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RESUMO EXECUTIVO
Este relatório científico apresenta a calibração do modelo matemático que permitiu estudar o
aumento de produtividade e redução de custos da cadeia de perfuração, desmonte,
carregamento, transporte e britagem primária da mina de Conceição em Itabira considerando a
fragmentação do minério na fase de desmonte.

RESUMO

O objetivo desta parte do trabalho de pesquisa é calibrar o modelo Mine to Crusher para a
redução de custos de produção das operações de mina com base na fragmentação de rochas na
fase de desmonte desenvolvida para a mina de Conceição em Itabira, especialmente para os
itabiritos compactos e muito compactos. A calibração foi realizada com os parâmetros técnicos
e econômicos correspondentes aos anos de 2016, 2017, 2019 e 2020, cuja aplicação permitiu
concluir que o X80 que minimiza os custos em itabiritos compactos e muito compactos varia de
25 a 28 cm.
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ABSTRACT
The objective of this part of the research work is to calibrate Mine to Crusher model for the
production cost reduction of mining operations based on rock fragmentation in the blasting
phase developed for the Conceição mine in Itabira, specially for the compact itabirites and very
compact itabirites. The calibration was carried out with the technical and economic parameters
corresponding to the years 2016, 2017, 2019 and 2020, which allowed to conclude that the X80
that minimizes costs in compact itabirites and very compact itabirites varies from 25 to 28 cm.
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