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RESUMO EXECUTIVO 
Este artigo, baseado em publicações técnicas e em estudos de caso realizados por especialistas em 
fragmentação de desmontes com explosivos, bem como por funcionários e clientes da BMT, mostra que os 
vetores medidos em 3D são parte integral de qualquer processo de controle de diluição. Independente de 
você usar apenas o Sistema BMM ou em conjunto com um otimizador de escavação/polígonos complexo, o 
melhor para sua mina e para proteger os ativos de sua mina é medir a fragmentação dentro da bancada.  

A fragmentação por explosão é intrinsecamente variável. Em uma única detonação, normalmente mede-se 
mais de +/- 50% de variabilidade nas magnitudes de fragmentação. A direção da fragmentação pode ser 
extremamente variável. A fim de gerir com eficácia do procedimento de controle de diluição, as linhas de 
escavação devem ser o mais precisas possível (+/- 0,2 m, 0,7 pés em algumas minas) e esse nível de precisão 
não pode ser atingido usando modelos. Este artigo apresenta vários estudos de caso e documentos técnicos 
que fundamentam essa afirmação: 

• Com um modelo de fragmentação padrão (ou médio), o benefício de utilizar o Sistema BMM em 
comparação ao modelo em apenas duas detonações foi de aproximadamente AU$42.000. Isto 
significa que o custo do Sistema BMM é amortizado em apenas seis detonações quando se utiliza 
BMMs em comparação ao modelo. A partir daí, tudo é lucro (T.W. Hunt, D. Thornton, 2013).  

• Uso de um conjunto complexo de vetores “calculados” e estimados com base em variáveis: 
o Embora o artigo de D. La Rosa e D. Thornton não apresente uma estimativa financeira, o 

efeito financeiro de não poder medir com precisão a fragmentação por explosão, T.W Hunt 
e D. Thornton (2013) sugerem que o prejuízo financeiro pode chegar a AU$158.700 em uma 
única detonação.  

o Uma mina de ouro canadense tentou criar um modelo complexo baseado na medição da 
fragmentação com explosivos durante um mês. Foi demonstrado que se tivessem 
continuado a utilizar o modelo, na realidade, teriam gasto mais dinheiro com seis detonações 
do com a extração de minério in situ (isto é, sem desmontagem de minério). Esta mina agora 
mede a fragmentação a cada explosão.  

• Usar somente o levantamento topográfico de uma pilha de desmonte pós-detonação para inferir a 
fragmentação no meio da bancada: dois estudos de caso mostram que isso não é possível e essa é a 
mesma razão pela qual não podem ser usados os vetores do polypipe na superfície para medir a 
fragmentação por explosão. A fragmentação na superfície é (às vezes) significativamente menor do 
que no meio da bancada. Utilizando apenas vetores de superfície, tudo o que estiver abaixo da 
superfície será pura conjetura.  

  



1. INTRODUÇÃO 
O Sistema de Monitoramento de Fragmentação com Explosivos (BMMS - Blast Movement Monitoring 
System) foi comercializado depois que vários pesquisadores da Universidade de Queensland 
determinaram que a modelagem da fragmentação por explosão não é possível, devido à precisão 
necessária para o controle de diluição. 

Citando os inventores e gurus que desenvolveram o Sistema de Monitoramento de Fragmentação por 
Explosão: “Os modelos são potencialmente úteis para atividades de treinamento e tarefas não críticas, 
mas sua imprecisão em comparação à medição direta demonstra que não são a melhor solução para o 
controle de diluição (D. La Rosa, D. Thornton, 2011)”. 

Em 2001, a Placer Dome (atualmente Barrick) contratou pesquisadores da Universidade de Queensland para 
desenvolver um modelo preditivo para estimar vetores variáveis de fragmentação por explosão que 
poderiam ser utilizados para interpretar polígonos de minério e minimizar a perda, a diluição e a classificação 
incorreta dos minérios (Thornton, Sprott e Brunton, 2005). Quando ficou determinado que um modelo não 
tinha a precisão necessária para controlar a diluição, o Sistema BMM começou a ser comercializado e, em 
2005, nasceu a Blast Movement Technologies.  

2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 
FRAGMENTAÇÃO POR EXPLOSÃO 

O Sistema BMM é composto por transmissores direcionais colocados dentro do detonador antes da explosão, 
que podem ser localizados após o desmonte por um detector especial. Então, as informações coletadas são 
processadas com um software projetado para esse fim.  

