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Resumo: Este artigo trata da utilização de explosivos para desmonte de rochas, bem como dos 

impactos ambientais e das consequências na saúde humana decorrentes do processo. Danos ao meio 

ambiente como ultralançamento, vibrações, emissão de poeira, aumento de ruídos, assoreamento de 

áreas e/ou de drenagens adjacentes às áreas de escavação a fogo podem ser observados. Embora o 

uso de explosivos no processo de desmonte provoque os danos mencionados, há casos específicos que 

este método é a única alternativa viável. Portanto, é de suma importância a existência de um plano de 

fogo adequado, a fim de minimizar os efeitos da detonação, além de projeto de gestão ambiental 

condizente com a necessidade da obra e da área a ser impactada. 
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Resumo: Este artigo trata da utilização de explosivos para desmonte de rochas, bem como dos impactos 

ambientais e das consequências na saúde humana decorrentes do processo. Danos ao meio ambiente 

como ultralançamento, vibrações, emissão de poeira, aumento de ruídos, assoreamento de áreas e/ou 

de drenagens adjacentes às áreas de escavação a fogo podem ser observados. Embora o uso de 

explosivos no processo de desmonte provoque os danos mencionados, há casos específicos que este 

método é a única alternativa viável. Portanto, é de suma importância a existência de um plano de fogo 

adequado, a fim de minimizar os efeitos da detonação, além de projeto de gestão ambiental condizente 

com a necessidade da obra e da área a ser impactada. 

 

Palavras-chave: Desmonte de rochas, Escavação à fogo, Danos ambientais, Obras Civis.  

 

Abstract: This article presents the use of explosives for blasting rocks and enviromental impacts and 

consequences to human health arising from the process. The damage to the environment as vibration, 

dust emissions, increased noise, silting areas and/or adjacente drainages to fire the excavation areas 

can be observed. However, although the use of explosive in dismantling process triggers such damage 

mentioned, there are specific cases that this method is the only viable alternative. Therefore, it is very 

importance that these cases let there be na adequate fire plan to minimize the effects of detonation, and 

consistent environmental management project with the need of the work and the area to be affected.   

 

Keywords: Blasting rocks, Environment, Detonation, Rock Engineering.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de escavação em rochas consiste na retirada de material rochoso com finalidade 

comercial ou para abertura de espaços para fins diversos, sendo a metodologia de corte de maciços ou 

blocos rochosos chamada de “desmonte de rochas”.  

Os materiais rochosos são utilizados na construção civil de diversas formas, como: pedra 

britada, pedrisco, areia artificial, pó de pedra, seixos, placas de pedras, enrocamentos, entre outros. Além 

disso, em diversas outras situações de engenharia, é necessário lidar com maciços rochosos, como em 

obras subterrâneas, taludes em estradas e nas atividades de mineração.  

Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM, 2011), o Brasil está entre 

os países com maior potencial mineral do mundo, sendo também um grande explorador de rochas para 

a construção civil.  



 

 

As pedreiras estão cada vez mais localizadas próximas às áreas urbanas, para que sejam 

minimizadas as distâncias de transportes e redução no custo da produção. Com isso, gera-se um conflito 

entre o interesse dos empreendedores e da população que mora no entorno desses empreendimentos.  

Entende-se, portanto que o desmonte de rochas a fogo é um procedimento necessário, pois 

em ocasiões especificas é a única forma de se obter o corte em rocha. É o caso da construção de túneis 

subterrâneos em que nem sempre é viável o uso de tuneladoras para rochas, sendo assim, são 

organizados diversos planos de fogo nas faces das escavações.  

Contudo, as atividades de desmonte a fogo geram uma série de impactos ambientais, tais 

como: poluição sonora, poluição por vibração, poluição do ar, degradação da superfície e possíveis 

contaminações de águas subterrâneas. Tudo isso pode causar desconforto e apresentar risco à saúde 

humana e danos graves à fauna local.  

Outro inconveniente é a alta produção de finos e de matacões, uma vez que esses 

instabilizam o maciço rochoso e afetam a eficiência da etapa seguinte, como no caso de mineração a 

separação do minérios dos resíduos, fazendo com que novas detonações sejam necessárias e outras obras 

para regularização do talude remanescente executadas.  

Plano de fogo é definido como o projeto que engloba principalmente a determinação de 

explosivos, quantidade, localização e sequência de carregamento, feito por um profissional capacitado 

com liberação documentada.  

