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RESUMO
Este artigo visa comparar resultados de três tecnologias utilizadas para sequenciamento de
lavra aplicado a minas a céu aberto. No primeiro método, a sequência de lavra é otimizada
diretamente a partir do modelo de blocos através de Programação Inteira Mista (MIP). No
segundo método, o sequenciamento direto de blocos ocorre através de um método híbrido
composto de MIP e heurísticas. Resultados são comparados com o amplamente aceito
algoritmo de Lerchs-Grossman com cavas aninhadas. As vantagens e limitações de cada
método são comparadas através de exemplos utilizando um depósito de cobre e ouro bem
conhecido. O sequenciamento direto de blocos se mostra como alternativa de valor
econômico superior, dispensando as etapas de otimização de cava, geração de cavas
aninhadas e otimização de teor de corte.
Sequenciamento direto de blocos; planejamento de lavra; otimização de cava; mina a
céu aberto.

ABSTRACT
The purpose of the paper is to compare results of three technologies used for production
scheduling as applied to open pit mining. In the first method, the mining sequence is directly
optimised from the block model as a Mixed Integer Program (MIP). In the second method,
the direct block scheduling is performed as a hybrid approach using MIP and heuristics.
Results are compared using the widely accepted Lerchs-Grossman Nested Pit algorithm.
The advantages and limitations of each method are compared by providing examples taken
from a well-known Copper-Gold deposit. Direct block scheduling has proven to be an
alternative with higher economic value, avoinding the steps of pit optimization, nested pits
and cutoff grade optimization.
Direct block scheduling; mine planning; pit optimization; open pit.
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INTRODUÇÃO

Para que proprietários, gestores, equipe técnica e investidores sejam capazes de tomar
decisões relacionadas ao futuro de um projeto de mineração, é necessário que sejam
produzidas projeções da evolução física das minas envolvidas no projeto, com
consequentes

resultados

econômicos.

Um

depósito

mineral

é

representado

computacionalmente por um conjunto de blocos em três dimensões; conhecido como
modelo de blocos. Planejadores de mina são responsáveis por decidir quais blocos serão
lavrados, quando e qual destino dar a esses blocos. A necessidade de se tomar esse
conjunto de decisões é conhecida como o Problema de Sequenciamento de Lavra.

Considerando a complexidade computacional para que seja gerado um sequenciamento de
lavra ótimo diretamente a partir de um modelo de blocos de recursos, desenvolvimentos
históricos,

acadêmicos

e

comerciais,

guiaram

planejadores

de

lavra

a

obter

sequenciamentos de lavra em etapas: cava final com cavas aninhadas; fases de lavra;
sequenciamento operacional; blendagem; otimização de teor de corte; pilhas de estoque;
etc. Tais etapas fazem parte de uma visão mais ampla, conhecida como Planejamento de
Lavra Estratégico (King, 2009 [1]; Whittle, 2007 [2]). Considerando que cada um desses
passos é obtido separadamente, não há garantia de que o resultado final terá valor
econômico ótimo, mesmo que cada uma das etapas seja executada de maneira ótima.

Modelos para sequenciamento direto de blocos existem há décadas (Johnson, T. B., 1968
[3]), mas as dificuldades computacionais impediam a aplicação dessas técnicas em modelos
reais de grande porte. Com os recentes avanços tecnológicos na área computacional,
incluindo melhorias nos processadores, tecnologia 64 bits, processamento paralelo, dentre
outras, além da evolução dos algoritmos, técnicas para sequenciamento direto de blocos
vêm se tornando mais atraentes (Jelvez et al., 2012 [4]), pela capacidade de eliminação de
etapas de processamento e a possiblidade de ganhos econômicos superiores aos padrões
permitidos por tecnologias tidas como padrão de mercado (Lerchs and Grossmann, 1965
[5]; Whittle, 1999 [6]).

