamento, podem ser abertas, preenchidas ou 

seladas. Um conjunto de diaclases se define por família de diaclases (joint set) e o 

conjunto de famílias de diaclases se designa por sistema de diaclases. Nas rochas 

ígneas é comum a ocorrência de famílias de diaclases normais entre si. 

c) Fraturas 

Descontinuidade isolada não pertencente à falha ou junta. 
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Normalmente, as juntas representam regiões de fraqueza que podem permitir 

um corte melhor numa dada direção (REDAELLI & CERELLO, 1998). 

Se blocos grosseiros são formados devido ao cruzamento mútuo de juntas, 

tendo distâncias relativamente grandes entre eles, o caráter de fragmentação do 

maciço mudaria sensivelmente. A razão para isso tem a ver com a onda de choque 

que, tendo atingido a superfície das juntas, é refletida a partir destas. Portanto, o 

trabalho do explosivo só é exercido no intervalo limitado de massa articulada. O grau 

de reflexão da onda de choque a partir da superfície da junta depende da largura da 

junta. Dessa maneira, com a remoção desta zona, a intensidade do processo de 

ruptura é fortemente diminuída (RAFSAOUI e TALHI, 2009). 

Consequentemente, a rocha se fragmenta, geralmente, em tamanhos que 

frequentemente excedem o desejado, e a fragmentação de blocos naturais ocorre 

apenas na proximidade imediata das cargas explosivas. Na natureza, muitas vezes 

há maciços rochosos com uma estrutura em camadas e, de fato, um arranjo paralelo 

de juntas ou famílias. Em tais casos, a eficiência da detonação de um maciço rochoso 

também depende, além da distância entre as juntas adjacentes, de sua direção e da 

orientação mútua da carga explosiva (detonador) e do mergulho e direção das juntas. 

(RAFSAOUI e TALHI, 2009). 

As descontinuidades podem, em alguns casos, ser positivas para o desmonte 

de rochas. Juntas horizontais podem tornar mais fácil a obtenção de praças sem 

repés. Em contrapartida, juntas com mergulhos na direção da face da bancada a 

tornam mais instável. 

Dessa forma, é importante o conhecimento das estruturas presentes no maciço 

nas execuções dos desmontes por explosivos. 

 

4.2.4.1 Famílias de descontinuidades 

Normalmente as descontinuidades são formadas não por uma única formação 

isolada, mas sim por várias descontinuidades de um mesmo tipo que se comportam 

de maneira sequencial, o que se denomina família de descontinuidades. Dois 

exemplos de famílias de descontinuidades são apresentados na Figura 12. 
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Figura 12 – Famílias de descontinuidades. a) descontinuidades contínuas mergulhando para o interior 

do talude. b) descontinuidades contínuas mergulhando para fora do talude 

Fonte: Oliveira (2010) 

 

Na Figura 12a, são identificados dois tipos de descontinuidades: as da família 

A e as da família B. Essas famílias, quando se perfura a rocha para alocação de 

explosivos, podem afetar o projeto do desmonte de diversas maneiras, como por 

exemplo desviar a coluna de perfuração alocando os explosivos em posições fora das 

calculadas. 

A porção em vermelho na Figura 12a, representa um bloco isolado do maciço 

pela ação das famílias A e B. Em um desmonte de rochas, esse bloco fatalmente não 

será fragmentado pelo explosivo gerando um matacão. 

A Figura 12b apresenta famílias de descontinuidades que favorecem a geração 

de uma porção ou bloco no maciço, delimitado nas porções cinza da Figura 12, onde 

há instabilidade da crista, podendo esta vir ao colapso. 

Quando há a detonação das cargas, as fraturas absorvem parte da energia do 

explosivo, impedindo que a onda de choque e os gases se propaguem de maneira a 

fraturar a porção de rocha após a descontinuidade, desviando sua direção e afetando 

sua frequência e velocidade, gerando blocos de rocha maiores do que a faixa 

granulométrica estipulada (WUA et al., 1998, HAMDI e DU MOUZA, 2005). 

Segundo Moura et al. (2014), em seu trabalho denominado Projeto P80, em uma 

mina de estanho incorporado a rocha granítica na Amazônia, a elaboração do plano 
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de fogo favorecendo as direções preferenciais da rocha e os desmontes em 

conformidades com esta, segundo seus planos de fratura, resultou em um P80 50% 

menor e uma redução dos custos de desmonte em 3% em relação ao método 

tradicional, sem alteração na malha de perfuração.  

Dessa forma, as condições geotécnicas se mostram de relevante importância 

quando da utilização de explosivos em rocha. 

 

4.2.4.2 Medições em campo 

Nas fraturas, presente em maior frequência nas pedreiras, observa-se que há 

um descolamento significativo ao longo da superfície de separação das partes, 

normalmente nomeado por superfície ou plano de falha. Não são unidades singulares 

já que ocorrem como um conjunto de descontinuidades paralelas ou subparalelas, 

originando as famílias (OLIVEIRA; BRITO,1998). 

Além da atitude das descontinuidades há parâmetros como persistência, 

abertura, preenchimento e rugosidade essenciais para caracterização geoestrutural 

do maciço. A persistências ou continuidade é um parâmetro ligado ao tamanho e a 

forma geométrica da estrutura, profundamente afetado pela orientação e dimensão da 

superfície rochosa na qual ela se expõe. A abertura caracteriza-se como espações 

vazios que separa duas paredes, distinguindo-se nesse aspecto eventuais 

preenchimentos ou mineralizações que podem ocupar o plano da descontinuidade, a 

resistência, deformabilidade e a permeabilidade do material que preenche a fratura 

condicionam o comportamento do maciço rochoso (ABGE, 1998) (LI, 2016).  

As medições dos parâmetros supracitados devem ser realizadas de acordo 

com procedimentos técnicos para sua melhor avaliação. Esses procedimentos são 

descritos pela ABGE (1988) e pela International Society for Rock Mechanics (ISRM, 

1978) como segue: 

 A orientação de uma descontinuidade no espaço deve ser descrita de 

acordo com a linha mais íngreme do mergulho em relação à horizontal e pela direção 

dessa linha em relação ao norte verdadeiro no sentido horário, ou seja, seu azimute. 

Uma bússola deve ser encostada no plano de descontinuidade em relação à sua maior 

declividade, ajustando o nível de bolhas de forma que esse fique na horizontal e então 

realizada a medida de forma direta 
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O espaçamento entre as descontinuidades adjacentes controla o tamanho dos 

blocos individuais de rocha intacta. É definido como a distância entre duas 

descontinuidades adjacentes. Descontinuidades estreitamente espaçadas tendem a 

atribuir baixa coesão, enquanto as amplamente espaçadas podem atribuir condições 

de interligação. Estes fatores dependem da persistência da descontinuidade. Para a 

medição pode ser utilizada uma fita métrica ao longo da face da bancada 

horizontalmente, medindo o número de descontinuidades por unidade de 

comprimento. Quando a linha de medição é horizontal e o pendor das 

descontinuidades é ѱ, o comprimento é L e o número de descontinuidades em L é N, 

o valor do espaçamento e, é dado pela Equação (7) (OLIVEIRA, 2010). 

 

𝒆 =
𝑳. 𝒔𝒆𝒏(ѱ)

𝑵
 Equação (7) 

                                                 

A abertura é definida como a distância perpendicular separando duas faces 

adjacentes de uma descontinuidade aberta, preenchidas com ar ou água, ou seja, a 

largura entre duas descontinuidades. Quando a abertura da descontinuidade é 

preenchida com material embutido, como exemplo a argila, esta também é 

considerada a abertura. Devem ser medidas com uma régua graduada ou 

escalímetro. 

Preenchimento é o termo utilizado para o material que separa as paredes de 

rocha adjacentes de uma descontinuidade e dever ser medido em sua espessura 

horizontal com uma régua graduada ou escalímetro. 

O número de descontinuidades pode ser definido pelo reconhecimento visual e 

pelas medidas de direção das descontinuidades. De acordo com a orientação de cada 

plano de descontinuidade, este se encaixa em uma família. Um conjunto de direções 

de descontinuidade em uniformidade determinam uma família de descontinuidade de 

acordo com sua frequência e direção. A existência de blocos prismáticos no maciço, 

também pode evidenciar a presença de famílias de descontinuidade distintas 

(OLIVEIRA, 2010). 

Segundo ABGE (1998) a rugosidade corresponde a ondulações nas superfícies 

das descontinuidades e influencia especialmente a resistência ao cisalhamento, 

sobretudo quando se trata de descontinuidades não preenchidas, conferindo um 

incremento ao ângulo de atrito, até um nível de tensões a partir do qual se verifica a 
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sua ruptura. Mesmo analisada de maneira tátil, a rugosidade possui relevância em 

sua análise, uma vez que indica as irregularidades na superfície das fraturas. A Figura 

13 mostra a legenda utilizada na classificação deste parâmetro, sendo estas 

classificadas desta forma. 

 

 

Figura 13 – Legenda referente à rugosidade 

Fonte: (Barton, 2015) 

 

O número de famílias de descontinuidades pode ser característica dominante 

na estabilidade do talude de rocha. A orientação das descontinuidades em relação à 

face é considerada de importância primária. Quando há famílias isoladas, a 

probabilidade de instabilidade pode ser reduzida a quase zero. Em contrapartida, um 

número grande de famílias com espaçamentos próximos pode alterar muito a 

estabilidade. 
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4.3 Características dos furos de desmonte 

No desmonte de rochas, a perfuração da rocha pode ser considerada a primeira 

etapa de trabalho, sendo realizada de forma a se obter uma distribuição homogênea 

dos explosivos dentro do maciço, executando assim a fragmentação em uma faixa 

granulométrica determinada. Dessa forma, a correta alocação dos furos é de suma 

importância ao empreendimento. 

Os furos geralmente são caracterizados em quatro parâmetros, sendo estes, 

diâmetro, profundidade, retilinidade e estabilidade (SILVA, 2019). Estes parâmetros 

são detalhados no item 4.5. 

 

4.3.1 Diâmetro dos furos 

O diâmetro dos furos é um fator dependente da finalidade deste. No desmonte 

de rochas, os fatores que influenciam o diâmetro são tamanho dos fragmentos, tipo 

de explosivo, vibração admissível no terreno entre outros (SILVA, 2019). 

Via de regra, quanto maior o diâmetro dos furos, mais distantes serão alocados 

um furo do outro e, consequentemente, maiores serão os fragmentos gerados. No 

caso dos explosivos, a energia gerada por estes e, consequentemente, problemas 

com vibração, ultralançamentos e ruídos são maiores quanto maior o diâmetro do furo.  

Em minas subterrâneas, as dimensões dos equipamentos, em geral, são 

determinantes no método de lavra adotado. O diâmetro do furo é influenciado pelo 

tamanho dos equipamentos de carregamento e transporte. A Figura 14 ilustra a 

relação diâmetro do furo, número de furos, altura da pilha, tamanho dos fragmentos e 

tamanho dos equipamentos de carregamento e transporte (SILVA, 2019). 
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Figura 14 – Influência do diâmetro do furo na lavra de mina 

fonte: Silva (2019) 

 

4.3.2 Profundidade do furo 

A profundidade do furo determina o tipo de equipamento a ser utilizado na 

perfuração. Furos muito longos, geralmente acima de 50 metros, podem proporcionar 

flexão da coluna de perfuração, resultando em desvios, travamento da coluna, entre 

outros revezes. Nestes casos a perfuração de fundo de furo, ou “Down The Hole” 

(DTH), utilizando martelos de fundo de furo, tendo a ação da energia de percussão 

diretamente sobre a broca, é uma opção mais vantajosa (SILVA, 2019). 

 

4.3.3 Retilinidade do furo 

A retilinidade do furo em uma perfuração varia de acordo com o tipo e natureza 

da rocha, do diâmetro e profundidade do furo, do método e condições dos 

equipamentos utilizados e da experiência do operador. Ao se realizar furos para 

detonação, este deve se manter o mais retilíneo possível, garantindo assim a 

distribuição dos explosivos e, consequentemente o resultado esperado (SILVA, 2019). 
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A variação do tipo de rocha em alguns litotipos causa diferenciação no avanço 

da perfuração, bem como descontinuidades do maciço que contribuem para o desvio 

destes.  

Em perfurações horizontais ou inclinadas, o próprio peso da coluna contribui 

para a não retilinidade do furo (SILVA, 2019). 

Equipamentos depreciados e acessórios com vida útil já atingida contribuem 

para a variação na direção do furo, também a imperícia ou falta de cuidado do 

operador pode afetar o furo pelo desalinhamento da lança e emboque do furo (SILVA, 

2019). 

Além do problema de alocação incorreta dos explosivos, furos não retilíneos 

podem prender a coluna de perfuração, ocasionando problemas de paradas e até 

perda do furo e acessórios. Furos muito próximos e/ou que se encontram, podem 

causar a detonação de cargas por simpatia, o que implicaria em um desmonte 

desastroso. 

 

4.3.4 Integridade do furo 

Após a execução dos furos, estes devem permanecer estáveis, garantindo sua 

integridade até o momento de seu carregamento pelos explosivos. Quando o maciço 

possui material instável, estes podem se desprender da parede do furo interrompendo 

sua continuidade e, em alguns casos, ocasionar a inutilização deste. 

Em casos os quais há o risco de queda de material no furo, é essencial a 

estabilização destes com tubos ou mangueiras de revestimento (SILVA, 2019). 

4.3.5 Malhas de perfuração 

Para a distribuição dos explosivos faz-se necessário a alocação dos furos de 

trabalho distribuídos em malhas, podendo estas assumir geometrias distintas, tais 

como quadrada, retangular, estagiada, triângulo equilátero ou alongada (SILVA, 

2019). 

As malhas quadradas ou retangulares são de fácil perfuração com menor 

tempo de locomoção furo a furo. As malhas estagiadas dificultam a perfuração, em 

contrapartida distribui melhor os explosivos no maciço. Já as malhas em triangulo 

equilátero, que possuem relação S/B (espaçamento por afastamento) de 1,15 agem 

melhor em rochas compactas e duras proporcionando melhor aproveitamento da 
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energia do explosivo. Por fim, as malhas alongadas, com elevada relação S/B, são 

indicadas a rochas friáveis, com maior lançamento devido ao baixo afastamento. 

A Figura 15 apresenta a nomenclatura de alguns tipos de malha em planta. 

 

Figura 15 – Malhas de perfuração. a) malha quadrada; b) malha retangular; c) malha estagiada ou pé 

de galinha 

Fonte: modificado de SILVA (2019) 

4.4 Características dos explosivos 

Historicamente, acredita-se que a pólvora foi inventada pelos chineses, sendo 

utilizada em pirotecnia e futuramente como propelente de projéteis de canhão por 

volta de 1354 DC. 

Em 1846, o químico italiano Ascânio Sobrero descobriu a nitroglicerina (SILVA, 

2019), mais precisamente a tri-nitroglicerina, sendo uma mistura de glicerina, ácido 

sulfúrico e ácido nítrico, sendo uma substância de pouca estabilidade sendo acionada 

com movimentos bruscos ou pouco atrito. 

Em 1863, o químico sueco Alfred Bernhard Nobel concebeu a absorção da 

nitroglicerina por diatomita, quando acidentalmente a nitroglicerina foi derramada na 

terra diatomácea, onde estavam estocadas. Mais tarde a diatomácea, que apesar de 

ser inerte e não reagir com os ingredientes do explosivo e limitava a energia por 

unidade de massa, foi substituída por materiais absorventes ativos como polpa de 

madeira e nitrato de sódio (MORAIS, 2004). 

Na década de 20, um vazamento de óleo se misturou à carga de Nitrato de 

Amônia em um navio, ocasionando uma enorme explosão em um porto no golfo do 

México. A substância ficou conhecida como ANFO (Ammonium Nitrate and Fuel Oil).  



31 
 

 

A reação química pode ser descrita de acordo com a Equação (8) (MORAIS, 

2004): 

 

3𝑁𝐻4𝑁𝑂3 + 𝐶𝐻2 => 7𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 + 3𝑁2 + 𝐶𝐴𝐿𝑂𝑅 Equação (8) 

 

Na equação o nitrato de amônia (AN) é o oxidante e o óleo diesel (FO) é o 

combustível (MORAIS, 2004). 

Desde então outros tipos de explosivos foram descobertos e, paralelamente à 

evolução dos métodos de lavra, os explosivos vêm sendo desenvolvidos desde os 

anos 40, com objetivos de alcançar melhor fragmentação das rochas, segurança, 

resistência à água e menores custos (SILVA, 2019). 

 

4.4.1 Explosivos  

Segundo Silva (2019), “Explosivos são substâncias ou 

misturas, em qualquer estado físico, que, quando submetidos a uma 

causa térmica ou mecânica suficientemente enérgica (calor, atrito, 

impacto etc.) se transformam, total ou parcialmente, em gases, tendo 

como consequência um aumento repentino da pressão em um 

intervalo de tempo muito curto, desprendendo uma considerável 

quantidade de calor”. 

 

4.4.2 Principais propriedades dos explosivos 

As propriedades dos explosivos são de grande importância na escolha destes 

devido à sua aplicação. Dentre estas propriedades, são destacadas como mais 

importantes a densidade, velocidade de detonação, temperatura e pressão de 

detonação e energia disponível (MORAIS, 2004). 

4.4.2.1 Densidade 

É a relação entre a massa e o volume de explosivo, em g/cm3. Nos explosivos 

comerciais, a densidade varia entre 0,6 e 1,45 g/cm3. Na escolha do explosivo, há 

limitação, por exemplo, quando o furo contém água para explosivos com densidade 

menor que 1,0. Para rochas de difícil fragmentação, é recomendado um explosivo de 
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alta densidade; já para rochas fraturadas ou, quando não é necessária grande 

fragmentação, explosivos de baixa densidade podem ser utilizados (SILVA, 2019). 

4.4.2.2 Velocidade de detonação 

A velocidade de detonação (VOD) de um explosivo é definida como a 

velocidade que a reação se propaga no explosivo. No caso de desmonte de rocha, é 

a velocidade com que a reação acontece ao longo da coluna de explosivo. Para cada 

tipo de explosivo existe uma VOD natural, porém essa depende de fatores como os 

componentes químicos da mistura, densidade, confinamento e diâmetro da carga, 

além do acessório de iniciação (MORAIS, 2004). 

Os explosivos podem não se encontrar com as características descritas pelo 

fabricante, devido à diversos fatores, entre eles erros na fabricação, tempo de 

armazenagem, mistura in-situ, entre outros. A medição da VOD em campo apontará 

para a real velocidade de detonação do explosivo, sendo esta dada em metros por 

segundo (m/s). 

Com a utilização de equipamentos de gravação de VOD e cabos coaxiais de 

resistividade fixa e conhecida, é possível se determinar a VOD com alto grau de 

precisão. 

Em suma, a velocidade de detonação é a rapidez com que a reação química 

ou medida da reação do explosivo acontece e tem os objetivos que seguem (SILVA, 

2019): 

- determinar a velocidade de detonação do explosivo e pressão de detonação; 

- comparar a performance do explosivo quando iniciado com diferentes 

escorvas, acessórios e materiais de confinamento de tampão; 

- verificar a concordância com os valores fornecidos pelo fabricante. 

As figuras 16 e 17 apresentam a sequência de eventos durante a detonação de 

uma carga cilíndrica. Gases sob alta pressão se expandem atrás do iniciador gerando 

uma onda que viaja ao longo de toda a carga de explosivo, ficando sempre atrás da 

frente de detonação, devido à sua velocidade girar em torno de 5/8 da velocidade da 

frente de detonação. Com a iniciação adequada, a onda de detonação viaja para fora 

do iniciador e ao longo da carga. Esse modelo é denominado cabeça de detonação, 

sendo definida pela frente de detonação e o anel da onda liberada (CROSBY, 1998, 

apud MORAIS, 2004). 
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Figura 16 – Processo de detonação de um explosivo 

Fonte: Atlas Powder Company (1887) 

 

 

Figura 17 – Formação da cabeça de detonação em carga cilíndrica não confinada e iniciada na 

extremidade 

Fonte: Crosby (1998), apud Morais (2004) 

 

Ainda segundo Crosby (1998), a velocidade de detonação de um explosivo 

depende dos seguintes fatores: 

- composição química do explosivo; 

- diâmetro da carga explosiva; 

- confinamento e diâmetro das partículas do explosivo; 

- grau de homogeneização da mistura; 
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- densidade do explosivo; 

- umidade do explosivo; 

- temperatura do explosivo; 

- tipo e gramatura (massa) da iniciação. 

 

Explosivos com VOD baixa liberam a energia total mais lentamente com porção 

maior de energia total normalmente, em pressão de gás. Explosivos com alta 

velocidade é considerado de alta energia de choque, ou brisância. Quanto maior a 

VOD, maior a capacidade de quebra do explosivo (CAMERON & HAGAN, 1996, apud 

MORAIS, 2004). 

O valor da VOD depende da comparação entre a VOD teórica do explosivo e 

da VOD medida, segundo a relação da Equação (9) (MORAIS, 2004): 

 

𝐸𝑒𝑣 = (
𝑉𝑂𝐷𝑒

𝑉𝑂𝐷𝑛
)

2

 
Equação (9) 

 

Em que: 

Eev é a fração volumétrica do explosivo que reage durante a detonação; 

VODe é a velocidade de detonação medida (m/s); 

VODn é a velocidade de detonação nominal ou VOD termo hidrodinâmica 

teórica (m/s). 

A razão VODe/VODn é a VOD efetiva do explosivo e esta não atinge o valor 

temo-hidrodinâmico teórico, uma vez que, normalmente, os explosivos comerciais não 

se comportam de forma ideal (MORAIS, 2004). 

 

4.4.2.3 Energia de um explosivo 

A energia de um explosivo tem a finalidade, em um desmonte de rochas, de 

gerar trabalho útil e é utilizada pulverizando a rocha na parede dos furos, ruptura da 

rocha, produção de calor e luz, movimento da rocha, vibração do terreno e 

sobrepressão atmosférica (SILVA, 2019). 

Nos explosivos, a energia liberada na detonação encontra-se armazenada em 

forma de energia química. A utilização dessa energia é controlada pelas leis de 
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conservação e massa e, no processo de detonação, nem toda energia é utilizada para 

realização de trabalho útil (HUSTRULID, 1999). 

Nos primórdios, a energia de um explosivo era medida em função da 

porcentagem de nitroglicerina (NG) contida neste. Os explosivos modernos, em 

particular os agentes detonantes, não possuem nitroglicerina em suas formulações. 

Assim, um novo padrão foi estabelecido utilizando os conceitos que seguem (SILVA, 

2019). 

A energia dos explosivos é expressa em termos de massa ou volume. Algumas 

formas de expressão da energia dos explosivos são descritas (MORAIS, 2004). 

AWS – Absolute Weight Strenght (Energia Absoluta por Massa): é a quantidade 

de energia absoluta disponível em uma unidade de massa do explosivo, geralmente 

expressa em cal/g. Como exemplo, a energia termoquímica do ANFO é de 900 cal/g 

(MORAIS, 2004). 

RWS – Relative Weight Strength (Energia Relativa por Massa): é a energia 

disponível em um explosivo comparada com a energia disponível em igual massa de 

um explosivo tomado como padrão, normalmente ANFO. Para o cálculo do RWS, é 

utilizada a expressão da Equação (10) (SILVA, 2019): 

 

𝑅𝑊𝑆 =
𝐸𝑇𝑋

𝐸𝑇𝑃
 

Equação (10) 

 

Em que: 

ETx é a energia termoquímica do explosivo utilizado; 

ETp é a energia termoquímica do explosivo padrão. 

 

RBS – Relative Bulk Strength (Energia Relativa por Volume): é a energia 

disponível em um explosivo comparada com a energia disponível em igual volume de 

um explosivo tomado como padrão. A expressão para o cálculo da RBS é descrita 

pela Equação (11) (SILVA, 2019): 
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𝑅𝐵𝑆 =
𝐸𝑇𝑋

𝐸𝑇𝑃
 .
𝜌𝑥

𝜌𝑝
 

Equação (11) 

 

Em que: 

ρx é a densidade do explosivo utilizado; 

ρp é a densidade do explosivo padrão. 

 

4.4.2.4 Classificação dos explosivos 

Os explosivos são classificados principalmente de acordo com sua energia ou 

seu campo de uso (MORAIS, 2004). A Figura 18 apresenta a classificação dos 

explosivos.  

 

 

Figura 18 – Classificação dos explosivos 

Fonte: SILVA (2019) 

 

Serão abordados aqui apenas o ANFO e a emulsão, por serem os mais 

utilizados em mineração de brita no Brasil. 

Altos explosivos são caracterizados pela elevada velocidade de reação, que 

está entre 1.500 a 9.000 m/s e alta taxa de pressão, variando de 50.000 a 4.000.000 

psi (344,74 a 27.579,03 MPa). Estes serão classificados de acordo com a forma de 

iniciação da detonação, sendo primários quando esta se der por chama, centelha ou 
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impacto e secundário quando a iniciação se der por estímulo inicial de considerável 

grandeza. Alguns exemplos de altos explosivos são TNT, dinamites e gelatinas 

(SILVA, 2019). 

Baixos explosivos ou deflagrantes são caracterizados pela baixa velocidade de 

reação, abaixo de 1.500 m/s e pressões de no máximo 345,00 MPa. Como exemplo, 

podem ser citados a pólvora e os explosivos permissíveis (SILVA, 2019). 

Ainda segundo SILVA, 2019, agentes detonantes são misturas cujos 

ingredientes não são classificados como explosivos, tendo como exemplos o ANFO, 

ANFO/AL, lamas, emulsões. 

 

4.4.2.5 Explosivos tipo ANFO 

O ANFO (Ammonium Nitrate and Fuel Oil) é um tipo de explosivo formado pela 

mistura pura e simples de nitrato de amônio (94,5%) e óleo diesel (5,5%). Essas 

proporções foram determinadas ideais pelos americanos Hugh B. Lee e Robert L. 

