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RESUMO EXECUTIVO
Este relatório apresenta o estudo realizado na mina de Conceição (Itabira), durante os meses de
fevereiro a outubro de 2021, para encontrar alternativas que otimizem os desmontes de Itabiritos
Muito Compactos. Tendo como resultado uma fragmentação inferior ideal que alimente a
britagem primária e minimize os custos da cadeia de operações de perfuração, desmonte,
carregamento, transporte e britagem primária.

RESUMO
O presente relatório apresenta informações e resultados obtidos dos testes de fragmentação
realizados com desmonte com explosivos na mina de Conceição em 2021. Alinhado com o
escopo do trabalho de pesquisa, para desenvolver uma tecnologia de desmonte de rochas, que
permita obter uma fragmentação de itabiritos compactos e itabiritos muito compactos, para
alimentação ao britador primário com tamanho máximo de 1200 mm e produto com tamanho
máximo de 150 mm. Verificou-se que o tamanho ideal que minimiza os custos de operação da
cadeia perfuração, desmonte, carregamento, transporte e britagem primária, a partir da
aplicação do modelo matemático desenvolvido pelo ITV MI, é compatível com o
dimensionamento do plano de fogo proposto nesse estudo. Apresenta-se a caracterização
geotécnica das litologias estudadas, os critérios de dimensionamento de desmonte com controle
da fragmentação, a proposta tecnológica para a otimização da fragmentação dos itabiritos e os
resultados dos testes realizados segundo a proposta do ITV MI.
Palavras-chave: Otimização da fragmentação. Tecnologia do desmonte. Itabirito Muito
Compacto. X80.

ABSTRACT
This report presents information and results obtained from the fragmentation tests carried out
with blasting with explosives at the Conceição mine in 2021. Aligned with the scope of the
project to develop a rock blasting technology that allows to obtain a fragmentation of compact
itabirite and itabirite very compact for feeding to the primary crusher with a maximum size of
1200 mm and a product with a maximum size of 150 mm. The ideal size that minimize the
operating costs of the drilling, blasting, loading, transport and primary crushing chain, based
on the application of the mathematical model developed by ITV MI, matches with the blast
design proposed in this study. It is presented the geotechnical characterization of the studied
lithologies, the blasting sizing criteria with fragmentation control, the technological proposal
for the optimization of the itabirites fragmentation and the results of the tests carried out
according to the ITV MI proposal.
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