• O Activator é um controle remoto que aciona cada transmissor e o programa conforme necessário.  
• Diversos transmissores BMM são instalados em furos de desmonte específicos na área da detonação 

e monitorados. 
• É utilizado um detector especial para localizar os BMM depois da explosão e para calcular a sua 

profundidade. 
• O software incluído calcula o vetor de fragmentação tridimensional de cada BMM. Os dados são 

arquivados em uma base de dados para consultas futuras.   
• Isso permite que os contornos do minério ou os níveis de escavação sejam redefinidos em 1-2 horas 

depois da detonação, indicando a fragmentação medida e, portanto, reduz a perda e a diluição de 
minério. 

 



Figura 1 - Processo do Sistema de Monitoramento do Fragmentação por Explosão (BMMS) 

 

3. POR QUE NÃO É POSSÍVEL MODELAR O FRAGMENTAÇÃO POR 
EXPLOSÃO? 

Há uma variabilidade inerente da fragmentação medida a cada explosão. Normalmente, o componente 
horizontal dos vetores 3D medidos ultrapassa 50% da variabilidade em relação à média em uma única 
explosão. Esta variabilidade é função de todas as “variáveis” comentadas abaixo.  

Em um artigo publicado comparando os benefícios da medição direta com a modelagem, foi apresentada a 
abordagem típica da modelagem da fragmentação por explosão (D. La Rosa, D. Thornton, 2011): 

 
Figura 2: Variáveis propostas para um Modelo de Fragmentação por Explosão (D. La Rosa, D. Thornton, 

2011) 

As variáveis são extremamente complexas e, em alguns casos, impossíveis de medir. A seguir, alguns 
trechos desse artigo: 

Propriedades Explosivas: "Para poder modelar a contribuição da energia explosiva para os resultados da 
detonação, seu teor de energia precisa ser conhecido com precisão e de que forma essa energia é 
convertida em partições de choque e gás. Isto também precisa levar em conta a eficiência da reação 
explosiva e se ela foi afetada por agentes poluentes como a água ou por um controle da qualidade 
deficiente (D. La Rosa, D. Thornton, 2011)”. 

Plano de Fogo: "O plano de fogo determina a distribuição espacial e temporal da energia explosiva. O 
padrão (p. ex., altura da bancada, carga, espaçamento, comprimento da carga, comprimento e material de 
tamponamento, comprimento e diâmetro dos furos) controla a distribuição espacial e o tempo transcorrido 
entre cada furo de explosivos individual controla a temporal. Há uma complexa interação entre as duas 
porque o volume da rocha que está sendo submetido à energia explosiva muda dinamicamente durante a 
detonação, à medida que a rocha é desmontada pelas forças transmitidas a ela (D. La Rosa, D. Thornton, 
2011)”. Além disso, para utilizar estes parâmetros como variável eficaz no modelo, a variação dos 
parâmetros do plano de fogo também deve ser bem documentada / conhecida ou perfeitamente 
controlada. Qual a situação do seu Controle da Qualidade/Garantia da Qualidade? 

• Com que frequência a subperfuração é exatamente igual a um metro?  
• Com que frequência o tamponamento é exatamente igual a três metros? 
• Com que frequência a carga e o espaçamento são exatamente iguais à especificação?  



Propriedades da Rocha: Talvez a maior influência na variabilidade do desmonte e a variável mais difícil de 
medir de medir sejam as propriedades das próprias rochas. "O maciço rochoso é definido por suas 
propriedades estruturais (p. ex., tamanho do bloco e rugosidade, abertura e o preenchimento da união 
entre blocos) e mecânicas (p. ex., resistência à compressão e à tração, módulo de Young e relação de 
Poisson). Devido à aleatoriedade intrínseca a qualquer minério, estes nunca podem ser medidos 
verdadeiramente na sua totalidade e só podem ser descritos como distribuições estatísticas com base em 
observações limitadas. A capacidade de fazer muitas medições é limitada porque, em detonações de 
produção padrão, só uma pequena porção da massa rochosa está exposta e disponível para medição. Por 
exemplo, uma explosão de 200 m × 100 m × 10 m [656 pés x 328 pés x 32,8 pés], com uma face frontal 
limpa terá uma superfície exposta de 22.000 m2 para um volume de 200.000 m3. Se o bloco médio tiver 0,5 
m3 [10,6 pés3] de volume e forma cúbica (0,8 m × 0,8 m × 0,8 m) [2,6 pés x 2,6 pés x 2,6 pés]) apenas nove 
por cento estariam disponíveis para medição (D. La Rosa, D. Thornton, 2011)”. 