O presente artigo utiliza como base o depósito Marvin, disponível como exemplo a partir da
instalação do software GEOVIA Whittle (Whittle, 1998 [7]). Esse mesmo depósito encontrase disponível no repositório de dados MineLib (Espinoza et. al., 2013 [8]). Pesquisadores da
Universidad Adolpho Ibañez apresentaram um estudo comparativo entre execuções do
software Whittle e sua solução de sequenciamento direto de blocos, chamada DIRECT-IP
(Goycoolea et. al., 2013 [9]). Resultados desse artigo serão comparados com uma
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execução adicional detalhada do software Whittle, seguido por uma comparação com o
software MiningMath SimSched (miningmath.com/software) [10], que também atua com
sequenciamento direto de blocos.

CASO BASE

Nesta seção, o depósito Marvin é apresentado e todos os estudos para que seja obtido um
sequenciamento de lavra são desenvolvidos nos moldes tradicionais, acompanhado de
conceituação teórica e fazendo uso do software Whittle, tido como uma forte referência de
mercado.

Depósito Marvin

O modelo de blocos do depósito Marvin disponível no MineLib possui uma simplificação em
relação ao original, que foi mantida para viabilizar as comparações. No processo de
simplificação do modelo, os blocos passaram a ter somente uma litologia (predominante),
bem como um teor médio, implicando em um aumento da diluição, que pode ser observado
na Figura 1 juntamente com os teores de Au e Cu no nível 11 do modelo original e do
modelo simplificado,

respectivamente.

As estatísticas dos modelos são também

apresentadas na Figura 1.
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Modelo de blocos Original

Modelo de blocos simplificado

Figura 1: Simplificação do modelo de blocos original

Cava final e cavas aninhadas

Uma cava calculada com um conjunto de valores fixos tornar-se-á obsoleta com o passar do
tempo, quando os preços ou os custos sofrerem mudanças. Para acomodar as mudanças
nos valores dos blocos, a ―análise dos limites da cava‖ é praticada. Nessa análise, os
parâmetros econômicos são sistematicamente modificados, um de cada vez, e uma cava é
projetada após cada mudança. Tem-se então uma série de cavas onde cada uma possui
seu próprio potencial de ser minerada, sob condições econômicas específicas. De fato, a
análise de projetos de cava nada mais é do que uma parametrização respeitando os
parâmetros econômicos (Wang and Sevim, 1995 [11]).
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A seleção da cava final dependerá das principais diretrizes que o tomador de decisão
precisa definir, tais como, maximização dos recursos ou maximização do valor econômico.
Além disto, o uso de restrições geométricas no sequenciamento de lavra como fundo
mínimo de cava, distância entre as fases de lavra e número de bancos lavrados por período
podem alterar a definição da cava final, dependendo dos objetivos a serem alcançados
(Hanson et al., 2001 [12]).

Uma possível abordagem para a definição de um sequenciamento com uso do algoritmo de
Lerchs-Grossmann e, consequentemente, definição da cava final é a geração de cavas
aninhadas através da variação dos preços dos bens minerais de uma jazida conforme
ilustrado na Figura 2.

Banco 1

Fase I

Banco 2

Banco 3

Banco 4
Banco 5
Banco 6
Banco 8

Fase II

Banco 7

Banco 9

Banco 10

Banco 11

Fase III

Banco 13

Figura 2: Ilustração de três cavas aninhadas, representando fases de lavra.

Nesta figura, foram geradas três fases, sendo que a Fase II somente será lavrada após a
exaustão da Fase I, e a Fase III após a exaustão da Fase II. Para cada fase existe uma fator
de receita, sendo o que o fator 1 corresponde ao preço final do cenário simulado, e as fases
I e II correspondem a um fator entre 0 e 1, sendo que a Fase II possui um preço maior que a
Fase I.

Para a geração destas fases, tem-se como restrição os ângulos de talude que são definidos
de acordo com o comportamento geomecânico do maciço. Para o depósito Marvin, foi
utilizado um ângulo geral médio de 45 graus e erro médio de 0,9 graus. O controle deste
erro no Whittle é feito através da definição do número de bancos que serão utilizados para a
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definição das precedências entre os blocos, que neste caso foram de oito bancos, que
geraram 792.416 arcos.