Segundo Cunha (2013), através de um plano de fogo adequado pode-se reduzir os impactos 

gerados, admitindo maior espaçamento e afastamento (malha mais aberta). Com isso, os custos unitários 

são reduzidos em todo o processo, desde a perfuração até a detonação; uma vez que utilizam menor 

número de furos e consequentemente menor quantidade de explosivos em suas configurações. 

Além disso, com um bom plano de fogo é possível definir o grau de faturamento a ser 

atingido, baseado nos objetivos do corte a fogo. Conforme será abordado, as novas metodologias de 

planos de fogo devem englobar os conceitos de mecânica das rochas e geologia estrutural para pautar-

se nas propriedades geomecânicas dos maciços rochosos.  

Existem formas de minimizar os danos ambientais provocados aos trabalhadores e à 

população circunvizinha, pela emissão de materiais particulados, tais como: posicionamento adequado 

das instalações de beneficiamento, execução de perfurações úmidas ou com coletor de pó, 

enclausuramento das unidades de britagem e peneiramento, dentre outras. 
 
2. ASPECTOS DA ESCAVAÇÃO A FOGO 

 

O processo de desmonte de rochas é considerado cíclico, iniciando com a fase de 

planejamento, em que são feitas simulações e projeto de plano de fogo. Em seguida, passa-se à etapa de 

marcação e execução dos furos, de forma que os sensores das perfuratrizes vão seguindo a malha 

previamente projetada pelo uso de topografia e GPS.  

Por medidas de segurança, é feita a revisão do projeto de fogo, e caso haja deferimento dos 

responsáveis, são realizadas as detonações. A última etapa consiste na avaliação das consequências da 

explosão, sendo mensurados parâmetros de vibração, danos aos taludes e fragmentação.  

Após essas medidas, são realizados planilhas e relatórios que servirão de base para o 

aprimoramento do plano de fogo da região em análise, ou seja, é feita uma retroanálise ao projeto de 

fogo chamado de Pós Blast. 

As obras subterrâneas são casos especiais, em que o ciclo de escavação a fogo leva em 

média 16 horas para que se encerre todas as etapas, incluindo ventilação e limpeza. Isso varia muito, se 

a escavação é total com toda a frente perfurada e ditaminata, ou na escavação por galeria frontal e 

bancada onde o avanço de dá por seções.  

Os custos da escavação a fogo estão condicionados às seguintes variáveis: tipo de rocha a 

ser escavada, características de descontinuidades, situação topográfica, tipo de equipamentos, 

quantidade e características dos explosivos e também à mão de obra disponível.  



 

 

A granulometria a ser atingida é um dos aspectos mais importantes do desmonte de rochas 

a fogo, já que ela é o produto de diversos fatores que relacionam à forma como o material será 

comercializado, transportado e armazenado.  

Essa fragmentação é condicionada principalmente pelas condições do maciço rochoso, o 

qual também determinará como será feita a perfuração para inserção dos explosivos. As principais 

características a serem notadas são: grau de fissuração, dobras, falhas, presença de água, dureza, 

resistência a tração e a compressão, comportamento elástico e plástico e densidade (CORREIA, 2011).  

2.1. Materiais e Métodos Construtivos  

O processo de escavação a fogo inicia-se com a perfuração dos furos, carregamento dos 

explosivos e por fim os processos de detonação.  

Para a realização dos furos para perfuração, que no Brasil o diâmetro varia de 33mm a 

100mm, é necessário o uso de perfuratriz, sistema de avanço, apoio e locomoção e fonte de ar 

comprimido (RICARDO & CATALANI, 2007).  

Os furos são em geral inclinados, pois assim é possível atingir uma maior fragmentação da 

rocha necessitando de menos explosivos, devido ao maior afastamento entre os furos. Ademais, há 

também uma diminuição da vibração, gerando bancadas mais estáveis.  

As perfuratrizes são classificadas em: percussiva, rotativa, percussivo-rotativa e de furo-

abaixo (DTH). A primeira trabalha a partir de dois movimentos: golpeamento da broca, seguido de 

rotação dela. Já a segunda, trata-se de um equipamento montado sobre uma plataforma que transmite a 

broca movimentos de rotação, demolindo a rocha por corte, abrasão e esmagamento. Já a percussivo-

rotativa possui movimentos percussivos, porém com rotação contínua.  

