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A PRÓXIMA GERAÇÃO DE 
FERRAMENTAS DE DESENHOS 
EM 3D PARA A MINERAÇÃO

Software de modelagem de sólidos, líder da indústria, que oferece precisão e visibilidade sem precedentes 

O Deswik.CAD foi desenvolvido por engenheiros de minas para engenheiros de minas. O Deswik.CAD é, verdadeiramente, 
um banco de dados espacial, que combina o poder visual de uma ferramenta CAD moderna com a eficiente gestão de um 
banco de dados repleto de recursos, que proporciona a capacidade de exibir, analisar e gerar relatórios a partir de seus 
dados, como você quiser.

Projetado para fornecer ferramentas de engenharia genéricas com aplicativos flexíveis, Deswik.CAD é utilizado e visto por 
todos os setores da mineração, operações subterrâneas e à céu aberto, desde o carvão até os metais, por todas as partes 
do mundo.



Benefícios
Acrescentando mais valor por meio de um planejamento de mina mais efetivo

• Ferramenta gráfica moderna desenvolvida para processar grandes conjuntos de dados de mineração, com 
excelente desempenho gráfico.

• Crie seções e operações boleanas sem erros.
• Processamento superior de atributos e metadados, trazendo recursos do tipo GIS para dados de mineração 

em 3D.
• Possibilita cálculos de planilha dentro do ambiente de design, oferecendo melhores análises e 

entendimentos.
• Ferramentas de desenho e edição avançadas dentro de uma interface simples, moderna e intuitiva.  
• Aplicações universais que atendem a todos os setores de mineração, a céu aberto ou subterrânea, de carvão 

a metais. 
• Manipulação de dados utilizando uma poderosa ferramenta de criação de fórmulas, evitando a criação de 

scripts.
• Adiciona estrutura ao processo de planejamento, utilizando fluxos de trabalho gráficos integrados ao 

completo conjunto de ferramentas do Deswik.CAD.
• Plotagens rápidas e intuitivas utilizando o princípio WYSIWYG.
• Utiliza filtros personalizados e sobreposições de legenda para geração de relatórios gráficos mais avançados.
• Baseado em um formato XML, o Deswik.CAD pode ser integrado, facilmente, à maioria dos outros pacotes de 

software de mineração e CAD.
• Interfaces de plugin e scripts que permitem a customização e manipulação de dados.

Deswik.CAD

Um Novo Ponto de Vista
Novos problemas pedem novas soluções

Com uma experiência profissional de décadas em 
desenvolvimento de software e um histórico consagrado 
de inovação em aplicativos para a mineração, a Deswik 
oferece ferramentas de ponta para garantir que o plano 
de lavra seja robusto, transparente e alcançável, através 
de um controle total de engenharia. O nosso software foi 
desenvolvido baseado na mais recente tecnologia de alta 
performance e com algoritmos de computação de ponta.

Ao evitar as questões remanescentes que assolam pacotes 
de software mais antigos, e juntamente com o nosso 
excelente atendimento ao cliente, nós somos capazes de 
oferecer soluções completas para atender às demandas da 
mineração moderna.

A Deswik tem como compromisso prover soluções e suporte 
de qualidade para toda indústria mineira, em seus diversos 
métodos de lavra e commodities existentes.



Ferramenta CAD Repleta de 
Recursos
Desenho de mina por outra perspectiva

• Suporta todos os objetos padrões de CAD, assim como 
objetos específicos, incluindo:

 - Realces e túneis irregulares
 - Furos de sonda
 - Modelos de blocos convencionais e GSM

• Desempenho gráfico superior que aproveita das novas 
tecnologias das placas de vídeo.

• Geração de sólidos e polígonos utilizando uma 
ferramenta Booleana robusta. Onde outras tecnologias 
de mineração falham, os nossos sólidos são válidos.

• Importe sólidos inválidos de outros sistemas e 
conserte-os automaticamente.

Gestão Integrada de Dados
Manipulação e Análise de Dados de Ponta

• Geração de relatórios baseada em interseções Booleanas 
semelhantes a sistemas de GIS.

• Equações avançadas de estilo planilha para cálculos de dados:
 - Fórmulas lookup em 3D
 - Analise de sólidos por volume e por áreas de interação com 

modelos de blocos.

• Incorpora uma extensa variedade de fontes de dados:
 - Constantes globais e tabelas de parâmetros
 - Interpolação de superfícies a partir de curvas ou valores.

• Filtros interativos ou baseados em regras sobre os valores 
dos atributos.

Aberto, Integrado e Personalizável
Nunca escreva scripts novamente, a não ser que você queira

• Baseado em um formato XML, o Deswik.CAD pode ser integrado, facilmente, à maioria dos outros pacotes de 
software de mineração e CAD.

