
   

Sequenciamento do Transporte e Deposição de Material
Deswik.LHS



SOFTWARE INOVADOR QUE 
POSSIBILITA A OTIMIZAÇÃO DOS 
RESULTADOS DE TRANSPORTE E 
DEPOSIÇÃO DE MATERIAIS

Maximize o valor dos projetos por meio da modelagem otimizada de movimentação de materiais

Desenvolvido de forma totalmente integrado ao Deswik.CAD, o Deswik.LHS possui a capacidade, flexibilidade 
e precisão para fornecer as soluções de transporte que você sempre quis. Abrangendo todas as variáveis que 
influenciam a movimentação de materiais, o Deswik.LHS incorpora análises da rota de transporte, transporte por 
correia fixa e móvel, a modelagem de caminhões e a modelagem de custos. Oferecendo várias estratégias de 
transporte, desde a minimização da distância média de transporte até a maximização de eficiência, o assistente, de 
uso intuitivo, gera vários cenários com facilidade.

Modele fatores do mundo real, incluindo restrições TKPH, congestionamento de vias de transporte e os limites de 
velocidade; calibre seus dados de rastreamento de GPS, atrelando-os aos tempos de ciclo modelados. Uma suíte 
abrangente de software para a geração de relatórios revela os dados cruciais que embasam o seu sequenciamento 
de movimentação de materiais, incluindo rotas de transporte detalhadas, análise do tempo de ciclo e planos de 
deposição. A geração dos relatórios em relação às questões ambientais inclui a previsão de distúrbios e recuperação 
das áreas de lavra, a simulação de mau tempo e a análise da conformação final do terreno.

O Deswik.LHS pode ser utilizado em sequenciamentos de mina, em qualquer horizonte de lavra, em qualquer setor 
da mineração em todos os métodos de lavra.



   

Deswik.LHS

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.

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

• Modelo determinístico para destinação dos materiais provenientes dos sólidos de lavra, mostrando exatamente a variabilidade e os requisitos 
máximos para o inventário do transporte do material.  

• Expõe problemas escondidos ao tirar a média da distância e a média do transporte unitário ao longo da movimentação de grandes volumes, por 
métodos tradicionais, através do detalhamento das rotas e destinos. 

• Avalie os efeitos das variáveis que impactam o transporte do material, aprimore as estratégias e identifique a geração de valor através da 
simulação de cenários.  

• Analise vários destinos de materiais por período, para cada cenário; mapeie o minério e o estéril, com o transporte de rejeitos ou estéril para 
áreas exauridas dentro da cava.

• Utilize o sequenciamentos de movimentação de materiais de várias fontes, incluindo produtos da Deswik, arquivos CSV e outros formatos padrão. 
• Atualize automaticamente os arquivos Deswik.Sched com as principais informações de transporte (distancias, tempo de ciclo, custo de transporte, 

etc) para a geração de relatórios. 
• Aumente o valor do projeto ao revelar as questões de transporte que antes foram adiadas na cadeia de valor do planejamento devido à 

modelagem tradicional de transporte. 
• Calibre os tempos de ciclo teóricos contra registros de GPS de transportes por caminhão para se ter modelos precisos que são definidos em 

relação às condições do local do projeto. 
• Gere, com precisão, o sequenciamento das pilhas de material dentro e fora da cava, ajustadas ao levantamento ou a designs detalhados de curto 

prazo.
• Modele rotas dinâmicas de transporte, avalie o impacto de locais de parada obrigatória e limites de velocidade na mina, resistência ao rolamento, 

congestionamento de fluxo de material e restrição de liberação de rotas e locais de deposição baseados por período. 
• Relata todos os aspectos de um cenário de transporte, desde o bloco de lavra até as rotas de transporte dos possíveis destinos dos materiais, por 

meio de animações e relatórios dinâmicos.
• Personalize o processo de descrição dos dados de transporte individuais ou macro, superfícies do plano das fases de lavra e mapas de curva de 

nível. 
• Gere relatórios dos destinos e dos distúrbios causados pela lavra e deposição dos materiais, e preveja 

a recuperação das áreas degradadas e deposição seletiva de materiais. Por exemplo, para a drenagem 
ácida de mina e para os rejeitos de mineração. 

• Possui ferramentas para geração de superfície para o fechamento de mina; simule situações de mau 
tempo na lavra e divulgue informações sobre bacias hidrográficas. 



