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RESUMO EXECUTIVO
Este relatório apresenta a base de dados coletada durante o projeto de redução de custos e
aumento de produtividade em S11D, durante o ano de 2020. O relatório caracteriza a situação
atual da mina, com informações de práticas atuais, de projeto e de custos e produtividades
registradas entre 2019 e 2020, e apresenta o processamento estatístico de alguns parâmetros
principais para formar base representativa para o posterior desenvolvimento, calibração e
aplicação do modelo matemático de redução de custos e aumento de produtividade.

RESUMO
O presente relatório resulta dos dados e informações recebidos da mina S11D ao longo de 2020,
relacionados à geologia, geotecnia, operações de perfuração, desmonte, carregamento, britagem
primária, e custos por fase operacional. O escopo do trabalho de pesquisa é desenvolver uma
tecnologia de desmonte de rochas que permita obter uma fragmentação de jaspilito inferior a
350mm, reduzir os finos de canga estrutural, desenvolver e aplicar o modelo de redução de
custos e aumento de produtividade do desmonte à britagem na mina S11D. O modelo
matemático deve relacionar energia específica explosiva e granulometria resultante do
desmonte com os custos operacionais e produtividades até a fase de britagem primária. Nesta
parte do estudo apresenta-se a caracterização da situação atual da mina com relação a
produtividade e custos operacionais, além de evidenciar informações relevantes para a
aplicação do modelo matemático a se desenvolver e possibilitar melhor compreensão do
processo produtivo da mina. O estudo apresenta a base de dados que será posteriormente
utilizada na determinação, calibração e aplicação do modelo matemático, com algumas análises
estatísticas de parâmetros mais relevantes.
Palavras-chave: Modelo matemático. Fragmentação. Produtividade. Custos operacionais.
Lavra sem caminhões.

ABSTRACT
This report results from data and information received from the S11D mine during 2020, related
to geology, geotechnics, drilling, blasting, loading and primary crushing operations, and costs
per operational phase. The scope of the research work is to develop rock dismantling technology
that allows to obtain a jaspilite fragmentation of less than 350mm, to reduce the structural canga
fines, to develop and apply the cost reduction and productivity increase model from blasting to
primary crushing in the S11D mine. The mathematical model should relate specific explosive
energy and blasting resulting granulometry to the operational costs and productivities up to the
primary crushing stage. This part of the study presents the characterization of the current
situation of the mine with respect to productivity and operating costs, in addition to showing
relevant information for the application of the mathematical model to be developed and
enabling a better understanding of the mine's production process. The study presents the
database that will be further used to the determination, calibration and application of the
mathematical model, with statistical analysis of most relevant parameters.
Keywords: Mathematical model. Fragmentation. Productivity. Operational costs. Truckles
mining.

