Informações de Detonação Controlada
RestoredWaters RI – formalmente conhecido como Projeto do Transbordamento de Esgoto Combinado (sigla em
inglês, CSO) da Comissão da Baía de Narragansett – é o maior e mais importante projeto de água limpa de Rhode Island
e melhorará a saúde do rio Seekonk e da Baía de Upper Narragansett. O destaque, que marca a terceira e última fase
do projeto RestoredWaters RI, é um túnel de rocha profunda que capturará e armazenará transbordamentos de esgoto
relacionados a tempestades. Este túnel, chamado Túnel Pawtucket, terá 3,5 km (2,2 milhas) de comprimento e cerca de
38-46 metros (125-150 pés) de profundidade.
Uma máquina de perfuração de túneis (Tunnel Boring Machine – TBM) escavará horizontalmente o túnel, abrindo
lentamente seu caminho através do leito rochoso profundo; porém, para colocar a TBM abaixo do solo e criar os poços
verticais que trazem os transbordamentos de esgoto para o túnel, a equipe de construção primeiro terá que remover
o leito rochoso, provocando explosões em alguns locais específicos ao longo da rota do túnel.
O que é a detonação?
A detonação é realizada para fraturar a rocha, de maneira
que possa ser escavada para a construção. O contratado faz
perfurações na rocha subterrânea; cada perfuração é carregada
com uma quantidade meticulosamente calculada de explosivos,
que são então detonados. Uma explosão típica durará cerca
de 3 a 5 segundos. Não há mais que uma explosão por dia em
cada local.
Os vizinhos podem ouvir uma sirene de aviso pouco antes da
explosão, um ruído de explosão abafado e podem sentir uma
leve vibração. A área será monitorada com sismógrafos para
medir os níveis de vibração da terra.
Como posso descobrir quando vai ocorrer uma explosão?
Você pode optar por receber notificações por e-mail em
RestoredWatersRI.com.
Eu vou sentir a explosão?
A maior parte da energia de uma explosão é usada para
quebrar a rocha, mas alguma energia viajará do local da
explosão na forma de ondas terrestres e ondas de ar. Isso
pode fazer com que a sua casa vibre ou estremeça levemente.
Humanos e animais são muito sensíveis a todas as vibrações
e é possível que você sinta ou ouça sua casa tremer com a
explosão, mesmo em níveis muito baixos. Todas as explosões
relacionadas ao projeto RestoredWaters RI são projetadas
abaixo dos níveis conhecidos por causar danos a propriedades,
mas incentivamos qualquer proprietário interessado, dentro
de cerca de 150 metros (500 pés) dos locais de detonação
a considerar permitir que a equipe do projeto realize uma
inspeção pré-construção em sua propriedade.

Por que algumas explosões parecem mais fortes que outras?
A forma como uma explosão é sentida depende das ondas
terrestres ou ondas de ar que atinjam a sua casa. Estas são
influenciadas pelo tipo de explosão, pela distância da explosão,
pela quantidade de explosivos, se você está dentro ou fora da
sua casa e, até mesmo, pelo clima.
Seus animais de estimação também podem sentir vibrações
das explosões. Animais de estimação, como os seres humanos,
são algumas vezes sobressaltados pelo som de uma explosão
ou sinais de alerta.
Detonações da RestoredWaters RI:
• As explosões podem ocorrer somente entre 7h00 e 17h00
• Normalmente, não mais de 1-3 explosãoes por dia em cada local
•	Limites de vibração do solo estabelecidos em 2,0 in/seg e
limites de vibrações do ar em 133 dBL
• Cada explosão monitorada em 4 locais
Quem faz as regras para detonações seguras e efetivas?
Na América do Norte, os padrões seguros de vibração são
baseados nos estudos científicos conduzidos pelo Departamento
de Minas dos EUA (U.S. Bureau of Mines – USBM). Além
disso, o contratado da RestoredWaters RI segue as diretrizes
estabelecidas pela Sociedade Internacional de Engenheiros de
Explosivos (International Society of Explosive Engineers – ISEE)
para monitorar vibrações e sobrepressão do ar.
Quer saber mais sobre detonações?
Visite RestoredWatersRI.com/blasting

