
É recomendado aos participantes que tragam 

seus notebooks.

O Software será fornecido pelo Curso

Nome: __________________________________

Sobrenome: _____________________________

Empresa: ________________________________

Cargo: __________________________________

Endereço: _______________________________

________________________________________

Cidade: _________________________________

Estado: _________________________________

País: ____________________________________

Email: __________________________________

Telefone: ________________________________

Fax: ____________________________________

Localização

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Laboratório de Planejamento Mineiro – LPM. Avenida

Bento Gonçalves, 9500. Prédio 75. CEP 91501-970.

Porto Alegre, RS, Brasil.

Data

11/08/14 a 15/08/14 – 5 dias, 8:30 – 17:00 hs

Inscrições até:

01 de agosto de 2014 (sexta-feira).

Investimento

R$ 3.000,00

Instrutor
Hooman Askari é professor de Engenharia de Minas na

Escola de Engenharia de Minas e Petróleo na

Universidade de Alberta, Canadá. Sua pesquisa é

direcionada na área de planejamento e projeto de lavra e

simulação de sistemas de lavra. Hooman é engenheiro

de minas com 18 anos de experiência em operação,

consultoria, pesquisa e docência na área de

planejamento e projeto de lavra a céu aberto. Ele tem

um forte histórico de sucesso conduzindo a equipe de

pesquisa do Mining Optimization Laboratory (MOL) o

qual é patrocinado pelas empresas BHP Billiton,

Newmont, Suncor, Shell, Maptek, e Mintec nas áreas de

desenvolvimento, testes e entrega de protótipos de

softwares para otimização de planejamento de lavra e

modelos de simulação de minas para as principais

empresas de mineração. Ele presta consultoria como o

engenheiro principal na área de otimização de

programação da produção e sistemas de mineração para

operações em lavra a céu aberto em curto e longo prazo

através da OptiTek Mining Consulting Ltd.

Público

O curso de Planejamento Estratégico de Lavra e Otimização

tem duração de 5 dias, e é destinado para profissionais da

área de lavra, incluindo diretores, gerentes de projetos,

profissionais da geociências, analistas financeiros,

engenheiros de minas, engenheiros metalúrgicos, geólogos e

profissionais responsáveis desde a exploração até a operação.

Este curso é formatado para profissionais da indústria que

desejam ganhar aprofundamento de conhecimento e técnicas

de planejamento de lavra estratégico e otimização, tanto em

ferramentas de softwares como na teoria.

Conteúdo
• Aulas com conteúdos teóricos

• Instruções passo-a-passo para utilização dos softwares

• Exercícios adicionais e projeto

• Apresentação de casos de estudos reais

Mining Optimization Laboratory (MOL)

A pesquisa do laboratório MOL se concentra no uso de

operações de pesquisa e métodos analíticos avançados, tais

como modelagem matemática, otimização, simulação de

eventos discretos/ contínuos, e agentes inteligentes para

chegar a soluções ótimas ou quase ótimas para tomadas de

decisões para problemas complexos em planejamento de

lavra/operação em grande escala.

Contato: hooman@ualberta.ca

http://www.ualberta.ca/MOL/
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Informações sobre as inscrições:

Ricardo Rodrigues da Silva

Laboratório de Planejamento Mineiro – LPM.

Telefone: 55 51 3308 9484

Email: sec.lpm@gmail.com

Site: http://www.ufrgs.br/demin/lpm/index.html

Política de cancelamento

Aos pedidos de cancelamento recebidos até o

dia 01/08/14, (sexta-feira) será cobrado 20% do

valor do curso como taxa de cancelamento. Não

haverá reembolso após esta data.

http://www.ualberta.ca/mol
http://www.optitek.ca/
mailto:hooman@ualberta.ca
http://www.ualberta.ca/MOL/


