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Desmonte de Rochas e Explosivos
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EMENTA

Tipos de rochas. Operações envolvidas no desmonte. Desmonte manual, hidráulico e mecânico empregando
equipamentos de terraplenagem. Desmonte com explosivos (céu aberto, subterrânea). Furação e carregamento.
Detonação controlada e análise das vibrações. Equipamentos e aplicação dos métodos de desmonte. Estimativa de um
desmonte de rocha.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Tipos de Rochas (resistência ao corte), operações ou fases dos desmontes em maciços, desmonte manual, ferramentas,
processos e controles, desmonte hidráulicos aplicabilidade, estações de bombas mistas e canhões, desmonte mecânico:
equipamentos e aplicabilidade; desmonte a explosivos (céu aberto e subterrâneo), desmonte especiais em centros
urbanos para rochas com fins ornamentais, projeto e estimativa dos custos e das operações dos desmontes acima
relacionados. OBS: em todas as atividades aqui mencionadas serão observados os itens segurança do trabalho, doenças
profissionais, agressividade ao meio ambiente, assim como será apresentado casos de escolha e aplicabilidade dos
métodos a serem utilizados.
OBJETIVO: Preparar a familiarizar o Engenheiro de Minas nas mais diversas atividades de desmonte de rochas, de
forma a habilitar o profissional na escolha e adaptação dos métodos clássicos de desmonte a realidade que será essencial
e válida, pelo menos nas suas atividades profissionais.
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