Como o resultado do valor presente líquido é sensível aos valores do início do fluxo de caixa
é muito importante definir os primeiros fatores de receita de modo a se obter valores
múltiplos aos limites de produção de minério, que neste caso foi de 20Mt por ano. Este
processo é feito por tentativa e erro e se o modelo de blocos for grande pode demandar um
tempo significativo.

A Tabela 1 apresenta os principais parâmetros utilizados para geração da cava final e
sequenciamento de lavra:

Tabela 1: Parâmetros de cálculo cava final
Custo de mina:

0.9 $/t

Custo de remanuseio:

0.2$/t

Custo de processo:

4.0$/t

Recuperação Cu

88%

Recuperação Au

60%

Preço/Custo Venda Au

12.0/0.2 $/g

Preço/Custo Venda Cu

20.0/7.2 $/10kg

Taxa de desconto

10% ao ano

Uma vez determinado o fator de receita inicial, por tentativa e erro, pode-se gerar até 100
cavas aninhadas no Whittle. Neste caso, foram geradas 85 e os resultados em termos de
massas e fluxo de caixa são apresentados na Tabela 2. A cava com fator igual a 1
corresponde à cava de número 85, que possui 308,3Mt de massa de minério e 1415,7M$ de
valor não-descontado.
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Tabela 2: Resultados das cavas aninhadas do Whittle.

Definição de fases de lavra

Após a definição de cavas aninhadas, é necessário que sejam definidas fases de lavra,
também conhecidas como pushbacks. Essas fases têm como um de seus objetivos
principais definir condições operacionais favoráveis para as etapas seguintes de
sequenciamento de lavra. Para isso, algumas das cavas aninhadas são selecionadas pelo
usuário, ou pelo software através do algoritmo Milawa NPV. Posteriormente, o software
Whittle manipula as superfícies escolhidas para que as mesmas atendam a um critério de
largura mínima entre fases.

Os autores reconhecem a importância de que resultados operacionais sejam obtidos, visto
que um resultado teórico ótimo não possui valor se não puder ser reproduzido na prática.
Porém, considerando o alto grau de subjetividade em relação às decisões operacionais
entre os diferentes softwares e o objetivo de dar liberdade para que seja atingido o maior
valor econômico possível com uso de cada tecnologia, foi decidido que parâmetros
operacionais seriam ignorados nesse estudo. Portanto, todas as cavas aninhadas foram
consideradas como fases de lavra, sem a exigência de uma largura mínima entre fases.
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Sequenciamento de lavra

Conforme resultados obtidos e apresentados na Tabela 2, a primeira cava já engloba mais
de dois anos de produção, uma alternativa para tentar diminuir o volume da primeira cava é
a utilização de um fator de custo de mina (MCAF) para diferenciar os custos de mina
associados aos blocos. Essa alternativa foi tentada, mas não foram obtidas melhorias de
valor no caso do depósito em estudo.
A partir das cavas aninhadas obtidas, foi calculado o sequenciamento chamado de ‗melhor
caso‘ (best case) considerando as restrições de 20 milhões de toneladas por ano de
alimentação na planta de concentração do minério e 60 milhões de toneladas por ano de
movimentação total na mina. O melhor caso é obtido quando as cavas aninhadas são
exauridas sequencialmente. A Figura 3 apresenta uma seção vertical e uma seção
horizontal do sequenciamento obtido, com blocos coloridos de acordo com os períodos em
que são lavrados. O sequenciamento retornou um valor presente líquido para o projeto de
758,6M$, sendo necessários 16 períodos de lavra, conforme detalhado na Tabela 3.
Seção vertical 29

Seção horizontal Nível 14

Figura 3: Visualização do sequenciamento melhor caso do Whittle em seções.
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Tabela 3: Resultados do sequenciamento melhor caso do Whittle.

Otimização de teor de corte

Teor de corte pode ser definido como sendo a quantidade mínima que um produto ou metal
por unidade de massa deve conter para ser enviado a um processo de concentração. Esta
definição é utilizada para distinguir se este material será lavrado ou não e, se for, qual será o
seu destino: pilha de estéril, pilha de minério ou planta de concentração. Os teores de corte
são calculados comparando-se custos e receitas, portanto definem o valor de um
empreendimento mineiro e sua vida útil. O objetivo da otimização de teor de corte
comumente mais aceito é a maximização do valor presente líquido (Rendu, 2008 [13]).