Akre, em 1955. O ANFO tem como vantagens a ocupação do volume total do furo, 

grande sensibilidade ao choque, geração de poucos gases tóxicos e baixo preço, e 

como desvantagens a falta de resistência a água, baixa densidade e a necessidade 

de iniciador especial. A reação ideal do ANFO, com balanço de oxigênio zero, pode 

ser expressa pela Equação (12) (SILVA, 2019): 

 

3𝑁2𝐻4𝑂3 + 𝐶𝐻2 → 𝐶𝑂2 + 7𝐻2𝑂 + 3𝑁2 Equação (12) 

 

O nitrato de amônio (NH4NO3) pode ser produzido como segue (MORAIS, 

2004): 

- Nitrato de amônio granulado – alta área superficial, como açúcar refinado, 

usado apenas em explosivos; 

- “Prills” porosos – com estreita faixa de tamanho (80% entre -6 e +14 mesh, -

3,327 mm + 1,168 mm), com agentes “anti-caking”, para evitar a agregação do 

material. Utilizado para produção de ANFO; 

- “Prills” de alta densidade – duros e densos, normalmente utilizados na 

agricultura. 
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No mercado existem outros explosivos granulados que são formulações 

similares ao ANFO, com adição de ingredientes como explosivos, sensibilizantes, 

combustíveis, oxidantes e absorventes (SILVA, 2019). 

 

Emulsões 

Desenvolvida no início da década de 60, as emulsões são explosivos do tipo 

“água-em-óleo” (water-in-oil), consistindo em micro gotículas de solução suspensas 

em uma matriz de óleo. O oxidante dentro da mistura consiste em nitrato de amônio, 

com custos de produção e venda reduzidos e maximizando o rendimento energético. 

Quimicamente a emulsão é definida como uma dispersão estável de um líquido 

imiscível em outro, mediante agentes emulsificantes e forte ligação mecânica (SILVA, 

2019). 

A cristalização é uma contrapartida da emulsão, que, sob baixas temperaturas, 

a estrutura das propriedades atrativas da emulsão pode cristalizar, ocasionando perda 

de estrutura irreversível (MORAIS, 2004). 

As soluções oxidantes utilizadas são, normalmente, nitrato de amônio ou 

misturas com nitrato de sódio ou nitrato de cálcio. Em alguns casos é utilizado até 

50% de nitrato de cálcio em substituição ao nitrato de amônio, reduzindo custos, 

mesmo gerando a produção de óxidos sólidos e reduzindo a energia da emulsão. De 

maneira análoga, o nitrato de sódio pode substituir em até 33% o nitrato de amônio. 

A solução contém de 14 a 20% de água e a temperatura da solução de 60 a 80°C, 

variando com o tipo de sal utilizado (MORAIS, 2004). 

A Tabela 2 apresenta a composição básica de um explosivo em emulsão 

(SILVA, 2019). 

 

Tabela 2 – Composição básica da emulsão 

INGREDIENTE PERCENTAGEM EM MASSA (%) 

Nitrato de Amônio 77,3 

Água 16,7 

Óleo diesel 4,9 

Agente Emulsificante: Oleato de sódio 

ou Monoleato de ezorbitol 

1,1 

Fonte: SILVA (2019) 
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 O óleo utilizado pode ser acrescido de cera para dar consistência e aumentar 

o tempo de armazenamento. O emulsificante reage formando a emulsão de água em 

óleo e podem ser utilizados alguns tipos diferentes deste composto (MORAIS, 2004). 

A adição de gás pode ser de forma física por microbolhas ou por uma 

composição quimicamente gaseificada. As bolhas aumentam o tempo de 

armazenamento e a sensibilidade do explosivo (MORAIS, 2004). 

A Tabela 3 apresenta valores teóricos da energia produzida pelas emulsões, 

sendo que estas podem ser aumentadas pela adição de alumínio. Os valores 

apresentados são para uma reação ideal (MORAIS, 2004). 

 

Tabela 3 – Energia produzida por diferentes emulsões 

COMPOSIÇÃO 

(% de Al) 

DENSIDADE 

(g/cm3) 

VOD (m/s) ENERGIA TOTAL 

(cal/g) 

0 1,20 6.440 684 

5 1,32 6.560 862 

7 1,33 6.600 948 

10 1,34 6.600 1.016 

14 1,35 6.650 1.150 

Fonte: Crosby (1998), apud Morais (2004) 

 

4.5 Parâmetros de um plano de fogo a céu aberto 

Na elaboração de um plano de fogo, diversos fatores devem ser considerados 

para a obtenção da melhor fragmentação do maciço (MORAIS, 2004). 

A partir da década de 50, foram elaborados diversos métodos de cálculos 

para a determinação dos valores das variáveis geométricas de um plano de fogo, 

tais como afastamento, espaçamento, subperfuração, tampão, entre outros. Essas 

variáveis geométricas utilizam um ou vários grupos de parâmetros como diâmetro 

dos furos, características do maciço rochoso e do explosivo, entre outros (SILVA, 

2019). 
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A Figura 19 representa os vários parâmetros de um plano de fogo. 

 

 

Figura 19 – Variáveis de um plano de fogo 

Fonte: modificado de SILVA (2019) 

 

Os parâmetros apresentados são: H = altura do banco, D = diâmetro do furo,  L 

= longitude do furo, d = diâmetro da carga, B = afastamento nominal, S = espaçamento 

nominal, LV = longitude do desmonte, AV = comprimento da bancada, Be  =  

Afastamento efetivo, Se  =  espaçamento efetivo, T = tampão, Sf = subperfuração, l = 

longitude da carga, 𝜃𝑠 = ângulo de saída, v/w = grau de equilíbrio, tr  =  tempo de 

retardo, 1 = repé, 2 = meia cana do furo, 3 = rocha saliente, 4 = sobreescavação, 5 = 

fenda de tração, 6 = trincamento do maciço, 7 = cratera, 8 = carga desacoplada. 

 

4.5.1 Afastamento (B) 

É a menor distância entre uma linha de furos à face livre ou entre uma linha de 

furos e outra, sendo a dimensão mais crítica em um plano de fogo (SILVA, 2019). 
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O afastamento (B) é dado em função do diâmetro dos furos, das características 

da rocha e explosivos e varia entre 33 e 39 vezes o diâmetro do furo. Empiricamente, 

o afastamento é determinado pela Equação (13)  (SILVA, 2019). 

 

𝐵 = 0,0123 [2 (
𝜌𝑒

𝜌𝑟
) + 1,5] . 𝐷𝑒 

Equação (13) 

 

Em que: 

ρe é a densidade do explosivo (g/cm3); 

ρr é a densidade da rocha (g/cm3); 

De é o diâmetro do explosivo (mm). 

 

4.5.2 Espaçamento (S) 

É a distância entre dois furos de mesma linha, sendo definido pelas equações 

(14) e (15) (SILVA, 2019). 

 

Para furos sem retardo: 

 

𝑆 = 0,33. 𝐻𝑏 + 2𝐵 Equação (14) 

 

Para furos com retardo 

 

𝑆 =
(𝐻𝑏 + 7𝐵)

8
 

Equação (15) 

 

Em que: 

Hb é a altura da bancada (m). 

 

4.5.3 Subperfuração (Sf) 

É o comprimento perfurado abaixo da praça no pé da bancada ou da linha de 

greide a se atingir. A subperfuração é utilizada de forma a prever a não formação de 

repés, devido ao engastamento da rocha no pé da bancada, uma vez que a resistência 

abaixo da linha de greide não permite a retirada da rocha desmontada com a face à 
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90°, impossibilitando a construção de praças horizontais. A Equação (16) calcula a 

subperfuração empírica (SILVA, 2019). 

 

𝑆𝑓 = 0,3 𝐵 Equação (16) 

 

4.5.4 Profundidade do furo (Hf) 

É o comprimento total de um furo, considerando os ângulos de perfuração e a 

subperfuração, sendo, na maioria dos casos, maior que a altura da bancada e é 

calculado pela Equação (17)  (SILVA, 2019). 

 

𝐻𝑓 =
𝐻𝑏

𝑐𝑜𝑠𝛼
+ (1 −

𝛼

100
) . 𝑆𝑓 

Equação (17) 

 

Em que: 

 

Hb é a altura da bancada (m); 

α é o ângulo de perfuração em graus; 

Sf é a subperfuração (m). 

 

4.5.5 Tampão (T) 

É a porção superior do furo onde não é carregado com explosivo e sim com 

pedriscos ou material inerte a fim de se confinar o explosivo e os gases dentro do furo. 

A adequada execução do tampão é necessária para a ação adequada do explosivo, 

bem como o controle da sobrepressão atmosférica e ultralançamentos. 

Empiricamente o tampão é calculado pela Equação (18) (SILVA, 2019). 

 

𝑇 = 0,7𝐵 Equação (18) 

 

4.5.6 Volume de rocha por furo (V) 

É o volume teórico de material rochoso, in-situ, obtido pela detonação de um 

furo e é definido pela Equação (19) (SILVA, 2019). 

 



43 
 

 

𝑉 = (
𝐵

𝑐𝑜𝑠𝛼
) . 𝑆. 𝐻𝑏 

Equação (19) 

 

4.5.7 Perfuração específica (PE) 

É a relação entre a quantidade de metros perfurados por furo e o volume de 

rocha por furo, sendo definida pela Equação (20) (SILVA, 2019). 

 

𝑃𝐸 =
𝐻𝑓

𝑉
 

Equação (20) 

 

4.5.8 Razão linear de carregamento (RL) 

É a massa de explosivo contida em um metro de furo, sendo expressa pela 

Equação (21) (SILVA, 2019). 

 

𝑅𝐿 =
𝜋𝐷𝑒

2

4000
. 𝜌𝑒 

Equação (21) 

 

Em que: 

RL é a razão linear de carregamento (kg/m) 

De é o diâmetro do explosivo (mm); 

ρe é a densidade do explosivo (g/cm3). 

 

4.5.9 Razão de carregamento ou razão de carga (RC) 

É a massa de explosivo utilizada em um metro cúbico de rocha, expressa pela 

Equação (22) (SILVA, 2019). 

𝑅𝐶 =
𝐶𝑇

𝑉
 

Equação (22) 

 

Em que: 

 

CT é a massa total de explosivo no furo (kg); 

V é o volume de material in-situ fragmentado por furo (m3). 
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A razão de carga tem grande importância em um plano de fogo. Como estas 

são definidas pela massa e não pela energia do explosivo, a comparação entre dois 

explosivos distintos não é possível por este fator (MORAIS, 2004). 

As variáveis geométricas de um plano de fogo, tais como a qualidade da 

perfuração, variações no espaçamento e afastamento e tamanho de tampão, 

influenciam diretamente no resultado da granulometria do desmonte. Faces 

irregulares e backbreaks são fenômenos indesejáveis no desmonte de rochas 

(SAYADI et al., 2013; MONJEZI et al., 2010b) e podem contribuir para uma 

performance inferior no desmonte subsequente, especialmente na primeira linha de 

furos. 

4.6 Aplicativo Open stereo 

Aplicativos computacionais têm auxiliado em determinação de famílias e 

análises do maciço rochoso, sendo uma ferramenta importante na precisão do 

tratamento dos dados e agilidade do processo. 

O OpenStereo é um software open-source, multiplataforma, para análises de 

geologia estrutural. Escrito em Python, linguagem de programação de alto nível e 

plataforma cruzada. Oferece um visual consistente, independentemente do sistema 

operacional (GROHMANN, 2011). 

O programa possibilita a entrada de dados coletados em campo por arquivo de 

texto simples com valores de rumo do mergulho e mergulho/caimento separados por 

espaços, tabulações ou virgulas. Vários arquivos podem ser abertos ao mesmo tempo 

e diferentes elementos de conjuntos de dados podem ser sobrepostos (GROHMANN, 

2011). 

Com auxílio do software, que está ainda em fase de desenvolvimento, é 

possível realizar operações básicas de plotagem de polos de planos e linhas, círculos 

máximos, círculos mínimos, contornos de densidade (Figura 20) e diagramas de 

roseta (Figura 21). É possível se alternar entre projeção de igual-área (Schmidt-

Lambert) ou igual-ângulo (Wulff). Dados estatísticos são mostrados para sugerir a 

concentração dos dados ao redor de um valor médio (cluster) ou distribuídos ao longo 

de uma guirlanda de círculo máximo, além de diagrama de forma e histogramas 

(GROHMANN, 2011). 

Com os valores inseridos e a estatística obtida, também é possível determinar 

o número de famílias de descontinuidades presentes em um maciço rochoso. 
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Figura 20 – Contorno de densidade do Openstereo 

Fonte: GROHMANN (2011) 

 

 

Figura 21 – Diagrama de Roseta do Openstereo 

Fonte: GROHMANN (2011) 
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4.7 Visible Geology 

O visible Geology de Rowan Cockett é uma ferramenta interativa para visualizar 

estruturas geológicas e problemas de geologia estrutural. Foi criado devido a 

problemas de visualização em aulas de geologia de engenharia da universidade de 

Calgary, Canadá. O software é ideal para o ensino e também para auto-estudo. O 

programa é altamente interativo e baseado na web, sendo assim, é necessário apenas 

um navegador compatível com HTML5 para sua utilização (VISIBLE GEOLOGY, 

2017). 

Com o Visible Geology é possível criar diagramas de blocos para ilustrar cama, 

falha, dobras e intrusões (diques). Pelo aplicativo é possível se manter blocos como 

um cubo simples e a topografia pode ser modificada. A superfície superior do cubo 

pode ser remodelada com algumas opções fáceis, desenhar linhas de contorno ou 

selecionar padrões pré-definidos, como vales, encostas e cúpulas de montanhas. No 

modelo podem também ser inseridas seções transversais (VISIBLE GEOLOGY, 

2017). 

Pelo botão Explore é possível o acesso a ferramentas de visualização como o 

Cross-Section (sessão geológica), Drill (furo), Measure (medição) e ferramentas de 

medidas ainda em fase experimental como Strike Decal (caimento das camadas) e 

Stereonet. É possível inserir valores às estruturas geológicas como, por exemplo, o 

valor da direção de plano de falha (strike), ângulo do mergulho (dip), mergulho do 

plano de falha (rake), entre outras (CRUZ, 2016). 

Pelo aplicativo é possível se obter a visualização de várias estruturas 

geológicas e as suas relações. A Figura 22 apresenta a interface do Visible Geology. 
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Figura 22 – Interface do Visible Geology 

Fonte: Visible Geology (2017) 

 

4.8 Sistemas de fotoanálise granulométrica 

 

Após a detonação em uma pedreira, é essencial a avalição do piso no local 

desmontado. Dentre os métodos utilizados para a avaliação da curva de distribuição 

granulométrica podem ser citados a análise de imagens (um software converte a 

imagem em curvas de distribuição granulométrica), fotoescalinos (analisa a 

distribuição do tamanho de fotografias sem a necessidade de ferramenta 

especializada), triagem direta dos blocos (método prático do dimensionamento do 

material desmontado, estabelecendo vários pontos da curva de distribuição 

granulométrica. Há atualmente um crescimento do número de estudos em busca da 

precisão da avaliação da pilha de material desmontado (associados ao peneiramento 

de uma amostra da detonação em escala real ou em análise bem controlada) 

(LABORIE; CIRIA, 2007). 

A realização de imagens e gravação auxilia também a supervisão e verificação, 

como a fotoanálise com softwares. E fazem a conexão com outras operações, 

conciliando com a abertura do britador primário (Silva, 2020b). 
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Várias análises fotográficas estão disponíveis para determinação de 

distribuição de tamanho em correia, na descarga de caminhões ou em pilhas (Sitonio, 

2017). A maioria desses sistemas foram projetados como instrumentos de medição 

para gerar informações para operadores ou um sistema de controle independente 

possíveis de serem instalados em diferentes locais do circuito para ajudar a melhorar 

o desempenho. Podem determinar ainda o tipo de rocha, formato, textura, cor e 

combinam imagens até com ferramentas de inteligência artificial (Guyot et al., 2004). 

Na alimentação funcionam como detector de material anormal, Metso (2013) coloca 

opções em peneiramento, britagem e moagem. Esse sitema de análise 

fotogranulométrica facilitam a manutenção e diminuem custos (International Mining, 

2020).  

No mercado atual podem ser encontrados diversos softwares para a fotoanálise 

granulométrica que permitem a análise no desmonte de rochas, sendo mais 

conhecidos o WipFrag, da Wip Ware, o Split da Split Engineering e o FragScan, que 

podem trabalhar estática ou dinamicamente (CASTRO, 2000). 

O WipFrag analisa a granulometria de diversos tipos de material com utilização 

de um algoritmo que individualiza os blocos criando uma rede de contorno e realizando 

a contagem destes (MORAIS, 2004). 

O software foi desenvolvido em 1986 na universidade de Waterloo no Canadá 

pelos técnicos John Franklin e Norbert Maerz juntamente com a indústria mineral e 

consiste em uma estação em um microcomputador (pc) com microprocessadores, 

telas para capturar imagens, acelerador de vídeo e um software para medição dos 

fragmentos de rocha. Seus resultados são exibidos na forma de histogramas ou 

gráficos de percentual passante em massa (MORAIS, 2004). 
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A  Figura 23 apresenta uma visão geral do processamento do programa 

WipFrag. 

 

 

Figura 23 – Visão geral do processamento de imagens no WipFrag.  

Fonte: Catálogo WIPWARE (1996), apud MORAIS (2004) 

 

Recentemente a empresa Canadense MotionMetrics desenvolveu no mercado 

um equipamento capaz de fazer a leitura da curva granulométrica fragmentada sem a 

necessidade de calibração, alocação de escalas, processamento e geração de rede 

de validação e nem a correção dessa rede. O equipamento denominado PortaMetrics, 

consiste de um tablet contendo um sistema de 3 câmeras e, segundo o fabricante 

(MOTIONMETRICS, 2020), é mais seguro, preciso e rápido e consiste de um 

equipamento portátil de “Point-and-shoot” (aponte e dispare). Com uma seleção 

rápida e um click, o equipamento automaticamente captura e processa a imagem com 

resultados instantâneos. Além disso, o equipamento permite o envio dos dados à 
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conectividade em nuvem, onde os dados de várias imagens podem ser compilados 

representando a distribuição granulométrica do desmonte com melhor acurácia e 

menor tempo (MOTIONMETRICS, 2020). 

 

4.9 Modelos para previsão da fragmentação do desmonte de rochas com 

explosivos 

A blastabilidade de um maciço rochoso pode ser descrita como a capacidade 

de fragmentação de um maciço rochoso, apresentada pela curva granulométrica do 

material desmontado, definidas as variáveis de seu plano de fogo. Um método 

comumente utilizado para estes cálculos é o de Kuz-Ram, o qual utiliza o módulo de 

elasticidade para o cálculo de fator da rocha (Morais, 2004). 

Ao longo dos anos, alguns modelos de previsão da blastabilidade de maciços 

rochosos vêm sendo propostos. Estes modelos se baseiam em casos particulares 

observados (MORAIS, 2004).  

Segundo Hino (1959, apud MORAIS, 2004) o limite superior de resistência da 

rocha é a resistência à compressão e o limite inferior a resistência à tração, sendo o 

“coeficiente de detonação” a razão entre as duas resistências. Em 1976, Hein e 

Dimock propuseram relacionar a velocidade das ondas sísmicas dos maciços com a 

razão de carga requerida (MORAIS, 2004). 

Morais (2004) ainda descreve Borquez (1981) definindo um afastamento crítico 

segundo a resistência à tração, pressão de detonação do explosivo, diâmetro de carga 

e fator de blastabilidade relacionados ao RQD do maciço rochoso, além de Rakishev 

(1982) que define velocidade de fratura crítica baseada na resistência à compressão 

e tração e um coeficiente com base nas propriedades estruturais do maciço rochoso 

para prever a blastabilidade deste. 

Essas tentativas são definidas como tentativas tradicionais de blastabilidade. 

Ashby descreve a razão de carga necessária para o desmonte adequado do 

material na mina de Bougainville, na Papua-Nova Guiné, baseando as curvas na 

frequência de fraturas e no ângulo de atrito efetivo, concluindo que a densidade de 

faturamento, o ângulo de atrito e o ângulo de rugosidade exercem maior influência no 

desmonte. Assim, Ashby propõe que a razão de carga poderia ser obtida pela 

Equação (23) (MORAIS, 2004). 
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𝑃𝑓𝐴𝑁𝐹𝑂 =
[1,4𝑥𝑇𝑎𝑛(𝜃 + 𝑖)]

[√
𝑓𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠

𝑚

3

]

 
Equação (23) 

 

Em que PfANFO é a razão de carga para o ANFO (kg/m3), 𝜃  é o ângulo de atrito 

em graus, fraturas/m é a frequência de fraturas (quantidade média de fraturas por 

metro) e i o ângulo de rugosidade em graus. A Figura 24 apresenta o esquema de 

blastabilidade para a mina de Bougainville. 

 

Figura 24 – Esquema de Blastabilidade de Ashby para a mina de Bougainville 

Fonte: modificado de HOEK e BRAY (1977) 

 

4.9.1 Índice de blastabilidade de Lilly 

 

Lilly (1986) considera que seria útil um método de classificação de maciço 

rochoso para uso direto no projeto de desmonte. 

O citado autor propõe um índice de blastabilidade baseado na densidade e na 

orientação das descontinuidades e na densidade e dureza das rochas, 
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correlacionando estes com a razão de carga para a detonação em minas de ferro a 

céu aberto (MORAIS, 2004). A equação de Lilly é mostrada pela Equação (24). 

 

𝐵𝐼 = 0,5𝑥(𝑅𝑀𝐷 + 𝐽𝑃𝑆 + 𝐽𝑃𝑂 + 𝑆𝐺𝐼 + 𝐻𝑚) Equação (24) 

 

Os parâmetros utilizados por Lilly estão descritos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Parâmetros do índice de blastabilidade de Lilly 

 

Fonte: LILLY (1986) 

 

Para se utilizar os parâmetros de Lilly, é necessária a correlação entre seu 

índice de blastabilidade e a razão de carga requerida no desmonte. A correlação é 

específica para cada mina e leva em consideração dados históricos dos desmontes 

realizados sob várias condições (MORAIS, 2004). 

Cunningham (1987), na tentativa de uma melhor qualificação do índice de 

blastabilidade proposto por Lilly (1986), realizou algumas alterações e propôs a 

Equação (25) para o fator da rocha. 

 

𝐴 = 0,06. (𝑅𝑀𝐷 + 𝑅𝐷𝐼 + 𝐻𝐹) 

 

Equação (25) 

Em que: 

A – Fator da rocha; 

Os fatores RMD, RDI e HF estão definidos na Tabela 5  
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O parâmetro RMD considera maciços rochosos friáveis, fraturados e maciços.  

Nos modelos de blastabilidade, o parâmetro RMD é bastante coeso no que diz 

respeito à sua classificação quanto à friável e maciço, atribuindo a estes valores de 

índice definidos. O fator da rocha (A), varia de 1 para rochas de fragmentação fácil até 

12 para rochas de fragmentação extremamente difícil.  

 

Tabela 5 – Classificação do fator da rocha 

 

Fonte: HUSTRULID (1999) 

 

Os fatores JPS e JPA descrevem o maciço rochoso (RMD) na condição de 

maciço fraturado, sendo o fator JPS correspondendo valores de acordo com o 

espaçamento das descontinuidades e o JPA de acordo com a direção e mergulho das 

descontinuidades em relação à face livre, ou seja, em relação às linhas de furo de 

desmonte. A Figura 25 ilustra as principais direções do JPA, sendo (a) 

descontinuidades mergulhando para fora da face livre, (b) descontinuidades 

horizontais, (c) descontinuidades mergulhando para dentro da face livre, (d) 

descontinuidades paralelas à face livre e (e) descontinuidades perpendiculares à face 

livre (MORAIS, 2004). 
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Figura 25 – Direção de mergulho das fraturas em relação à face livre 

Fonte: modificado por SILVA e DESTRO (2000), apud MORAIS (2004) 

 

Como ilustrado na Figura 26, o JPS é parcialmente relacionado ao 

espaçamento absoluto das descontinuidades e, em parte, a relação entre 

espaçamento e padrão de perfuração, expressa como padrão reduzido. 

 

 

Figura 26 – JPS - efeito da razão entre o espaçamento do furo e o espaçamento da junta 

Fonte: (CUNNINGHAM, 2005) 

 

Segundo Morais (2004), as propriedades relevantes para o desmonte de rochas 

com explosivos são o módulo de Young, o coeficiente de Poisson, a resistência à 
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compressão uniaxial e a densidade. Essas propriedades, aliadas ao comportamento 

das descontinuidades do maciço, delimitam o tamanho e a forma dos blocos gerados 

no desmonte. Dessa forma, é de grande importância o mapeamento da geologia para 

aquisição de dados para o cálculo de blastabilidade. 

A Figura 27 apresenta a qualidade da fragmentação em função da inclinação 

da descontinuidade e do ângulo entre o avanço de lavra e a família de descontinuidade 

(Jimeno, 2003). A Figura 27 mostra que, quando a família de descontinuidade 

apresenta mergulho vertical (90˚), as direções de avanço a 0 ̊  , 180˚  e 360˚ produzem 

boa fragmentação e face de talude irregular, as direções a 45˚, 135˚, 225˚ de 315˚ 

apresentam fragmentação variável e face de talude em formato de dentes de serra. 

Quando a direção de avanço é ortogonal ao plano de descontinuidade, o desmonte 

apresenta a direção mais favorável à fragmentação. 
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Figura 27 – Orientação do avanço do plano de fogo em relação à direção das descontinuidades 

Fonte: Jimeno (2003) 

 

Botelho (2014) complementa que o grau de fragmentação tem influência direta 

no tempo de carregamento dos equipamentos de transporte. 

