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RESUMO EXECUTIVO
No relatório apresentam-se as recomendações para realizar uma lavra segura com o maior
ganho em volume de minério.

RESUMO
Nos relatórios anteriores foi realizada a otimização da inclinação dos taludes para o maior ganho
em volume retirado de minério, através de análises de estabilidade e análise de probabilidade
de ruptura nas paredes da cava N4WS. O presente relatório utiliza essas informações e apresenta
as recomendações de segurança e produtividade baseada na modelagem hidrogeotecnica 3D.
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ABSTRACT
In the previous reports, the slope optimization was optimized for the greatest gain in volume
removed from ore, through stability analysis and probability of rupture in the N4WS pit walls.
This report uses this information and presents safety and productivity recommendations based
on 3D hydrogeotechnical modeling.
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