O Whittle utiliza um algoritmo específico de otimização de teor de corte que está descrito em
(Whittle and Wharton, 1995 [14]). Para obter melhores resultados é necessário incluir pilhas
que possam estocar material de mais baixo teor que são retomados posteriormente,
buscando favorecer um melhor fluxo de caixa. A definição destas pilhas através de teores
mínimos e máximos é um processo interativo e demanda certo conhecimento prévio do
depósito.

Os resultados reportados no MineLib são de execuções que otimizam os destinos dos
blocos. Portanto, no case base do Whittle foi considerada essa etapa de otimização de teor
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de corte, mas sem uso de estoques. Isso significa que blocos mais pobres podem ser
descartados para permitir que blocos mais ricos sejam processados de maneira antecipada.

Uma alternativa para otimização do teor de corte no Whittle é a definição manual dos teores
mínimos a serem utilizados. Ou seja, o usuário define os teores de corte e, por tentativa e
erro, verifica quais configurações agregam mais valor ao projeto. Para o estudo em questão
os valores utilizados foram 0.6 %m para Cu e 0.8 g/t para Au.

Os resultados após esta etapa de aprimoramento do sequenciamento estão apresentados
na Tabela 4.

Tabela 4: Resultados do sequenciamento do Whittle após otimização de teor de corte.

Pilha de estoque

Como resultado extra, foi considerado um caso com uso de pilhas de estoque. Para este
estudo foram utilizadas quatro pilhas, duas considerando os teores de Cu e outras duas
considerando os teores de Au. A Tabela 5 contém os limites considerados.
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Tabela 5: Parâmetros das pilhas de minério.
Pilha

Teores

Au 1

0.28 < Au <= 0.6

Au 2

Au > 0.6

Cu 1

0.2 < Cu <= 0.27

Cu 2

Cu > 0.27

A definição destes limites é função dos teores de corte calculados de acordo com os valores
de diluição, recuperações, custos de processo e vendas, bem como os preços de venda de
cada metal. Essas classes são definidas de acordo com a experiência do usuário, ou por
tentativa e erro. A Tabela 6 contém os resultados do sequenciamento obtidos pelo Whittle
com o uso do otimizador de teor de corte incluindo pilhas.

Tabela 6: Resultados do sequenciamento do Whittle após a inclusão de pilhas de estoque.

Para este estudo, houve retomada das pilhas somente ao final da vida útil das cavas.

Um valor presente líquido ligeiramente superior foi encontrado considerando uma cava
menor, com um fator de receita 0.92, conforme Tabela 7. Essa cava foi escolhida por
tentativa e erro, através da execução de diversos sequenciamentos com cavas que
11

possuem valor de receita menor do que 1. Esse resultado reforça a afirmação de que a cava
que possui melhores resultados econômicos não necessariamente é a cava que possui
maior valor no fluxo de caixa não-descontado. Note que o fluxo de caixa acumulado da cava
final (fator de receita = 1) é de 1415,6M$ (Tabela 3), contra 1393,9M$ (Tabela 7), que
retornou o maior valor presente líquido reportado pelo Whittle (839,5M$).

Tabela 7: Resultados com otimização teor de corte e uso de pilhas Whittle.

Percebe-se que, neste caso, houve redução da vida útil de 15,3 para 14,8 períodos e uma
menor relação estéril/minério de 0,86 para 0,83t/t. Além de possuir um valor presente liquido
ligeiramente superior, esta cava, por estar associada a um preço menor dos metais (Au e
Cu), possui um risco menor. Em contrapartida, esta opção possui uma quantidade de metal
recuperada menor. A decisão de seleção da cava final fica condicionada as prioridades
definidas pelo tomador de decisão, ou seja, valor, risco, quantidade de recurso, etc.