• Um ambiente de fácil integração para o desenvolvimento de Scripts:

 - Plugins podem ser desenvolvidos em VB.NET ou C# e podem, facilmente, ser introduzidos ao aplicativo

 - Modelo poderoso de objetos que permite acesso total a todas as propriedades e métodos

 - Ambiente de desenvolvimento embutido que permite acesso completo à estrutura .NET inteira. 



"Uma plataforma poderosa de desenho com capacidade superior de processamento de dados"

Auditabilidade e Consistência
Transparência e confiabilidade em seus resultados

• Ferramentas de ajuda (wizard) e ferramentas baseadas em regras 
oferecem transparência na manipulação de dados.

• Workflow customizável, criação de macros: 

 - Atividades repetitivas e transformação de dados.

 - Padronização dos processos de planejamento de lavra

 - Simplifica a familiarização para novos usuários.

Poderosa Ferramenta para a 
Criação de Relatórios
Melhor comunicação para uma maior compreensão

• Consultas flexíveis de dados geradas sob demanda:

 - Volumes, áreas, atributos e propriedades

 - Histogramas de dados.

• Ferramenta de plot familiar e funcional, espelhando a maioria 
das ferramentas CAD:

 - Viewports independentes e ilimitados para cada plot

 - Textos em formato title block com atributos inteligentes, 
incluindo datas e usuários.

 - Edição de tabelas estilo planilha, com tabelas que são 
facilmente inseridas no espaço 3D ou em impressões. 

Ferramentas Completas de 
Desenho de Mina
Acelere o seu processo de desenho

• Ferramentas universais servindo a todos os setores da 
mineração, operação à céu aberto e subterrânea, desde o 
carvão até os metais.

• Algoritmo de desenho de mina baseado em regras, 
possibilitando análises de cenários e de alternativas de 
desenhos.

• Gere sólidos e superfícies utilizando uma variedade de 
métodos:

 - Múltiplas Projeções – lavra em tiras ou a céu aberto

 - Aplicação de seções ao longo das polilinhas, para a criação 
de túneis

 - Criação de realces manuais ou em conjunto.

 - Interpolação de pontos (sistema LIDAR ou modelagem 
digital de terreno).
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Dentre as nossas soluções de software, líderes na indústria, 
podemos destacar:
Deswik.CAD - Design & Modelagem de Sólidos   
Suporta ferramentas de design com alta capacidade de processamento de dados para qualquer método de lavra (subterrâneo, open pit, ou lavra em tiras). Envolve toda 
a parte de criação de reservas.

Deswik.Sched - Sequenciamento de Lavra por Gráfico de Gantt  
Sequenciamento da lavra por atividades (produção e auxiliares) diretamente no Gráfico de Gantt, que atua em todos os horizontes de Planejamento de Lavra 
(Curto, Médio ou Longo Prazos).

Deswik.IS - Sequenciador Interativo  
Módulo responsável por garantir a integração entre o projeto (Deswik.CAD) e o sequenciador (Deswik.Sched), eliminando do planejamento a lacuna entre o 
desenvolvimento do projeto e o sequenciamento de lavra.

Deswik.LHS - Sequenciamento do Transporte e Deposição de Material   
Compreenda a movimentação dos materiais, como nunca antes, através do dimensionamento da demanda de transporte de material por destino, totalmente 
integrado ao sequenciamento da lavra.

Deswik.Blend - Modelagem de Fluxo de Material   
Módulo de blendagem do Deswik que usa o CPLEX para otimizar o fluxo de material.

Deswik.Agg - Agregação de Camadas de Carvão  
Simplificando processos complexos de agregação para criar reservas ROM específicas para o objetivo. 

Deswik.SO - Otimizador de Realce   
Otimização do formato do realce subterrâneo, utilizando o aplicativo líder no mercado SSO v2.0.

Deswik.ASD - Gerador Automático de Realce   
Ferramenta específica para uso em veios muito estreitos ou corpos com caimento muito agudo, que é capaz de gerar formas de realces detalhadas que 
geralmente são criadas manualmente.

Deswik.OPDB - Perfuração & Desmonte de Cava a Céu Aberto   
Design rápido e eficiente de perfuração e desmonte para métodos de mineração a céu aberto.

Deswik.UGDB - Perfuração & Desmonte Subterrâneo  
Design rápido e eficiente de perfuração e desmonte para métodos de mineração subterrânea.

Deswik.SOT - Ferramenta de Otimização de Sequenciamento de Lavra  
Adquira mais valor do seu recurso com um sequenciamento otimizado de acordo com o VPL.

Deswik.MDM - Gestão de Dados de Mineração  
Uma base de dados espaciais e uma ferramenta de gestão de processos de fluxo de trabalho.

Deswik.FM - Gerenciador de Arquivos  
Administre, de forma proativa, o controle das versões de dados com um sistema integrado de gerenciamento de documentos.

Módulos Avançados Deswik   
Funcionalidade avançada desenvolvida unicamente para as demandas especializadas dos setores específicos de mineração.
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