4.10 Modelos de fragmentação de rochas por explosivos 

Nas últimas três décadas, houve um progresso significativo no 

desenvolvimento de novas tecnologias para aplicações de detonação (MORIN, 2006). 

Ainda segundo Morin, 2006, estas tecnologias incluem modelos de computador cada 

vez mais sofisticados para design e previsão de desempenho dos desmontes de 

rocha. A fragmentação da rocha depende de muitas variáveis, como propriedades da 
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massa da rocha, geologia do local, parâmetros de faturamento in situ e variáveis do 

plano de fogo e, como tal, não possui uma solução teórica completa para sua previsão. 

No entanto, modelos empíricos para a estimativa da distribuição de tamanho de 

fragmentos de rocha foram desenvolvidos e têm sido aprimorados. 

Na literatura são descritos alguns modelos para predição da fragmentação de 

rochas por explosivos.  Aqui serão abordados alguns desses modelos. 

A proposição dos modelos Kuz-Ram, Kuz-Ram modificado e KCO, de 

blastabilidade avaliam vários parâmetros do plano de fogo e vêm sendo bastante 

aceitos pela comunidade científica mundial. Entretanto, a avaliação do 

comportamento do desmonte ainda é bastante difícil, principalmente devido a 

questões relativas à geologia do maciço rochoso. 

Em certos tipos litológicos, é sabido que a direção e o mergulho, entre outros 

fatores, das famílias de descontinuidades têm influência na qualidade de um 

desmonte de rochas. Os modelos propostos para blastabilidade, apesar de preverem 

a existência das descontinuidades, consideram os fatores supracitados apenas para 

o caso simples de uma única família de descontinuidade em suas equações. Além 

disso, ainda há certa disparidade entre os resultados teóricos e práticos de 

blastabilidade. 

 

4.10.1 Modelo de fragmentação Kuz-Ram 

 

O modelo Kuz-Ram, proposto por Cunningham em 1983, tem sido usado pela 

indústria como um método comum de cálculo, predizendo a distribuição da 

fragmentação de rocha nos desmontes a fogo. Embora tenha sido usado 

extensivamente na prática, há algumas deficiências; um é o efeito do tempo, a outra 

é a carência na predição dos finos (Gheibie et. al., 2009). O modelo considera em sua 

formulação as propriedades da rocha, propriedades dos explosivos e as variáveis 

geométricas do plano de fogo, combinando estes em cinco equações que compõem 

o modelo (LILLY, 1998). 

Essas cinco equações são: 

- Teoria de quebra (KUZNETSOV, 1973), que estima a quantidade de quebra 

ocorrida devido à uma quantidade de energia de um explosivo; 
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- Teoria da distribuição de tamanho (ROSIN & RAMMLER, 1933), que prevê a 

distribuição de tamanho de partículas fragmentadas no desmonte a partir do tamanho 

médio, quando o modelo de quebra é conhecido; 

- Teoria de detonação do explosivo (TIDMAN), que prevê a quantidade de 

energia liberada por um explosivo; 

- Correlação dos parâmetros do plano de fogo (CUNNINGHAM, 1987), que 

correlaciona as variáveis de um plano de fogo ao modelo de fragmentação da rocha; 

- Qualificação da rocha (LILLY, 1986), que prevê a interferência das 

características geotécnicas no desmonte de rocha. Posteriormente modificada por 

Cunningham e aplicada ao modelo Kuz-Ram. 

O modelo sofreu algumas melhorias ao longo do tempo, buscando melhorar a 

predição da distribuição granulométrica em 1987 e 2005 (COUCEIRO, 2020). 

 

• Equação de Kuznetsov 

A equação de Kuznetsov correlaciona tamanho médio de partícula à energia 

de detonação aplicada por unidade de volume, ou seja, a razão de carga, no desmonte 

de rochas. Desenvolvida por Kuznetsov (1973), é função do tipo de rocha, sendo 

descrita pela Equação (26). 

 

𝑋50 = 𝐴. (
𝑉0

𝑄𝑇
)
0,80

. 𝑄𝑇

1
6 

 

Equação (26) 

Em que: 

X50 é o tamanho médio das partículas (cm); 

A é o fator da rocha, descrito por Lilly; 

V0 é o volume de rocha desmontado por furo (m3); 

QT é a massa (kg) de TNT correspondente à energia do explosivo contida em 

cada furo. 

Sendo que, a energia relativa em massa de TNT (RWS) em relação ao ANFO 

(considerando que o RWS do ANFO é igual a 100), é 115, a equação pode ser escrita 

em relação ao ANFO em vez de TNT (CUNNINGHAM, 1983), sendo: 
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𝑋50 = 𝐴. (
𝑉0

𝑄𝑒
)
0,80

. 𝑄𝑒

1
6. (

𝐸𝑒

115
)

−19
30

 

Equação (27) 

 

Em que: 

Qe é a massa do explosivo utilizado por furo (kg); 

Ee é a energia relativa em massa (RWS) do explosivo em relação ao ANFO. 

Sendo 
𝑉0

𝑄𝑒
=

1

𝐾
, em que 𝐾 é a razão de carga em 

𝑘𝑔

𝑚3
: 

 

𝑋50 = 𝐴. (𝑘)−0,80. 𝑄𝑒
0,167. (

115

𝐸𝑒
)
0,633

 

 

Equação (28) 

• Equação de Rosin-Rammler 

 Calcula a distribuição de tamanho das partículas, possibilitando a 

representação da curva granulométrica do desmonte. É descrita pela Equação (29). 

 

𝑅 = 𝑒
−(

𝑋
𝑋𝑐

)
𝑛

 

 

Equação (29) 

Em que: 

X é o tamanho da malha da peneira; 

Xc é o tamanho característico; 

𝑛 é o índice de uniformidade, calculado pela fórmula desenvolvida por 

Cunningham, Equação (33) e Equação (34); 

R é a porção de material retida na peneira de tamanho X. 

 O tamanho característico é definido como um fator de escala, sendo a 

abertura da peneira onde 63,2% das partículas passam. Quando se conhece o 

tamanho característico e o índice de uniformidade, é possível calcular a curva 

granulométrica pela Equação (30). 
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𝑋𝑐 =
𝑋50

(0,693)
1
𝑛

 

 

Equação (30) 

Em que  X50 é a malha de peneira em que 50% do material fica retido e 50% 

passante.  

Substituindo: 

 

𝑅 = 𝑒
−0,693.(

𝑋
𝑋50

)
𝑛

 

 

Equação (31) 

Sendo o percentual passante 𝑝 = 100(1 − 𝑅), então: 

 

𝑝 = 100. [1 − 𝑒
−0,693.(

𝑋
𝑋50

)
𝑛

] 

 

Equação (32) 

• Índice de uniformidade de Cunningham 

O valor de índice de uniformidade (n) é uma medida comparativa de tamanhos 

de grãos. Um conjunto de fragmentos com variação muito pequena no tamanho 

apresentam o valor n alto, como 10+. Distribuições de fragmentos com tamanho de 

partículas muito variáveis, como no caso de desmontes de rocha, podem produzir 

partículas de tamanhos de ordem métrica à poeira, podendo, em alguns casos, ter 

valores inferiores a 0,75 (WipWare, 2017). 

De acordo com WipWare (2017), os valores de índice de uniformidade (n), 

podem ser descritos como segue: 

“n = 3,0 – Caracterizado por uma distribuição de tamanho muito uniforme, em 

que o menor bloco visível comum é cerca de 1/3 do tamanho do maior bloco comum. 

n = 2,0 – Caracterizado por uma distribuição de tamanho bastante uniforme, 

em que o menor bloco visível comum é cerca de 1/5 do tamanho do maior bloco 

comum. A proporção do número de maiores blocos comuns para os menores blocos 

comuns é de cerca de 20:1. 

n = 1,5 – Caracterizado por uma distribuição de tamanho moderadamente 

pouco uniforme, em que o menor bloco comum visível é cerca de 1/8 do tamanho do 

maior bloco comum. A proporção do número dos maiores blocos comuns para os 
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menores blocos comuns é de cerca de 8:1. Pequenas áreas de partículas pequenas 

demais para serem definidas cobrem cerca de 5% da imagem. 

n = 1,25 – Caracterizado por uma distribuição de tamanho pouco uniforme, em 

que o menor bloco visível comum é cerca de 1/12 do tamanho do maior bloco comum. 

A proporção do número de maiores blocos comuns para os menores blocos comuns 

é de cerca de 2: 1. Áreas de partículas pequenas demais para serem definidas cobrem 

cerca de 15% da imagem. 

n = 1,0 – Caracterizado por uma distribuição de tamanho moderadamente bem 

graduada, em que o menor bloco visível comum é cerca de 1/16 do tamanho do maior 

bloco comum. A proporção do número de maiores blocos comuns para os menores 

blocos comuns é de cerca de 1:2. Áreas de partículas muito pequenas para serem 

definidas cobrem cerca de 30% da imagem. 

n = 0,75 – Caracterizado por uma distribuição de tamanho bem graduada, em 

que o menor bloco visível comum é cerca de 1/18 do tamanho do maior bloco comum. 

A proporção entre os maiores blocos comuns e os menores blocos comuns é de cerca 

de 1:8. Áreas de partículas muito pequenas para serem definidas cobrem cerca de 

40% da imagem. 

n = 0,5 – Caracterizado por uma distribuição de tamanho muito bem graduada, 

em que o menor bloco visível comum é cerca de 1/20 do tamanho do maior bloco 

comum. A proporção entre os maiores blocos comuns e os menores blocos visíveis 

comuns é de cerca de 1:15. As áreas de partículas muito pequenas para serem 

definidas cobrem mais de 50% da imagem. ” 

O índice de uniformidade para os cálculos de blastabilidade Kuz-Ram foi 

desenvolvido por Cunningham (1987) e correlaciona os fatores geométricos do plano 

de fogo. Obtido por testes de campo, o índice de uniformidade de Cunningham 

correlaciona os parâmetros geométricos do plano de fogo pela Equação (33). 
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𝑛 = [2,2 − 1,4. (
𝐵

𝐷
)] .

[
 
 
 
 (1 + (

𝑆
𝐵))

2

]
 
 
 
 
0,5

. [(1 −
𝑊

𝐵
) . (

𝐿

𝐻
)] 

 

Equação (33) 

Em que: 

B – Afastamento (m); 

D – Diâmetro do furo (mm); 

S – Espaçamento (m); 

W – Desvio padrão da perfuração (m); 

L – Comprimento total da carga (m); 

H – Altura do banco (m). 

Quando se utiliza tipos de explosivos diferentes para carga de fundo e de 

coluna, a equação pode ser descrita pela Equação (34). 

 

𝑛 = [2,2 − 1,4. (
𝐵

𝐷
)] .

[
 
 
 
 (1 + (

𝑆
𝐵
))

2

]
 
 
 
 
0,5

. {(1 −
𝑊

𝐵
) . [

(|𝐵𝐶𝐿 − 𝐶𝐶𝐿|)

𝐿
+ 0,1]

0,1

(
𝐿

𝐻
)} 

 

Equação (34) 

Em que: 

BCL é o comprimento da carga de fundo (m); 

CCl é o comprimento da carga de coluna (m). 

 

• Equação de Tidman 

 A equação de Tidman calcula a energia do explosivo pela Equação (35). 

 

𝐸𝑒 = (
𝑉𝑂𝐷𝑒

𝑉𝑂𝐷𝑛
)

2

. 𝑅𝑊𝑆 

 

Equação (35) 

Em que: 

Ee – Energia efetiva relativa por massa de explosivo (cal/g); 

VODe – Velocidade de detonação efetiva do explosivo medida em campo (m/s); 

VODn – Velocidade de detonação nominal do explosivo (m/s); 

RWS – Energia por massa relativa ao ANFO (%). 
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• Fator da rocha 

Calculado pela equação desenvolvida por Lilly (1986), modificada por 

Cunningham (1987), procura ajustar os valores dos cálculos baseada na geologia do 

maciço, correlacionando direção e mergulho das famílias de descontinuidades em 

relação à face da bancada a ser desmontada (MORAIS, 2004). O fator da rocha é 

descrito pela Equação (25). 

No entanto, quando se trata de maciço fraturado, a classificação propõe 

atribuição de valores relativos às descontinuidades em relação ao espaçamento entre 

estas e a direção de mergulho com relação à face livre da bancada, em valores 

definidos e considerando apenas uma família de descontinuidades.  

O que acontece na prática é que, na maioria das vezes, um maciço fraturado 

possui mais de uma família de descontinuidades, tornando assim mais complexa a 

avaliação deste parâmetro, principalmente quando se trata de utilização de 

explosivos. Além disso, o paralelismo da face da bancada em relação à família de 

descontinuidade dificilmente é perfeito em um plano de fogo, tendo inclinações de 

perfuração em ângulos diferentes do mergulho do plano descontinuo. Esses fatores, 

isolados ou em conjunto, contribuem para a imprecisão nos cálculos propostos no 

modelo aqui analisado. 

4.10.2 Modelo Kuznetsov Cunningham Ouchterlony (KCO) 

 O modelo Kuz-Ram vem sendo amplamente utilizado para a prevenção da 

fragmentação nos desmontes de rochas, com uma abordagem estruturada para 

alteração do padrão de fragmentação. Evoluções no modelo vêm sendo 

desenvolvidas de maneira a melhorar os resultados em relação a realidade da 

fragmentação. Ouchterlony (2005), sugere que a expressão X50 (Equação (28)) deve 

envolver o pré-fator g(n), Equação (36). O efeito desse fator é aumentar a 

quantidade de material fino quando n é pequeno e deve ser utilizado quando 

comprovada sua eficiência.  

 

𝒈(𝒏) =
(𝒍𝒏𝟐)

𝟏
𝒏

𝚪 (𝟏 +
𝟏
𝒏)

 

Equação (36) 

 

em que Γ é a função gama e n é o índice de uniformidade  
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 Uma nova função, chamada de “Função Swebrec” , desenvolvida 

pelo sueco Finn Thomas Ouchterlony, envolve novos parâmetros, sendo 

estes como segue no Quadro 1, representado pelas Equação (37) para o índice 

de uniformidade, Equação (38) e Equação (39). 

 

 

Quadro 1: Função Swebrec (OUCHTERLONY, 2005) 

 

 

 

 



65 
 

 

Índice de uniformidade: 

𝒏 = (𝟐, 𝟐 −
𝟎, 𝟎𝟏𝟒𝑩

𝑫
) . (𝟏 −

𝑾

𝑩
) .√

[
 
 
 
 (𝟏 + (

𝑺
𝑩

))

𝟐

]
 
 
 
 

. [
|𝑩𝑪𝑳 − 𝑪𝑪𝑳|

𝑳
+ 𝟎, 𝟏]

𝟎,𝟏

. (
𝑳

𝑯
) Equação (37) 

    

Em que D é o diâmetro do furo, em metros 

 

O parâmetro b é um parâmetro de ondulação da curva (OUCHTERLONY, 

2005). 

𝒃 = [𝟐 𝐥𝐧 𝟐. 𝐥𝐧 (
𝑿𝒎𝒂𝒙

𝑿𝟓𝟎
)]. 𝒏 

Equação (38) 

 

Em que Xmax é obtido pela média aritmética entre espaçamento e 

afastamento ou tomado como o valor menor entre afastamento e 

espaçamento. 

Ainda segundo Ouchterlony (2005), diferentemente da equação de 

Rosin-Rammler, para fragmentos pequenos, as propriedades de p(x) são 

logarítmicas. A função Swebrec é apresentada na Equação (39). 

 

𝒑(𝒙) =  
𝟏

{𝟏 + [
𝐥𝐧 (

𝑿𝒎𝒂𝒙
𝑿 )

𝐥𝐧 (
𝑿𝒎𝒂𝒙
𝑿𝟓𝟎

)
]

𝒃

}

 
Equação (39) 

 

Em que X é o tamanho da peneira. 

Neste modelo, a função p(x) substitui a equação de Rosin-Rammler do modelo 

tradicional Kuz-Ram. 

O cálculo para o fator de rocha (A) é o mesmo utilizado pelo modelo Kuz-Ram, 

Equação (25). 

O modelo proposto é chamado de Modelo KCO (Kusnetsov-Cunningham-

Ouchterlony), em homenagem ao pesquisador que o desenvolveu. 

4.10.3 Modelo Kuz-Ram modificado 

Em 2005, Cunningham propõe alterações no seu modelo de índice de 

uniformidade levando em conta a automatização da temporização de retardos e o 
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desvio padrão da temporização. A proposta de novo índice de uniformidade é 

apresentada pelas equações (40), (41) e (43). 

 

 

𝑅𝑠 =
𝑇𝑟

𝑇𝑥
= 6

𝜎𝑡

𝑇𝑥
 Equação (40) 

                        

Em que: 

Rs é a taxa de dispersão 

Tr é o intervalo de dispersão do atraso para sistema de iniciação (ms) 

Tx é o atraso desejado entre os furos (ms) e 

σt é o desvio padrão do sistema de iniciação (ms) 

 

𝒏𝒔 = 𝟎, 𝟐𝟎𝟔 + (𝟏 −
𝑹𝒔

𝟒
)
𝟎,𝟖

 Equação (41) 

 

 

Em que ns é o fator de uniformidade regido pela taxa de dispersão. 

 

Quanto maior a taxa de dispersão, menos uniforme será a curva de 

fragmentação. 

Além disso, Cunningham (2005) observou ao longo do tempo que, a 

fragmentação é intrinsecamente mais uniforme em rochas mais duras. Dessa forma, 

foi adicionada uma expressão para aumentar a uniformidade com o fator de rocha A, 

assumindo 6 como a posição "neutra" de acordo com a Equação (42). 

 

𝑭(𝑨) =  (
𝑨

𝟔
)
𝟎,𝟑

 Equação (42) 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

Assim, a Equação (43) descreve a nova proposta do índice de uniformidade n. 

 

𝒏 = 𝑭(𝑨). 𝒏𝒔 . √𝟐 −
𝟑𝟎𝑩

𝐃
 .
√𝟏 +

𝑺
𝑩

𝟐
 . (𝟏 −

𝑾

𝑩
) . (

𝑳

𝑯
)
𝟎,𝟑

 . 𝑪(𝒏) Equação (43) 

 

Em que: 

B – Afastamento (m); 

D – Diâmetro do furo (mm); 

S – Espaçamento (m); 

W – Desvio padrão da perfuração (m); 

L – Comprimento total da carga (m); 

H – Altura do banco (m); 

C(n) – fator de correção de n. 

 

Ainda no mesmo artigo, Cunningham descreve sobre o fator de rocha A, sendo 

esse um fator crítico do processo, sendo impossível atender todos os fatores de 

entrada no algoritmo. Assim, é aparente quando A é maior ou menor do que o 

algoritmo indica, possivelmente perdendo uma entrada válida. Dessa forma, é 

proposta uma correção ao fator, denominado  fator de calibração ou fator de ajuste 

C(A), sendo este descrito na alteração apresentada pela Equação (44). Além disso, é 

apontado um fator JCF, sendo este um fator de condição da junta, reajustando o fator 

JF (fator de junta) conforme Equação (45). 

 

𝐴 = 0,06. (𝑅𝑀𝐷 + 𝑅𝐷𝐼 + 𝐻𝐹). 𝐶(𝐴) Equação (44) 

 

O fator C(A) é o fator de correção de A e deve normalmente se encontrar entre 

os valores de 0,5 e 2,0. O fator RMD advém da derivação do fator de juntas da rocha 

(JF). 
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JF = (JCF. JPS) + JPA Equação (45) 

 

Em que JCF é o fator de condição da junta, JPS é o fator de espaçamento de 

plano de junta e JPA é o fator do ângulo do plano de junta. O fator JCF é definido pela 

Tabela 6. 

 

Tabela 6 – JCF 

JCF 

Juntas apertadas ou muito estreitas 1,0 

Juntas relaxadas ou pouco estreitas 1,5 

Juntas com preenchimento 2,0 

Fonte: CUNNINGHAM (2005) 

 

O Fator JPS é relativo ao espaçamento absoluto das descontinuidades, e em 

razão dos parâmetros de perfuração, expresso como padrão reduzido (P), de acordo 

com a Equação (46). 

 

𝑷 = (𝑩𝒙𝑺)𝟎,𝟓 Equação (46) 

Em que B é o afastamento e S é o espaçamento. Os valores de JPS são 

apresentados conforme os espaçamentos das descontinuidades (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – JPS 

JPS 

Espaçamento 

das juntas (m) 

Valor de JPS Descrição 

<0,1 10 Descontinuidades próximas 

0,1 – 0,3 20 Blocos não perfurados com maior 

abundância 

0,3 a 95% de P 80 Blocos grandes com maior 

abundância 

>P 50 Todos os blocos serão interceptados 

Fonte: CUNNINGHAM (2005) 
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O valor de X50 (Equação (28)) foi acrescido de um fator de tempo de saída At, 

como um multiplicador, incrementando um efeito de atraso no intertravamento da 

fragmentação. O valor de At é dado pelas equações (47) e (48). Dessa forma a nova 

equação de cálculo para o X50 é dada pela Equação (49) (CUNNINGHAM, 2005). 

 

 

𝐴𝑡 = 0,66𝜏3 − 0,13𝜏2 − 1,58𝜏 + 2,05       0 ≤ 𝜏 ≤ 1 Equação (47) 

 

𝐴𝑡 = 0,9 + 0,1𝜏                         𝜏 > 1 

 

Equação (48) 

𝑋50 = 𝐴𝑡𝐴. (𝑘)−0,80. 𝑄𝑒
0,167. (

115

𝐸𝑒
)
0,633

 

 

Equação (49) 

Em que: 

𝜏 =  
𝑇

𝑇𝑚𝑎𝑥
 ; 

Tmax é o tempo ideal de retardo para a fragmentação máxima sendo 1,5xB; 

T é o tempo de retardo entre furos. 

 

4.10.4 Modelo de fragmentação JKMRC 

O modelo desenvolvido pelo Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre 

(JKMRC), em Queensland, Austrália esquematiza as principais etapas de um 

algoritmo com abordagem sistêmica, pelo controle global das etapas relevantes. As 

áreas envolvidas são modelagem da fragmentação por explosivos, medidas on-line 

da distribuição do tamanho ao longo dos processos e modelagem SAG (Semi-

Autogenius Gridding). Essa modelagem é capaz de predizer a distribuição de finos (-

50mm) do ROM (“run of mine”) e a correlação desta com o plano de fogo e o tipo de 

explosivo. Este modelo mostra que os finos podem ser alterados por mudanças no 

plano de fogo, modificando o desempenho do circuito de cominuição (JKMRC, 2000, 

apud MORAIS, 2004).  

O fator de energia utilizado se baseia na energia efetiva, que é função das 

propriedades dos explosivos, propriedade da rocha e confinamento do explosivo. 

(MORAIS, 2004). 



70 
 

 

A diferença entre este modelo e o modelo Kuz-Ram é que este considera a 

produção de finos pela pulverização da rocha nas adjacências dos furos de desmonte. 

Um cilindro de rocha é definido ao redor dos furos de desmonte, sendo considerado 

como zona de pulverização. O raio deste cilindro, e em consequência seu volume, é 

definido do furo até o ponto onde a tensão radial em torno do furo excede a resistência 

compressiva dinâmica da rocha, sendo admitido que o maior tamanho de partícula do 

material pulverizado é de 1mm (MORAIS, 2004).  

 

A Figura 28 apresenta a curva de distribuição de tamanhos de material fino e 

grosso. 

 

 

Figura 28 – Distribuição de tamanhos de finos e grossos de ROM 

Fonte: Morais (2004) 

 

Segundo Braga (2018) o modelo TCM da JKRMC, desenvolvido através da 

teoria das zonas de fragmentação ao redor do furo, que é capaz de prever com maior 

exatidão a fração fina do desmonte. 

4.10.5 Modelo de fragmentação de duas componentes (TCM) 

Elaborado por Djordjevic e publicado no Aus IMM Proceedings, Brisbane, 

Austrália (1999), o modelo de duas componentes (TCM) visa a garantia de maior 
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precisão na previsão da fragmentação do desmonte de rochas, principalmente para 

finos (MORAIS, 2004). 

O modelo considera dois conjuntos de material desmontado na pilha resultante, 

o primeiro de partículas finas, originadas relativamente próximo ao furo e 

fragmentadas por ruptura compressiva-cisalhante. Neste caso a estrutura do maciço 

rochoso é pouco relevante. O segundo conjunto é de material com granulometria 

maior que o primeiro e proveniente de regiões mais distantes do furo de desmonte, 

sendo criados devido a rupturas por tração, por abertura e extensão de fraturas 

preexistentes, planos de acamamento e descontinuidades do maciço (MORAIS, 

2004). 

Dessa forma, a representação da fração Fc, que é a massa de rocha que se 

fragmenta devido à ruptura compressiva cisalhante, é dada pela Equação (50). 

 

𝑭𝒄 =
𝑴𝟎

𝑴
 Equação (50) 

 

Em que M0 é a massa de rocha fragmentada por compressão/cisalhamento e 

M é a massa total desmontada por furo (Morais, 2004). 

Assim, a massa de rocha que se rompe por tração é 1-Fc. 

 

Em cada desmonte, deve ser considerada frações distintas de distribuição de 

tamanho, dividida em subconjuntos dados pela equação de Rossin-Rammler 

(Djordjevic, 1999) representadas pelas equações (51) e (52). 

