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I. Título;
Planejamento aplicado de lavra a céu aberto
II. Carga horária;
30 h
III. Súmula/ementa;
Projeto de cava e desenvolvimento de minas a céu aberto. Critérios econômicos de definição de teor de
corte. Otimização e operacionalização de cava a céu aberto. Configuração e projeto de lavra em escavações a
céu aberto. Métodos de otimização de cava a céu aberto e geração de cava final. Planejamento
computacional de lavra. Sequenciamento de lavra a céu aberto.
IV. Objetivos;
Capacitar expectadore a planejar e sequenciar lavra de minas em métodos a céu aberto.
V. Programa (conteúdo)
Apresentação do curso. Cronograma. Objetivos. Método de avaliação. Distribuição de trabalhos e seminários.

Generalidades sobre mineração. Etapas da mineração Desenvolvimento e lavra. Descobertura. Definição de
relação estéril minério e determinação de relação estéril minério no limite econômico. Ferramentas computacionais para
planejamento de lavra. Exercícios.
Definição de teor de corte. Teor de corte limite econômico. Algoritmo de Lane para determinação de teor de
corte para depósitos de um mineral. Exercícios.
Algoritmo para determinação de teor de corte para depósitos com dois ou mais minerais. Determinação de vida
útil de depósitos minerais. Exercícios
Cálculo de custos operacionais, itens de controle. Exercícios

Aplicação de algoritmos de determinação da geometria final da cava. Exercícios de determinação de geometria
final de cava.
Otimização e operacionalização de cava a céu aberto. Exercícios.
Planejamento seqüencial de lavra. Seqüência de blocos. Planos de curto, médio e longo prazos.
Planejamento seqüencial de lavra. Seqüência de blocos, fluxo de caixa e otimização. Exercício sobre
planejamento seqüencial.
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