Condições de Contorno: “A última variável de qualquer modelo de fogo são as condições de contorno da 
detonação. Essas condições têm grande influência na fragmentação próximo ao contorno e na forma da 
pilha de desmonte final. Em detonação com face livre e temporização apropriada, a fragmentação será 
predominantemente horizontal. Se a face livre da detonação não estiver inteiramente livre, a parte inferior 
da bancada será tamponada pelo material à sua frente, enquanto que a rocha da parte superior da 
bancada ficará livre para fluir sobre ela (D. La Rosa, D. Thornton, 2011)”. 

 

Para aqueles de vocês que trabalham nos departamentos de engenharia de mineração ou geologia de uma 
mina e que estejam cogitando em usar um modelo, pensem no seguinte: (1) Quantas variáveis o seu 
modelo tem? e (2) Qual é a precisão destas variáveis? Todos os modelos que temos visto normalmente 
consideram apenas uma ou duas das subseções acima, devido à impossibilidade de medir com precisão 
todas as variáveis exigidas.  

 

4. POR QUE MEDIR É MAIS EFICIENTE? 
É muito simples:  

1. A medição da fragmentação por explosão não demanda variáveis. A magnitude e a direção dos 
monitores da fragmentação por explosão já explicam isso e são uma função de todas as “variáveis” 
que um modelo exigiria.  

2. A variabilidade inerente da fragmentação por explosão é medida. Fórmulas para calcular e modelar 
a vibração da detonação ou a magnitude da fragmentação da rocha podem ser encontradas em 
livros-texto. No entanto, não há uma fórmula precisa para calcular a fragmentação por explosão 
com a precisão necessária o controle de diluição. É por isso que ainda não foi criado um modelo 
confiável de fragmentação por explosão. 

3. A medição fornece dados empíricos: o verdadeiro vetor 3D que mostra o que realmente acontece 
na detonação 

4.1 MÉTODOS COMUNS DE MODELAGEM - DESLOCAMENTO MODELADO 
SIMPLES 

A pergunta mais comum que nos fazem em uma mina durante a implementação é "Quando haverá dados 
suficientes para aplicar uma média?” A resposta é “nunca”.  



Em um artigo apresentado por Will Hunt e Darren Thornton da Blast Movement Technologies em 2013, a 
Mina X dos Estados Unidos comparou seu deslocamento de fragmentação médio de 17,5 pés (5,3 m) com a 
fragmentação medida em três explosões (T.W. Hunt. D. Thornton, 2013). Como mostra o gráfico abaixo, o 
modelo de fragmentação foi um pouco mais preciso do que a média dos dados medidos, mas não 
equiparou-se a nenhum dos pontos de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Padrão de fragmentação médio comparado à fragmentação medida em três explosões (T.W. Hunt, 
D. Thornton, 2013)  



Neste estudo de caso, foram analisadas três explosões. Trecho desse artigo: “Todas as três explosões foram 
monitoradas na mesma bancada, no mesmo furo, com a mesma temporização e limites e em tipos 
geológicos semelhantes. Embora cada detonação seja diferente, mesmo quando todas as variáveis 
projetadas são mantidas constantes, a variação exibida pode ter sérias consequências financeiras para as 
operações de mineração. Embora a média geral das fragmentações medidas neste estudo (17,9 pés) tenha 
sido próxima aos resultados do estudo de 2009 (17,5 pés), é importante destacar que cada explosão 
apresentou variação significativa em relação à média. Devido a esta variação, conclui-se que nenhuma 
fragmentação por explosão segue um modelo, mesmo quando todos os atributos controláveis são 
mantidos constantes. Mesmo que a fragmentação geral em uma explosão ocorresse de acordo com o 
modelo, a variação aleatória dentro de uma única explosão é tal que, de fato, os pontos individuais não se 
fragmentarão segundo o deslocamento modelado. Se for utilizado um padrão ou modelo de fragmentação 
em vez de monitoramento contínuo, os riscos associados a estes modelos deverão ser investigados e 
avaliados. Neste caso, os benefícios do monitoramento direto foram muito maiores do que os custos. O 
retorno sobre o investimento (ROI) para os desmontes 9480-47 e 9480-52 foi de 14,5 na situação real e 20,4 
no cenário apresentado. O custo da variação observada atingiu $5.209/pé no caso controle e poderia 
facilmente ter resultado em prejuízos de $6.920/pé... (T.W. Hunt, D. Thornton, 2013)”. 

Resumo: O benefício de utilizar o Sistema BMM em comparação com a modelagem em apenas dois desses 
desmontes foi de aproximadamente $42.000. Isto significa que o custo do Sistema BMM é amortizado em 
apenas seis detonações quando se utiliza BMMs em comparação ao modelo. A partir daí, tudo é lucro (T.W. 
Hunt, D. Thornton, 2013).  