Software de Modelagem de Transporte 
Líder da Indústria
Descubra suas verdadeiras necessidades de transporte de materiais

• Desenvolva sequenciamentos detalhados e reais das pilhas de estéril/estoque 
com precisão, permitindo a comparação de diversas estratégias de destino dos 
materiais.

• Totalmente integrado com o sequenciamento de lavra para maximizar as 
oportunidades e administrar o risco inerente da produção, não apenas no 
horizonte tático, mas também no estratégico. 

• Permite o modelamento da lavra por draglines e tratores de esteiras, bem 
como o transporte por caminhões e/ou o transporte por correias fixas e móveis.

Escopo e Precisão Expandidos
Detalhes verdadeiros geram resultados verdadeiros

• Método exclusivo de importação de dados de GPS de caminhão, obtidos no local do projeto, e 
software de calibração para tempos reais de ciclo.

• Tolerância de TKPH e limitação de viagens para garantir que a mudança do fabricante de pneus, 
por exemplo, possa ser quantificada.

• Regras de resistência ao rolamento que são atribuídas automaticamente às rotas de transporte. 

Gestão de Cenários
Compreenda os fatores que influenciam o destino dos materiais

• Criação de cenários intuitivos e ferramentas de comparação 
que auxiliam a comparação dos diversos cenários para 
análises de sensibilidade e planejamentos eficazes de 
contingências.

• Determine estratégias de destino dos materiais que podem 
ser alteradas ao longo do tempo, incluindo:

 - Minimização do tempo de ciclo
 - Minimização da distância média de transporte
 - Minimização do consumo de combustível
 - Minimização dos custos.

• Gerencie a deposição dos materiais nas pilhas e a retomada 
de materiais através da integração com o Deswik.Blend.

• Investigue o impacto no plano de lavra através da restrição da 
disponibilidade de transporte integrada com o  
Deswik.Sched.

Funcionalidade do Sequenciamento de Ponta
Maior controle e flexibilidade do que nunca antes

• O mapeamento detalhado de materiais atrela as áreas de origem e as áreas de 
deposição em relação a cada tipo de recurso, provendo uma modelagem mais 
precisa.

• A anulação de destinos força o transporte do material para locais específicos de 
deposição.

• Limite o uso de rotas de transporte por meio de congestionamento para que outra 
rota de transporte seja selecionada, uma vez que o limite de congestionamento foi 
alcançado.

• Varia o desempenho ao longo do tempo para modelar variações sazonais de clima e 
capturar eventos de atraso reais com datas de liberação para rotas de transporte e 
áreas de deposição.



"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"

Design Detalhado e Modelagem 
das Rotas de Transporte
Encontre a melhor rota possível

• Ferramentas intuitivas de rota de transporte e conexão de frentes 
de lavra ou destinos.

• Rotas de transporte dinâmicas que se deslocam com a 
conformação do terreno durante o sequenciamento de lavra.

• Audite, manualmente, os tempos de ciclo diretamente a partir de 
uma rota de transporte em 3D. 

Planejamento do Impacto Ambiental
Quantifique o seu impacto ao longo do Sequenciamento de Lavra

• Conheça a conformação final do terreno com o balanceamento de volumes e 
ferramentas de planejamento para o fechamento de mina.

• Simulação de eventos de chuva, com a geração de relatórios sobre a captação e 
o escoamento da água.

• Destinação seletiva de materiais, incluindo os contaminantes, como em casos de 
drenagem ácida de mina e rejeitos de mineração. 

• Gere relatórios sobre o consumo de combustível e as emissões de CO2.

Comunicação Eficaz
Geração de relatórios com ferramentas de ponta para uma melhor compreensão

• Geração rápida de superfícies do plano de lavra e mapas de curva de nível.
• Abrangente caixa de ferramentas para a geração de relatórios para atender às 

demandas da indústria, que inclui:
 - Exibição interativa dos resultados de transporte com os sólidos em 3D
 - Polígonos das áreas de distúrbio onde são depositados os materiais
 - Resultados que podem ser exportados diretamente para o Deswik.Sched para a 

geração integrada de relatórios junto com o sequenciamento da lavra.  
• Animações e mapas de progresso da lavra por período.
• Ferramentas de auditoria que dão a garantia de que o material foi transportado para 

o local correto de forma dinâmica.
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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.