• Cálculo dos custos do projeto

o Custo de lavra do minério e do estéril 

o Custos do beneficiamento do minério e recuperações

o Custo gerais e administrativos

• Whittle Lab01 – Otimização do limite da cava ótima

o Curva teor x tonelagem

o Reblocagem

o Configuração de talude

o Cavas aninhadas

o Cenário operacional

o Fatores de receita

o Discussão sobre seleção do minério

o Gráfico das cavas

o Fatores de receita comprimidos

o Gráfico de sequenciamento e sequenciamento de 

bancadas

o Tamanho de bloco e unidade seletiva de lavra (SMU)

o Análise de cavas

2º Dia – Terça-feira, 12/08/2014

Módulo 2: Sequenciamento da produção da vida útil da 

mina

• Conceitos de sequenciamento de produção

• Whittle Lab02 - Sequenciamento de produção a longo 

prazo

o Gráfico de sequenciamento e sequenciamento de 

bancadas

o Estimativa de vida útil da mina

o Compartilhamento de custos relacionados com o 

tempo

o Selecionando Push back 

o Algoritmos de NPV de  Milawa e Milawa

equilibrado 

o Avanços operacionais com largura mínima

o Sequenciamentos de referência e sequenciamentos 

otimizados 

o Implementação e avaliação da direção da lavra

o Análise de sensibilidade utilizando gráficos aranha

o Geração de relatórios no Whittle

DESCRIÇÃO DO CURSO

A otimização do planejamento estratégico de lavra é a

espinha dorsal das operações de mineração. Em projetos

de lavra, desvios dos planos ótimos de lavra podem

resultar em significativas perdas financeiras, passivos

financeiros futuros, recuperação tardia e esterilização de

recursos. O cronograma da produção da mina determina a

ordem de extração dos materiais e seus destinos durante a

vida útil da mina. Neste curso, os princípios e conceitos

fundamentais envolvidos no planejamento estratégico de

lavra e otimização serão apresentados. Serão abordados

os seguintes tópicos: cálculos do valor econômico do

bloco; receitas e custos de mineração; otimização da cava

ótima utilizando métodos manuais, cones flutuantes, e

Lerchs & Grossmann 2D e 3D; sequenciamento da

produção da vida útil da mina; estimativa da vida útil da

mina; otimização do teor de corte e teoria de Lane;

otimização simultânea; sequenciamento de produção de

multi-processos/multi-minas e uma abordagem para lidar

com incerteza de teores. O curso abrange também uma

introdução à programação matemática, utilizando Excel

Solver. Modelos de otimização matemática e casos de

estudo para planejamento de mina a longo prazo serão

apresentados. Formulações de problemas serão

configuradas e resolvidas no Excel Solver. O curso

complementa a teoria com instruções completas e

experiência prática de concluir um projeto utilizando o

software de planejamento estratégico de lavra GEOVIA

Whittle (versão 4.5) e Excel Solver. Também será feita

uma análise comparativa de diferentes cenários de

produção, pilhas de estoque, otimização do teor de corte e

o impacto que estes causam sobre as diferentes áreas em

um empreendimento mineiro.

Resultados esperados com o curso:

• Entendimento de conceitos de planejamento estratégico de

lavra

• Como a otimização melhora o desempenho econômico

• Completar um estudo de planejamento estratégico de lavra

no software Whittle

• Quais custos devem ser incluídos na otimização da cava

• Princípios do algoritmo de Lerchs Grossman 3D

• Otimização de limites de cava com avanços operacionais

• Geração de cavas ótimas, relatórios e sequenciamentos.

• Projeto de avanços operacionais com largura mínima

• Sequenciamento de produção – usando terceiros

• Técnicas avançadas com controle de direção da lavra

• Pilha pulmão e blendagem na lavra

• Otimização de teor de corte e a Teoria de Lane

• Otimização simultânea avançada

• Sequenciamento de multi-minas, alimentação da planta de

processamento de multi-processos.

• Gestão do risco associado à incerteza de teores.

• Uso do Excel LP Solver para resolver problemas práticos

de lavra.