 

4.2 MÉTODOS COMUNS DE MODELAGEM - UM CONJUNTO MAIS COMPLEXO DE 
VETORES CALCULADOS E VARIÁVEIS 

A fim de facilitar o desenvolvimento de um algoritmo complexo para modelar a fragmentação por explosão 
de forma mais eficaz, seria necessário utilizar computadores de alta potência e muito tempo para o 
processamento (D. La Rosa, D. Thornton, 2011). Como La Rosa observa, "Tordoir et al. (2009) adotaram 
uma abordagem de modelagem que faz uso de unidades de processamento específicas para a física 
encontradas em placas gráficas de vídeo de alta qualidade e amplamente disponíveis. Esta abordagem 
discretiza o volume da detonação em cubos e depois atribui condições iniciais para cada um deles com base 
na distribuição de energia em todo o desmonte e nos perfis de temporização. Estes blocos então passam 
para o processador de física, que calcula as trajetórias e colisões dos blocos, e gera a pilha de desmonte 
resultante... Tordoir apresentou dois estudos de caso que compararam os resultados das modelagens com 
os obtidos com BMM® com base em ensaios de campo reais. O primeiro foi um desmonte de produção 
escultural de 68.000 m3 com quatro BMM®s instalados. O fator de carga (definido como a massa de 
explosivos por metro cúbico de rocha) foi de 1,2 kg/m3. A comparação entre a fragmentação predita e a real 
foi boa, com uma variação média de 0,8 m [2,6 pés] no plano horizontal e 1,5 m [4,9 pés] no plano vertical. 
A variação da fragmentação 3D foi de 1,0 m [3,3 pés] com um desvio padrão de 0,3 m [1 m]. O segundo 
estudo de caso foi uma detonação de produção de 125 000 m3 [441433 ft3] com oito BMM®s instalados e 
um fator de carga projetado de 1,7 kg/m3 [2,9 lb/yd3]. O resultado desta comparação mostrou uma 
variação horizontal média de 7,7 m [25,3 pés], uma variância vertical de 2,8 m [9,2 pés] e uma variação da 
fragmentação 3D de 7,7 m [25,3 pés] com um desvio padrão de 7,0 m [23 pés] (D. La Rosa, D. Thornton. 
2011).”  

Embora os resultados da primeira detonação pareçam ser precisos, a variação da segunda detonação 
obviamente demonstra que o modelo não é suficiente para atingir a precisão exigida para o controle de 
diluição. Embora nenhum dado econômico tenha sido apresentado neste artigo, se este modelo tivesse 
sido empregado na Mina X no estudo de caso de Hunt, acima: 

• Os prejuízos, comparando a modelagem com os vetores medidos, seriam de $6.920/pés 
($22.703/m).  

• Na primeira detonação, a mina teria perdido aproximadamente $19.000.  
• Na segunda detonação, a mina teria perdido aproximadamente $158.700. 



• A mina teria coberto o custo pelo ano inteiro de monitoramento usando o minério adicional 
recuperado em apenas dois desmontes.  

 

Resumo: "Alguns modelos de fragmentação desenvolvidos até agora podem dar indicações razoáveis de 
vetores de fragmentação por explosão e, na ausência de qualquer medição física, são uma solução “melhor 
do que nada”. No entanto, as poucas e incertas variáveis dos modelos e algoritmos não ideais sempre 
causarão algum erro no resultado. Mesmo erros de poucos metros podem ter consequências econômicas 
significativas em termos de perda de minério, especialmente agora, que os preços das commodities 
atingiram seus máximos históricos. Os modelos são potencialmente úteis para atividades de treinamento 
e tarefas não críticas, mas sua imprecisão, quando comparada à medição direta, demonstra que não são 
a melhor solução para o controle de diluição (D. La Rosa, D. Thornton, 2011)" 

Embora tenha sido afirmado acima que “alguns modelos de fragmentação... são uma solução “melhor do 
que nada”, (D. La Rosa, D. Thornton, 2011)”, a BMT verificou que, em alguns casos, isso não é verdade. 

Uma mina no Canadá contratou a BMT para realizar um ensaio de três meses do sistema de 
monitoramento de fragmentação por explosão. Sua intenção era passar o primeiro mês coletando dados 
do desmonte; o segundo mês, desenvolvendo um modelo matemático para a predição da fragmentação 
por explosão, e o último mês, validando esse modelo. O departamento de engenharia da Mina Y forneceu 
estimativas de fragmentação para cada local onde um BMM foi colocado em sete detonações (31 predições 
para 31 localizações de BMM).  