 

𝑷𝟏 = 𝟏𝟎𝟎. [𝟏. 𝒆−𝟎𝟔𝟗𝟑.(
𝒙
𝒄
)𝒅] Equação (51) 

 

𝑷𝟏 = 𝟏𝟎𝟎. [𝟏. 𝒆−𝟎𝟔𝟗𝟑.(
𝒙
𝒂
)𝒃] Equação (52) 

 

Em que P1 e P2 são os percentuais passantes nas peneiras x nas regiões de 

ruptura por compressão e tração, sendo c tamanho médio de fragmento e d o 

coeficiente de uniformidade na primeira distribuição, compreendendo o subconjunto 

de ruptura por compressão e, analogamente, a e b para o subconjunto de ruptura por 

tração (Djordjevic, 1999). 
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A distribuição do tamanho de fragmento da massa total da rocha fragmentada 

é representada pela soma das duas funções de distribuição, multiplicadas pelas 

frações da massa total, respectivamente, Fc e (1-Fc) (Morais, 2004), Equação (53). 

 

𝑷 = 𝟏𝟎𝟎. [𝟏 − (𝟏 − 𝑭𝒄). 𝒆
−𝟎𝟔𝟗𝟑.(

𝒙
𝒂
)𝒃 − 𝑭𝒄. 𝒆

−𝟎𝟔𝟗𝟑.(
𝒙
𝒄
)𝒅] Equação (53) 

 

Nos casos em que a rocha é muito resistente, há uma distribuição de tamanho 

de fragmentos estatisticamente homogêneo, com fragmentação em apenas um 

domínio, sendo o parâmetro Fc igual a zero. Nesse caso a equação é reduzida 

conforme a Equação (54) (MORAIS, 2004). 

 

𝑷 = 𝑷𝟐 = 𝟏𝟎𝟎. [𝟏 − 𝒆−𝟎𝟔𝟗𝟑.(
𝒙
𝒂
)𝒃] Equação (54) 

 

A Figura 29 representa o modelo TCM em suas duas componentes. 

 

 

Figura 29 – Modelo de fragmentação TCM apresentando duas componentes de fragmentação do 

maciço 

Fonte: DJORDJEVIC (1999) 

 

O modelo Kuz-Ram representa a componente P2 do modelo composto. Neste 

caso, os resultados do modelo Kuz-Ram devem ser multiplicados pela fração 
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representada pela razão entre a massa de rocha fragmentada devido à ruptura de 

tração e a massa total desmontada pelo furo (MORAIS, 2004). 

Braga, 2018, comparou os modelos de fragmentação Kuz-Ram, KCO e TCM 

em uma pedreira de gnaisse, definindo o modelo TCM mais eficaz para modelagem 

dos finos do desmonte, tendo os três modelos com comportamento semelhante para 

as frações intermediárias e maior eficiência do modelo KCO para partículas grosseiras 

(acima de 1 metro de diâmetro). Os modelos são sensíveis aos parâmetros de fator 

de rocha com a variação do JPS, além de velocidade de detonação, RWS, densidade 

do explosivo, resistência da rocha e diâmetro de perfuração, tendo os parâmetros 

geométricos com influência em menor magnitude. O autor ainda ressalta a 

necessidade de obtenção dos dados de entrada com o máximo de informações 

possíveis da rocha, sendo este fator determinante nos resultados. 

 

4.11 Testes de hipótese 

 

Os testes de hipótese são metodologias estatísticas que auxiliam as tomadas 

de decisão sobre uma ou mais populações, permitindo a verificação de evidências que 

apoiem ou não uma hipótese estatística formulada. 

As análises de variância do teste t de Student e ANOVA, permitem afirmar se 

determinados conjuntos de dados são, ou não, estatisticamente iguais. 

 

4.11.1 Análise de variância teste t de Student 

 

O teste t de Student, desenvolvido por Willian Sealy Gosset em 1908, com o 

pseudônimo “Student” (ALVES, 2017), utiliza conceitos estatísticos para rejeitar ou 

não uma “hipótese nula”, ou seja, para avaliar se há diferença significativa entre a 

média de duas amostras, (FRANCO, 2015) e pode ser utilizado para (LOPES et al. 

2015): 

 

- comparar uma amostra com uma população; 

- comparar duas amostras pareadas; 

- comparar duas amostras independentes; 
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 A Figura 30 representa a curva de distribuição t, em que a região pintada 

corresponde à região crítica do teste bilateral. Quando o resultado do teste t calculado 

se encontra entre os valores críticos de t tabelados (-tα/2 e tα/2) a hipótese nula não é 

rejeitada. 

 

 

Figura 30 – curva de distribuição do teste T de Student e regiões críticas bilaterais 

 

Para se proceder o teste de hipóteses há três requisitos básicos, a hipótese, o 

nível de significância e o valor-p (ALVES, 2017).  

           “...A hipótese estatística leva em conta a natureza conjectural e 

provisória do conhecimento científico, sendo o conhecimento tido 

como verdadeiro até que não contrariado pelos fatos. Nessa linha de 

trabalho, que não é a única possível, parte-se de uma hipótese, a 

qual se deseja comprovar por meio de um estudo científico. A 

hipótese científica se fundamenta em um problema e reflete uma 

possibilidade de resolvê-lo...(ALVES, 2017)” 

 

O valor-p é a probabilidade de se errar ao rejeitar a hipótese nula, sendo a área 

pintada na curva de distribuição t (Figura 30). Quando o valor-p calculado é maior que 

o nível de significância αi, a hipótese nula (h0) pode ser aceita. 
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4.11.2 Análise de variância (ANOVA) 

 

A ANOVA é uma técnica de análise de variância que compara o efeito de 

diferentes tratamentos, testando a hipótese de que a média de duas populações são 

iguais. A ANOVA exige fatores normalmente distribuídos, com variância igual entre 

esses fatores. O procedimento compara a variância das médias dos grupos com a 

variância dentro destes grupos, determinando se os grupos são parte de uma 

população maior ou pertencem a populações distintas (DUARTE; NASCIMENTO, 

2019; MINITAB, 2016). 

Um valor de p pequeno sugere que as populações não são iguais (XU; WANG, 

2008). Sendo αi o nível de significância e p-valor o valor resultante da análise de 

variância ANOVA, a afirmação estatística de que as variâncias das duas populações 

são iguais é satisfeita quando:  α < p-valor (DUARTE; NASCIMENTO, 2019).  

 

5 Materiais e Métodos 

 

Os estudos foram realizados em duas pedreiras de brita na região de Mogi 

Mirim-SP, sendo realizados simultaneamente em cada uma das unidades. 

Foram definidas as direções preferenciais das famílias de descontinuidades e 

suas características, coleta de dados da geometria e dos dados referentes aos planos 

de fogo, fotografias e análises fotogranulométrica dos desmontes, simulação dos 

dados dos planos de fogo nos modelos de blastabilidade Kuz-Ram, Kuz-Ram 

modificado e KCO. 

Os materiais e métodos aqui apresentados foram abordados de forma a servir 

também como um roteiro de campo. Apesar de estarem interligados ao projeto, as 

coletas de dados e elaboração dos cálculos puderam ser feitas de maneira 

independente. 

Aqui será apresentada a metodologia de forma cronológica ao desenvolvimento 

do projeto. 

A Tabela 8 apresenta os desmontes estudados das pedreiras Mogiana e 

Nogueirense, as datas de desmonte, o número da bancada do desmonte e o tipo de 
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amarração, em que, L representa a sequência de saída em linha e V a sequência de 

saída em V ou central. 

 

 

 

Tabela 8 – Desmontes analisados nas pedreiras Mogiana e Nogueirense 

Mogiana Nogueirense 

Bancada Amarração Data Bancada Amarração Data 

1 L 16/07/2018 1 V 10/03/2016 

1 L 18/01/2019 1 L 14/09/2018 

1 V 15/02/2019 2 L 16/01/2017 

1 L 04/04/2019 2 L 11/04/2018 

2 L 22/082017 2 L 23/10/2018 

2 V 25/04/2018 23 L 14/11/2018 

2 L 02/05/2018 3 L 14/12/2018 

2 L 19/03/2019 3 L 19/07/2019 

23 L 28/12/2018    

3 V 13/07/2017    

 

5.1 Caracterização das descontinuidades 

Os trabalhos seguiram os métodos sugeridos pela Sociedade Internacional de 

Mecânica de Rochas (ISRM, 1978), porém, nem todos os itens descritos foram 

abordados. Foram realizadas medidas de orientação (atitude), espaçamento, 

abertura, preenchimento, rugosidade, número de descontinuidades e tamanho de 

blocos. Como as descontinuidades, em todas as unidades estudadas, atravessam 

toda a extensão da face da bancada, estas foram consideradas como muito 

persistentes. 

A Figura 31 mostra a localização da Pedreira Mogiana em relação à cidade de 

Mogi Mirim (A) e uma vista superior das bancadas medidas (B) e a  Figura 32 ilustra 

a localização da Pedreira Nogueirense em relação à cidade de Artur Nogueira (A) e 

vista superior das bancadas medidas (B): 

 



77 
 

 

 

Figura 31 – (A) Distância da cidade de Mogi Mirim à Pedreira Mogiana e (B) Vista superior da 

Pedreira Mogiana 

Fonte: Google Maps (2019) 

 

 

Figura 32 – (A) Distância da cidade de Mogi Mirim à Pedreira Nogueirense e (B) Vista superior da 

Pedreira Nogueirense 

Fonte: Google Earth (2019) 

 

Em cada pedreira, com o auxílio de uma Bússola Brunton, fita métrica, régua e 

GPS, foram percorridas as faces de cada bancada, em seu comprimento, observando 

traços de juntas e anotando suas orientações e ângulo de mergulho.  

Na Pedreira Mogiana, foram realizadas análises em quatro frentes de lavra 

(bancadas), frentes 1, 2, 3 e 4, que podem ser observadas na Figura 33. 
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Figura 33 – Frentes de lavra da Pedreira Mogiana, imagem de satélite  

Fonte: Google Earth (2019) 

 

A bancada 23 foi aberta e nela realizado um desmonte para análise 

comparativa. 

As análises da Pedreira Nogueirense foram executadas em cinco diferentes 

frentes de lavra, ou bancadas, possíveis, demonstradas pela Figura 34. Entretanto, 

para o presente trabalho, apenas foram utilizadas as bancadas 1 e 2, além das 

mudanças na direção de avanço na bancada 2. 
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Figura 34 – Frentes de lavra da Pedreira Nogueirense, imagem de satélite 

Fonte: Google Earth (2019) 

5.1.1 Orientação  

A orientação foi descrita de acordo com a linha mais íngreme do mergulho em 

relação à horizontal e pela direção dessa linha em relação ao norte verdadeiro no 

sentido horário, ou seja, seu azimute. 

Para a medição, foi utilizada uma bússola Brunton, mostrada na Figura 35. 

 

 

Figura 35 – Bússola Brunton 
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5.1.2 Espaçamento 

A medição em campo foi feita com fita métrica e GPS, de modo a manter a linha 

de grade o mais perpendicular possível aos planos de descontinuidades. Quando não 

foi possível esse procedimento, correções de direção foram adotadas para a obtenção 

do espaçamento correto. 

As medidas foram realizadas ao longo de toda a face de cada talude de 

produção analisado, contanto o número de descontinuidades que interceptaram a 

linha de medição em seu comprimento total. No final da medição, o número de 

descontinuidades foi dividido pelo comprimento percorrido na face da bancada. 

5.1.3 Abertura 

Para a medição das aberturas, primeiramente estas foram limpas, caso 

estivessem sujas, e medidas com uma régua graduada em milímetros. 

5.1.4 Preenchimento 

O preenchimento foi medido apenas em sua espessura, com a utilização de 

uma régua graduada em milímetros. 

5.1.5 Rugosidade 

A rugosidade foi medida de acordo com a descrição da Figura 13. 

5.1.6 Número de famílias de descontinuidades 

Para a medição do número de famílias de descontinuidade, foi realizado um 

reconhecimento visual e registro fotográfico para se identificar o número de famílias. 

A detecção de blocos prismáticos na face da bancada evidenciou a existência de mais 

de uma família em ambas as pedreiras estudadas. Em paralelo, foram realizadas as 

medidas das descontinuidades conforme descrito no item orientação. 

O levantamento do número de famílias de descontinuidade foi realizado pelos 

softwares “Open Stereo” e “Visible Geology”. 

5.1.7 Tamanho de blocos 

O tamanho do bloco é um indicador muito importante do comportamento do 

desmonte e pode ser descrito pela dimensão média de blocos típicos, ou pelo número 

total de junções que cruzam um volume unitário do maciço. 

O número de blocos foi definido nas medições com a contagem do número de 

descontinuidades ao longo de 10 metros. O número de descontinuidades encontrado 
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foi dividido pela distância medida, definindo, assim, o número de juntas por metro. 

Finalmente, a soma dos valores obtidos em cada seção de 10 ou 5 metros resultou 

no número total de blocos no banco. 

 

5.2 Análise fotogranulométrica 

As análises fotogranulométricas foram realizadas utilizando o software WipFrag 

IOS, versão 3.3.6.0, para IPad, da empresa WipWare, no Centro de Distribuição (CD) 

da empresa Enaex Britanite, na cidade de Perus-SP. 

A curva granulométrica resultante, pela análise do software, foi considerada 

representativa da realidade da fragmentação, ou seja, como a curva granulométrica 

estimada em cada desmonte, conforme apresentado no ítem 6.3.1. 

O resultado da fotoanálise foi comparado com o resultado obtido pelos cálculos 

dos modelos de blastabilidade de forma a propor ajustes aos modelos, adequando 

estes à realidade da fragmentação nos locais estudados. 

Apesar do software WipFrag ser bastante utilizado nas análises de 

granulometria em desmontes de rocha, alguns usuários têm levantado dúvidas 

relativas ao seu desempenho e representatividade, devido à diversos fatores, como a 

representatividade da amostragem, tomada das imagens, algoritmo do software. 

Dessa forma, foram realizados ensaios buscando a convalidação do WipFrag à 

realidade da fragmentação de rocha. 

 

5.2.1 Convalidação do software de análise granulométrica 

 

Devido à necessidade de melhor entendimento da eficiência do software, foram 

realizados ensaios de forma a definir a representatividade das imagens analisadas em 

um plano de fogo.  

Para a convalidação, foi feita uma simulação em escala laboratorial com 

material das pedreiras Mogiana e Nogueirense. Inicialmente foram coletadas em 

campo, aleatoriamente, amostras de pedra 3, pedra 2, pedra 1, pedrisco e pó de pedra 

nas duas pedreiras analisadas, em frações volumétricas visualmente idênticas, para 

simulação de um desmonte de rochas em escala menor. A Figura 36 apresenta um 
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fluxograma esquemático da metodologia de ensaio para convalidação da eficiência do 

WipFrag pelo peneiramento. 

 

Figura 36 – Fluxograma esquemático do procedimento para os ensaios de peneiramento e tratamento 

de imagens 

 

A Tabela 9 apresenta a faixa granulométrica dos materiais amostrados. 

 

Tabela 9 – Faixas granulométricas dos produtos ensaiados para convalidação da fotogranulometria 

Material Faixa granulométrica (mm) 

Pó de pedra <5,0 

Pedrisco 5,0 – 12 

Pedra 1 12 – 19 

Pedra 2 19 – 28 

Pedra 3 28 – 50 

 

A amostra da Pedreira Mogiana totalizou 19,00 kg e a amostra da Pedreira 

Nogueirense totalizou 18,10 kg. 
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O material amostrado foi levado ao laboratório de Engenharia da Unifal Poços 

de Caldas, homogeneizado e quarteado em dois quarteadores jones em aço 

galvanizado, um com 8 calhas de abertura de 3" e outro com 12 calhas de abertura 

de 1,5", marca Pavitest, conforme metodologia descrita por Sampaio (2007). Em 

seguida foram separadas 3 alíquotas para a Pedreira Nogueirense (NO2, NO3 e NO4) 

e 4 alíquotas para a Pedreira Mogiana (MG1, MG2, MG3 e MG4), contendo entre 2,00 

e 2,50 kg cada alíquota. Após quarteadas, cada alíquota foi peneirada em uma série 

de peneiras em aço inox, diâmetro de 8" e profundidade de 2", marca Bertel, com 

aberturas de 50,00 mm; 37,50 mm; 25,00 mm; 12,50 mm; 9,50 mm; 6,35 mm; 4,75 

mm; 3,35 mm e 2,36 mm. O peneiramento foi realizado por 10 minutos. O material de 

fundo (passante em 2,36 mm) também foi considerado.  

Em seguida, cada alíquota foi novamente homogeneizada e lançada de uma 

altura de aproximadamente 50 cm para simulação de formação de uma pilha de 

material desmontado. Duas bolas de isopor foram medidas com paquímetro e 

demarcada a direção medida com uma caneta hidrográfica, servindo de escala à 

fotoanálise, tendo estas 25 mm cada uma. As bolas foram colocadas no material 

despejado e então fotografadas com uma máquina fotográfica marca Nikon, modelo 

7.100 (mesmo equipamento utilizado em campo) posicionada de maneira a fotografar 

em planta a pilha de material, simulando o procedimento de campo para tomadas de 

imagem de uma forma padronizada em relação à direção e incidência de luz e ângulo 

de tomada. Cada uma das alíquotas teve o procedimento supracitado realizado em 3 

repetições para melhor representação de uma pilha de material desmontado e melhor 

amostragem, sendo as imagens catalogadas como A, na primeira repetição, B na 

segunda repetição e C na terceira repetição. Finalmente as alíquotas foram juntadas 

ao restante da amostra matriz de cada pedreira, homogeneizadas e seguiram o 

procedimento descrito para obtenção das fotografias (com 3 repetições de análises 

individuais e conjuntas), sendo estas nomeadas como amostra geral, contendo todo 

o material amostrado (com nomenclatura TNO para Nogueirense e TMG para 

Mogiana).   

Como exemplos, a Figura 37 ilustra a fotografia da alíquota 4, terceira repetição 

(C) para a Pedreira Nogueirense (NO4C), e a Figura 38 ilustra a segunda fotografia 

da amostra geral da Pedreira Nogueirense (TNOB).  

 



84 
 

 

 

Figura 37 – Fotografia da alíquota 4, imagem C do ensaio granulométrico da Pedreira Nogueirense 

(NO4C) 

 

 

Figura 38 – Fotografia da amostra geral, imagem B do ensaio granulométrico da Pedreira 

Nogueirense (TNOB) 
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As três fotografias (A, B e C) de cada alíquota foram tratadas no WipFrag 

individualmente, gerando resultados individuais e, posteriormente foram agrupadas 

em uma análise única, representando a alíquota total, gerando curvas granulométricas 

que foram comparadas às curvas granulométricas relativas a cada alíquota, obtidas 

no peneiramento, para avaliação da eficiência do software. Foram também geradas 

curvas granulométricas no WipFrag, com todas as imagens das alíquotas (1, 2, 3 e 4, 

totalizando 12 imagens) para a Pedreira Mogiana e (2, 3 e 4, totalizando 9 imagens) 

para a Pedreira Nogueirense, sendo denominado curva Somática. Essa última 

distribuição granulométrica, foi comparada à média do peneiramento e à distribuição 

Geral obtida pelo WipFrag 

Todas as curvas de distribuição de partículas para o peneiramento foram 

apresentadas com plotagem semi-logarítmica - ordenada linear para porcentagem de 

fragmentos grandes (% passante) e abscissa logarítmica para o tamanho de partícula 

(mm). Para a análise, as curvas foram ajustadas pela função de distribuição Weibull 

(LEI, 2020) (Wu et al., 2020) e pela função sigmoidal Logistic (KAMSON, 2020) 

(ORIGINLAB, 2020), cujas equações são descritas pelas equações (55) e (56), 

respectivamente. 

 

Função Weibull (Wu et al., 2020) 

 

𝒇(𝒙,𝜶, 𝜷) =
𝜶

𝜷𝜶
𝑿𝜶−𝟏𝒆

−(
𝑿
𝜷
)
𝜶

 Equação (55) 

 

Em que x, α e β são respectivamente a variável independente, a forma e os 

parâmetros da escala. α determina a largura da distribuição, enquanto β controla o 

valor modal da distribuição 

 

Função Logistic (ORIGINLAB, 2020) 

 

𝒚 =
𝑨𝟏 − 𝑨𝟐

𝟏 + (
𝑿
𝑿𝟎)

𝒑 + 𝑨𝟐 
Equação (56) 

 

Em que A1 é o valor inicial, A2 é o valor final, X0 é o centro e p é a potência. 
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Essas curvas foram ajustadas e utilizados os valores de P20, P50, P75, P80, P90, 

para o comparativo com os dados do WipFrag. Foram gerados gráficos de colunas 

com o respectivo desvio padrão para a definição da representatividade ou não dos 

ensaios. Esses valores foram escolhidos de modo a contemplar as porções finas, 

intermediárias e grosseiras da curva.  

O P80 determina a eficiência das máquinas de carregamento dimensionadas 

para transporte do desmonte, do britador primário e de moinhos, pois quanto menor o 

P80, maior o desempenho dos equipamentos em questão (MONJEZI et al., 2010a, 

MONJEZI et al., 2009) (BERGERMAN, 2016), sendo também considerado como o 

índice de avaliação de fragmentação (SAYADI, MONJEZI, et al., 2013). 

Mesmo com a convalidação do WipFrag em escala laboratorial, ainda é 

necessário a avaliação do “scale up” de ensaio laboratorial para aplicação industrial. 

  

5.2.2 Fotoanálise granulométrica (curva granulométrica estimada) 

A fotoanálise é uma ferramenta amplamente utilizada nas análises da 

fragmentação em desmontes de rocha com explosivos, sendo aqui utilizada como 

parâmetro de comparação entre a teoria dos modelos de blastabilidade e a realidade 

dos fragmentos gerados. No presente trabalho, as curvas granulométricas obtidas 

pela utilização da fotoanálise, são consideradas como as curvas granulométricas reais 

dos desmontes de rocha. 

Para as fotoanálises, as fotografias da pilha de fragmentos foram realizadas em 

três momentos distintos, consistindo em 1) uma sessão fotográfica da pilha 

desmontada logo após o desmonte, com a pilha contendo 100% do material 

desmontado, tomando imagens da porção superior da pilha, 2) uma sessão fotográfica 

após o carregamento de aproximadamente metade da pilha desmontada, analisando 

a porção média da pilha e 3) uma última sessão fotográfica a aproximadamente 10% 

de material restante para o carregamento. Essa avaliação em três etapas se faz 

necessária para uma melhor amostragem da pilha, uma vez que o comportamento do 

material pode variar no volume de rocha desmontado, considerando as porções 

superior, intermediária e inferior da bancada desmontada. O equipamento utilizado 

para a captura das imagens foi uma câmera fotográfica Nikon, modelo 7100.  

Foram feitas várias fotografias e selecionadas em torno de cinco imagens para 

a avaliação do software em cada sessão.  
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Para a aquisição das imagens foram alocadas duas bolas de isopor de 20 cm 

em posições estratégicas na pilha de material, servindo como escala de tamanho e 

correção da inclinação. Depois de alocadas as escalas, foram realizadas as 

fotografias em várias direções, ângulos e aproximações da pilha, de forma a se 

capturar informações em uma vista o mais geral possível e também em áreas mais 

pontuais da pilha, sempre procurando, em cada desmonte, realizar imagens em 

posições semelhantes e o mais perpendicular possível à pilha, garantindo melhor 

amostragem, sempre em conformidade com o manual do fabricante. A Figura 39 

ilustra uma imagem utilizada no WipFrag do desmonte realizado no dia 04/04/2019, 

sendo possível observar as bolas de isopor de 20 cm de diâmetro. 

 

 

Figura 39 – Imagem do desmonte do dia 04/04/2019 na Pedreira Mogiana, a ser analisada no 

WipFrag 

 

As figuras introduzidas no software foram tratadas individualmente. Nas 

análises, primeiramente foram identificadas as dimensões das escalas de isopor. Feito 

isso, o software gerou uma rede automática de identificação dos blocos individuais. 

Em todos os casos essa rede apresentou pouca fidelidade aos contornos dos blocos, 

sendo então editada manualmente. Em seguida as imagens foram compiladas e foram 

gerados os resultados da análise. Os resultados de cada imagem foram então salvos 
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em um banco de dados de nuvem em rede. Ao término dos resultados de todas as 

imagens do plano de fogo, foi gerado o resultado global da análise granulométrica de 

cada desmonte, sendo estes também exportados para arquivo e posterior avaliação. 

A Figura 40 ilustra o tratamento da imagem da Figura 39 no software WipFrag, 

apresentando a curva granulométrica e a triagem dos fragmentos da fotografia. 

 

 

Figura 40 – Imagem tratada no WipFrag do desmonte do dia 04/04/2019 na Pedreira Mogiana 

 

Foi avaliada pelo software, cada imagem individualmente, sendo por fim, 

compilado o resultado da curva granulométrica geral do fogo com a utilização de todas 
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as imagens do desmonte, sendo em média 5 imagens com 100% da pilha, 5 imagens 

com 50% da pilha e 5 imagens ao final da pilha, totalizando 15 imagens por desmonte. 

Os dados de saída do software podem ser apresentados de diversas maneiras. 

A princípio foram gerados arquivos de extensão *.ana, relativos à extensão do 

software WipFrag, arquivos *.csv, compatível com o Microsoft Excel, arquivos *.pdf, 

sendo apresentados os gráficos da curva granulométrica e arquivos de imagem *.png.  