SEQUENCIAMENTO DIRETO DE BLOCOS

Nesta seção são apresentados os procedimentos e parâmetros necessários, bem como os
resultados obtidos pelos pesquisadores da Universidade Adolpho Ibañes (algoritmo
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DIRECT-IP) para sequenciamento desse mesmo depósito. Em seguida, o software
SimSched é utilizado a partir das mesmas bases.

Ambas as técnicas propõem o sequenciamento direto de blocos, cujo objetivo é partir
diretamente do modelo de blocos de recursos e gerar um sequenciamento de lavra
otimizado, sem a necessidade de se passar pelas etapas descritas na seção anterior.

O presente artigo propõe uma abordagem textual que não exija conhecimento técnico
profundo do leitor. Para acesso a descrições mais detalhadas dos métodos em questão os
autores sugerem a leitura das referências fornecidas.

Algoritmo DIRECT-IP

O algoritmo DIRECT-IP, utilizado em Goycoolea et. al. (2013) [9], é baseado em técnicas de
Programação Inteira Mista (MIP). Algoritmos desenvolvidos nessas bases são capazes de
incluir quaisquer restrições aditivas (produções, horas de equipamento, distâncias de
transporte, etc.) e múltiplas restrições de blendagem, enquanto o algoritmo de LerchsGrossmann é limitado a ângulos de talude e valores econômicos. Essa flexibilidade permite
que problemas mais complexos sejam tratados em uma única etapa de otimização, abrindo
a possibilidade para que soluções de maior valor econômico sejam encontradas, visto que
não há etapas encadeadas e interdependentes, como apresentado na seção anterior. O
presente artigo não incluirá restrições adicionais, com o objetivo de se manter uma
comparação quantitativa justa entre as tecnologias.

Algoritmos baseados em MIP são capazes não somente de decidir quais blocos lavrar e
quando devem ser lavrados, mas também decidir se cada bloco deve ou não ser
processado (otimização de destinos).

Portanto, uma otimização baseada em MIP é capaz de otimizar teores de corte ao mesmo
tempo em que o sequenciamento é definido, e de maneira ótima, retirando do usuário a
responsabilidade de possuir esse conhecimento avançado e economizando o tempo de
configuração dos parâmetros necessários para uso do software Whittle, ou similar.

O algoritmo DIRECT-IP, para o estudo de caso em questão, retornou o um valor presente
líquido

de

886,0M$,

conforme

reportado

na

biblioteca

MineLib

(http://mansci-

web.uai.cl/minelib/marvin.xhtml). Porém, os resultados lá apresentados, consideram a taxa
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de desconto aplicada somente a partir do 2º período de lavra, diferentemente dos demais
resultados reportados neste artigo. Nas conclusões todos os resultados serão apresentados
nas mesmas bases.

Por se tratar de uma aplicação com uso apenas de MIP, o DIRECT-IP é capaz de calcular
um limite superior para o valor presente líquido do projeto. É impossível encontrar uma
solução acima desse limite superior. A distância percentual de uma solução qualquer para o
limite superior é conhecida na literatura como ―gap‖ (Wolsey, 1998 [15]). O limite superior
reportado no MineLib para o sequenciamento dessa base de dados, sem uso de pilhas de
estoque, é de 911.7M$. Portanto, o gap da solução do DIRECT-IP é de 2.8% (= 100% –
886.0 / 911.7).

Software SimSched

O SimSched é também baseado em MIP com a adição de heurísticas proprietárias. Seu
modelo matemático faz uso de superfícies, para controle dos ângulos de talude (Beretta and
Marinho, 2014 [16]; Goodwin et al., 2005 [17]; Marinho, 2013 [18]) e possui a mesma
flexibilidade do algoritmo DIRECT-IP.

Em uma única execução, o otimizador retorna um sequenciamento completo, com
otimização de teor de corte e a retomada de uma pilha ao final da vida útil da mina.
Conforme resumo de massas e valores econômicos da Tabela 8.
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Tabela 8: Resultados do SimSched com e sem o uso de pilhas de estoque.

O valor presente líquido (fluxo com desconto) do projeto encontrado pelo SimSched, sem
uso de uma pilha de estoque, é de 829.1M$, considerando taxa de desconto aplicada desde
o 1º período. Com a inclusão de uma pilha de 40,5Mt, sendo retomada a partir do 14º
período de lavra, o valor presente líquido passa para 841,9M$.

