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RESUMO 

Com a finalidade de melhorar a eficiência no uso dos recursos minerais que são finitos 
e não renováveis, o conceito da geometalurgia se faz necessário, permitindo a 
conexão entre as características do minério e do processamento mineral. Esse 
controle integrado da qualidade pode ser realizado por meio de um modelo geológico-
tipológico, estabelecendo as relações espaciais nos depósitos em diferentes 
categorias de minérios. Esse artigo apresenta um modelo de classes de minério 
construído usando clustering e krigagem de indicadores para identificar e mapear 
domínios. Adicionalmente, a recuperação metalúrgica dentro de cada domínio é 
prevista usando um modelo de regressão linear multivariado. Os resultados foram 
comparados com a recuperação real, comprovando a exatidão e precisão das 
previsões derivadas do modelo. A metodologia é ilustrada em um importante depósito 
de fosfato localizado em Serra do Salitre. 

Palavras-chave: Geometalurgia; Fosfato; Machine learning; Krigagem por 
indicadores. 



 

 

ABSTRACT 

In order to improve the efficiency in the use of mineral resources that are finite and 
non-renewable, the concept of geometry is necessary, allowing the connection 
between the characteristics of the ore and the mineral processing. This integrated 
quality control can be accomplished by means of a geological-typological model, 
establishing the spatial relations in the deposits in different categories of ores. This 
paper presents an ore-type model built using clustering and indicator kriging to identify 
and map domains. Additionally, the metallurgical recovery within each domain is 
predicted using a multivariate linear regression model. The results were compared 
against real recovery proving the accuracy and precision on the predictions derived 
from the model. The methodology is illustrated at a major phosphate deposit located 
in Serra do Salitre. 

Keywords: Geometallurgy; Phosphate; Machine learning; Indicator kriging. 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 ABORDAGEM PRELIMINAR 

O depósito de fosfato estudado nesse trabalho é um complexo alcalino-carbonatítico 

com teor de P2O5 abaixo da média praticada em outras minas, no qual ocorreram 

intemperismos que ocasionaram em novas formações minerais, e criaram um 

ambiente mineralógico de alta complexidade. Dessa forma, domínios geometalúrgicos 

com respostas diferentes ao processo de concentração foram formados que precisam 

ser identificados e estudados para orientarem o sequenciamento da lavra. A 

geometalurgia é uma abordagem multidisciplinar que visa integrar informações 

geológicas, mineralógicas e metalúrgicas e produzir um modelo preditivo quantitativo 

espacial para a gestão da produção (LISHCHUK, 2015). A integração do controle de 

qualidade do minério da geologia ao beneficiamento, diminui a incerteza que envolve 

o desempenho da recuperação metalúrgica, trazendo maior previsibilidade para a 

usina. 

As informações de recuperação metalúrgica podem ser obtidas antecipadamente 

experimentalmente em uma planta piloto ou por testes em bancada que reproduzem 

o processo da escala industrial, porém custam tempo e dinheiro. Uma maneira de 

reduzir o custo dos experimentos é identificar componentes químicos e mineralógicos 

ou comportamentos nos testes, com possível correlação com a eficiência no processo. 

O banco de dados mineralógicos referente à reserva é pequeno quando comparado 

ao banco de dados químicos e por isso, para esse estudo, foi preterido. 

Para identificar padrões de acordo com os recursos de raio X do minério, foi aplicada 

uma técnica de aprendizado de máquina e para prever seu comportamento foram 

estabelecidas equações de regressão e para modelar os limites do tipo de minério, foi 

proposto o conceito de Krigagem Indicadora. 



 

 

O Machine Learning é um método de análise de dados que automatiza a construção 

de modelo analítico. É um ramo da inteligência artificial baseado na ideia de que os 

sistemas podem aprender com dados, identificar padrões e tomar decisões com 

intervenção humana mínima. A técnica de Machine Learning aplicada no estudo foi a 

Análise de Cluster Hierárquica, que envolve o agrupamento de pontos de dados não 

supervisionados sem incluir metas, portanto, não informamos ao sistema para onde 

ir, o sistema precisa entender a partir dos dados que fornecemos. Dessa forma, o 

algoritmo de agrupamento classifica cada ponto de dados em um grupo específico, 

relacionando as amostras de forma que as mais similares sejam agrupadas. 