• Uso do Excel LP Solver para resolver questões de

sequenciamento de bancadas

• Uso do Excel LP Solver para resolver questões de

blendagem de teores.

• Quantificação do impacto da incerteza de teores na

programação

• Caso de estudos – Ferro e ouro, Prata, e Cobre

1º Dia – Segunda-feira, 11/08/2014

Módulo 1: Otimização dos limites de cava

• Introdução ao planejamento estratégico de lavra &

otimização

• Limites de cava – Cones flutuantes, Lerchs & Grossman 

2D e 3D.

• Cálculo do valor econômico do bloco

• Quais custos deverão ser incluídos na otimização da cava?

• Projeto da campanha de sondagem e exploração dos dados
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• Whittle Lab03 – Avanços operacionais reais – NPV

o Lavra com terceirizadas

o Dependências fixas e variáveis

o Controle de direção de avanço

o Projeto de avanços intermediários

o O impacto da geometalurgia/ dureza do minério

3º Dia – Quarta-feira, 13/08/2014

• Whittle Lab04 – Descobertura e pilhas pulmão.

o Descobertura

o Pilhas de estoque de multi elementos

o Remanejamento dos cálculos de custos

o Teor de corte das pilhas de estoque

Módulo 3: Introdução à otimização matemática 

• Introdução à programação matemática para 

engenheiros

• Lab05 – Blendagem utilizando Excel Solver

• Lab05 – Sequenciamento de bancadas utilizando 

Excel Solver

• Whittle Lab06 – Blendagem na lavra

o Pilhas de blendagem

o Sistemas de blendagem (manuais e automáticas)

o Blendagem para controlar teor de alimentação

o Conceitos de sistemas de blendagem

o Controle do teor de alimentação através de 

restrições de blendagem

Módulo 4: Otimização de teor de corte e pilhas de 

estoque

• Otimização do teor de corte – Teoria de Lane

o Otimização do teor de corte – Maximização do 

lucro

o Otimização do teor de corte – Maximização do 

NPV

• Whittle Lab07 - Otimização do teor de corte passo-a-

passo

4º Dia – Quinta-feira, 14/08/2014

Módulo 5: Otimização simultânea (SIMO)

• Introdução à otimização simultânea

• Integração do sequenciamento,  blendagem, pilhas de 

estoque e teor de corte

• Controle avançado da otimização

o Otimização

o Colunas de blendagem

o Colunas Manuais x Automáticas

o Pilhas de estoque

o Análise comparativa dos valores gerados através da 

SIMO

• Whittle Lab08 – Otimização simultânea 

Módulo 6: Otimização de multi-minas / multi-processos

• Introdução à otimização de multi-minas / multi-processos

• Whittle Lab09 – Projeto multi-mina de minério de Ferro

o Mesclando vários modelos de blocos em um só projeto

o Limites de lavra aplicados a múltiplas minas

o Limites de lavra em minas individuais

o Separação a seco e a úmido em multi-processos

o Alternativas de fluxo de beneficiamento

o Alternativas de produtos

o Um exemplo complexo de logística de mina 

o Lições aprendidas com otimização de multi-minas

5º Dia – Sexta-feira, 15/08/2014

Módulo 7: Gerenciamento de risco e incerteza de teores

• Estabelecendo a cava ótima final sob incerteza de teores

• Realizações equiprováveis de teores dentro do modelo de 

blocos

• Cavas ótimas geradas a partir de krigagem, modelos E-

type e realizações P90 & P10

• Impacto da incerteza de teores no limite da cava final

• Quantificação do impacto da incerteza de teores no 

sequenciamento de lavra

• Whittle Lab10 – Cava final gerada sob incerteza de teores.
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Informações técnicas:

Prof. Rodrigo Peroni

Laboratório de Planejamento Mineiro – LPM.

Telefone: 55 51 3308 9515

Email: peroni@ufrgs.br

Site: http://www.ufrgs.br/demin/lpm/index.html

http://www.ufrgs.br/demin/lpm/index.html