A escolha do tipo de perfuratriz será determinada pela velocidade de perfuração dos 

equipamentos, o tipo do maciço rochoso e as suas condições estruturais, as quais são dadas pelos mapas 

geológicos que apresentam as condições de descontinuidades.  

O sistema de avanço é necessário para que se possa progredir com o furo, podendo ele ser 

pneumático, de corrente e de parafuso. No primeiro o acionamento é dado por ar comprimido, sendo um 

sistema muito utilizado em obras subterrâneas, conforme ilustrado na Figura 1. No segundo, o esforço 

é exercido mecanicamente por uma corrente que é ligada à perfuratriz, sendo amplamente aplicado em 

obras a céu aberto. Por fim, o sistema de parafuso também é feito mecanicamente e apresenta uma maior 

rapidez de perfuração, quando comparado ao de corrente (CUNHA, 2013).  

Para que as perfurações sejam eficientes, é necessário que os furos sejam feitos com atenção 

à inclinação, direção e profundidade. Isso possibilita que as faces das bancadas remanescentes 

mantenham-se estáveis e o produto da escavação adquira a granulometria desejada.  

O explosivo é definido como um composto químico, constituído de substâncias ricas em 

carbono e outras ricas em oxigênio, formando assim os combustíveis e comburentes, respectivamente. 

Essas substâncias são ativadas por uma fonte de energia térmica ou mecânica, que se decompõem, 

liberando um elevado volume de gases à alta temperatura (GOMES et al., 2008).  

Os explosivos mais comuns são: pólvoras negras, gelatinas e semi-gelatinas, anfos, 

granulados, lamas explosivas, pastas, emulsão encartuchada e emulsão bombeável. Diante da variedade 

do material, para uma correta seleção dos explosivos alguns fatores devem ser considerados, tais como: 

força do explosivo, eficiência, velocidade de detonação, diâmetro dos furos, densidade do explosivo, 

sensibilidade a detonação, segurança no manuseio, toxicidade, resistência a água e bom comportamento 

durante o armazenamento (CUNHA, 2013).  

 



 

 

Figura 1. Carregamento de explosivos na frente de escavação. 

 
Fonte: PORTO, 2015. 

 

O desmonte de rocha é considerado eficiente se a energia do explosivo for majoritariamente 

utilizada para atingir a fragmentação desejada. Isto possibilita toda a energia ser transformada em 

trabalho útil e ainda manter a geometria do talude remanescente e formar uma pilha que seja favorável 

ao transporte.  

Dependendo da finalidade da exploração do maciço rochoso, define-se qual é a 

fragmentação da rocha que o explosivo deve atingir, ou seja, a faixa granulométrica ideal que a rocha 

deve apresentar para a sua finalidade.  

As principais finalidades comerciais são: pedra britada e agregados para construção civil, 

placas para revestimento e blocos de rochas para estruturas de contenção, ornamentação, muros de 

arrimos e alvenarias de pedra. No caso de desmonte para liberação de áreas, a granulometria deve ser 

de tal forma, que facilite a retirada do bota fora.  

2.2. Recomendações de Segurança  

As condições de segurança devem ser conhecidas e seguidas para evitar imprevistos no 

projeto. Deve-se ter em mente que a proteção coletiva tem prioridade sobre as proteções individuais, e 

elas devem prever medidas que evitem desmoronamentos, deslizamentos, lançamentos de materiais e 

acidentes com explosivos, equipamentos e máquinas.  

Para atividades de desmonte de rochas com uso de explosivos, torna-se obrigatório um 

plano de fogo elaborado pelo profissional habilitado, chamado de Blaster. Esse especialista é 

responsável pelo armazenamento, preparação, carregamento, ordem de fogo, detonação e retirada de 

explosivos que não foram detonados. E por fim, é o Blaster que dá destino às sobras de explosivos. 

O plano de fogo deve prever a correta quantidade de explosivos para as etapas da obra, de 

forma que não haja material armazenado nas localidades próximas ao trabalho de detonação. O Blaster 

deve ainda otimizar essas detonações, para que não ocorram em condições climáticas desfavoráveis, 

podendo haver explosões acidentais por descargas elétricas.  

As áreas de trabalho devem ser devidamente sinalizadas e isoladas por meio de sinais 

visuais e sonoros únicos e bem identificados, que não se repitam em outras atividades do 

empreendimento. O tempo entre o carregamento e a detonação deve ser o menor possível, e em caso de 

locais confinados após a detonação, é necessário que haja ventilação (FUNDACENTRO, 2002).  