Os gráficos de curva granulométrica foram gerados, apresentando sempre um 

quadro de tamanho cumulativo de partículas (série de peneiras, com valores editáveis 

e seus percentuais passantes), à direita da imagem, e variando a apresentação de 

dados à esquerda entre valores de tamanhos de percentual passante em 6 peneiras 

diferentes, Figura 41 A, que apresenta os percentuais passantes D25, D50, D75, D80, 

D90 e D99 e, em um segundo momento, nos parâmetros de plano de fogo proposto 

com a predição dos valores de Xmax, X50, e b semelhantes ao modelo de blastabilidade 

KCO, conforme Figura 41 B. Os valores apresentados são editáveis de acordo com a 

necessidade de informação. 
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Figura 41 – (A) Gráfico da curva granulométrica geral gerada pelo WipFrag com os percentuais 

passantes (D25, D50, D75, D80, D90 e D99) e (B) Gráfico da curva granulométrica geral gerada pelo 

WipFrag com os dados do plano de fogo gerados automaticamente pelo software do desmonte na 

Pedreira Mogiana no dia 04/04/2019 
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Os dados do plano de fogo gerados pelo WipFrag, a exemplo da Figura 41 não 

correspondem à realidade do plano de fogo, sendo atribuídos valores teóricos de 

acordo com o algoritmo de cálculo do sofrware. Sendo assim, seus valores foram 

alterados manualmente, por tentativa e erro, na planilha eletrônica Excel, de forma a 

representar os parâmetros reais, Figura 42. 

 

 

Figura 42 – Gráfico da curva granulométrica geral gerada pelo WipFrag do desmonte na Pedreira 

Mogiana no dia 04/04/2019, com os dados do plano de fogo alterados para os valores reais 

 

Nos gráficos apresentados pelas figuras 41 e 42, a curva em azul representa a 

distribuição granulométrica da análise das imagens pelo software, curva estimada, e 

a curva em vermelho, a distribuição granulométrica calculada pelo software, utilizando 

como base o modelo KCO de blastabilidade. 

Com a adequação dos parâmetros do plano de fogo, a curva do modelo se 

ajusta melhor à curva granulométrica estimada, porém, os valores de fator de rocha 

(A) aumentam consideravelmente. 

Os valores de tamanho cumulativo de partículas gerados no WipFrag foram 

alimentados em uma tabela do Microsoft Excel para elaboração da curva e 

comparação com a curva calculada pelos modelos de blastabilidade. 
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Foram estudados 10 desmontes na Pedreira Mogiana e 8 desmontes na 

Pedreira Nogueirense. 

 

5.3 Cálculos teóricos da curva granulométrica (Modelos de blastabilidade) 

Para avaliação do comportamento do maciço em relação aos parâmetros do 

plano de fogo, foram utilizadas a curva estimada de distribuição de tamanho de 

partículas e as curvas geradas pelos modelos de blastabilidade Kuz-Ram, KCO e Kuz-

Ram Modificado. A principal variável avaliada foi a direção de avanço de lavra, 

comparada a granulometria do desmonte no avanço das bancadas, em cada uma das 

unidades avaliadas 

Foram avaliadas as bancadas das frentes 1 e 2 na Pedreira Nogueirense 

(Figura 34) e bancadas das frentes 1, 2, 3 e 4, na Pedreira Mogiana (Figura 33). Em 

um segundo momento, foram realizadas mudanças na direção de avanço do plano de 

fogo da bancada 2, na Pedreira Nogueirense, de forma a se buscar o avanço da lavra 

ortogonal à família de descontinuidade principal.  

Inicialmente, a bancada 2 apresentava um avanço de lavra à 60° (ou 120°) da 

família de descontinuidade principal, conforme Figura 43. 

 

 

Figura 43 – Avanço de lavra da bancada 2 na Pedreira Nogueirense 
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 A primeira mudança da bancada foi realizada de forma a direcionar o avanço 

de lavra à 75° (ou 105°) em relação à família principal, com nova bancada denominada 

“bancada 23”, na transição entre as bancadas 2 e 3, Figura 44. Finalmente uma última 

mudança realizada na bancada, direcionando o avanço de lavra à 90°, ou seja, 

ortogonal em relação à família principal de descontinuidade, sendo denominada a 

nova bancada de “bancada 3”, Figura 45. 

 

 

Figura 44 – Avanço de lavra da bancada 23 na Pedreira Nogueirense 
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Figura 45 – Avanço de lavra da bancada 3 na Pedreira Nogueirense 

 

A Tabela 10 apresenta a direção de avanço das bancadas em relação ao plano 

das famílias de descontinuidade nas duas unidades. 

 

Tabela 10 – Direção de avanço da bancada em relação ao plano da família de descontinuidade 

Direções de avanço em relação à família de descontinuidade (°) 

  Família 

 Bancada 1 2 

Pedreira Mogiana 

1 16 64 

2 73 27 

3 2 82 

23 32 68 

Pedreira Nogueirense 

1 11 79 

2 50 40 

3 0 90 

23 25 65 

 

Em uma planilha do Microsoft Excel foram inseridas as fórmulas dos modelos 

de blastabilidade Kuz-Ram, Kuz-Ram modificado e KCO em abas de trabalho 

distintas. A cada desmonte, os modelos foram alimentados com os dados individuais 

de cada plano de fogo e geradas as respectivas curvas granulométricas. Em seguida 

as curvas granulométricas de cada equação foram sobrepostas e comparadas à curva 

granulométrica gerada a partir da fotoanálise no WipFrag, aqui denominada “curva 

granulométrica estimada”. 

Os modelos de blastabilidade possuem várias equações e diversas incógnitas 

nessas equações. Como exemplo, o modelo Kuz-Ram possui cerca de 21 variáveis, 

dependendo da maneira que as equações são apresentadas. Dessas variáveis, 

apesar de pequenas variações nas definições de seus valores, a maioria delas é de 

fácil determinação, tais como as variáveis geométricas do plano de fogo, como 

afastamento, espaçamento e subfuração.  Outras dessas variáveis necessitam de 

medições para a sua determinação, tais como a VODe, o módulo de Young, a 

densidade da rocha e a UCS e mesmo assim tendo variações em pontos distintos do 

maciço rochoso. Outras variáveis são de difícil determinação, principalmente o RMD 

no fator de rocha A. 
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Para o cálculo dos modelos, foram necessárias as medições das variáveis 

supracitadas, sendo um objetivo secundário deste trabalho. Estas medições tangem 

principalmente a informações sobre o maciço rochoso. 

5.3.1 Equação de Kuznetsov 

A equação de Kuznetsov é descrita conforme a Equação (28). O fator de rocha 

(A) é designado pela observação do comportamento geológico do maciço, descrito 

por Lilly (1986), levando em considerações parâmetros, em geral, visuais, atribuindo 

um valor ao maciço, conforme Tabela 5. A proposição do presente trabalho visa a 

adequação do parâmetro A, uma vez que este leva em conta a estrutura geológica do 

maciço e suas incertezas, e considera a direção e mergulho de apenas uma família 

de descontinuidade, ou seja, em apenas uma direção em relação ao avanço de lavra. 

Nos cálculos de blastabilidade a equação de Kuznetsov para a determinação 

do X50 foi utilizada nos três modelos de blastabilidade. Nos ensaios preliminares foi 

possível perceber que a utilização do fator g(n), no modelo KCO, distancia a curva 

calculada da curva estimada, não sendo eficiente nos casos aqui estudados. 

A razão de carga k, e a massa do explosivo por furo (Qe) foram obtidos no 

relatório do plano de fogo de cada desmonte e o fator energia do explosivo E, foi obtido 

pela equação de Tidman, Equação (35), tendo os mesmos valores para cada modelo. 

O fator de rocha A será descrito no item 5.3.5. 

 

5.3.2 Equação de distribuição de partícula 

Para os cálculos de distribuição de tamanho de partícula, no modelo Kuz-Ram 

e Kuz-Ram Modificado, foi utilizada a equação de Rosin-Rammler, descrita pela 

Equação (32). Já para o modelo KCO, a equação Swebrec (Equação (39)) foi utilizada 

na planilha. 

 Em todas as distribuições de partículas foram utilizados os valores de n dos 

respectivos índices de uniformidade, conforme descrito no item 5.3.3.  

As equações de distribuição foram também divididas em duas componentes, 

uma para finos (abaixo de X50) e outra para o material mais grosseiro (acima de X50), 

buscando melhor ajuste das distribuições aos valores reais de granulometria. 
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5.3.3 Índice de uniformidade 

A equação desenvolvida para o índice de uniformidade utilizada foi para 

utilização de um único tipo de explosivo, que é o caso das unidades estudadas. 

Cunningham também desenvolveu a equação quando na utilização de uma carga de 

fundo e uma outra carga de coluna, que não será aqui abordada. Assim, para 

desmontes com apenas uma carga de explosivo no furo, foi utilizada a Equação (33) 

para os modelos de blastabilidade Kuz-Ram. Para o modelo Kuz-Ram Modificado foi 

utilizada a Equação (43) para o índice de uniformidade, levando em conta a 

temporização. Já para o modelo KCO, foi utilizada a Equação (37). 

Os parâmetros da equação foram obtidos em cada plano de fogo executado. 

Em cada uma das equações de uniformidade utilizadas, foi acrescentado o fator 

de correção C(n) para o índice de uniformidade. Esse fator de correção é um fator 

multiplicador direto, sendo assim, ao se atribuir o valor 1, este se apresenta neutro, 

não alterando o resultado e, portanto, não corrigindo a equação original à curva 

estimada de distribuição. 

O C(n) altera a sigmoide da curva de distribuição granulométrica, em que, 

quanto maior o valor de n, mais sinuosa a curva, sendo utilizados para o ajuste das 

curvas calculadas à curva estimada. O ajuste utilizando o C(n) foi realizado de forma 

a coincidir os valores de P80 calculado e D80 estimado fornecidos pelo WipFrag, 

denominando o índice de uniformidade nesse ponto como n2 e, em um segundo 

momento, para o ajuste dos finos, coincidindo o P20 com o D20 fornecido pelo WipFrag 

na porção abaixo de X50, denominando o índice de uniformidade nesse ponto como 

n1. 

5.3.4 Equação de Tidman 

A equação de Tidman calcula a energia do explosivo, sendo utilizada a 

Equação (35) em todos os modelos. 

 

5.3.5 Fator da Rocha 

Para o fator da rocha foi utilizada em todos os modelos a Equação (25), 

acrescida do fator de correção C(A) para todos os modelos. Esse fator de correção, 

assim como o fator C(n), é um fator multiplicador direto, sendo neutro com a atribuição 

do valor 1. Com o aumento do fator de rocha e, portanto, do fator de correção C(A), a 
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curva granulométrica é deslocada para a direita, o que representa, neste caso, 

presença de partículas mais grosseiras. 

Para a definição de C(A), em cada modelo, o parâmetro X50 dos modelos de 

blastabilidade foi ajustado de forma a coincidir com o parâmetro D50 fornecidos pela 

curva estimada, ou seja, pelo WipFrag. O valor de C(A) foi então definido de acordo 

com a Equação (57). 

 

𝑪(𝑨) =
𝑫𝟓𝟎

𝑿𝟓𝟎
 Equação (57) 

 

Em que C(A) é o fator de correção do fator da rocha, D50 é o tamanho médio 

das partículas estimado, X50 é o tamanho médio das partículas calculado em cada 

modelo de blastabilidade. 

Com o C(A) ajustado pela Equação (57), o gráfico de distribuição da 

fragmentação estimada e calculado se cruzam em X50 e D50 (em que X50 é o valor 

médio calculado e D50 é o valor médio estimado obtido pelo WipFrag). Quando há o 

ajuste do sigmoide pela variação C(n), o gráfico se altera em torno do ponto de 

intersecção da curva, ou seja, em X50. 

5.4 Técnica e equipamentos para medição da VOD 

A velocidade de detonação (VOD) fornece informações sobre o tempo de 

propagação de onda de choque em intervalos de distâncias conhecidas, 

proporcionando registros ao longo dos furos de trabalho pelo tempo e distância de 

reação da detonação, em que o indicador proporciona a energia inicial e constante 

dentro da carga de coluna de explosivo. A determinação da VOD se faz necessária 

para o cálculo da equação de Tidman (Equação (35)). 

Para o monitoramento da VOD utilizou-se o equipamento modelo DataTrap II 

da MREL – Specialty Explosive Products Limited, conforme Figura 46, de 8 canais 

para registro da velocidade de detonação (VOD) ou qualquer sensor de saída de 

tensão continua (vibração, pressão e temperatura), como referência o equipamento 

utiliza o cabo Probecable da MREL (10,8 ohms/m) e cabo coaxial RG-58 de 50 ohm, 

ambos cabos de resistividade constante e conhecidas. O cabo é colocado ao longo 

da coluna de explosivo no furo. Com a destruição do fio pela detonação, a resistência 

do circuito decresce proporcionalmente ao decréscimo do comprimento do fio. O 
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equipamento então grava a variação de voltagem do circuito com o tempo e um 

software converte os dados em um gráfico distância x tempo, sendo a inclinação deste 

gráfico a representação da velocidade de detonação do explosivo (MORAIS, 2004). 

 

 

Figura 46 – Equipamento para medição de VOD Data Trap II da MREL 

 

Um sinal elétrico de baixa amperagem foi gerado pelo DataTrap II, e foi 

transmitido ao cabo, e simultaneamente mediu a voltagem do circuito. Com o decorrer 

da detonação, o cabo foi consumido gradativamente, reduzindo proporcionalmente a 

resistência total do circuito, assim o DataTrap registrou as reduções resultantes da 

voltagem ao longo do tempo. Os dados foram então transferidos a um computador, 

com software específico do fabricante, os quais foram convertidos em um gráfico de 

distância versus tempo, conforme Figura 47 e Figura 48. Após a captação dos dados, 

os mesmos não podem ser alterados no hardware. A visualização dos resultados 

somente é possível no software próprio do fabricante do aparelho. O equipamento 

utilizado foi fornecido e operado pela empresa terceirizada na detonação Enaex 

Britanite. 
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Figura 47 – Resultado da VOD da emulsão bombada, medido na mina de brita da Pedreira Mogiana 

em coluna de 12,80 m de carga explosiva 

 

 

Figura 48 – Resultado da VOD da emulsão bombada, medido na mina de brita da Pedreira Mogiana 

em coluna de 12,85 m de carga explosiva 

 

Para as medições foi utilizado o procedimento conforme descrito por MORAIS 

(2004): 

 

- preparar a primeira ponta do cabo coaxial (probecable), desencapando os fios 

interno e externo; 
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- conectar as duas extremidades fechando o circuito; 

- isolar a emenda com fita isolante; 

- amarrar a extremidade do probecable no iniciador (booster) do primeiro furo 

da sequência de detonação; 

- descer o iniciador juntamente com o probecable no primeiro furo da sequência 

de detonação; 

- passar o probecable entre os furos, descendo-o juntamente com os 

iniciadores em todos os furos do teste; 

- cortar o probecable após o último furo do teste e desencapar os fios interno e 

externo; 

- emendar estas duas extremidades em um cabo coaxial tipo RG58 com o 

objetivo de afastar o equipamento MiniTrap da área de fogo; 

- emendar a extremidade do cabo coaxial RG58 no conector do MiniTrap; 

- conectar na entrada PROBE do equipamento MiniTrap. 

- ligar o equipamento MiniTrap e testar a resistência total do circuito; 

- verificar se a resistência total está entre 200W e 1500W; 

- carregar os furos com os explosivos; 

- colocar um retardo entre os furos do teste; 

- ligar o equipamento MiniTrap e acionar o botão “start”, para o monitoramento 

da detonação; 

- detonar o fogo; 

- transferir os dados registrados para o software MiniTrap; 

- interpretar o gráfico e determinar a VOD do explosivo. 
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A Figura 49 ilustra o procedimento descrito. 

 

 

Figura 49 – Ilustração do procedimento para medição de VOD com o equipamento DataTrap II. 

Fonte: MREL (2017) 

 

5.5 Determinação dos parâmetros de Fator da rocha 

 A equação proposta por Cunningham (1987) provém de alteração da 

proposta de Lilly (1986) para qualificação da blastabilidade da rocha, conforme 

Equação (25). 

Os fatores RMD, RDI e HF estão definidos na Tabela 5. 

Para avaliação do RDI e HF, é necessário o conhecimento da densidade da 

rocha, Módulo de Young e/ou resistência à compressão uniaxial da rocha, descritos 

neste item. 

 

 

5.5.1 Determinação da densidade da rocha 
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Os ensaios de caracterização física realizados foram de massa específica, 

massa específica aparente, porosidade e índice de vazios, realizados por Quaglio 

(2019). Para a realização desses experimentos, foram coletadas 10 amostras das 

duas unidades, com granulometria de até 100 mm, somando um total de 20 amostras 

de rocha. Em seguida foram realizados ensaios segundo as normas ABNT NBR 

9935:2011 e ABNT NBR NM 53:2009.  

A primeira parte foi aferir a massa das amostras secas, que ficaram por 24 

horas dentro da estufa a 100° C. A próxima etapa foi deixar as amostras saturando na 

água por 7 dias. Em seguida, com auxílio de uma balança hidrostática, foi medida a 

massa das amostras saturadas com estas submersas. Por fim, foram tomadas as 

massas das amostras saturadas, porém não submersas, retirando apenas o excesso 

de água da superfície. 

Realizados esses procedimentos, foram conhecidos os valores de massa da 

amostra seca (M), massa da amostra saturada (Ms) e massa da amostra saturada 

submersa (Mu). Com esses valores pôde-se calcular as massas especificas aparente 

e real com auxílio da Equação (58) e Equação (59), respectivamente. 

Foi possível calcular, com estes dados, também a porosidade e o índice de vazios, 

em porcentagem, pelas equações (60) e (61), respectivamente. 

 

𝑷𝒂𝒑 =
𝑴

(𝑴𝒔 − 𝑴𝒖)
 

Equação (58) 

 

 

𝑷 =
𝑴

(𝑴 − 𝑴𝒖)
 Equação (59) 

 

Em que: 

Ρap é a massa específica aparente;  

P é a massa específica real; 

M é a massa seca, Ms é a massa saturada; 

Mu é a massa úmida. 

 

𝑷𝒐𝒓𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 = [
(𝑴𝒔 − 𝑴)

(𝑴𝒔 − 𝑴𝒖)
] 𝒙𝟏𝟎𝟎 

Equação (60) 
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Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒛𝒊𝒐𝒔 = [
(𝑴𝒔 − 𝑴)

𝑴 − 𝑴𝒖)
] 𝒙𝟏𝟎𝟎 Equação (61) 

 

Com os valores medidos foi possível o cálculo dos volumes de sólido e poros das 

amostras, estes explicados anteriormente como são realizados e adotando o valor de 

densidade da agua igual a 1,0 g/cm3. Com os valores dos volumes de solido e poros 

conhecidos, foi possível calcular os outros valores, sendo eles densidade real, 

densidade aparente, porosidade e índice de vazios. 

Com todos os valores calculados para as 10 amostras de cada unidade do grupo, 

foi possível assumir a densidade real, densidade aparente, porosidade e índice de 

vazios para cada uma das rochas da jazida de cada pedreira do grupo. Os valores 

obtidos pela média das amostras estão dispostos na Tabela 11 e os desvios padrão 

na Tabela 12. 

 

Tabela 11 – Valores de densidade real, densidade aparente, porosidade e índice de vazios 

RESULTADOS Nogueirense Mogiana 

Densidade Real 
(g/cm³) 2,95 3,09 

Densidade Aparente 
(g/cm³) 2,91 3,06 

Porosidade (%) 1,38 0,99 

Índice de vazios (%) 1,40 1,00 
Fonte: Quaglio (2019) 

 

  

Tabela 12 – Desvios Padrão para de densidade real, densidade aparente, porosidade e índice de 

vazios 

DESVIO PADRÃO Nogueirense Mogiana 

Densidade Real 0,101 0,019 
Densidade 

Aparente 0,101 0,149 

Porosidade 0,102 0,302 

Índice de vazios 0,105 0,309 
Fonte: Quaglio (2019) 

 

Para os cálculos de blastabilidade foi utilizado o valor de densidade aparente 

das amostras. 
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5.5.2 Determinação do módulo de Young (E) e da resistência à compressão 

uniaxial (UCS) 

Os ensaios para definição do módulo de Young foram realizados utilizando a 

técnica de excitação por impulso no equipamento Sonelastic da empresa ATCP 

Engenharia Física, na cidade de Ribeirão Preto-SP. 

As amostras foram coletadas nas bancadas estudadas e levadas ao laboratório 

de Engenharia da Universidade Federal de Alfenas, campus de Poços de Caldas para 

a confecção dos corpos de prova cilíndricos para o ensaio de módulo de Young e 

compressão uniaxial (Figura 50).  

 

 

Figura 50 – Amostras coletadas para a confecção de corpos de prova para ensaio de módulo de 

Young 

 

Inicialmente foi nivelado um dos lados das amostras com uma serra elétrica 

modelo AMC para que posteriormente os corpos de prova pudessem ser sacados. Os 

corpos de prova foram extraídos com uma perfuratriz modelo HILTI DD200 com broca 

de 50 mm de diâmetro (Figura 51). Após sacados, os corpos de prova foram nivelados 

e cortados com comprimento entre 2 a 3 vezes o seu diâmetro, de acordo com as 

especificações técnicas. Finalmente foram selecionados 2 corpos de prova de cada 

pedreira e secados em estufa por 4 horas a 110°C, em seguida suas dimensões e 

peso foram medidos. Os corpos de prova foram então embalados para serem levados 

a Ribeirão Preto, onde o ensaio foi realizado.  
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Figura 51 – Corpos de prova para ensaio de módulo de Young 

 

O ensaio para caracterização do módulo de Young das amostras foi realizado 

utilizando o sistema Sonelastic, a configuração utilizada para foi a PC Based, 

contendo:  

1) Suporte SA-BC: adequado para barras retangulares e cilindros com 

comprimento entre 100 e 550 mm e com peso até 30 Kg;  

2) Pulsador eletromagnético automático IED;  

3) Captador Acústico direcional CA-DP;  

4) Software Sonelastic versão 3.0.  
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 A Figura 52 mostra a configuração do equipamento Sonelastic. 

 

 

Figura 52 – Configuração do Sonelastic PC based 

 

A amostra foi apoiada em seus pontos nodais. O ponto de impacto do pulsador 

é o centro da amostra, assim como o ponto de captação da resposta acústica em seu 

lado oposto, configurando o ensaio no modo flexional, como mostra a Figura 53. Com 

a mostra apoiada inseriu-se no software os dados da amostra a ser ensaiada (peso, 

comprimento e diâmetro), o tempo para cada ensaio foi de segundos, e o valor do 

módulo de Young foi obtido instantaneamente. 
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Figura 53 – Posicionamento da amostra para ensaio de módulo de Young 

 

Os mesmos corpos de prova foram, posteriormente, levados ao laboratório de 

engenharia civil da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Poços 

de Caldas para determinação da resistência à compressão das amostras e 

convalidação do módulo de Young pela curva tensão x deformação e seguiram as 

normas propostas pela International Society of Rock Mechanics (ISRM, 1978), sendo 

utilizada prensa para concreto. 

Os resultados dos ensaios de compressão uniaxial e TEI foram comparados 

para avaliação da repetitividade da TEI. Para isso foram utilizados nove corpos de 

prova de cinco diferentes minas. 

A Tabela 13 apresenta as amostras ensaiadas para obtenção do módulo de 

Young pelo método de compressão uniaxial e TEI, em que Mina é a mina de referência 

da amostra, Amostra é o número da amostra, L é o comprimento, Dc é o diâmetro, M 

é a massa e d é a densidade do corpo de prova. 
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Tabela 13 – amostras para ensaios de módulo de elasticidade 

 

O teste t de Student para dados pareados ou amostras dependentes foi 

utilizado para a comparação entre os dois ensaios realizados e determinar se há ou 

não diferença entre ambos, de acordo com a Equação (62) 

(MENSURAÇÃOFLORESTAL,2017). 

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =
�̅�

√𝑆2(𝑑)
𝑛

 Equação (62) 

 

Em que �̅� é a diferença média, S2(d) é a variância das diferenças e n é o número 

de observações. 

 O valor t calculado foi comparado ao valor tabelado com nível de significância 

de 0,05. 

As unidades avaliadas apresentam maciços fraturados, assim, foi necessária a 

definição de JPS (espaçamento das descontinuidades) e JPA (direção e mergulho 

com relação à face livre), que foram executados de acordo com o item 5.1. 

O modelo aqui proposto foi introduzido na planilha de Excel da Microsoft para 

a avaliação dos desmontes executados, tendo as características de cada unidade 

estudada como dados de entrada. 

Após a avaliação dos resultados teóricos e de campo dos desmontes, conforme 

descrito, foi realizada a modelagem matemática considerando-se a influência das 

famílias de descontinuidades encontradas e propostos novos índices ao fator JPA 

conforme o ajuste C(A). 

 

 

Mina Amostra 
L (mm) 
± 0.05 

Dc (mm) 
±0.05 

M (g) 
±0.01 

d (g/cm3) 

EX 
1 142.00 49.15 823.94 3.06 
2 142.00 49.10 809.17 3.01 

NO 
1 142.00 49.15 766.90 2.85 
2 142.00 49.15 815.19 3.03 

FV 
2 127.00 50.50 756.59 2.97 
3 128.00 50.40 744.36 2.91 

SA 
1 130.00 50.60 765.17 2.93 
2 125.00 50.50 751.65 3.00 

MG 1 122.00 50.30 781.18 3.22 
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5.6 Consolidação dos dados 

Após a coleta de dados de campo foi realizada a simulação dos cálculos dos 

modelos de blastabilidade em planilha eletrônica do Microsoft Excel, juntamente com 

os valores obtidos no WipFrag e suas curvas granulométricas foram comparadas. 

Para convalidação da nova proposição foram realizados ajustes dos cálculos 

teóricos de blastabilidade e comparados na prática, com a realidade dos desmontes, 

sendo estes avaliados pela ferramenta de fotoanálise granulométrica, em termos da 

distribuição granulométrica teórica e prática. Esses ajustes foram modelados 

propondo readequação para a classificação da rocha e cálculo de índice de 

uniformidade nas áreas estudadas. 

 

6 Resultados e discussões 

 

6.1 Descontinuidades 

As famílias de descontinuidades foram medidas nas pedreiras Mogiana e 

Nogueirense de acordo com as variáveis necessárias aos cálculos dos modelos de 

blastabilidade. Aqui são descritos os resultados obtidos para cada uma das unidades 

em relação aos seus parâmetros. 

