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RESUMO EXECUTIVO
Este relatório apresenta a proposta de plano de fogo controlado para a mina de S11D, com o
objetivo da realização de testes para garantir a fragmentação do jaspilito no desmonte de rochas
abaixo de 350 mm, reduzindo a necessidade de paradas operacionais não programadas. O
relatório apresenta também o embasamento teórico para a determinação dos planos de fogo
propostos e um resumo de resultados de testes fragmentação já implementados na mina
previamente ao projeto em questão.

RESUMO
O desmonte de rochas em rochas intemperizadas pode apresentar grande dificuldade de
planejamento e execução devido à grande variabilidade de propriedades da rocha. Em S11D, a
presença de lentes de jaspilito em meio a rochas menos competentes ou friáveis, como canga
estrutural ou hematita friável, pode provocar paradas operacionais não planejadas, que geram
custos e reduzem a produtividade da mina. A lavra truckless é outro desafio de S11D, uma vez
que as correias requerem maior cuidado quando o desmonte é próximo, tanto devido a
ultralançamentos, como devido ao aparecimento de trincas nos bancos. Este relatório apresenta
o embasamento teórico utilizado e a proposta de planos de fogo controlado como testes para
garantir a fragmentação do jaspilito abaixo do tamanho desejado, evitando assim paradas
operacionais não planejadas. O estudo propõe a realização de testes com diferentes malhas e
diâmetros de furo em função do tipo de rocha e da distância para a correia.
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ABSTRACT
Rock blasting in weathered rocks may be hard to plan and to execute due to the great variability
in the rock properties. At S11D, the presence of jaspilite lenses in between less competent or
friable rocks, such as canga or friable hematite, may cause unplanned operational stops, that
generates costs and reduce mine productivity. The truckless mining is another challenge at
S11D, since the conveyor bels require greater care when the blasting takes place close to the
conveyor belt, both due to flyrock and also due to backbreak at the hosting benches. This report
presents the theoretical basis used and the proposal of controlled blasting patterns as tests to
ensure jaspilite fragmentation below the desired size, thus avoiding unplanned operational stops.
The study proposes tests with different blasting patterns and blast hole diameters according to
the rock type and the distance to the conveyor belt.
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