Para melhor compreensão das medidas de segurança, recomenda-se consulta as NR-15, NR-

16, NR-19, NR-21 e NR-22 da Portaria 3.214 de 8/7/78. E ainda, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) as normas: ABNT NBR 942, ABNT NBR 617 e ABNT NBR 756.  



 

 

3. PRINCIPAIS TIPOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS RELACIONADOS AO DESMONTE A 

FOGO  

Os principais impactos ambientais relacionados ao desmonte de rochas a fogo são 

principalmente notados nas atividades de mineração, pois em geral, são operações que se estendem por 

anos. Para um empreendimento de mineração a Figura 2 mostra o fluxograma que relacionada os 

possíveis impactos de cada etapa do processo de desmonte a fogo.  

 

Figura 2. Fluxograma das atividades de desmonte de rocha a fogo para mineração  

 
Fonte: PONTES et. al. adaptado, 2012.  

 

Deve-se ressaltar porém, que os impactos ambientais associados ao desmonte de rochas a 

fogo não se limita às mineradoras, mas a todos os empreendimentos com uso de explosivos para 

escavações de rochas. São apresentados os principais tipos de problemas relacionados a essa atividade, 

sendo eles: ultralançamento, poluição sonora e por vibrações, poluição do ar, poluição visual e 

degradação de superfície.  

3.1 Ultralançamento  

O ultralançamento de materiais rochosos é um problema não só ambiental mas também de 

grande relevância quando há estruturas e pessoas por perto. Atualmente são adotadas medidas para evitar 

o lançamento às longas distâncias, como um bom plano de fogo com controle preciso da inclinação da 

furação, uso de explosivos mais eficientes e menores alturas de bancadas.  
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Contudo, quando ocorrem esses ultralançamentos, podem degradar áreas não permitidas 

pelo projeto e também prejudicar o andamento do empreendimento; com risco de perdas de vidas 

humanas e de danos materiais. Sendo assim, deve-se prever um afastamento mínimo da região de 

escavação, além de ter um bom mapeamento geológico, em que as principais descontinuidades são 

consideradas no plano de fogo, para que nenhuma movimentação inesperada ocorra.  

3.2 Poluição Sonora e por Vibrações  

A poluição sonora se relaciona a dois fenômenos: emissão continuada de ruídos e 

sobrepressão atmosférica. A primeira ocorre devido as explosões, trânsito de caminhões e máquinas, 

com incômodos à população adjacente ao empreendimento. O segundo é definido como propagações de 

ondas elásticas pelo ar, cuja frequência varia entre 20 Hz e 20.000 Hz.  

Esse tipo de poluição não é nocivo apenas ao ser humano por problemas de audição, mas 

também à fauna da região que é afastada para outros locais e causa toda uma alteração nos ciclos das 

cadeias alimentares e reprodutivas.     

Algumas condições no entorno da explosão e ambientais podem fazer com que esse tipo de 

impacto seja minimizado, como: cortina vegetal, menor intensidade do vento, ausência de inversões 

térmicas, nebulosidade, condições de temperatura e pressão, entre outros.  

Já a geração das vibrações no solo é outro problema que incomoda quem habita nas regiões 

das detonações e também pode gerar trincas nas estruturas. A propagação dessas ondas sísmicas é 

afetada pela quantidade de energia liberada, distância percorrida, características do meio e 

descontinuidades do maciço. Para tanto, a engenharia dispõe-se de instrumentos que permite captar estas 

vibrações, como por exemplo o sismográfico, que lê e gera um relatório que será o parâmetro de 

avaliação dos efeitos das detonações (Figura 3). 

Para tentar minimizar os efeitos desse tipo de poluição, as empresas tem adotado o uso de 

rompedores hidráulicos para grandes blocos, e também avisos sonoros para antecipar o efeito 

psicológico da surpresa causada pela explosão. Além disso, pode-se adotar barreiras de amortecimento, 

cortinas vegetais e pilhas de estéreis do caso da mineração, sendo essa última uma solução muito 

racional, gerando função para os resíduos sólidos da extração mineral. 

O uso de barreiras de amortecimento foi verificado eficaz pelos autores Silva et al. (2004); 

onde os valores de vibração foram reduzidos em até 42%, através de medidas de um coeficiente de 

redução que é a razão entre a velocidade de vibração após a barreira sobre a velocidade antes dela, ambas 

em medidas em milímetros por segundo.   