6.1.1 Pedreira Mogiana 

 

Na Pedreira Mogiana foram encontradas duas famílias principais, sendo uma 

na direção N/E (30-40) e uma na direção N/W (290-300), podendo esta última ser 

considerada na direção S/E (60-70). Essas famílias estudadas possuem mergulho 

praticamente vertical, porém, também foram observadas algumas estruturas 

horizontais localizadas no topo, que podem ser estruturas primárias originadas no 

mesmo depósito, ou podem ser secundárias, resultantes de detonações anteriores. 

Figura 54 apresenta os grupos encontrados. 
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Figura 54 – Descontinuidades verticais e horizontais na face da bancada 

 

A coleta dos dados foi realizada em cerca de 200 pontos, distribuídos de acordo 

com a Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Distribuição dos pontos de coleta de dados nas bancadas da Pedreira Mogiana 

Frente de lavra (Bancada) Quantidade de pontos coletados 

1 105 

2 41 

3 21 

4 33 

 

De acordo com a Tabela 15, foi observado que 59,52% dos pontos aferidos 

possuem descontinuidades persistentes, ou seja, contínuas nas faces analisadas, o 

que facilita determinar os principais planos de fraturas uma vez adotado que o 

comportamento se propaga no interior do maciço. Já com relação à abertura 60,32% 

delas apresentaram-se em planos de fraturas (PF), portanto não quantificou um 

espaçamento devido à ausência de uma face paralela a que foi medida. A rugosidade 

foi caracterizada analisando-se um intervalo de possibilidades de maneira tátil e 

comparativa, devido à sua fórmula matemática ser complexa e inviável para a 

situação, possuindo 61,11% das observações dentro do intervalo de 6 a 8, traduzido 

pela legenda apresentada na Figura 13.  
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Tabela 15 – Parâmetros analisados correspondentes às Bancadas da Pedreira Mogiana 

Bancadas Quantidade 

de pontos 

Persistência 

(persistente) 

Abertura 

(PF) 

Rugosidade 

(6 a 8) 

Preenchimento 

1, 2, 3 e 4 200 59,52% 60,32% 61,11% 23,81% 

 

O preenchimento se demonstrou presente em poucas descontinuidades 

23,81%, nas que havia, o mesmo foi identificado como um carbonato devido à sua 

efervescência em contato com o ácido clorídrico (HCl) no campo durante a tomada de 

dados.  

Além disso, fez-se a subdivisão dos quadrantes com intuito de identificar 

possíveis famílias de descontinuidades antes mesmo de serem plotados em gráficos 

pelo software OpenStereo, seguindo proposição de Grohmann (2010).  

 Os resultados de intervalo para as direções apontaram 64,06% das 

descontinuidades no intervalo de 0° a 90° e 35,94% com direção entre 270° e 360°. 

Assim, foi possível a análise prévia do comportamento desses dados na rede Schmidt 

e no diagrama de roseta, devido à uma tendência comportamental das 

descontinuidades destas áreas, sendo que junto ao primeiro intervalo estão os pontos 

correspondentes aos valores de N180 a N270. 

Feita a análise numérica dos dados, aplicou-se o software OpenStereo para 

comparar o comportamento das descontinuidades com utilização de imagens da rede 

de Schmidt. 

Em posse desses dados e utilizando o software OpenStereo, do Instituto de 

Geociências da Universidade de São Paulo (USP), foi possível construir o diagrama 

de frequência, com as respectivas densidades dos pontos, as  rosetas e um 

histograma geral dos dados mapeados, com o intuito de ajudar na visualização e a 

análise dos dados. O gráfico de frequência e o diagrama de roseta das medidas 

realizadas para as bancadas 1 e 2 da Pedreira Mogiana podem ser observados pela 

Figura 55. 
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Figura 55 – Estereograma (A) e Diagrama de roseta (B) das bancadas da Pedreira Mogiana 

 

O estereograma à esquerda da Figura 55 A mostra que os pontos estão 

localizados próximos à borda, por isso, a maioria dos pontos medidos possui mergulho 

próximo de 90o. Já os diagramas de roseta da (direita) Figura 55 B mostram tanto a 

frequência com que cada fratura aparece como também a orientação preferencial de 

cada família. 

Utilizando os dados da Tabela 16, que mostra a média de direção e mergulho 

dos três grandes grupos, e resultados do software “Visible Geology” é possível 

visualizar como ocorrem, aproximadamente, as descontinuidades da Pedreira 

Mogiana. 

 

Tabela 16 – Média das direções e respectivos mergulhos dos três grandes grupos de fraturas na 

Pedreira Mogiana 

Direção (°) Média direção (°) Mergulho (°)  Importância 

N 30-40 N 35 86  Principal 

N 290-300 N 115 83  Principal 

N 60-70 N 65 88  Secundária 

  

 A Figura 56 apresenta esquematicamente as direções das famílias 

principais em relação às bancadas 1 (A), 2 (B), 3 (C) e 23 (D) da Pedreira Mogiana. 
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Figura 56 – Direções relativas das principais famílias de descontinuidades da Pedreira Mogiana em 

relação a: (A) Bancada 1, (B) Bancada 2, (C) Bancada 3 e (D) Bancada 23, dos blocos gerados pelo 

software Visible Geology 

 

Interpolando os dados das famílias de descontinuidade da Figura 56 e a 

imagem do terreno, Figura 33, foi modelada uma aproximação do que ocorre no 

campo, uma vez que a vista aérea do local é prejudicada por cobertura de nivelamento 

do piso, escondendo as falhas na fotografia (Figura 57).  

 

Figura 57 – Vista superior das bancadas da Pedreira Mogiana e as direções das principais famílias de 

descontinuidades observadas no local 

Fonte: Google Maps 
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A Figura 57 ilustra a ocorrência de duas famílias principais de descontinuidades 

(1 e 2) e uma família secundária (3), em cores diferenciadas, sendo a família 1 em 

amarelo (35°), a família 2 em vermelho (115°) e a família 3 em verde (65°). 

 Como as medições foram frontais à face da bancada, foi possível 

observar algumas características do maciço como: 

 Qualidade: superfície de ruptura da parede áspera; 

 Geometria: é dominantemente planar com exceção de algumas que eram 

curvas; 

 Espaçamento: distância entre as famílias de juntas com no mínimo 1 metro 

entre si; 

 Abertura: é milimétrica, no máximo 2 milímetros; 

 Persistência: a ocorrência dessas fraturas é observada em toda a mina; 

 Alteração: o grau de alteração é perceptível, mas pequeno; 

 Preenchimento: a maioria das juntas não têm, com exceção de poucas 

preenchidas por zeólitas (material friável). 

Após o desmonte foram tiradas fotografias para análise granulométrica de topo, 

meio e um quarto da pilha de material desmontado. A Figura 58 apresenta fotografias 

deste desmonte, o qual foi avaliado no WipFrag para elaboração da curva 

granulométrica. 

 

 

Figura 58 – Pilhas desmontadas na Pedreira Mogiana para análise no WipFrag 
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6.1.2 Pedreira Nogueirense 

 

Na Pedreira Nogueirense, foram encontrados dois grandes grupos de fraturas, 

sendo um na direção NE/SW (30-40) e outro na direção SE/NW (120-130) também 

com mergulho praticamente vertical, além de um grupo secundário NE/SW (60-70). 

Foram observadas algumas estruturas horizontais localizadas no topo. Essas últimas 

podem ser estruturas primárias originadas no mesmo depósito, mas com condições 

de formação diferente, ou podem ser secundárias, resultantes de detonações 

anteriores. 

Foram coletados ao todo 154 pontos ao longo das bancadas distribuídos 

conforme apresenta a Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Distribuição dos pontos de coleta de dados nas bancadas da pedreira Nogueirense 

Frente de lavra (Bancada) Quantidade de pontos coletados 

1 20 

2 37 

3 18 

4 29 

5 50 

 

 

Limitando às bancadas 1 e 2, que foram estudadas neste trabalho, de acordo 

com a Tabela 18, foi observado que 73,00% dos pontos aferidos possuem 

descontinuidades persistentes, ou seja, contínuas nas faces analisadas, facilitando a 

determinação dos principais planos de fraturas e adotando sua propagação dentro do 

corpo do maciço rochoso. Dessas observações, 88,00% das aberturas possuem de 0 

a 2 cm (69% das bancadas estudadas). A rugosidade foi caracterizada de acordo com 

o padrão definido na Figura 13, sendo que o intervalo de 6 a 8 corresponde a 69,00% 

das observações em campo. 
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Tabela 18 – Parâmetros analisados correspondentes às Bancadas da Pedreira Nogueirense 

Bancada Quantidade 

de pontos 

Persistência 

(%) 

Abertura 

(0-2 cm) 

Rugosidade 

(6 a 8) 

Preenchi

mento 

1 20 65,00 85,00% 70,00% 70,00% 

2 37 81,00 91,00% 68,00% 54,05% 

3 18 67,00 100,00% 77,00% 44,44% 

4 29 100,00 96,54% 66,00% 75,83% 

5 50 100,00 91,84% 69,00% 70,00% 

 

O preenchimento está presente em pouco mais que a metade das 

descontinuidades, em média 62,40%, sendo identificado como um carbonato. 

Entretanto, apenas as bancadas 1 e 2 foram estudadas, com média de 62,03% de 

descontinuidades com preenchimento. 

Pelo estereograma e diagrama de roseta (Figura 59) apresentados para os 

dados das medições nas bancadas 1 e 2, é possível definir a média das direções da 

principal família de descontinuidade nessa bancada em torno de 30 a 40N. 

 

 

Figura 59 – Estereograma (A) e diagrama de roseta (B) das bancadas da Pedreira Nogueirense 

 

Cerca de 12,7% das linhas de círculo, dos 57 dados coletados, possuem 

direção N218 e os polos de plano correspondentes a essas linhas de círculo possuem 

uma direção média de N38. 

Pela observação do diagrama de roseta, é possível perceber a presença de 3 

famílias de descontinuidades, a família 1 possui direção de N 30 a N 40, a família 2, 

direção de N 300 a N 310 e a família 3, direção de N 60 a N 70. A atitude média das 

descontinuidades nessa frente de lavra é de N 23,6, com um intervalo de variação de 

46,7°, o qual possui uma confiabilidade de 95%.  
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A Tabela 19 apresenta os valores das direções das famílias de 

descontinuidades encontradas na Pedreira Nogueirense. 

 

Tabela 19 – Média das direções e respectivos mergulhos dos três grandes grupos de fraturas na 

Pedreira Nogueirense 

Direção (°) Média direção (°) Mergulho (°) Importância 

N 30-40 N 35 88 Principal 

N 120-130 N 125 86 Principal 

N 60-70 N 65 87 Secundária 

 

A Figura 60 apresenta esquematicamente as direções das famílias principais 

em relação às bancadas 1 (A), 2 (B), 23 (C) e 3 (D) da Pedreira Nogueirense. 

A Figura 61 apresenta uma imagem aérea da Pedreira Nogueirense com as 

famílias de descontinuidades, sendo em amarelo e vermelho as famílias principais e 

em verde a família secundária. Com os dados das famílias de descontinuidade da 

Figura 60 e a imagem do terreno, Figura 34, foi modelada uma aproximação do que 

ocorre em campo, representado pela Figura 61. 

 

 

Figura 60 – Direções relativas das principais famílias de descontinuidades da Pedreira Nogueirense 

em relação a: (A) Bancada 1, (B) Bancada 2, (C) Bancada 23 e (D) Bancada 3, dos blocos gerados 

pelo software Visible Geology 
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Figura 61 – Vista superior das bancadas da Pedreira Nogueirense e as direções das principais 

famílias de descontinuidades observadas no local 

Fonte: Google Maps  

 

A Tabela 20 mostra as direções das duas famílias de descontinuidade 

principais e seus ângulos em relação às faces das bancadas e direção de avanço do 

plano de fogo nas pedreiras Mogiana e Nogueirense em que bancada corresponde ao 

número da bancada na pedreira em questão, N é o azimute da face da bancada, 

Avanço (N) é o azimute da direção de avanço do plano de fogo na bancada, 

descontinuidade (N) é o azimute das famílias de descontinuidade, descontinuidade x 

face da bancada (°) o ângulo formado entre o azimute da família de descontinuidade 

e o azimute do plano de face da bancada e descontinuidade x avanço (°) o ângulo 

formado entre o azimute da família de descontinuidade e o azimute da direção do 

avanço de lavra. 
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Tabela 20 – Direções das famílias de descontinuidade e suas relações com as direções das 

bancadas e do avanço do plano de fogo nas pedreiras Mogiana e Nogueirense 

Pedreira Mogiana 

Bancada 
Direção da 

face da 
bancada (N) 

Avanço 
(N) 

Descontinuidade 
(N) 

Descontinuidade x 
face da bancada 

(°) 

Descontinuidade 
x avanço (°) 

1 141 51 

35 74 16 

115 26 64 

65 76 14 

2 52 322 

35 17 73 

115 63 27 

65 13 77 

3 123 33 

35 88 2 

115 8 82 

65 58 32 

23 93 3 
35 58 32 
115 22 68 
65 28 62 

Pedreira Nogueirense 

Bancada 
Direção da 

face da 
bancada (N) 

Direção 
de 

Avanço 
(N) 

Direção da 
Descontinuidade 

(N) 

Descontinuidade x 
face da bancada 

(°) 

Descontinuidade 
x avanço 

1 136 226 

35 79 11 

125 11 79 

65 71 19 

2 75 165 

35 40 50 

125 50 40 

65 10 80 

3 125 190 

35 90 0 

125 0 90 

65 60 30 

23 100 215 

35 65 25 

125 25 65 

65 35 55 
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6.2 Resultados dos ensaios de módulo de Young 

Os valores do módulo de Young obtidos pela técnica de excitação por impulso 

são apresentados na Tabela 21, sendo as amostras NO relativas à Pedreira 

Nogueirense e as amostras MG relativas à Pedreira Mogiana. 

 

Tabela 21 – Valores do módulo de Young obtidos pela técnica de excitação por impulso 

Amostra E flex (GPa) ± (GPa) 

NO1 71,86 2,10 

NO2 92,15 2,70 

Média NO 82,01 2,40 

MG1 77,21 2,26 

MG4 92,95 2,72 

Média MG 85,08 2,49 

 

Os dados da compressão uniaxial obtidos nos ensaios realizados foram 

comparados aos valores obtidos pela TEI de forma a definir a representatividade ou 

não dessa última. Os valores correspondentes são apresentados pela Tabela 22, em 

que E1 e E2 são os módulos de Young, DP são os desvios padrão dos ensaios de 

módulo de Young e DP (E1;E2) é o desvio padrão dos módulos de Young da 

Compressão uniaxial e TEI. 

 

Tabela 22 – Módulo de Young obtido pela Técnica de Excitação por Impulso e Compressão Uniaxial 

(tensão x deformação) 

Módulo de Young (GPa) 

Amostra 
Excitação por Impulso Compressão uniaxial DP (E1;E2) 

E1 DP  E2 DP  

EX 2 96,33 2,82 95,00 1,27 0,94 

EX 1 97,29 2,85 99,70 1,27 1,70 

SA 1 87,00 2,55 84,50 0,92 1,77 

SA 2 84,51 2,47 83,67 0,92 0,59 

NO 1 71,86 2,10 69,43 0,34 1,72 

NO 2 92,15 2,70 93,83 1,07 1,19 

FV 2 80,66 2,36 77,40 2,65 2,31 

FV3 76,10 2,23 75,70 0,83 0,28 

MG 1 77,21 2,26 87,27 1,67 7,11 

MG2 92,95 2,72 - - - 
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A Tabela 22 mostra os baixos desvios padrão entre os módulos de Young dos 

ensaios de compressão uniaxial e TEI. O teste t de Student foi calculado por planilha 

eletrônica do Microsoft excel com significância de 0,05 e retornou um valor de 0,083, 

para um valor crítico de 1,745, não descartando a hipótese nula (diferença=0). O valor-

p calculado foi de 0,467, sendo maior que a significância 0,05. O que mostra que o 

módulo de Young obtido pela TEI e pela compressão uniaxial não possuem diferença 

significativa em seus resultados. Dessa forma, os resultados da TEI podem ser 

considerados iguais aos da tensão x deformação para a obtenção do valor de módulo 

de Young, sendo um método limpo, mais rápido, e de menor custo, conforme 

observado pela Tabela 23 de QUAGLIO et al. (2020a). 

 

Tabela 23 – Custos para a realização de ensaios de módulo de Young por métodos de excitação por 

pulso e compressão uniaxial 

Ensaio Descrição 
Custo por amostra 

 (1 amostra) 
(R$) 

 (10 amostras) 
(R$) 

IET 
Caracterização do módulo de 

Young (E) por vibração 
flexural ou longitudinal 

200,00 100,00 

IET 
Caracterização do módulo de 

Young (E) por vibração 
flexural e longitudinal 

250,00 150,00 

Compressão 
Uniaxial 

Ensaio de compressão 
uniaxial com determinação do 

módulo de Young 
890,00 890,00 

 

Além disso, após o preparo da amostra, o tempo médio de execução do ensaio 

de tensão x deformação da compressão uniaxial foi de 30 minutos, enquanto o da TEI 

foi de 6 minutos,  

O módulo de Young da amostra MG 2 não pode ser obtido pelo método de 

compressão uniaxial, uma vez que seu tamanho era inferior ao mínimo aceito pela 

prensa de tensão x deformação, sendo executado apenas o ensaio de resistência à 

compressão uniaxial. Uma vez que os módulos de Young são maiores do que 50 GPa, 

para o cálculo de HF foram utilizados os valores de resistência à compressão uniaxial 

(UCS) sendo utilizados seus valores médios, 145,29 MPa (NO1=158,69; 

NO2=131,87) para a Pedreira Nogueirense e 165,56 (MG1=164,22; MG2=166,90) 

para a Pedreira Mogiana. 
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A variação da resistência a compressão uniaxial observada aponta a 

dificuldade em se obter dados de entrada precisos. Em um maciço rochoso, esses 

valores podem ter grande divergência, mesmo em uma única bancada. Essa variação 

específica, no entanto, não altera drasticamente os cálculos de blastabilidade, 

chegando a um erro de 3,5% no valor de X50 quando atribuídos e comparados seus 

valores extremos. 

 

6.3 Resultado das análises fotogranulométricas 

6.3.1 Convalidação do WipFrag 

Os ensaios para a convalidação do WipFrag na definição da curva estimada de 

distribuição granulométrica são aqui apresentados e discutidos. 

O resultado do peneiramento do material é descrito pela Tabela 24. As colunas 

“% passante” corresponde à porcentagem de material total que passa pela peneira da 

malha em questão (peneira (mm)). 

 

Tabela 24 – Ensaio de peneiramento das amostras coletadas nas pedreiras Nogueirense e Mogiana 

 Mogiana  Nogueirense  

Massa 
total (kg) 19,00 18,10 

Alíquota MG1 MG2 MG3 MG4 NO2 NO3 NO4 

Massa 
(g) 

2372,00 2391,87 2302,92 2102,55 2327,47 2421,53 2093,24 

Peneira 
(mm) % passante % passante 

50,00 100,00 90,87 93,97 100,00 86,63 100,00 100,00 

37,50 82,07 73,58 85,81 93,41 71,09 83,59 90,84 

25,00 65,51 57,32 64,07 75,67 55,88 67,83 79,16 

12,50 17,68 17,19 21,12 26,16 29,68 37,23 45,97 

9,50 13,08 12,98 15,06 19,86 20,52 26,31 30,92 

6,35 6,73 6,15 7,17 10,17 8,94 12,43 14,39 

4,75 3,69 3,29 3,63 5,56 4,18 6,55 6,56 

3,35 2,55 2,16 2,22 3,90 1,58 2,71 2,63 

2,36 1,58 1,36 1,29 2,62 0,65 1,22 1,11 

 

A Tabela 25 apresenta os dados resultantes da análise do WipFrag nas 

alíquotas individuais, no somatório (somático) das alíquotas e no volume geral de 

material das pedreiras Mogiana e Nogueirense. A série de peneiras foi escolhida de 
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forma a representar melhor a curva granulométrica em toda sua extensão, além de 

conter as mesmas peneiras utilizadas no peneiramento do material, propiciando uma 

comparação direta nos resultados obtidos. 

 

Tabela 25 – Percentagens retidas em série de peneiras pela análise fotogranulométrica no WipFrag, 

para as pedreiras Mogiana e Nogueirense 

  Mogiana 
 

 
 

Nogueirense 

 
  

% passante 

 Alíquotas 
 

Geral Alíquotas 
 

Geral 

Pen. 1 2 3 4 
Somát 

 2 3 4 
Somát 

 

125,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,80 100,00 99,26 100,00 

60,00 100,00 96,58 100,00 100,00 99,14 100,00 96,39 97,80 100,00 98,10 98,38 

50,00 95,26 85,43 93,00 98,80 93,31 98,67 89,51 93,85 96,52 93,37 96,67 

45,00 86,24 74,79 86,66 95,68 85,93 95,29 87,54 90,14 93,62 90,50 94,43 

40,00 78,29 68,46 79,65 91,01 79,16 87,76 84,38 86,09 92,86 87,87 90,11 

38,00 77,68 68,46 77,69 86,16 77,19 84,23 82,35 86,09 91,52 86,75 88,14 

37,50 77,68 68,46 77,69 86,16 77,19 83,04 81,69 86,09 91,52 86,54 87,74 

35,00 75,11 66,20 74,34 83,28 74,69 78,70 79,19 83,13 90,95 84,55 85,84 

32,00 73,69 64,32 71,44 77,15 71,88 75,87 76,64 78,15 90,49 81,91 83,18 

30,00 71,42 61,07 70,12 75,86 69,60 72,62 74,84 74,39 88,47 79,38 81,14 

27,00 66,04 56,47 64,84 68,89 64,02 68,25 70,73 68,32 82,26 73,90 77,15 

25,00 59,18 53,35 60,49 66,42 59,65 63,33 65,55 64,41 78,84 69,75 74,36 

23,00 52,93 49,39 56,60 62,75 54,73 59,16 59,52 59,38 74,65 64,68 70,94 

20,00 39,73 36,50 43,55 50,47 42,26 46,67 53,98 51,81 65,41 57,19 64,24 

18,00 29,05 28,14 34,90 40,25 32,71 38,46 48,24 46,54 59,73 51,63 58,85 

15,00 17,97 18,70 22,08 28,07 21,66 25,87 39,65 36,39 48,96 41,77 50,24 

12,50 12,10 13,33 17,65 21,01 15,62 16,60 29,26 28,48 38,10 32,04 40,44 

9,50 6,53 7,54 11,38 12,97 9,34 9,71 16,76 16,76 21,80 18,50 27,11 

6,35 1,98 2,05 3,64 4,21 2,80 4,16 5,09 5,07 6,99 5,73 11,92 

4,75 0,62 0,84 1,51 1,61 1,04 2,87 2,11 2,12 2,35 2,26 6,39 

3,35 0,32 0,30 0,65 0,00 0,44 2,50 0,82 0,80 0,96 0,86 3,85 

2,36 0,22 0,17 0,35 0,28 0,24 2,35 0,45 0,41 0,52 0,46 2,91 

 

Pelas tabelas 24 e 25, é possível perceber que, na maioria das análises, o limite 

superior da granulometria do material se encontra na faixa de 50 mm, em 

conformidade com as especificações da Tabela 9. 

A Tabela 26 apresenta os valores de Qui-quadrado (R2) e soma dos quadrados 

residuais (RSS), dos ajustes realizados pelas funções Weibull e Logistic. 
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Tabela 26 – Parâmetros de qualidade - Qui-quadrado reduzido (R2) e soma dos quadrados residuais 

(RSS) - de todos os ajustes 

Função Parâm 
Peneiramento WipFrag Global D. P. 

MG SD NG SD MG SD NG SD   

Weibull 

R2 0,996 

 

0,003 0,994 0,002 0,991 0,005 0,996 0,002 0,993 0,005 

RSS 34,082 

 

22,793 44,228 14,093 243,416 119,396 108,687 48,125 153,145 118,782 

Logistic 

R2 0,997 0,002 0,997 

 

0,001 0,993 0,005 0,998 0,002 0,996 0,004 

RSS 28,382 13,577 21,238 9,921 173,217 113,827 53,330 35,625 99,839  102,199 

 

 

Embora as funções de distribuição (Weibull) e sigmoidal (Logístic) tenham se 

adaptado muito bem a todas as curvas de distribuição de tamanho de partículas 

(DTP), o ajuste Logístico parece ter fornecido valores D ligeiramente mais altos (Figura 

63). A Análise de Variância ANOVA verifica se houve diferença significativa entre 

médias de grupos diferentes e se há alguma influência nas vaiáveis independentes 

testadas pelo índice F . A ANOVA foi usada para comparar os valores D produzidos 

por ambas as funções. A saída ANOVA apresentada na Tabela 27 mostra que todos 

os valores de P são maiores que 0,05, significando que não há diferença entre os 

valores de D obtidos pelas funções Weibull ou Logistic com um intervalo de confiança 

de 95%. Esse resultado corrobora o desempenho satisfatório de ambas as funções 

na modelagem das curvas DTP (Tabela 26) e elimina a possibilidade de diferentes 

resultados visualmente sugeridos na Figura 63. 

