
Gerencie seus dados geológicos dentro de 
seu ambiente 3D da mina

Deswik.Sampling

O Deswik.Sampling permite que geólogos subterrâneos gerenciem 
suas atividades de amostragem de faces diretamente em seu 
ambiente tridimensional da mina existente. Os usuários podem 
digitalizar locais de amostras, designar IDs de amostras, coletar 
observações geológicas e importar levantamentos de sistemas 
de laboratórios externos. O sistema pode ser totalmente 
configurado para uma mina específica e pode ser ajustado para 
comportar quaisquer informações e levantamentos geológicos que 
estejam sendo coletados. Assim que os dados são inseridos, são 
imediatamente disponibilizados no espaço do modelo 3D do Deswik 
e podem ser visualizados e consultados com outras entidades 3D, 
como levantamentos de nível, modelos de bloco, furos de sondagem, 
e assim por diante. Os dados de amostragem também podem ser 
coletados offline dentro do aplicativo Deswik.Mapping, ao mesmo 
tempo em que coleta dados de mapeamento geológico. Assim que 
o documento estiver online, os dados poderão ser enviados de volta 
para o banco de dados.

Os dados podem ser gradualmente acrescentados ao sistema 
conforme necessário, com atualizações a partir de sistemas de 
laboratórios externos realizadas com a frequência necessária. Os 
dados são gerenciados de forma centralizada em um servidor SQL e, 
assim que estiverem no sistema, os dados são disponibilizados para 
quaisquer usuários que possam se conectar ao banco de dados.

Crie e visualize locais de amostras 
de tipo lascas (chips) e de canal 
diretamente em seu modelo 3D de 
mina, registre atributos geológicos 
e recupere dados de análises de 
fontes externas de dados.

Fácil de usar
Software de fácil utilização 

que não exige conhecimentos 
especializados de bancos de 

dados geológicos.

Solução integrada
Interfaces práticas e fáceis de 

usar

Totalmente configurável
Coloque os resultados de 
levantamentos no mesmo 

ambiente 3D integrado que 
outros dados geológicos e de 

mineração para embasar melhor 
as decisões. 

Tomada de decisão 
agilizada

Ferramentas de importação 
simples, porém potentes, 

permitem a recuperação de 
dados a partir de bancos de 

dados externos de arquivos CSV.
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Realize o mapeamento geológico em 
qualquer lugar

Deswik.Mapping

O Deswik.Mapping é um aplicativo de tablet para Windows que 
permite aos geólogos criarem fotografias e mapas geológicos 
enquanto estão offline e em áreas subterrâneas. Através de 
dados de referência (marcadores de levantamento e projeto de 
túneis), os usuários podem facilmente configurar sua localização 
no espaço 3D, prontos para o mapeamento. Com a possibilidade 
de usar a câmera embutida, os usuários podem incorporar fotos 
de faces, o que lhes permite desenhar feições geológicas sobre 
as imagens com facilidade.

Todos os recursos de desenho são totalmente configuráveis. 
O aplicativo usa um modelo que pode ser controlado por 
supervisores geológicos para garantir que os mesmos estilos, 
tipos de rocha, cores e símbolos sejam usados em todos os 
mapas geológicos criados.

Os geólogos podem importar os mapas geológicos para 
documentos máster do DESWIK.CAD com apenas alguns 
cliques. O trabalho de mapeamento geológico pode então 
ser disponibilizado para outros usuários verem e usarem no 
ambiente do Deswik.CAD.

Crie fotografias e mapas geológicos 
digitais, registrados em espaço 3D, em 
uma única passada. Poupe o tempo 
gasto em recriar mapas geológicos no 
software após fazer o mapeamento. 
Tenha os dados do mapeamento 
geológico disponíveis em um prazo 
menor, com confiança de que as 
observações e estilos estão de acordo 
com as normas da mina.
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Economia de tempo
Mapeie apenas uma vez.

Uniformidade
Ao usar um modelo 

compartilhado, todos os 
usuários mapeiam com o 
mesmo estilo, recursos e 

dicionários.

Solução simples
Aplicativo independente, com 

atuação offline.

Sistemas integrados
Os trabalhos de mapeamento 
são 100% compatíveis com o 

Deswik.CAD e são importados 
facilmente.



Automatize o processo de adensamento de 
malha de sondagem, a fim de maximizar a 
classificação dos recursos e otimizar gastos do 
orçamento de sondagem.
• Com base no mecanismo da empresa Resource Modeling Solutions 

denominado "Drillhole Optimizer" ou Otimizador de Malha de 
Sondagem, foi desenvolvido um módulo intuitivo da Deswik que 
automaticamente produz um conjunto de novos furos de sondagem, 
com o objetivo de melhorar a classificação do recurso de um modelo.

• Ao usar um modelo de recurso existente, critérios de sondagem e 
classificação, a otimização maximiza a quantidade total de metal no 
modelo que pode ter sua classificação de recurso melhorada (por 
exemplo, de "indicado" para "medido").

• Os usuários podem configurar diversos cenários com base em 
diferentes orçamentos, equipamentos e métodos de sondagem 
e avaliar os custos, assim como a melhora da classificação dos 
programas planejados manualmente.

• Otimize os gastos do orçamento de sondagem, em uma portfólio de 
ativos, com taxas de conversão de recursos a partir do Deswik.DHO.

• Crie automaticamente um cronograma a partir de um conjunto 
otimizado de adensamento de malha de sondagem, acrescentando 
a dimensão tempo ao projeto de sondagem. Modele índices de 
sondagem, recursos e dependências, a fim de gerar um programa de 
sondagem prático.

• Agregue valor a seus programas de sondagem replanejando 
regularmente e otimizando o adensamento da malha de sondagem à 
medida que os resultados são recebidos.

• Os resultados podem ser visualizados em relatórios interativos no 
formato de tabelas e gráficos dentro do Deswik.CAD, que podem ser 
exportados para o Microsoft Excel para compartilhamento mais amplo.

Determine o plano de 
adensamento ótimo da malha 
de sondagem para um depósito, 
produzindo resultados que 
maximizam os ganhos de valor 
para o corpo mineral.

Design automatizado
Gere projetos de furos de 

sondagem detalhados para uma 
ampla gama de cenários.

Solução integrada
Módulo intuitivo da Deswik que 

se integra diretamente com 
outras ferramentas Deswik.

Totalmente configurável
Use modelos e dados existentes 
para personalizar a otimização 

segundo seus requisitos.

Tomada de decisão consciente
Faça planos orçamentários e 

táticos bem informados a partir 
dos resultados otimizados 

gerados.
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Deswik.DHO – Otimizador de Malha de Sondagem