O erro médio entre a magnitude vetorial modelada e a magnitude vetorial medida foi de 47%. O erro médio 
entre a direção vetorial modelada e a medida foi de 8%. 

Amostra de detonação: Na Figura 4, os vetores medidos são mostrados com vetores de detonação e os 
vetores modelados para as mesmas localizações são mostrados como vetores azuis. Como mostra a tabela 
abaixo, há uma quantidade significativa de erros, tanto na magnitude quanto na direção dos vetores 
“modelados” em comparação com os vetores medidos (BMM).  

 
Figura 4: “Vetores inteligentes” modelados versus vetores BMM medidos. 



 
Figura 5: Minério convertido usando vetores medidos 

O minério pré-detonação é convertido na Figura 5 com base nos vetores de BMM medidos. Conforme 
mostra a Figura 6, se o minério tivesse sido extraído in situ, a mina teria perdido USD 104.601 em minério 
para a pilha de desmonte.  

 

 
Figura 6: Perda e diluição de minério quando o minério é extraído na sua localização in situ 

Como conhecemos a localização real do minério pós-detonação (as linhas sólidas da Figura 5, convertidas 
pelos vetores BMM), podemos reajustar o minério e movimentá-lo pelo modelo de engenharia e comparar 
os dois conjuntos de polígonos pós-detonaçãp. O minério convertido através do modelo preditivo é 



mostrado na Figura 7, e a perda e diluição do minério que teria ocorrido se, em vez de BMMs, tivesse sido 
utilizada o modelo, são mostradas na Figura 8. 

 
Figura 7: Minério convertido usando o modelo de engenharia 

 

 
Figura 8: Perda e diluição de minério que teriam ocorrido se tivesse sido usado o modelo em vez do Sistema 

BMM. 

 

O resultado para a mina teria sido pior porque teria perdido mais minério com o modelo do que se não 
tivesse feito nada (mineração in situ). A BMT e a Mina Y completaram esta análise com seis detonações. Se 
a mina simplesmente lavrasse o minério in situ, teria um prejuízo de USD 213.788 em perdas de minério. Se 



tivessem recorrido à modelagem, usando os complexos vetores “inteligentes” calculados pelos seus 
departamentos de engenharia, teriam um prejuízo USD 340.112. A mina amortizou o custo do uso anual do 
sistema BMM com apenas seis detonações e agora monitora e converte cada desmonte usando apenas o 
Sistema BMM. 

4.3 MÉTODOS COMUNS DE MODELAGEM - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
O método de Levantamento Topográfico envolve fazer o levantamento da topografia das pilhas pós-
explosão, seja através de um receptor manual ou de drones, fotogrametria, etc. Até há pouco, este era um 
método infrequente de estimar movimentos por detonação devido a uma série de defeitos fundamentais. 
Há exemplos de minas que (1) tentaram estimar a fragmentação com base na alteração volumétrica da pilha 
de desmonte ou (2) tentaram inferir a fragmentação no meio da bancada em função da superfície. A seguir, 
explicamos os problemas destas duas metodologias: 

1) Análise volumétrica usando levantamento topográfico de pilhas de desmonte pós-detonação.  

Problema: A fragmentação na superfície geralmente é mais variável do que a fragmentação no meio da 
bancada e, frequentemente (mas nem sempre), há menos fragmentação na superfície do que no meio da 
bancada. Esta é a mesma razão pela qual o polypipe não funciona. A Figura 3 mostra exatamente porque a 
fragmentação na superfície não pode ser usado para estimar a fragmentação no meio da bancada. Na 
superfície, infere-se que a fragmentação é de 3-5 pés (0,9 m a 1,5 m). A fragmentação no meio da bancada 
tem uma variação de 9-33 pés (0,9 m a 10 m). As limitações de usar indicadores de superfície (como o 
polypipe) são explicadas com mais detalhes na seção 6.5. 

Ilustração: Veja a Figura 9 abaixo. Esta mina na África usa um drone para inspecionar a topografia da 
superfície da pilha de desmonte pós-detonação. Com base na alteração volumétrica, compara-se a pilha de 
desmonte com a localização in situ dos polígonos de minério (em linhas contínuas em laranja e preto). O 
vetor de fragmentação é estimado com base no “material ejetado” total da rocha. As linhas finas vermelhas 
são as linhas de escavação pós-detonação baseadas na alteração volumétrica entre a bancada pré-detonação 
in situ e a pilha de desmonte pós-detonação.  