 

Tabela 27 – Saída ANOVA unidirecional com nível de significância de 0,05 - Soma dos quadrados 

(SS), relações F e valores P - para comparação entre as funções de ajuste, Weibull e Logística 

D ANOVA MG NG 

Peneiramento WipFrag Peneiramento WipFrag 

D20 
SS 1,63 9,98 0,19 2,07 
F 1,37 9,72 0,13 1,70 

P 0,29 0,00 0,73 0,20 

D50 
SS 2,48 0,13 3,60 0,15 

F 2,40 2,16 0,17 0,04 

P 1,20 0,48 0,70 0,85 

D80 
SS 73,33 74,82 190,22 25,52 

F 2,21 4,58 0,96 1,24 

P 0,19 1,02 0,37 0,27 
 

A ANOVA também foi utilizada para comparar os métodos de Peneiramento e 

WipFrag (Tabela 28). Todos os valores de P são maiores que 0,05, o que significa que 
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os valores de D20, D50 e D80 gerados pelos dois métodos não são significativamente 

diferentes com um intervalo de confiança de 95%. Esse resultado indica que o método 

WipFrag poderia substituir o método de peneiramento (sieving) na análise DTP por 

uma distribuição de tamanho de partícula variando de 1 a 100 mm. A Figura 62 mostra 

as curvas médias de DTP obtidas pelos métodos Sieving e WipFrag, ilustrando a 

aderência dos resultados. 

 

Tabela 28 – Saída ANOVA unidirecional (nível de significância de 0,05) - Soma dos quadrados (SS), 

relações F e valores P - para comparação entre os métodos de determinação de DTP, Peneiramento 

e WipFrag 

D ANOVA MG NG 

Weibull Logistic Weibull Logistic 

D20 
SS 4,37 5,14 1,48 2,50 
F 3,49 6,08 1,15 2,06 

P 0,08 0,22 0,30 0,17 

D50 
SS 15,08 4,23 0,26 4,57 

F 3,13 0,75 0,05 0,53 

P 0,09 0,40 0,83 0,48 

D80 
SS 44,90 0,41 2,82 253,73 

F 2,09 0,01 0,11 3,41 

P 0,16 0,93 0,75 0,08 

 

 

Figura 62 – Comparação entre as curvas DTP obtidas em Peneiramento e WipFrag para amostras 

MG e NG. As barras de erro mostram o desvio padrão entre três medições 
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Figura 63 – Comparação de todos os valores D. As barras de erro representam os desvios padrão 

entre as repetições. Alinha reta horizontal representa a média de todos os valores D 

 

Na Figura 63, SIE IND são os valores do peneiramento, WF IND são as médias 

dos dados do WipFrag em cada análise de 3 repetições após o peneiramento, WF 

GRO são os dados agrupados no WipFrag de cada alíquota (3 repetições) e WF GLO 

são os resultados das 9 imagens agrupadas (3 alíquotas) após o peneiramento. WF 

REH IND é a média dos ensaios individuais e WF REH GRO é o resultado do 

agrupamento das três imagens no WipFrag com o material total da amostra 

(peneiramento + sobra da amostra inicial), conforme Figura 36. 

 

Com os resultados obtidos é possível afirmar que o WipFrag é capaz de 

fornecer a curva de distribuição de tamanho de partículas de um desmonte de acordo 

com a realidade física dos fragmentos. 
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6.3.2 Resultado das análises fotogranulométricas 

 

As análises fotogranulométricas realizadas no WipFrag geraram arquivos com 

os gráficos de distribuição granulométrica da contagem dos blocos e da simulação do 

cálculo de distribuição granulométrica utilizando a equação Swebrec (Equação (39)). 

A Figura 64 do desmonte do dia 18/01/2019, na Pedreira Mogiana, exemplifica os 

resultados obtidos. 

 

 

Figura 64 – Resultado da análise do WipFrag no desmonte realizado no dia 18/01/2019 na Pedreira 

Mogiana, sem ajuste de variáveis de plano de fogo 

 

Na apresentação inicial da Figura 64, a curva em azul representa a contagem 

dos blocos em todas as imagens do plano de fogo em questão realizada pelo software, 

sendo considerada a distribuição granulométrica estimada do desmonte. A curva em 

vermelho representa o cálculo realizado pela função Swebrec no WipFrag, com os 

parâmetros pré-estabelecidos pelo software. É possível observar que, apesar da 

aproximação das curvas, estas ainda não estão ajustadas. Desse modo, os valores 
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foram alterados manualmente, sendo inseridos os valores reais do plano de fogo, 

conforme Figura 65. 

 

 

Figura 65 - Resultado da análise do WipFrag no desmonte realizado no dia 18/01/2019 na Pedreira 

Mogiana, com a correção das variáveis do plano de fogo 

 

 Com os dados corrigidos do plano de fogo, as curvas são mais bem ajustadas 

para a porção mais grosseira dos fragmentos. A porção mais fina não se ajusta de 

forma satisfatória, como esperado. Além disso, o fator de rocha cresce 

significativamente, variando de 5,10 para 13,60, o que, pelos cálculos sugeridos na 

Equação (25) com os dados do plano de fogo atribuídos, atingiria um valor máximo de 

9,02, apontando assim uma necessidade de correção no mesmo. 

Os dados obtidos foram também analisados com recursos de planilha 

eletrônica Microsoft Excel (Figura 66), reproduzindo a curva em um gráfico de 

dispersão.  
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Figura 66 – Gráfico de dispersão dos Dados do desmonte do dia 18/01/2019, na Pedreira Mogiana 

(curva estimada) 

As figuras 67 e 68 apresentam os gráficos de dispersão de distribuição de 

tamanhos de partículas gerados pelo WipFrag para a Pedreira Mogiana e 

Nogueirense, respectivamente. 

 

 

 

Figura 67 – Gráfico de dispersão de distribuição de partículas geradas pelo WipFrag da Pedreira 

Mogiana 
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Figura 68 – Gráfico de dispersão de distribuição de partículas geradas pelo WipFrag da Pedreira 

Nogueirense 

 

As figuras 67 e 68 mostram que a variação na curva granulométrica da Pedreira 

Mogiana é mais expressiva que na Pedreira Nogueirense, mostrando maior variação 

no resultado de fragmentação dos desmontes. 

Na Pedreira Mogiana (Figura 67), a bancada 1 apresentou maior fragmentação. 

As bancadas 3 e 23 apresentaram fragmentação um pouco mais grosseiras, sendo 

ligeiramente maior a fragmentação na bancada 3. A bancada 2 apresentou a 

fragmentação mais grosseira das direções analisadas. 

Na Pedreira Nogueirense, a maior fragmentação é apresentada na bancada 3. A 

bancada 23 apresentou melhor fragmentação em relação à bancada 1. A bancada 2 

apresentou a fragmentação mais grosseira, levando em conta a média do tamanho de 

partículas. 

Nos desmontes em que a amarração foi executada em V (Tabela 8), a 

granulometria se apresentou ligeiramente mais grosseira em comparação aos 

desmontes na mesma bancada com amarração em linha. 

A curva de distribuição granulométrica do WipFrag pode ser considerada como a 

curva estimada, conforme o item 5.2.1, mostrando a confiabilidade e 
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representatividade de sua utilização. A aquisição dos dados de entrada, deve seguir 

minuciosamente as diretrizes do fabricante para melhor acurácia na saída dos dados.  

A delineação automática do software economiza tempo para a análise, entretanto, 

apresenta muitos erros na seleção dos blocos, sendo necessário um delineamento 

manual, o que permite a edição de áreas ocupadas por finos, mas demanda maior 

tempo e trabalho excessivo por parte do analista. Conforme recomendações de Silva 

(2015), este fator é uma deficiência importante na utilização do software, ainda mais 

quando se tem um número elevado de imagens a serem tratadas, demandando tempo 

e atenção excessivos do analista. Outro fator importante a ser considerado é a 

sobreposição de material, o que ocasiona a redução do tamanho ou até a divisão de 

algumas partículas, representando erros na definição de tamanho de partículas.  

Ainda conforme comprovações de Silva (2015), a resolução da imagem também 

pode não permitir a definição das partículas quando estas são muito finas, limitando o 

tamanho da granulometria nesta porção. Este fator deve ser definido e observado no 

momento da tomada das imagens. Nos casos estudados, partículas de tamanho 

inferior à 10 mm não puderam ser analisadas. 

 

6.4 Resultados dos cálculos teóricos de blastabilidade 

 

Os dados de curva granulométrica estimada fornecidos pelo WipFrag e 

calculados pelos modelos de blastabilidade Kuz-Ram, KCO e Kuz-Ram Modificado 

foram plotados em gráficos no Microsoft Excel. Foram elaborados quatro gráficos de 

dispersão, sendo um primeiro com as curvas sem ajustes, um segundo com ajuste de 

C(A), um terceiro gráfico com ajustes C(A) e C(n80) e finalmente um gráfico com 

ajustes C(A), C(n80) e C(n20). 

As figuras 69 e 70 apresentam a nuvem de dados, sem ajustes, das pedreiras 

Mogiana e Nogueirense, respectivamente. 
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Figura 69 – Curvas granulométricas reais e dos modelos de blastabilidade da Pedreira Mogiana sem 

ajustes 

 

Figura 70 – Curvas granulométricas reais e dos modelos de blastabilidade da Pedreira Nogueirense 

sem ajustes 

 

Nos gráficos de dispersão a legenda em quadrado () representa as curvas do 

WipFrag, em triângulo (), as curvas do modelo Kuz-Ram, em hexágono () as curvas 

do modelo KCO e em círculo () o modelo Kuz-Ram Modificado, as descrições 
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representam o número da bancada, a data do desmonte e o método utilizado (WF 

para WipFrag, KR para Kuz-Ram, KCO para KCO e KRM para Kuz-Ram Modificado). 

É possível observar, pelas figuras 69 e 70 que a variação das curvas na 

Pedreira Mogiana é maior que a variação na Pedreira Nogueirense, mostrando maior 

heterogeneidade para a primeira pedreira.  

Os resultados individuais de comparação, em cada desmonte, foram avaliados 

e seus gráficos de distribuição granulométrica são apresentados no apêndice 1, sendo 

aqui representados pelo desmonte da Pedreira Mogiana no dia 18/01/2019. 

A Figura 71 apresenta o gráfico estimado e dos modelos de blastabilidade na 

Pedreira Mogiana no desmonte do dia 18/01/2019 sem ajustes. 

 

 

Figura 71 – Curvas granulométricas dos modelos de blastabilidade Kuz-Ram, KCO e Kuz-Ram 

modificado e curva granulométrica estimada (WipFrag) do desmonte da Pedreira Mogiana no dia 

18/01/2019, sem ajustes 

 

Pelo gráfico, é possível observar uma pequena discrepância dos modelos Kuz-

Ram e KCO em relação à curva estimada. Por sua vez, o modelo Kuz-Ram modificado 

apresenta uma maior divergência em comparação aos demais modelos. 

A Tabela 29 apresenta a abertura das peneiras nos índices P1, P5, P10, P20, P25, 

P50, P75, P80, P90 e P99, dos cálculos dos modelos de blastabilidade, sem ajuste, no 

desmonte da Pedreira Mogiana do dia 18/01/2019 e os relativos desvio padrão em 

relação à curva estimada obtida pelo WipFrag.  
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Tabela 29 – Abertura das peneiras nas percentagens passantes de 1%, 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 

75%, 80%, 90% e 99% em relação aos modelos de blastabilidade e a curva estimada do desmonte 

da Pedreira Mogiana no dia 18/01/2019 sem ajustes 

Px Abertura da peneira Desvio Padrão 

 KR KCO KRM WipFrag KR KCO KRM 

P1 29,21 12,50 14,07 27,40 1,28 10,54 9,43 

P5 69,07 52,38 44,22 70,40 0,94 12,74 18,51 

P10 101,00 87,40 73,31 95,70 3,75 5,87 15,83 

P20 150,12 140,89 124,20 137,00 9,27 2,75 9,05 

P25 171,66 164,03 148,47 154,67 12,02 6,62 4,39 

P50 273,11 272,70 275,37 253,51 13,86 13,57 15,46 

P75 393,81 411,11 448,10 393,29 0,37 12,60 38,76 

P80 426,11 451,51 497,64 429,23 2,21 15,76 48,37 

P90 514,81 572,67 639,99 561,24 32,83 8,08 55,69 

P99 742,33 961,81 1041,45 914,91 122,03 33,16 89,48 

 

Os valores para as curvas sem os ajustes apontam para uma melhor 

aproximação para o cálculo de blastabilidade Kuz-Ram na porção dos finos, de P1 a 

P10, para o modelo KCO nas regiões P20, P50, e acima de P90. Já para o modelo Kuz-

Ram Modificado, as maiores aproximações está em P25, conforme os desvios padrão 

calculados. 

Na Tabela 30 são apresentados os valores de P50 obtidos pelo WipFrag e os 

valores de X50 calculados pelos modelos de blastabilidade nos desmontes das 

pedreiras estudados sem ajustes. 
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Tabela 30 – Valores de D50 sem ajustes nos desmontes estudados 

Pedreira Mogiana 
 

D50 

Bancada Data KR KCO KRM WF 

1 04/04/2019 258,96 258,58 261,11 252,34 

15/02/2019 265,94 274,79 282,28 315,68 

16/07/2018 295,46 305,28 309,32 332,69 

18/01/2019 273,11 272,70 275,37 253,51 

2 02/05/2018 258,96 258,58 261,12 418,00 

19/03/2019 281,49 290,85 298,77 491,60 

22/08/2017 361,04 373,04 367,98 581,33 

25/04/2018 308,74 319,01 317,74 722,16 

23 28/12/2018 301,94 311,96 320,45 517,11 

3 13/07/2017 365,06 377,22 375,71 467,80 

Pedreira Nogueirense 
 

D50 

Bancada Data KR KCO KRM WF 

1 10/03/2016 382,78 382,25 374,26 475,46 

14/09/2018 384,23 397,01 388,30 297,66 

2 11/04/2018 303,87 313,99 312,74 397,45 

16/01/2017 320,44 331,12 331,56 383,04 

23/10/2018 311,62 322,00 322,43 251,69 

23 14/11/2018 335,66 346,85 347,31 296,95 

3 14/12/2018 327,24 338,15 338,60 211,66 

19/07/2019 265,10 273,94 279,40 341,12 

 

Os valores de D50 para a Pedreira Mogiana apontam maior proximidade do 

valor estimado para os modelos KCO e Kuz-Ram modificado. Neste caso ocorreram 

maiores variações entre o valor estimado e o calculado, chegando a diferenças em 

torno de 410 mm (38%). Já os cálculos dos modelos para a Pedreira Nogueirense 

apresentam números mais próximos do estimado, tendo como valor máximo 127 mm 

(8%) de variação, representando maior proximidade. Neste caso o modelo Kuz-Ram 

apresentou melhor desempenho. Valores calculados mais próximos do valor estimado 
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representam menor ajuste do fator de rocha (C(A)) e, portanto, melhor eficiência do 

modelo. 

 

6.4.1 – Ajuste do fator de rocha (A) 

 

Com os dados do desmonte e cálculos padrão de blastabilidade foi ajustado o 

fator de rocha, utilizando o fator de correção C(A), de forma a coincidir os X50 (P50) 

dos modelos de blastabilidade com o P50 obtido pelo WipFrag, conforme apresentado 

pela Figura 72.  

 

 

Figura 72 – Curvas granulométricas dos modelos de blastabilidade Kuz-Ram, KCO e Kuz-Ram 

modificado e curva granulométrica estimada (WipFrag) do desmonte da Pedreira Mogiana no dia 

18/01/2019, com ajuste do C(A) em X50 

  

Os valores de percentagem passante e seus desvios padrão em relação à curva 

estimada são apresentados pela Tabela 31. 
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Tabela 31 – Abertura das peneiras nas percentagens passantes de 1%, 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 

75%, 80%, 90% e 99% em relação aos modelos de blastabilidade e a curva estimada do desmonte 

da Pedreira Mogiana no dia 18/01/2019, com ajuste de C(A) 

P(X) Abertura da peneira Desvio Padrão 

 KR KCO KRM WipFrag KR KCO KRM 

P1 27,11 12,24 12,02 27,40 0,20 10,72 10,87 

P5 64,12 49,53 38,89 70,40 4,44 14,75 22,28 

P10 93,77 81,95 65,30 95,70 1,37 9,72 21,49 

P20 139,36 131,38 112,10 137,00 1,67 3,98 17,61 

P25 159,36 152,77 134,60 154,67 3,32 1,34 14,19 

P50 253,51 253,51 253,51 253,51 0,00 0,00 0,00 

P75 365,59 382,71 417,67 393,29 19,59 7,48 17,24 

P80 395,57 420,65 465,05 429,23 23,80 6,07 25,33 

P90 477,91 534,99 601,88 561,24 58,92 18,56 28,73 

P99 689,13 908,59 991,46 914,91 159,65 4,47 54,13 

  

A Tabela 31 mostra que, com o ajuste do fator de rocha em P50, o modelo KCO 

se aproxima de forma mais adequada à curva estimada em toda a extensão desta nas 

porções acima de P25. O modelo Kuz-Ram Modificado apresenta distanciamento entre 

a curva teórica e a curva estimada, na porção fina, maior do que quando sem ajuste 

C(A), nesse caso, devido ao valor n, que rege a sinuosidade da curva. Para o modelo 

Kuz-Ram, a correção de C(A) otimiza apenas a porção da curva abaixo do P50, exceto 

em P5, resultando em maior distância à curva estimada na porção acima desse valor 

nesta análise. 

A Tabela 32 apresenta os valores reais (A) obtidos pelo WipFrag, os valores de 

A ajustados em P50 e o fator de ajuste C(A) para os desmontes estudados nas 

pedreiras Mogiana e Nogueirense. 
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Tabela 32 – Valores de fator de rocha A calculados e ajustados em P50 e fator de ajuste C(A) para os 

desmontes estudados 

    A ajustado  C(A)  

 Bancada Desmonte A KR KCO KRM KR KCO KRM 

Pedreira 
Mogiana 

1 04/04/2019 9,02 8,79 8,80 8,72 0,97 0,98 0,97 

1 18/01/2019 9,02 8,38 8,39 8,31 0,93 0,93 0,92 

1 15/12/2019 9,02 10,71 10,36 10,09 1,19 1,15 1,12 

1 16/07/2018 9,02 10,16 9,83 9,70 1,13 1,09 1,08 

2 02/05/2018 9,02 14,56 14,58 14,44 1,61 1,62 1,60 

2 19/03/2019 9,02 15,76 15,25 14,85 1,75 1,69 1,65 

2 25/04/2018 9,02 21,11 20,42 20,51 2,34 2,26 2,27 

2 22/08/2017 9,02 14,53 14,06 14,26 1,61 1,56 1,58 

23 28/12/2018 9,02 15,45 14,95 14,56 1,71 1,66 1,61 

3 13/07/2017 9,02 11,56 11,19 11,23 1,28 1,24 1,25 

Pedreira 
Nogueirense 

1 10/03/2016 8,35 10,37 10,38 10,61 1,24 1,24 1,27 

1 14/09/2018 8,35 6,47 6,26 6,40 0,77 0,75 0,77 

2 11/04/2018 8,35 10,92 10,57 10,61 1,31 1,27 1,27 

2 16/01/2017 8,35 9,98 9,66 9,64 1,20 1,16 1,16 

2 23/10/2018 8,35 6,74 6,52 6,52 0,81 0,78 0,78 

23 14/11/2018 8,35 7,39 7,15 7,14 0,88 0,86 0,86 

3 14/12/2018 8,35 5,40 5,22 5,22 0,65 0,63 0,63 

3 19/07/2019 8,35 10,74 10,39 10,19 1,29 1,25 1,22 

 

Pelos valores de ajuste de fator de rocha (A) (Tabela 32), é possível perceber 

que não há um padrão de ajuste quando se executam desmontes em uma mesma 

bancada, com variações em torno de 40% em algumas bancadas, como o caso da 

bancada 2 da Pedreira Mogiana. Entretanto, o desmonte do dia 25/04/2018 teve vários 

furos obstruídos, o que colaborou para uma fragmentação mais grosseira e, 

consequentemente, maiores ajustes neste evento. Nos 18 desmontes estudados, 

apenas este apresentou grande variação e relevante alteração no plano de fogo 

devido à obstrução de furos. 

Em termos gerais, os valores de C(A) para uma mesma bancada e, portanto, 

mesmas condições de direção de avanço em relação às famílias de descontinuidade, 

não se apresentam tão próximos quanto esperado. Essa diferença se dá devido ao 

grande número de variáveis dentro de um plano de fogo e, principalmente, pela 

variação da litologia. A distribuição dos furos em um maciço, dificilmente posiciona 

estes de maneira análoga em um possível bloco entre descontinuidades, gerando 

resultados distintos como os observados nos exemplos aqui estudados. Furos 

alocados mais próximos aos planos de descontinuidade produzem resultado distinto 
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daqueles alocados mais ao centro do bloco formado pelos planos das 

descontinuidades. 

Além disso, cada maciço rochoso possui características próprias. 

Os ajustes de A se mostraram necessários em todos os desmontes realizados 

em todos os modelos. 

Fatores de rochas mais baixos representam fragmentação mais fina. 

 

6.4.2 – Fator de correção de índice de uniformidade (C(n)) 

 

Após utilizado o fator C(A), foi realizado o ajuste do fator de correção C(n80), 

cujo gráfico é apresentado na Figura 73. O ajuste de C(n80) foi realizado buscando 

ajustar cada curva teórica à curva estimada em P80, obtendo o valor n2 (índice de 

uniformidade 2), ajustando a porção de fragmentação mais grosseira, acima do P50, 

sendo denominado o ajuste de C(n80). Os valores são mais bem aproximados, em 

termos gerais, para o método KCO acima de P20, com a exceção do P75, conforme 

observado nas Figura 73 e Tabela 33. Os ajustes nos finos, abaixo de P20 são mais 

bem representados no modelo Kuz-Ram. 

 

 

Figura 73 – Curvas granulométricas dos modelos de blastabilidade Kuz-Ram, KCO e Kuz-Ram 

modificado e curva granulométrica estimada (WipFrag) do desmonte da Pedreira Mogiana no dia 

18/01/2019, com ajustes C(A) e C(n80) 
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A Tabela 33 apresenta os valores de percentagem passante e seus desvios 

padrão em relação à curva granulométrica estimada para o desmonte em questão 

com ajustes em A e n2. 

 

Tabela 33 – Abertura das peneiras nas percentagens passantes de 1%, 5%, 10%, 20%,  25%, 50%, 

75%, 80%, 90% e 99% em relação aos modelos de blastabilidade e a curva estimada do desmonte 

da Pedreira Mogiana no dia 18/01/2019 com os ajustes de C(A) e C(n80) 

P(X) Abertura da peneira (mm) Desvio Padrão 

 KR KCO KRM WipFrag KR KCO KRM 

P1 17,99 9,90 17,99 27,40 6,66 12,37 6,66 

P5 49,82 44,87 49,82 70,40 14,55 18,05 14,56 

P10 78,12 76,88 78,12 95,70 12,43 13,31 12,43 

P20 124,86 126,93 124,86 137,00 8,58 7,12 8,58 

P25 146,34 148,87 146,34 154,67 5,89 4,10 5,89 

P50 253,51 253,51 253,51 253,51 0,00 0,00 0,00 

P75 391,01 389,25 391,01 393,29 1,62 2,86 1,61 

P80 429,23 429,23 429,23 429,23 0,00 0,00 0,00 

P90 536,91 549,85 536,91 561,24 17,21 8,06 17,20 

P99 827,99 942,01 828,01 914,91 61,46 19,16 61,45 

 

O ajuste conjunto de C(A) e C(n80) aproxima as curvas teóricas de cada modelo 

de blastabilidade à curva estimada de forma bastante precisa em comparação à 

utilização dos modelos sem o ajuste nos valores acima de P50, mas apresenta um 

distanciamento nas porções abaixo desse ponto, conforme é possível se observar 

comparando as tabelas 29, 31 e 33. Pelos desvios padrão desta última tabela, as 

adequações dos modelos são bastante significativas para o fator de correção de n, 

gerando resultados representativos da realidade da fragmentação do desmonte e na 

prevenção de geração de matacões.  Nesse caso, os ajustes foram mais favoráveis 

ao modelo KCO em todos os pontos analisados, exceto em P75, sendo mais bem 

ajustado aos demais modelos. 

Para um ajuste na porção mais fina da cura de distribuição granulométrica foi 

realizado um ajuste em relação a porção inferior da curva, ou seja, abaixo de X50 de 

modo a coincidir os valores de D20 estimado e teórico, com o ajuste de índice de 

uniformidade C(n20) para obtenção de n1, mantendo o ajuste C(n80) para os valores 

acima de X50. O gráfico de distribuição de partículas com os ajustes é apresentado 

pela Figura 74. 
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Figura 74 – Curvas granulométricas dos modelos de blastabilidade Kuz-Ram, KCO e Kuz-Ram 

modificado e curva granulométrica estimada (WipFrag) do desmonte da Pedreira Mogiana no dia 

18/01/2019, com ajustes C(A), C(n20) e C(n80) 

 

Após os ajustes os valores de índice de uniformidade variam em cada faixa 

estudada. Quando os valores de D20 e D80 são ajustados, o valor de n1 no desmonte 

do exemplo é 1,85 e o valor de n2 é 1,60 para o modelo Kuz-Ram. 

Em todos os desmontes observados, o índice de uniformidade aumenta com a 

diminuição da granulometria, para todos os modelos, o que mostra a variação desse 

índice das diferentes faixas granulométricas da curva de distribuição de tamanho 

abaixo de P80. 

