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RESUMO EXECUTIVO
Este relatório científico apresenta o modelo matemático que permite estudar o aumento de
produtividade e redução de custos da cadeia de perfuração, desmonte, carregamento e britagem
primária da mina S11D em base à fragmentação do minério na fase de desmonte.

RESUMO
O custo operacional mínimo de uma cadeia produtiva não necessariamente corresponde à soma
dos custos mínimos das diversas etapas que a compõe. Na cadeia produtiva mineral, há a
necessidade de se integrar as operações unitárias envolvidas para se obter o custo mínimo global
de lavra a usina. Para a aplicação no caso da mina S11D, o modelo deve descrever as operações
de perfuração, desmonte, carregamento, e as britagens primária, secundária e terciária. Este
relatório apresenta o modelo matemático desenvolvido no Instituto Tecnológico Vale –
Mineração e adaptado para descrever detalhadamente a produtividade e os custos operacionais
de cada operação unitária envolvida na cadeia produtiva mineral de S11D até a britagem
primária.
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