 

Figura 3. Monitoramento de vibração devido a detonação de explosivos. 

 
Fonte: MASCARENHAS, 2014. 



 

 

3.3 Poluição do Ar   

A poluição do ar pode ser causada por materiais em suspensão no ar e também por gases 

tóxicos. Além do impacto ambiental, a poeira e os gases são nocivos à saúde humana podendo causar 

principalmente doenças respiratórias.  

Na água os impactos podem estar relacionados com a poluição e assoreamento de cursos 

d’água pelas partículas em suspensão, alteração do pH da água e da turbidez e conseguinte impacto 

negativo no ecossistema aquático. 

 Na atmosfera, pode ainda ter efeito sobre a vegetação, onde há um recobrimento de material 

particulado sobre as folhas, preenchendo os estômatos e inibindo o processo de fotossíntese e 

transpiração. A poluição do ar por materiais finos é causada em vários momentos da operação de 

desmonte de rochas a fogo. No processo de perfuração e limpeza do furo por ar comprimido e detonação, 

é liberado um material pulverulento que fica em suspensão no ar durante um período de tempo.  

Na Figura 4 mostra momentos após a detonação, sendo possível notar materiais em 

suspensão de granulometria maior, assim como uma grande quantidade de material pulverulento.  

 

Figura 4. Materiais lançados após detonação  

Fonte: AUTOR, 2016.  

 

A liberação de gases tóxicos, por sua vez, contribui para o efeito estufa formando uma 

camada carregada de partículas que provocam mudanças metereológicas e climáticas em escalas locais. 

Nota-se ainda a geração de chuva ácida que provoca a degradação da vegetação e corrosão de outros 

materiais.  

Isso pode ser minimizado, utilizando-se equipamentos que possuam coletores de pó, com 

uma perfuração a úmido e também com a detonação em condições ambientais favoráveis, para que a 

poeira se disperse com facilidade. Além disso, pode ser feito um enclausuramento dos locais de 

peneiramento e seleção granulométrica com competente sistema de ventilação.  

Ademais, deve-se fazer um levantamento sobre possíveis áreas de cultivo na região para 

evitar a contaminação dos produtos e das águas utilizadas na irrigação do plantio.  

3.4 Poluição Visual   

A poluição visual associada ao desmonte de rochas está ligada, principalmente, às 

atividades de mineração. Isso ocorre pela alteração da paisagem natural, modificando o relevo e criando 



 

 

grandes cavas, onde antes havia todo um ecossistema. Além disso, há alterações nas redes de drenagem, 

nas movimentações eólicas e nas condições do ar.  

É notória a necessidade de reabilitação dessas áreas, sendo necessário um forte 

planejamento para iniciar uma cobertura vegetal e propiciar um ambiente mais adequado para que seres 

vivos possam voltar a habitar ali.  

3.5 Degradação da Superfície  

  Após o processo de detonação para fins de abertura de espaço, o resíduo gerado pode não 

ter finalidade econômica. E, quando descartado de forma errônea, haverá perda de material que é 

carregado por águas pluviais ou pela ação do vento, sendo ele depositado diretamente nos cursos d’agua, 

causando assoreamento (BORGES et al., 1999).  

A propósito, pode-se citar ainda uma degradação paisagística com consequente alteração 

dos cursos d’agua e das regiões de infiltração das chuvas.  Ressalta-se ainda possíveis contaminações e 

alterações das águas subterrâneas.  

 

4. OTIMIZAÇÃO DAS METODOLOGIAS DE DESMONTE A FOGO  

Um plano de fogo otimizado é sinônimo de diminuição dos impactos ambientais, uma vez 

que quanto mais eficiente a detonação, menos etapas serão necessárias para atingir o objetivo do 

desmonte.  

Uma correta definição dos parâmetros e a utilização de uma metodologia adequada, faz com 

que o desmonte de rocha utilize a energia de fragmentação correta. Isto gera menor quantidade de 

resíduos finos, que são os principais tipos de poluição.  

 Ademais, pode-se ressaltar ainda a manutenção da estabilidade do talude remanescente, 

evitando novas etapas de escavação, diminuindo assim o grau de poluição sonora, visual e do ar. Desta 

forma, serão apresentadas algumas alternativas propostas por autores, para melhorar a eficácia do 

desmonte a fogo.  