Krigagem de Indicador (IK) envolve a ligação de um indicador a um domínio geológico, 

neste caso, a um domínio de cluster, fornecendo a probabilidade de cada local não 

amostrado de pertencer a cada domínio de cluster e se torna possível predizer, para 

um determinado teor de óxidos. recuperação esperada para aquele bloco / região. 

Nesse contexto o presente trabalho apresenta uma metodologia para identificar 

classes de minério e distinguir seu comportamento nos processos, antecipando ao 

planejamento de mineração, o comportamento esperado para esses tipos de minério. 

Estimar como eles estão realmente distribuídos espacialmente ajuda os planejadores 

de mina a planejar estrategicamente suas operações, maximizando o uso do recurso 

mineral. 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo desse estudo é estabelecer uma combinação de metodologias para a 

construção de um modelo acerca da previsibilidade da resposta do minério ao 

processo tornando possível compreender seu comportamento ao longo do depósito, 

integrando o controle de qualidade da cadeia produtiva no projeto de Serra do Salitre. 

 



 

 

CAPÍTULO 2 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A dissertação se desenvolverá nas seguintes etapas: i) Revisão bibliográfica; ii) 

Construção de banco de dados geometalúrgico; iii) Clusterização; iv) Construção 

modelo; v) Correlação entre o modelo geoquímica e a metalurgia e vi) Análise dos 

resultados. 

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nessa primeira etapa foi realizada uma pesquisa a respeito da demanda de fosfato, a 

importância da geometalurgia, clusterização, krigagem por indicadores. 

2.2 CONSTRUÇÃO DO BANCO DE DADOS. 

O banco de dados utilizados foi fixado na data 11 de outubro de 2017, sendo 

constituído por: 

• Dados de geologia: identificação das amostras, coordenadas descrição de 

tipologia, teor, etc.; 

• Dados de processo: recuperação metalúrgica, mássica, teor de concentrado, etc. 

dos blocos testados em escala de bancada. 

As informações foram consolidadas por etapas, em planilha formato Excel®. 

Posteriormente, os dados foram validados e formatados de maneira que as 

informações como, coordenadas, atendessem aos padrões de operação do software 

Studio RM versão 1.3.41.2, utilizado nesse trabalho. O Studio RM é uma das 

ferramentas da Datamine, utilizada para avaliação de recursos e reservas. 



 

 

2.3 CLUSTERING 

Visando identificar padrões, foi utilizado o XLSTAT, suplemento de análise estatística 

do excel. Através da metodologia AHC, foi realizado o clustering, definindo grupos 

com características químicas semelhantes. 

2.4 CORRELAÇÃO ENTRE CLUSTERS E A RECUPERAÇÃO METALÚRGICA 

Utilizando o Minitab e Excel foi estudada a correlação dos grupos formados com a 

geologia e recuperação metalúrgica resultada de testes em bancada. 

2.5 ESTIMATIVA POR KRIGAGEM POR INDICADORES 

Através da krigagem por indicadores foram estimadas as probabilidades de cada 

bloco pertencer à cada classe, sendo sobrepostas e posteriormente determinados os 

domínios tipológicos. Essas operações foram realizadas utilizando o Studio RM. 

2.6 RECONCILIAÇÃO DO MODELO GEOMETLÚRGICO 

Utilizando o Minitab, foram comparados os resultados previstos com os resultados 

reais atingidos em uma regressão linear. 



 

 

CAPÍTULO 3 

3 CONTEXTO BIBLIOGRÁFICO 

3.1 CONSUMO MUNDIAL DO FOSFATO 

Considerando o papel dominante dos fertilizantes no consumo global de fosfato, o 

desenvolvimento da futura produção mundial de fosfato será impulsionado pelo 

desenvolvimento da agricultura, que por sua vez, é impulsionada pelo crescimento 

global da população e pelo seu requisito alimentar. 

 

Figura 1 - Cenários para o a projeção do consumo de P2O5 (STEEN, 1998). 
 

De acordo com os cenários apresentados na Figura 3, isso nos levaria a uma primeira 

estimativa de um crescimento anual de 2,5% no consumo do fosfato a longo prazo. 

Por sua vez, implicaria em um consumo adicional de 10 milhões de toneladas de P2O5 

entre 2000 e 2010, 13 milhões de toneladas adicionais entre 2011 e 2020 e cerca de 

mais de 20 milhões de toneladas entre 2021 e 2030. No total isso equivaleria a um 

consumo anual de cerca de 100 milhões de toneladas de P2O5 em 2050 que 

representa mais de três vezes o consumo atual. 