A Tabela 34 apresenta os valores de percentagem passante para os ajustes 

realizados em A, n1 e n2 e seus desvios padrão. 
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Tabela 34 – Abertura das peneiras nas percentagens passantes de 1%, 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 

75%, 80%, 90% e 99% em relação aos modelos de blastabilidade e a curva estimada do desmonte 

da Pedreira Mogiana no dia 18/01/2019 com os ajustes de C(A), C(n20) e C(n80) 

P(X) Abertura da peneira (mm) Desvio Padrão 

 KR KCO KRM WipFrag KR KCO KRM 

P1 25,58 15,81 25,53 27,40 1,28 8,20 1,32 
P5 61,87 55,93 61,79 70,40 6,03 10,23 6,09 

P10 91,37 88,69 91,29 95,70 3,06 4,96 3,12 

P20 137,00 137,00 137,00 137,00 0,00 0,00 0,00 

P25 157,45 157,79 157,38 154,67 1,97 2,20 1,92 

P50 253,51 253,51 253,51 253,51 0,00 0,00 0,00 

P75 391,01 389,25 391,01 393,29 1,62 2,86 1,61 

P80 429,23 429,23 429,23 429,23 0,00 0,00 0,00 

P90 536,91 549,85 536,91 561,24 17,21 8,06 17,20 

P99 827,99 942,01 828,01 914,91 61,46 19,16 61,45 

 

Para o modelo Kuz-Ram, o ajuste em C(A), C(n20) e C(n80), se mostrou com 

pontos mais distantes da curva estimada quando comparados ao ajuste apenas em A 

na porção abaixo de X50. Para os demais modelos, houve maior aproximação nessa 

faixa (Tabela 31 e Tabela 34). No entanto, quando utilizados os dados abaixo de 

20mm como em Braga (2018), a confiabilidade dos resultados pode ser reduzida 

devido à qualidade das imagens e acurácia do WipFrag. 

Uma vez ajustadas as curvas e definidos os valores de n1 e n2, para um ajuste 

ainda mais preciso da curva de distribuição granulométrica, foi proposto o ajuste 

gradual do índice de uniformidade (nx) entre os valores de P20 e P80, mantendo o ajuste 

gradual de P20 até P1, conforme as equações (63), (64) e (65) propostas. Os valores 

acima de D80, assumiram índice de uniformidade fixo n2. 

 

𝜑 = (
𝑛1 − 𝑛2

𝑋80 − 𝑋20
) 

 

Equação (63) 

 

Em que: 

ᵠ é o índice de gradiente médio dos valores intermediários de n;  

X20 é o tamanho da peneira a qual 20% do material é passante; 

X80 é o tamanho da peneira a qual 80% do material é passante. 
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𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑋𝑥;  𝑛𝑥 = 𝑛𝑥+1 + 𝜑 

 

Equação (64) 

 

𝑆𝑒 𝑋𝑥 > 𝑋80 ; 𝑛 = 𝑛80 

Em que Xx é o tamanho da peneira no ponto avaliado. 

 

Equação (65) 

Vale ressaltar que o índice x não representa a percentagem passante quando 

não definidos, como em X20 e X80. 

 A Figura 75 mostra os valores ajustados de acordo com os valores de n 

das equações (63), (64) e (65). 

 

 

Figura 75 – Curvas granulométricas dos modelos de blastabilidade Kuz-Ram, KCO e Kuz-Ram 

modificado e curva granulométrica estimada (WipFrag) do desmonte da Pedreira Mogiana no dia 

18/01/2019, com ajustes C(A), e variação do índice de uniformidade 

 

A Tabela 35 mostra os valores de n para os Dn do desmonte do dia 18/01/2019, 

com ajustes em D20 e D80 com n variável ao longo da curva de distribuição. O valor nx 

corresponde ao valor de n em Dx. 
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Tabela 35 – Abertura das peneiras nas percentagens passantes de 1%, 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 

75%, 80%, 90% e 99% em relação aos modelos de blastabilidade e a curva estimada do desmonte 

da Pedreira Mogiana no dia 18/01/2019 com os ajustes de C(A), C(n20) e C(n80) com n variável 

 KR KCO KRM WF Desvio Padrão 

 % 
passante 

x 
(mm) 

nx 
x 

(mm) 
nx x (mm) nx 

x 
(mm) KR KCO KRM 

D01 1 28,47 1,94 18,36 1,92 28,47 1,94 27,40 0,76 6,39 0,76 

D05 5 64,48 1,90 58,66 1,89 64,48 1,90 70,40 4,19 8,30 4,19 

D10 10 93,30 1,88 90,39 1,87 93,30 1,88 95,70 1,70 3,75 1,70 

D20 20 137,00 1,84 137,00 1,84 137,00 1,84 137,00 0,00 0,00 0,00 

D25 25 156,56 1,82 157,10 1,83 156,56 1,82 154,67 1,34 1,72 1,34 

D50 50 253,54 1,75 253,51 1,77 253,54 1,75 253,51 0,02 0,00 0,02 

D75 75 388,32 1,63 387,04 1,69 388,32 1,63 393,29 3,51 4,42 3,51 

D80 80 429,23 1,60 429,23 1,66 429,23 1,60 429,23 0,00 0,00 0,00 

D90 90 536,91 1,60 549,85 1,66 536,90 1,60 561,24 17,20 8,05 17,21 

D99 99 827,99 1,60 942,01 1,66 827,97 1,60 914,91 61,46 19,16 61,48 

  

Pelas tabelas 34 e 35 é possível observar que os valores das porções de 

granulometria mais fina, de D1 a D50, são mais bem ajustados à curva estimada com 

a variação do índice de uniformidade, conforme proposto. No entanto, os valores 

acima de D50 sofrem maiores variações. 

Esses ajustes realizados nos 18 desmontes estudados são apresentados na 

Tabela 36, em que a coluna eventos representa o número de eventos onde o ajuste 

gradual da curva teórica obteve melhor aproximação à curva estimada em relação ao 

ajuste não gradual em C(n20) e C(n80). A coluna % apresenta a percentagem de 

eventos onde a aproximação gradual foi melhor que a não gradual. As colunas de 

médias representam as médias das colunas anteriores nos três modelos estudados. 

 

Tabela 36 – Comparativo entre ajustes C(n20) e C(n80) x ajuste C(nx)  

 Kuz-Ram KCO KRM Médias 

 Eventos % Eventos % Eventos % Eventos % 
D01 16,00 88,89 18,00 100,00 16,00 88,89 16,67 92,59 

D05 18,00 100,00 18,00 100,00 17,00 94,44 17,67 98,15 

D10 16,00 88,89 18,00 100,00 16,00 88,89 16,67 92,59 

D20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D25 13,00 72,22 16,00 88,89 13,00 72,22 14,00 77,78 

D50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D75 7,00 38,89 7,00 38,89 7,00 38,89 7,00 38,89 

D80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,56 0,33 1,85 

D99 0,00 0,00 1,00 5,56 1,00 5,56 0,67 3,70 
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Assim, os ajustes graduais em D5, por exemplo, obtiveram maior proximidade 

da curva estimada em 18 desmontes, ou seja, em 100% dos casos estudados para o 

modelo Kuz-Ram e KCO, e 17 melhores aproximações para o modelo Kuz-Ram 

Modificado, representando 94,44% dos casos estudados, com média de 17,67 

eventos ou 98,15% de melhor ajuste para esta fração (Tabela 36).  

Os ajustes graduais são mais bem aproximados quando os fragmentos são 

inferiores a D50 (Tabela 36). Sendo assim, a aplicação deste ajuste dever ser utilizado 

apenas para a porção inferior da curva (abaixo de D50), e utilizado o valor n2 para os 

valores acima de D50. Os valores de D20, D50 e D80, são os mesmos para todos os 

casos, uma vez que os ajustes foram realizados de forma a coincidir os gráficos 

nesses pontos, nos locais estudados. 

A Tabela 37 apresenta a percentagem de eventos (desmontes) em que o valor 

ajustado é mais próximo do valor estimado para cada percentagem passante (D). Os 

dados contemplam as duas pedreiras estudadas, contabilizando dezoito desmontes. 

As simulações correspondem à S sem ajuste, A com ajuste apenas em A, A80 com 

ajuste em A e n80, A8020 com ajuste em A, n80 e n20 pontualmente e INT com ajuste 

gradual (com n variando de n80 a n0, passando por n20). 

Pelos dados da Tabela 37, os valores abaixo de D50 tem maior aproximação da 

curva estimada com ajuste gradual (INT). Para os valores acima de D50 os 

melhores ajustes são quando ajustados o fator de rocha A em D50 e n em n80, 

pontualmente, ou seja, adotando o valor n2 para o índice de uniformidade em toda 

essa faixa em n80. Assim, nos maciços estudados, os ajustes devem ser realizados 

em duas componentes, uma para a faixa granulométrica abaixo de D50 e outra acima 

desta. 

Pelos dados da Tabela 37, os valores abaixo de D50 tem maior aproximação da 

curva estimada com ajuste gradual (INT). Para os valores acima de D50 os 

melhores ajustes são quando ajustados o fator de rocha A em D50 e n em n80, 

pontualmente, ou seja, adotando o valor n2 para o índice de uniformidade em toda 

essa faixa em n80. Assim, nos maciços estudados, os ajustes devem ser realizados 

em duas componentes, uma para a faixa granulométrica abaixo de D50 e outra acima 

desta. 
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Tabela 37 – Comparativo entre as curvas sem ajuste e com ajustes 

Mogiana 

KR 

D S A A80 A8020 INT 

D01 11,11 27,78 0,00 11,11 50,00 
D05 22,22 11,11 0,00 0,00 66,67 

D10 0,00 5,56 0,00 11,11 83,33 

D20 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

D25 0,00 5,56 5,56 27,78 61,11 

D50 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

D75 5,56 0,00 61,11 0,00 33,33 

D80 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

D90 0,00 16,67 83,33 0,00 0,00 

D99 16,67 27,78 55,56 0,00 0,00 

KCO 

D S A A80 A8020 INT 

D01 11,11 0,00 0,00 0,00 88,89 
D05 5,56 11,11 0,00 0,00 83,33 

D10 5,56 16,67 0,00 0,00 77,78 

D20 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

D25 0,00 16,67 0,00 11,11 72,22 

D50 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

D75 0,00 11,11 61,11 0,00 27,78 

D80 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

D90 11,11 5,56 83,33 0,00 0,00 

D99 22,22 38,89 33,33 0,00 5,56 

KRM 

D S A A80 A8020 INT 

D01 0,00 0,00 0,00 11,11 88,89 

D05 0,00 0,00 0,00 5,56 94,44 

D10 0,00 0,00 0,00 11,11 88,89 

D20 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

D25 0,00 0,00 5,56 27,78 66,67 

D50 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

D75 0,00 11,11 55,56 0,00 33,33 

D80 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

D90 11,11 27,78 55,56 0,00 5,56 

D99 16,67 16,67 66,67 0,00 0,00 

 

Para os casos estudados, dentro do objetivo proposto, os ajustes sugeridos 

melhoram a representatividade dos modelos e os aproximam da resposta física real 

do resultado dos desmontes do plano de fogo. Cada maciço rochoso precisa ser 

avaliado para a aplicação da melhor forma de predição da curva de distribuição 

granulométrica. 

A utilização de um modelo de fragmentação para a porção mais fina da curva 

de distribuição de tamanho de partículas (abaixo de P50) e outro modelo para a porção 
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mais grossa (acima de P50) deve ser considerado como um modelo de duas 

componentes conjugado, de acordo com a litologia local. 

A qualidade dos dados de entrada é de extrema importância as variações 

destes dados devem ser cuidadosas e criteriosas de forma a reduzir a probabilidade 

de erro e se ter maior acurácia da representação física na otimização do desmonte 

em todas as etapas de análise, corroborando para resultados mais representativos da 

realidade física. 

Foi realizada uma análise de sensibilidade de variáveis do plano de fogo, 

simulando um aumento de 10% em cada variável no desmonte da Pedreira Mogiana 

no dia 15/02/2019. A Tabela 38 apresenta a variação percentual das percentagens 

passantes (Dx) das curvas de distribuição de tamanho de partículas teóricas em 

relação à curva estimada, quando aplicado esse aumento, em que D é o diâmetro do 

furo, L é o comprimento da carga, B é o afastamento, S é o espaçamento, W é o 

desvio de perfuração, H é a altura do furo, VODe é a velocidade de detonação RWS é 

a energia relativa do explosivo, Qe é a massa do explosivo por furo, k é a razão de 

carga Ee é a energia relativa em massa do explosivo em relação ao ANFO, UCS é a 

resistência à compressão uniaxial e RDI é a densidade da rocha intacta. A Tabela 38 

mostra que a maior variação acontece quando se varia a VODe e k (em torno de 

5,50%). As demais variáveis apresentam menores variações. Cada uma das variáveis 

contribui para o deslocamento da curva de distribuição, sendo estas com variações 

pequenas quando tratadas individualmente, porém, necessitando de maior atenção 

se observadas em conjunto. Assim, o controle sistemático destas variáveis é de suma 

importância para a correta predição da distribuição granulométrica dos desmontes. 
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Tabela 38 – Deslocamento das curvas teóricas de distribuição de tamanho de partículas em 

relação à curva estimada com variação de 10% 

KR 

 D L B S W H 
VOD 

e 
RWS Qe k Ee UCS RDI 

D01 5,00 23,34 9,10 8,35 1,05 4,05 5,85 5,85 1,60 5,85 5,85 3,78 1,02 

D05 3,05 13,77 5,12 5,70 0,65 3,10 5,85 5,85 1,60 5,85 5,85 3,78 1,02 

D10 2,20 9,78 3,30 4,55 0,47 2,68 5,85 5,85 1,60 5,85 5,85 3,78 1,02 

D20 1,32 5,78 1,38 3,37 0,28 2,25 5,85 5,85 1,60 5,85 5,85 3,78 1,02 

D25 1,02 4,45 0,72 2,97 0,22 2,11 5,85 5,85 1,60 5,85 5,85 3,78 1,02 

D50 0,00 0,00 1,60 1,60 0,00 1,60 5,85 5,85 1,60 5,85 5,85 3,78 1,02 

D75 0,80 3,38 3,47 0,54 0,17 1,21 5,85 5,85 1,60 5,85 5,85 3,78 1,02 

D80 0,97 4,09 3,88 0,31 0,21 1,12 5,85 5,85 1,60 5,85 5,85 3,78 1,02 

D90 1,37 5,78 4,86 0,23 0,30 0,92 5,85 5,85 1,60 5,85 5,85 3,78 1,02 

D99 2,16 8,96 6,79 1,28 0,47 0,53 5,85 5,85 1,60 5,85 5,85 3,78 1,02 

KCO 

 D L B S W H 
VOD 

e 
RWS Qe k Ee UCS RDI 

D01 10,98 54,25 14,74 15,09 2,25 5,56 1,47 1,29 0,28 1,29 2,13 0,38 0,80 

D05 4,92 22,40 7,07 7,80 1,04 3,58 4,45 4,39 1,17 4,39 6,74 1,61 3,71 

D10 3,13 13,95 4,34 5,60 0,67 2,93 5,15 5,13 1,39 5,13 7,82 1,90 4,42 

D20 1,67 7,30 1,81 3,77 0,36 2,35 5,60 5,60 1,52 5,60 8,51 2,10 4,88 

D25 1,25 5,43 1,01 3,23 0,27 2,17 5,70 5,70 1,55 5,70 8,67 2,14 4,98 

D50 0,00 0,00 1,60 1,60 0,00 1,60 5,85 5,86 1,60 5,86 8,90 2,20 5,14 

D75 0,80 3,40 3,64 0,50 0,17 1,17 5,74 5,74 1,57 5,74 8,72 2,15 5,02 

D80 0,95 4,05 4,09 0,28 0,21 1,08 5,68 5,68 1,55 5,68 8,63 2,13 4,96 

D90 1,28 5,45 5,22 0,22 0,28 0,85 5,46 5,45 1,48 5,45 8,29 2,04 4,74 

D99 1,65 7,13 7,50 0,97 0,36 0,41 4,55 4,53 1,22 4,53 6,92 1,67 3,87 

KRM 

 D L B S W H 
VOD 

e 
RWS Qe k Ee UCS RDI 

D01 11,36 3,05 18,66 10,53 1,37 2,56 5,85 8,66 1,60 5,86 14,47 4,23 9,98 

D05 6,84 1,35 11,92 7,00 0,84 2,19 5,85 8,66 1,60 5,86 14,47 3,45 8,09 

D10 4,90 0,59 8,77 5,48 0,61 2,03 5,85 8,66 1,60 5,86 14,47 3,10 7,27 

D20 2,92 0,00 5,36 3,92 0,37 1,86 5,85 8,66 1,60 5,86 14,47 2,74 6,41 

D25 2,26 0,09 4,18 3,39 0,29 1,80 5,85 8,66 1,60 5,86 14,47 2,62 6,13 

D50 0,00 0,00 0,03 1,60 0,00 1,60 5,85 8,66 1,60 5,86 14,47 2,20 5,14 

D75 1,75 1,18 3,47 0,21 0,23 1,45 5,85 8,66 1,60 5,86 14,47 1,87 4,36 

D80 2,12 1,68 4,23 0,09 0,27 1,41 5,85 8,66 1,60 5,86 14,47 1,80 4,20 

D90 3,01 2,39 6,07 0,80 0,39 1,33 5,85 8,66 1,60 5,86 14,47 1,63 3,80 

D99 4,70 3,74 9,73 2,16 0,62 1,18 5,85 8,66 1,60 5,86 14,47 1,31 3,04 
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7 Conclusões 

Apesar dos modelos de blastabilidade fornecerem informações importantes a 

respeito da predição da curva de distribuição granulométrica, esses devem ser 

primeiramente estudados e adequados a cada empreendimento. As propostas de 

adequação para os modelos de blastabilidade Kuz-Ram, KCO e Kuz-Ram Modificado, 

ajustando o fator de rocha A e o índice de uniformidade n, são representativos para a 

predição da curva de distribuição granulométrica dos desmontes de rocha e melhoram 

a qualidade dos dados de saída em relação à utilização convencional destes. Nos 

casos estudados o índice de uniformidade aumenta com a diminuição da 

granulometria, em todos os modelos de cálculo, variando ao longo da curva de 

distribuição granulométrica. Os modelos de blastabilidade são melhorados quando 

divididos em duas componentes com ajuste no fator de rocha A em D50, tendo uma 

componente para a faixa granulométrica abaixo de D50, com ajuste gradual no índice 

de uniformidade de n50 a n1, e outra componente para os valores acima de D50, com 

ajuste do valor de n fixo em n80. Os ajustes propostos representam melhor a faixa dos 

finos, quando comparados aos cálculos dos modelos de blastabilidade tradicionais, 

otimizando a deficiência destes modelos quanto a predições nessa faixa 

granulométrica. Os ajustes reduziram os erros de predição na curva de distribuição 

granulométrica em até 44% para a Pedreira Mogiana e 24% para a Pedreira 

Nogueirense em relação ao fator de rocha A (D50).  

Quando coincididos os pontos dos cálculos teóricos com os pontos da curva 

estimada, o n20 obteve redução do erro em torno de 18% e 21% e, o n80 obteve 

redução de erro em torno de 20 e 23%, para as pedreiras Mogiana e Nogueirense, 

respectivamente. Mesmo com os ajustes coincidindo as curvas teóricas e estimada, 

as porções intermediárias a esses pontos ainda apresentam erros de predição, porém, 

menores do que quando sem os ajustes propostos. 

O processo de previsão da distribuição granulométrica dos desmontes deve 

passar por melhorias contínuas com o melhor conhecimento do maciço rochoso e das 

variáveis envolvidas. 

Apesar dos estudos apontarem uma melhora dos resultados dos cálculos, 

ainda existem dificuldades de precisão nas medições, atribuídas, principalmente, à 

entrada de dados, uma vez que a geometria do plano de fogo, ainda que em uma 

mesma bancada de avanço, não se comportou de maneira análoga nos diversos 

desmontes executados em termos de posicionamento dos furos em relação às 
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descontinuidades. Pequenas variações das variáveis geométricas do plano de fogo 

também contribuem para variações nos dados de entrada em menor importância. Para 

melhor acurácia se fazem necessários estudos mais detalhados dessa iteração com 

utilização equipamentos de medição com maior precisão e maior detalhamento da 

realidade física do maciço rochoso.  

O software WipFrag é eficiente para a representação das frações 

granulométricas de um desmonte de rocha, uma vez que a curva de distribuição 

granulométrica obtida com o peneiramento não é estatisticamente diferente da curva 

de distribuição granulométrica obtida pelo software, desde que seguidas corretamente 

todas as orientações para sua utilização. 

A Técnica de Excitação por Impulso pode ser utilizada como alternativa na 

definição do módulo de Young do material rochoso, com representação da realidade 

física, podendo ter custos da ordem de 10% quando comparados ao método de 

compressão uniaxial e tempo de execução cerca de 80% menor, além de ser um 

método de análise limpo. 

A interação descontinuidade/desmonte de rochas e a influência das incertezas 

do maciço rochoso, como o fator de rocha A, foram mais bem elucidadas, uma vez 

que os ajustes realizados apontaram fatores de correção que permitiram pontos 

coincidentes nas curvas de distribuição granulométrica.  

A realização de imagens e gravação auxilia também a supervisão e verificação, 

como a fotoanálise com softwares. Com a melhora na predição da granulometria do 

material desmontado, a simulação do plano de fogo, com o ajuste das variáveis deste, 

pode acarretar maior controle na produção de cada um dos produtos do 

empreendimento, reduzindo o número de matacões e, consequentemente retrabalho 

do material. Essa prática pode reduzir custos com retrabalho de material, desgastes 

de equipamentos de carregamento e transporte, adequação da produção às etapas 

subsequentes da mineração, podendo se tornar vital para a viabilidade de 

determinados empreendimentos de mineração. 

 

 

 

8 Sugestões para futuros trabalhos 
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Adquirir maior conjunto de dados para melhor avaliação dos parâmetros 

apresentados. 

Analisar os critérios da mecânica de rochas para rochas anisotrópicas, tais 

como o Critério de Jaeger e Critério de Ruptura de Hoek e Brown na correlação entre 

o fator de rocha e as direções de avanço de um desmonte de rochas. 

Reavaliar cada uma das equações dos modelos de blastabilidade de forma a 

aproximar a curva de distribuição de partículas teórica à curva estimada. 

Buscar correlação entre o índice de uniformidade n, o tamanho médio de 

partículas X50 e o fator de rocha A. 

Analisar o comportamento dos desmontes com a alocação dos furos de 

trabalho, equitativamente distribuídos entre os planos das famílias de descontinuidade 

em desmontes distintos, em busca de melhor entendimento da interação entre 

descontinuidade e direção de avanço de lavra. 

Desenvolver equação para obtenção dos índices de uniformidade nx em função 

do tamanho da peneira x, de forma a coincidir os valores de Px. 

A revisão dos parâmetros e das fórmulas de cálculo envolvidas nos modelos 

podem ser reavaliadas e otimizadas com um algoritmo mais representativo da 

realidade.  
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APÊNDICE 1 

No apêndice 1 são apresentados os gráficos de distribuição de tamanho 

de partículas estimada e dos cálculos de blastabilidade sem ajuste, com ajuste 
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Ajuste n80 , n20  

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

 

Ajuste INT 

 

 

 

 

19/03/2019  

 

Sem ajuste. 

 

 

 

 

 



181 
 

 

Ajuste A 

 

 

 

 

Ajuste n80  

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

 

Ajuste n80 , n20  

 

 

 

 

Ajuste INT 

 

 

 

 

 

 

 



183 
 

 

25/04/2018  

 

Sem ajuste. 

 

 

 

 

Ajuste A 

 

 

 

 

 



184 
 

 

Ajuste n80  

 

 

 

 

Ajuste n80 , n20  

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

 

Ajuste INT 

 

 

 

 

Bancada 23 

 

28/12/2018  

 

Sem ajuste. 

 

 

 



186 
 

 

Ajuste A 

 

 

 

 

Ajuste n80  

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 

Ajuste n80 , n20  

 

 

 

 

Ajuste INT 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

 

Bancada 3 

 

13/07/2017  

 

Sem ajuste. 

 

 

 

 

Ajuste A 

 

 

 



189 
 

 

Ajuste n80  

 

 

 

 

Ajuste n80 , n20  

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

 

Ajuste INT 

 

 

 

 

  



191 
 

 

Pedreira Nogueirense 

 

bancada 1 

 

10/03/2016 

 

Sem ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

 

Ajuste A 

 

 

 

 

Ajuste n80  

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 

Ajuste n80 , n20  

 

 

 

 

Ajuste INT 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

 

14/09/2018  

 

Sem ajuste. 

 

 

 

 

Ajuste A 

 

 

 

 

 



195 
 

 

Ajuste n80  

 

 

 

 

Ajuste n80 , n20  

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

 

Ajuste INT 

 

 

 

 

Bancada 2 

 

11/04/2018  

 

Sem ajuste. 

 

 

 



197 
 

 

Ajuste A 

 

 

 

 

Ajuste n80  

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

 

Ajuste n80 , n20  

 

 

 

 

Ajuste INT 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

 

16/01/2017  

 

Sem ajuste. 

 

 

 

 

Ajuste A 

 

 

 

 

 



200 
 

 

Ajuste n80  

 

 

 

 

Ajuste n80 , n20  

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

 

Ajuste INT 

 

 

 

 

23/10/2018  

 

Sem ajuste. 

 

 

 

 

 



202 
 

 

Ajuste A 

 

 

 

 

Ajuste n80  

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

 

Ajuste n80 , n20  

 

 

 

 

Ajuste INT 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

 

Bancada 23 

 

14/11/2018  

 

Sem ajuste. 

 

 

 

 

Ajuste A 

 

 

 



205 
 

 

Ajuste n80  

 

 

 

 

Ajuste n80 , n20  

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

 

Ajuste INT 

 

 

 

 

Bancada 3 

 

14/12/2018  

 

Sem ajuste. 

 

 

 



207 
 

 

Ajuste A 

 

 

 

 

Ajuste n80  

 

 

 

 

 

 

 



208 
 

 

Ajuste n80 , n20  

 

 

 

 

Ajuste INT 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

 

09/07/2019  

 

Sem ajuste. 

 

 

 

 

 

Ajuste A 

 

 

 

 



210 
 

 

Ajuste n80  

 

 

 

 

Ajuste n80 , n20  

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

 

Ajuste INT 
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