 
Figura 9: Problemas com a utilização do levantamento topográfico para "medir" a fragmentação por 

explosão. 

Se observarmos de perto a fragmentação do BMM na extrema esquerda, vemos que a localização pós-
detonação da linha de minério/resíduos está muito subestimada (em cerca de 50%), enquanto o BMM à 



extrema direita é quase perfeito. Se a mina utilizasse o levantamento topográfico apenas para estimar a 
fragmentação da maior parte do minério, teria classificado milhares de toneladas de material 
erroneamente.  

2) Inferindo as magnitudes e a direção da fragmentação por explosão no meio da bancada em função do 
levantamento topográfico.  

Tecnologia: Há um software comercial que utiliza levantamento da topografia de superfície por drones e a 
dinâmica geral da pilha segundo a BMT, incluindo o comportamento típico no corpo da detonação (D-Shape), 
linhas centrais (fragmentação excessiva) e depressão da potência (fragmentação negativa) para inferir a 
fragmentação no meio da bancada durante toda a explosão.  

Problema: Não existe correlação direta entre a fragmentação na superfície e a fragmentação no meio da 
bancada. No caso acima da África, p. ex., como um computador poderia saber que o BMM na extrema 
esquerda se fragmentaria muito mais que a superfície (esperado), enquanto o BMM na extrema direita teria 
a mesma fragmentação que a superfície (não esperado)? O fracasso dos modelos de fragmentação 
invariavelmente nos remete à variabilidade no fragmentação por explosão e à sua inerente imprevisibilidade.  

Ilustração: Imaginemos que existe um software com um algoritmo mágico para criar vetores “inteligentes” 
modelados com base na topografia da superfície. Analisemos esta detonação de uma mina na Europa na 
Figura 10. A variabilidade de fragmentação nesta explosão foi de +/- 40% e em alguns furos, o BMM na área 
superior se fragmentou menos que o BMM no meio da bancada, enquanto que, em outros furos, o BMM 
inferior se fragmentou mais que o superior. 

 
Figura 10: Seções transversais de vetores medidos em um desmonte na Europa 

Além do mencionado acima, o BMM #6 e o BMM #3 foram instalados na bancada inferior, a apenas 12 m 
(39,4 pés) um do outro. O BMM #3 se fragmentou 0,8 m (2,6 pés) enquanto o BMM #6 se fragmentou 2,2 
m (7,2 pés). A predição feita por seu modelo tem a precisão exigida para o controle de diluição?  

 



5. MAS, E QUANTO AO BMM EXPLORER? VOCÊ INFERE A 
FRAGMENTAÇÃO ENTRE VETORES: ISSO NÃO É SÓ UM MODELO? 

Ao fazer a amostragem nos furos de detonação, são coletadas 149 amostras de cada um dos furos (como 
no exemplo da detonação na Figura 10, acima). Então, os graus de diluição em toda a explosão são então 
inferidos entre as amostras dos furos medidas. A fragmentação por explosão é igual. Em 2014, a BMT 
apresentou um trabalho na 9ª Conferência Internacional de Geologia, em Adelaide, Austrália. O trabalho foi 
premiado como a “Melhor Apresentação”, concluindo de que sempre haverá um limite prático para a 
quantidade de BMM instalados em um desmonte antes de alcançarmos um limite financeiro (J. Loeb, D. 
Thornton, 2014). Para aprofundar ainda mais, a BMT criou uma análise Monte Carlo para avaliar o minério 
recuperado em relação à quantidade de vetores BMM utilizados no desmonte.   

 
Figura 11: Total de minério recuperado, representado pela receita agregada, por local de monitoramento 

adicionado. 

Este desmonte localizado na África tinha 14 BMM colocados no meio da bancada. Se não tivessem sido 
utilizados BMM para monitorar o desmonte, as perdas de minério teriam sido de USD 700.000, 
aproximadamente. Há tanta variabilidade neste desmonte que, se tivesse sido instalado apenas um BMM e 
se tivesse sido um dos dois extremos dos dados, a mina teria perdido mais minério com um só BMM do que 
não tivesse usado nenhum e feito a lavra in situ. Se a mina tivesse utilizado oito unidades de BMM em vez 
de 14, talvez tivesse perdido até USD 400.000 em minério, dependendo das oito localizações escolhidas 
entre as 14 disponíveis. Quantos mais BMM instalarmos, mais minério será recuperado, porque a precisão 
da conversão vai aumentando. Isto é, quantos mais BMM utilizarmos, menor será a necessidade de utilizar 
o software de fragmentação para fazer deduções entre pontos conhecidos.  