Ao aplicar as taxas de crescimento do consumo de fosfato estimadas, o uso mundial 

de fertilizantes atingiria 60-70 milhões de t/ano de fosfatos até 2050. Conclui-se que 

1.5% 

1.5% 



 

 

os recursos globais de fosfato se estendem, para todos os efeitos, de forma razoável 

a longo prazo, mas que o esgotamento das reservas economicamente exploráveis 

atuais pode ser estimado em algum lugar entre 60 e 130 anos. 

 

Figura 2 - Projeção vida útil das reservas mundiais de fosfato (STEEN, 1998). 
 

Com base em suposições razoáveis, os dados apresentados pelo relatório sugerem 

que, dentro de um horizonte temporal de cerca de 60 a 70 anos, cerca de metade dos 

recursos econômicos do fosfato atualmente do mundo serão utilizados. O teor do 

minério continuará a cair, levando a aumentar proporcionalmente a quantidade de 

estéril e o custo de deposição. Além disso, o teor de contaminantes aumentará 

progressivamente à medida que reservas de melhor qualidade são usadas, 

aumentando os custos de processamento e demandando o uso mais eficiente do 

recurso que é finito e não renovável. 

3.2 DEPÓSITOS DE FOSFATO 

Existem dois tipos principais de depósitos de fosfato, ígneos e sedimentares, que 

diferem muito suas características mineralógicas, texturizadas e químicas. A Tabela 1 

apresenta a distribuição da produção anual versus reservas por país da United States 

Geological Survey (USGS). 

1.5% 

1.5% 



 

 

Tabela 1 - Relatório da produção e reservas mundiais de fosfato em 2016 (FONTE: USGS 
Report 2017) 

 
 

Cerca de 80% da produção mundial de fosfato é derivada de depósitos de fosfato 

sedimentar, tendo os principais depósitos localizados nos Estados Unidos, sudoeste 

do México, Marrocos, a oeste do deserto do Saara e no oriente médio; fosfato ígneo, 

representando aproximadamente 15% da produção mundial e tendo os principais 

depósitos localizados na África do Sul, Rússia, Finlândia e Brasil (BEZERRA; BROD, 

2011). O teor de P2O5 das rochas que são atualmente extraídas pode variar entre 5% 

a 40%. O processo de beneficiamento geralmente permite uma concentração da razão 

de 1,5 até oito vezes o teor contido na alimentação, produzindo concentrados entre 

26 e 34% de P2O5, em alg1uns casos chegando a 42%. 

3.2.1 Depósitos de fosfato brasileiros 

Os principais depósitos brasileiros de fosfato encontram-se associados a complexos 

alcalino-carbonatíticos, geralmente relacionados a processos de alteração 

                                            

1 Mine Production - Produção de mina; Reserves - Reservas; Other Countries - Outros páises; World total - Total 

mundial 
 



 

 

intempérica (lateritas). Entre eles se destacam Salitre, Tapira, Araxá, Jacupiranga, 

Iperó, Catalão I, Angico dos Dias e Maicuru (BIONDI, 2003). Vários deles apresentam 

características semelhantes, embora possa afirmar que cada um apresente 

peculiaridades específicas, distinguindo-se dos demais especialmente no caso 

daqueles associados a complexos alcalino-carbonatíticos (BORN; KAHN, 1990). 

A complexidade mineralógica e tipológica dos minérios provenientes destes tipos de 

complexos reflete-se na variabilidade litológica horizontal que é acentuada pelo 

zoneamento vertical causado pelos processos de alteração intempérica. Segundo 

Biondi (1986), o desenvolvimento de múltiplos estágios magmáticos e 

metassomáticos são responsáveis, em parte, pela diferenciação e distribuição dos 

tipos de mineralizações associados aos complexos alcalino-carbonatíticos. Os 

principais processos de mineralização primária são a Cristalização Fracionada, a 

Imiscibilidade de Líquidos, Desgaseificação e Metassomatismo. A Concentração 

Supergênica (ação do intemperismo) é o principal processo mineralizador secundário. 

