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SOLUÇÕES EM 
SEQUENCIAMENTO 
DE LAVRA QUE NOS 
DIFERENCIAM

Uma abordagem dinâmica e moderna para o sequenciamento de lavra 
 
Desde gráficos de Gantt interativos até diagramas de rede PERT, o Deswik.Sched foi desenvolvido especificamente 
para atender às necessidades dos planejadores de lavra, em todos os horizontes de tempo. Incorporando não 
apenas o sequenciamento baseado em taxas de produção, como, também, na duração da lavra, o software consegue 
processar, facilmente, os imensos conjuntos de dados que o planejamento detalhado moderno requer, integrando, 
com facilidade, as atividades auxiliares, de produção e de projeto. Desenvolvido em torno de um algoritmo robusto 
para a alocação de recursos, você irá produzir sequenciamentos de lavra mais operacionais, permitindo a utilização 
de prioridades de lavra e alocação de recursos, restrições e objetivos, de maneira a refletir a realidade do ciclo de 
atividades de uma mineração.

Permite que o sequenciamento seja realizado totalmente integrado (curto, médio e longo prazos), em uma única 
sequência de lavra. Ao acessar a nossa abrangente e flexível suíte de opções, você irá gerar padrões de relatórios mais 
precisos, contendo não apenas teores e massas, como também o detalhamento completo das atividades e demandas 
de recursos. 

Intuitivo e flexível, o Deswik.Sched tem a capacidade de prover soluções para a indústria mineira em todos os métodos 
de lavra e commodities existentes (mineração a céu aberto e subterrânea de carvão, metais e minerais industriais).



Deswik.Sched

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

• Visualização direta dos recursos alocados na lavra pelo Gráfico de Gantt, que foi desenvolvido para trabalhar com um enorme 
conjunto de dados.

• Sequenciamento de Lavra baseado em taxas de produção ou duração de uma atividade que integra, com facilidade, as 
atividades auxiliares de lavra e de projeto.

• Utiliza um algoritmo robusto para a alocação dos recursos na lavra, de maneira a tornar o sequenciamento mais operacional, 
contendo diversas opções que incluem a  distância mínima entre os equipamentos, e o caminho a ser percorrido na lavra por 
determinado recurso. 

• Sequenciamento com total controle de engenharia através de diversas regras de dependência, direção e prioridade de lavra, 
número máximo de equipamentos por área/banco e taxa de avanço vertical, provendo um sequenciamento mais operacional. 

• Criação de calendários customizáveis levando em conta dias e regime de trabalho, programação de manutenção dos 
equipamentos, índices de disponibilidade física e utilização, que refletem a realidade da operação no sequenciamento, 
provendo planos de lavra mais próximos à realidade da mina.

• Atua em todos os horizontes de planejamento de lavra (Curto, Médio e Longo Prazos).
• Alocação de recursos de maneira rápida e flexível, podendo trabalhar com agrupamento de equipamentos com prioridades 

comuns e alocação na lavra em função da disponibilidade dos mesmos. 
• Permite a utilização de diferentes taxas de produção em função do tipo de material, sazonalidade e restrições operacionais, 

através da criação de fórmulas customizáveis.
• Geração de relatórios dinâmicos com exportação direta para o Excel, permitindo personalizações rápidas e uma análise mais 

detalhada dos resultados. 
• Permite a criação de linhas base para avaliação do impacto da alteração do cenário de lavra original, ao longo do tempo, 

diretamente no Gráfico de Gantt. Ferramentas automatizadas que mantêm o 
sequenciamento atualizado a cada alteração.

• Totalmente integrado ao Deswik.CAD e ao Deswik.IS.
• Utilize o Deswik.SViz, ou o nosso arquivo complementar Deswik.vSched, para uma 

visualização rápida em 3D de projetos Deswik.CAD.



Funcionalidade Abrangente de 
Sequenciamento de lavra
Intuitivo e familiar, com uma poderosa interface visual

• Pode ser utilizado em todos os métodos de commodities existentes, permitindo 
o sequenciamento integrado a céu aberto e subterrâneo simultaneamente. 

• Permite uma variedade de layouts de fácil configuração, direto no sequenciador, 
incluindo:

 - Gráficos de Gantt para Tarefas e Recursos 
 - Diagrama de Rede PERT
 - Integração de informações vinculadas com a animação em Interface 3D.