Para ilustrar isto de forma mais simples, imaginemos um desmonte nos EUA, com seis BMM instalados, 
como mostra a Figura 12. Esta mina faz amostragem dos furos de explosão e, com frequência, não sabe 
onde está o minério quando instala os BMM. Uma consequência do trabalho mencionado acima é a 
instalação de BMMs nos locais esperados/supostos de minério a uma distância de 60 pés (20 m). Este é o 
limite prático e garante que a mina medirá a variabilidade inerente da explosão de forma precisa. A 
fragmentação horizontal nesta detonação foi medida da seguinte forma: 

• BMM 1-X = Não Encontrado 
• BMM 2-Y = 23,7 pés (7,2 m) 



• BMM 3-O = 29,3 pés (8,9 m) 
• BMM 4-R = 35,6 pés (10,9 m) 
• BMM 5-G = 23,8 pés (7,3 m) 
• BMM 6-Y = 14,5 pés (4,4 m) 
• BMM 7-O = 25,4 pés (7,7 m) 

 

 

Figura 12: Minério convertido a partir de 6 vetores medidos. 

Se a mina tivesse decidido não instalar o BMM #4, a conversão seria: 



 
Figura 13: Diferença na conversão de minério com 5 BMM ao invés de 6 (o BMM #4 foi eliminado da 

conversão). 

Obviamente, a conversão do minério torna-se menos precisa e haverá perda e diluição de minério. O efeito 
econômico de diminuir o número de BMM de 6 para 5 é mostrado na Figura 14. Se o BMM #4 tivesse sido 
omitido da detonação, a mina teria perdido USD 52.000 porque a conversão do minério teria sido pouco 
precisa. O custo estimado em $500 por um BMM, mais a perfuração, a mão-de-obra, etc., demonstram 
claramente porque colocar BMMs e obter dados reais a 20 m (65,6 pés) de distância um do outro.  



 
Figura 14: Perda de minério que teria ocorrido se o BMM #4 não tivesse sido instalado no desmonte. 

Resumo: Não é possível predizer que o BMM #4 se fragmentaria 35,6 pés (10,9 m). Mesmo com outros 
cinco vetores medidos nesta detonação, como poderíamos prever a fragmentação na localização do BMM 
#4, para obter a precisão necessária para o controle de diluição? Enquanto o software infere a 
fragmentação entre os pontos conhecidos acima, usando um algoritmo complexo desenvolvido pela BMT, a 
confiança na conversão do minério aumenta com o aumento de dados (BMM). As inferências não seriam 
necessárias se os cinco BMM tivessem sido colocados nos cinco vértices do polígono pré-explosão. O 
polígono simplesmente se moveria para o local pós-explosão de cada um dos cinco BMM. Infelizmente, 
muitas minas, incluindo a mencionada acima, não podem ser dar ao luxo de saber onde estão esses pontos 
antes da detonação ou antes do planejamento dos furos BMM. Como resumido no artigo anterior (Loeb, J. 
e Thornton, D., 2014), se o número de vetores medidos for limitado (isto é, 1 ou 2), o modelo assume a 
forma de modelo impreciso. Isto reforça ainda mais não só que (1) a fragmentação por explosão não pode 
ser modelada, como também que (2) a fragmentação é tão variável que é necessário medir um número 
apropriado de vetores para atingir a precisão exigida para o controle de diluição.  

 

6. PERGUNTAS FREQUENTES 

6.1 O BMM EXPLORER É UMA SOLUÇÃO BIDIMENSIONAL PARA UM PROBLEMA 
TRIDIMENSIONAL 

Os BMM medidos fornecem dados tridimensionais precisos, porém, no desmonte, só é utilizado o 
componente horizontal dos vetores para converter linhas de escavação bidimensionais, fornecidas por 
nossos clientes. Reconhecemos que é preciso fazer uma conversão tridimensional do modelo de blocos 
com um otimizador de escavação. Estamos na etapas finais de desenvolvimento disto, mas insistimos 
categoricamente que as variáveis do modelo DEVEM incluir vetores reais medidos em 3-D por todas as 



razões discutidas neste documento. O uso de qualquer software de fragmentação por explosão em 3D sem 
medir as variáveis dos vetores não será suficiente para o controle de diluição. 

6.2 ESTAMOS USANDO UM MODELO E ELE FUNCIONA BEM 
Como você sabe se o modelo que você está usando produz o resultado ideal? Você já fez uma comparação 
de um campo vetorial no meio da bancada para ver como o modelo ilustra a fragmentação dos vetores em 
comparação os dados medidos? Recomendamos a todos fazerem um teste comparativo. Além disso, como 
mencionado na seção 3, as variáveis necessárias em alguns casos não podem ser medidas ou são difíceis de 
obter.   