Note que a massa estocada seria classificada como estéril, caso não houvesse a pilha de
estoque, o que indica que o algoritmo descartou blocos de valor marginal para antecipar o
acesso a blocos de maior valor. Esse conceito é equivalente à otimização de teor de corte
proposta pela Teoria de Lane (Lane, 1988 [19]; Lane, 1997 [20]), com o diferencial de que
algoritmos baseados em MIP conseguem antecipar minério de alta qualidade com uso de
um modelo matemático de otimização que dispensa a definição de teores de corte. O
próprio otimizador decide o destino para o qual cada bloco deve ser enviado, e não o
usuário, ou o próprio software. Os resultados apresentados comprovam que estocar, ou até
descartar, minério de baixa qualidade pode trazer maior valor econômico para o projeto.
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CONCLUSÕES

Para manter as mesmas bases na comparação, todos os resultados de Whittle e SimSched,
apresentados nas seções anteriores, foram adaptados para aplicação da taxa de desconto a
partir do 2º período de lavra, do mesmo modo como está reportado na biblioteca MineLib.
Os fluxos de caixa descontados, bem como os ‗gaps‘ para o limite superior, são
apresentados na Tabela 9, incluindo os resultados do Whittle reportados em Goycoolea et.
al. (2013) [9], referenciados aqui como ‗Whittle - MineLib‘.
Tabela 9: Comparativo dos valores presentes líquidos e ‗gap‘ obtidos pelos algoritmos.

Todos os resultados são próximos e aceitáveis em termos de valor, se consideradas as
incertezas futuras associadas a um projeto de mineração e os erros associados a outras
etapas da preparação de dados e da avaliação econômica. Porém, vale ressaltar a
simplicidade dessa base de dados e de seus parâmetros de sequenciamento. A
competência de cada algoritmo/software para obter resultados superiores varia caso a caso.

Os resultados obtidos com uso do Whittle (Apresentado e MineLib) são próximos, mas
variam de acordo com o usuário, dadas as decisões tomadas e testes definidos pelo mesmo
ao longo das etapas. O nome ‗Best Case‘ indica apenas o melhor resultado que aquele
usuário foi capaz de obter com uso do Whittle, não se tratando de um valor máximo
atingível, como é erroneamente tido por muitos na indústria.

O valor presente líquido obtido pelo DIRECT-IP é 0,5% superior à melhor solução do Whittle
e 2,8% inferior à solução do SimSched, que apresentou o maior valor presente líquido para
o projeto, dentre as execuções comparadas. Pode ser demonstrado que é impossível
encontrar um sequenciamento com valor presente líquido acima de 911.7M$; o SimSched
foi capaz de encontrar uma solução viável a 0.1% desse valor.

O tempo de processamento de todas as etapas do Whittle (uma execução) e da etapa única
do SimSched ocorreram ambos em menos de 5 minutos, em um laptop com processador
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Intel i7. Os tempos para preparação dos arquivos, testes e preenchimento de parâmetros
não foram computados. Para o Whittle, foram necessários diversos testes em cada etapa,
conforme reportado. O SimSched foi executado uma única vez. Os tempos para execução
do DIRECT-IP não foram publicados, mas a existência de um ‗gap‘ de 2.8% indica que o
software foi interrompido pelo usuário, que não permitiu a possível evolução do algoritmo
para soluções de maior valor (menor gap).

Se considerado o uso de estoques com retomada ao final da vida útil da mina, o melhor
resultado obtido pelo Whittle atingiu valor presente líquido de 839,5M$, contra 841,9M$
obtido pelo SimSched, considerando taxa de desconto aplicada desde o 1º período.

Os algoritmos para sequenciamento direto de blocos mostraram-se competentes para
retornar soluções de valor econômico equivalente ao uso de técnicas tradicionais para casos
não-operacionais. Em trabalhos futuros, os autores pretendem comparar algoritmos de
sequenciamento direto de blocos e tradicionais aplicados com restrições operacionais.
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