• Produza sequenciamentos de lavra complexos através da utilização de fórmulas 
diversas incluindo consultas a bases externas (excel, modelo de blocos), curvas 
com dois ou mais parâmetros, e constantes globais.

• Opções inovadoras de tarefa e dependência, incluindo:
 - Tarefas hammock
 - Dependências espaciais (% mínima de interseção entre os sólidos, ângulo de 

face, atributos) .

Otimização da Utilização de Recursos
O equipamento certo, no lugar certo, na hora certa

• Utilização de um algoritmo proprietário que permite a otimização da 
utilização dos recursos durante o sequenciamento da lavra, retardando as 
atividades de menor prioridade, produzindo um cenário operacional.

• Estrutura hierárquica de priorização que incorpora prioridades de 
sequenciamento, prioridades de alocação de recurso e direções de lavra.

• Funções sofisticadas de alocação de recursos que incluem:

 - Agrupamento de tarefas de forma fixa ou preferencial

 - Metas de quantidade e prioridades de lavra

 - Agrupamento de tarefas com restrições e bloqueio na lavra 

 - Seleção de tarefas com base no tempo de deslocamento dos recursos.

• Alocação de recursos com vários passos, possibilitando a modelagem de 
processos complexos.

• Solução interativa de problemas com o passo-a-passo do processo de 
alocação de recursos.

Relatórios e Análises Integrados
Melhor comunicação para uma maior compreensão

• Opções ilimitadas de relatórios, com layout baseado em tabelas 
dinâmicas, que incluem:

 - Filtros de tarefas e recursos

 - Fórmulas customizáveis

 - Opções integradas para a geração de gráficos.

• Relatórios que atualizam seus cálculos, automaticamente, em 
tempo real. 

• Abrangente pacote de ferramentas de análise de 
sequenciamento, que inclui:

 - Análise de caminho crítico entre determinadas tarefas

 - Filtros de dependência e conflitos.



"Um poderoso sequenciador de lavra de gráfico de Gantt projetado especificamente para lidar com os desafios do planejamento de mina"

Alocação Flexível de Recursos
Alocação dinâmica de recursos, aprimorando e adicionando mais valor ao seu projeto

• Os recursos podem ter uma taxa específica ou grupo de taxas que serão aplicadas dependendo da atividade 
para as quais elas foram atribuídas, considerando variações de:

 - Fatores de sazonalidade e de projeto
 - Fatores geológicos e geotécnicos
 - Outros fatores, como, por exemplo, eficiência e prioridades de lavra.

• Aplicação de taxas variadas de produção durante períodos específicos.
• Atribuição manual de recursos baseados em regras individuais ou agrupados de maneira automática.
• Prioridade de alocação de recurso e capacidade de redução de taxas de produção em função da proximidade 

dos recursos que operam próximos uns dos outros. 
• Incorpore requisitos de manutenção que são específicos ao recurso, incluindo:

 - Programação de manutenção baseada no total de horas utilizadas pelos equipamentos
 - Desative e substitua equipamentos com base em uma vida útil pré-definida.

Integração do Sequenciamento de Lavra
Consolide o seu plano de lavra

• Copie e cole relatórios e dados diretamente no Microsoft Excel.
• Fácil integração com diversos outros pacotes de software de planejamento de mina.
• Ampla capacidade para administrar subprojetos, possibilitando a inclusão de vários 

dados de entrada de sequenciamento.
• Aumente a funcionalidade com outros módulos Deswik:

 - Deswik.CAD, por meio do Deswik.IS (Sequenciador Interativo)
 - Deswik.Blend (Modelagem de Fluxo de Material)
 - Deswik.LHS (Sequenciamento do Transporte e Deposição de Material).

Sequenciamento de Lavra 
baseado em um Calendário Real
Registre as atividades a cada segundo

• A duração de uma tarefa durante o sequenciamento de 
lavra é calculada em segundos, possibilitando a geração de 
relatórios de período que são infinitamente personalizáveis. 

• Elabore modelos detalhados de utilização dos recursos:
 - Calendários detalhados para os diversos tipos de recursos 

baseados em regras
 - Manipulação dos dados direto em tabelas
 - Relatórios abrangentes baseados nos calendários dos 

recursos.
• Integre planos de longo, médio e curto prazo em um único 

sequenciamento. 
• Determine horizontes de planejamento específicos.
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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.