6.3 ESTAMOS USANDO UM SOFTWARE DE TERCEIROS E ELES DIZEM QUE SÓ 
PRECISAMOS DE TOPOGRAFIA COMO ENTRADA. 

Como destacado na Seção 4.3, a observação do comportamento da fragmentação de superfície não é um 
indicador preciso do que acontece no corpo da detonação. A Figura 3 e a Figura 10 mostram que a 
fragmentação no corpo da explosão é muito diferente, altamente variável e não comparável à 
fragmentação que acontece perto da superfície. Se um software de terceiros for usado para a 
fragmentação por explosão, certifique-se de usar como variável vetores 3D medidos para ter o melhor 
resultado.  

6.4 O MONITORAMENTO DO FRAGMENTAÇÃO POR EXPLOSÃO NÃO É SEGURO E 
DEMANDA MUITO TEMPO 

A detecção por BMM leva só de 3 a 5 minutos e a conversão pelo software leva o mesmo tempo. Com o 
Detector Habilitado para Levantamentos (Survey Enabled Detector) e a unidade de Transferência de Dados 
a Distância (Remote Data Transfer) conectados ao wi-fi da mina, este tempo pode ser reduzido ainda mais. 

A saúde e a segurança em tudo o que fazemos são as prioridades da BMT. Entendemos os riscos inerentes a 
caminhar sobre pilhas de detritos na hora de buscar unidades de BMM. É por isso que desenvolvemos o 
Detector Aéreo (FED- Flight-Enabled Detector). Esta é uma solução que evita o contato com a pilha de 
desmonte. Se estiver interessado em saber mais sobre o FED e como pode coletar de forma segura dados 
medidos no seu desmonte e, portanto, conseguir a recuperação ideal do minério, consulte 
www.blastmovement.com.  

6.5 ESTAMOS UTILIZANDO POLYPIPE PARA MEDIR A FRAGMENTAÇÃO POR 
EXPLOSÃO 

O polypipe é um meio para medir apenas a fragmentação de superfície. No entanto, o polypipe tem taxas 
de recuperação muito mais baixas que o BBMS, pois muitas vezes é ejetado dos furos de monitoramento 
e/ou não sobrevive à detonação. Temos visto taxas de recuperação do polypipe de até 0-10% em uma 
detonação.  

Além disso, como descrito brevemente na Seção 4.3, a Figura 3 mostra exatamente porque a fragmentação 
de superfície não pode ser usada para estimar o fragmentação no meio da bancada. Na superfície, infere-se 
que a fragmentação é entre 3 e 5 pés. A fragmentação no meio da bancada varia entre 2,7 e 10,0 m (9-33 
pés).  

Na Conferência Internacional de Geologia Mineira de 2017, a mina White Foil apresentou um trabalho que 
comparava o benefício de usar unidades de BMMs comparadas ao polypipe (Watson, M.E., 2017). Foi 
verificado que a recuperação do polypipe era de apenas 24% e que, se a mina tivesse usado BVI de polypipe 
de superfície para converter o minério em cada bancada em vez de unidades BMM no meio de cada bancada, 
teria tido um prejuízo de aproximadamente AU$665.000 em apenas cinco desmontes. Este montante cobre 
cinco anos de monitoramento de fragmentação por explosão na mina de White Foil em apenas cinco 
explosões.  

 

http://www.blastmovement.com/


 

 

 

 

 

 

 

7. RESUMO  
Segundo La Rosa, “Modelos são potencialmente úteis para atividades como treinamento e tarefas não 
críticas, mas sua imprecisão, quando comparada à medição direta, demonstra que não são a melhor solução 
para o controle de diluição (D. La Rosa, D. Thornton, 2011)”. 

Segundo Will Hunt, "O custo da variabilidade torna a modelagem pouco econômica e pouco confiável” (Hunt, 
2014) (Hunt et al. 2014) 

Como mostra este relatório técnico, os pequenos ou grandes erros associados à imprecisão de um modelo 
preditivo representam muitos milhares de dólares em perdas de minério.  

Se você estiver usando um software alternativo ao BMM Explorer para a fragmentação por explosão, 
escavação ou otimização de polígonos, consulte sobre a possibilidade de usar vetores medidos (BMM) em 
conjunto com sua plataforma. Isso resultará na recuperação ideal de minério. Afinal de contas, em que 
indústria/setor algum modelo mais preciso que a medição direta? 
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