Até a década de 1990, a execução de planos de fogo era ensinada nas escolas de minas, 

apenas no sentido de se obter a granulometria correta; e considerava o maciço a ser escavado como 

sendo homogêneo e isotrópico.  

A partir daquela época, foram inseridos os conceitos de mecânica das rochas e geologia 

estrutural, como fator de potência e velocidade da onda sísmica de compressão. Isto permite a avaliação 

do maciço como ele realmente se apresenta, com descontinuidades e heterogeneidades para a maioria 

dos casos.  

Foi possível então, perceber que a fragmentação atingida era em sua maioria condicionada 

pelas propriedades geomecânicas dos maciços rochosos e não apenas pelo o plano de fogo. Ou seja, as 

pesquisas apontaram que para um mesmo dimensionamento de explosivos obtinham-se granulometrias 

distintas a depender da rocha.  

Gama et al. (2004) apresenta uma metodologia proposta por Scoble et al. (1996) que sugere 

a existência de estudos de caracterização em todas as etapas do processo: pré-desmonte, desmonte e 

pós-desmonte.  

Na fase de pré-desmonte os autores dividem em propriedades a serem determinadas da 

rochas, como: massa específica, resistência a compressão e a tração, módulo de elasticidade estático e 

dinâmico, coesão, coeficiente de Poisson, velocidade de propagação de ondas, porosidades, módulo 

estático e dinâmico de cisalhamento e comportamento tensão e deformação. Já para o maciço rochoso: 

tensões in situ, alteração, presença de água, característica das descontinuidades, qualidade do maciço 

rochoso, elasticidade e fragmentação natural e induzida.  

Todas essas propriedades devem ser determinadas levando-se em consideração o fator 

escala, que trata da comparação do tamanho da obra com as propriedades de análise do maciço. 

Recomenda-se, porém, que as propriedades dinâmicas ligadas à fragmentação, sejam analisadas do 



 

 

ponto de vista das descontinuidades, ao invés da rocha intacta; já que são elas que determinam a extensão 

da fragmentação.  

A caracterização do desmonte está intimamente relacionada ao estudo de propagação das 

ondas de choque, da velocidade da partícula e da produção de faturamento. Para essas análises são 

necessários ensaios de sismografia com a leitura de ondas de choque primárias e secundárias e também 

a velocidade.  

Por fim, a caracterização do pós-desmonte é feita através do mapeamento das fraturas e 

feições estruturais, as quais serão analisadas como sendo induzidas pelo processo ou caracterizadas 

como já existentes.  

Os autores concluem que o estudo dessas fases, juntamente com foto-análises, são ótimas 

ferramentas para planejamento do plano de fogo. Para o equacionamento do processo, deve-se buscar o 

equilíbrio entre a energia requerida e gasta no desmonte, considerando-se a minoração dada pelo 

parâmetro TSS (Total Specific Surface) definido por Comeau (1999), que representa o quanto de energia 

foi consumido para geração de finos.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A rocha é um material com múltiplas utilidade no ramo da Engenharia Civil e Geotecnica, 

além de apresentar valor de comercialização à depender de sua mineralogia. Entretanto, é necessário 

realizar o desmonte das estruturas rochosas para adequar a sua granulometria à atividade de interesse, 

seja comercial ou desocupação de áreas.  

Para tanto, a escavação rochosa deve ser feita, pautando-se cada etapa nos parâmetros 

obtidos pelos conceitos de mecânica das rochas e geologia estrutural. Desta forma, é possível analisar 

desde a mineralogia até as condições geomecânicas.  

Outro aspecto importante a ser considerado é o fator de escala, pois através dessa análise 

pode-se aplicar as metodologias adequadas em cada caso: rocha intacta, maciço rochoso e 

descontinuidades.  

Compreendendo-se, portanto, que a atividade de desmonte de rochas é inerente às diversas 

obras civis, fica evidente a necessidade de se aplicar um projeto de gestão ambiental, juntamente com 

um plano de fogo otimizado. Pois, é o referido plano que possibilita composições técnicas que levem 

em consideração as peculiaridades da região analisada.  

 O objetivo de todas as análises é buscar um procedimento feito de forma harmônica com 

o meio ambiente, a fauna e a flora locais; e também com a população que habita no entorno dessas áreas, 

e que de outro modo serão prejudicadas pela atividade.  
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