Carbonatitos e rochas alcalinas associadas são enriquecidos em elementos 

incompatíveis, como Ba, Nb, Terras Raras, Sr, Ta, Th, U e Zr. Alguns dos mais 

conhecidos ou potenciais depósitos de Cobre, Nióbio, Terras Raras, fluorita, fosfato e 

vermiculita estão associados a carbonatitos (GRASSO, 2010). Os principais minerais 

de interesse econômico são a apatita (P), pirocloro (Nb), monazita, bastnaesita e 

florencita (ETR), barita (Ba), anatásio, rutilo e brookita (Ti), magnetita (Fe) e 

vermiculita (MARIANO, 1989). 

3.2.2 Comportamento geoquímico do Fósforo 

Os mantos de alteração intempérica no Brasil apresentam semelhanças, devido ao 

seu clima tropical a subtropical, principalmente em relação a sequência de alterações 

e neoformações minerais. Born e Kahn (1990) apresentam uma síntese sobre o 

zoneamento nos perfis de alteração relacionados a complexos alcalino-carbonatíticos. 

O intemperismo como formador do depósito apresenta um papel duplo, segundo 

Toledo et al. (1999 apud FERRARI, 2001). Se por um lado enriquece o material em 

P2O5 pela perda de outros compostos por lixiviação, de outro deixa modificações 

indesejáveis em níveis extremos, do ponto de vista de beneficiamento, pela alteração 

dos cristais originais de apatita. A Figura 5 apresenta a ocorrência, neoformação e 



 

 

degradação das principais fases minerais nos perfis de intemperismo de complexos 

alcalino-carbonatíticos. 

 

Figura 3 - Distribuição dos minerais no manto de intemperismo. 
Fonte: Born e Kahn (1990). 

Os autores mencionam a existência de até seis níveis distintos, que não 

necessariamente devem estar presentes em todos os perfis: 

A - Capeamento laterítico argiloso e avermelhado e/ou crostas de canga; 

B - Nível de material isento de apatita, com conteúdo variado de aluminofosfatos 

(fosfatos secundários); 

C - Horizonte portador de apatita como principal mineral de fósforo, corresponde ao 

nível no qual os carbonatos já foram lixiviados. 

D - Horizonte similar ao anterior, no qual restos de silicatos originais estão 

parcialmente preservados; 

E - Refere-se ao material saprolítico, no qual os minerais originais estão pouco 

alterados e as estruturas e texturas são visíveis. É caracterizado pela presença 

de carbonatos, mesmo que incipientemente; 

F - Horizonte no qual a rocha está muito pouco ou não intemperizada. 

É possível observar pela Figura 5, a inexistência da apatita nos níveis A e B, sendo 

muito presente no nível C, diminuindo nos níveis D, E e F. Em contrapartida, é 

observada a presença dos aluminofosfatos (gorceixita, crandalita, wavelita, goiazita) 



 

 

com maior intensidade nos níveis A e B. Os minerais de titânio (anatásio, brookita) e 

oxi-hidróxidos de ferro apresentam distribuição similar, tendo maior intensidade dos 

primeiros níveis. O mineral que se apresenta mais resistente ao intemperismo é a 

magnetita que permanece praticamente com a mesma intensidade em todos os níveis 

do intemperismo. 

3.3 LOCALIZAÇÃO 

O projeto em estudo é um complexo minero-industrial dedicado à mineração, 

beneficiamento de rocha fosfática e produção de fertilizantes para a agricultura. A área 

do projeto localiza-se no município de Serra do Salitre, estado de Minas Gerais, a 

cerca de 10 km a Noroeste da sede do município. 

 

Figura 4 - Localização do Projeto de estudo (Serra do Salitre). 
 

3.3.1 Fluxograma do empreendimento mineral 

O complexo opera atualmente a planta de beneficiamento mineral e futuramente terá 

em operação também a planta de fertilizantes, utilizando o concentrado produzido em 

sua própria planta mineral, de forma a verticalizar a cadeia produtiva. 



 

 

A Figura 2 apresenta um fluxograma resumido das etapas produtivas do complexo 

mineral. Destaque para a necessidade da etapa de ensaios de processo para 

caracterizar o minério e entender a sua potencial recuperação (objetivo deste estudo) 

anteriormente à programação da pilha, etapa que homogeneiza o minério que irá 

alimentar a planta de beneficiamento. 

 

Figura 5 - Fluxograma do empreendimento do estudo. 
Fonte: Própria (2019). 

3.4 GEOLOGIA REGIONAL 

A região de Serra do Salitre está posicionada na porção sudoeste da Província 

Tocantins, da qual a Faixa Brasília faz parte. A Faixa Brasília representa um cinturão 

de dobras e cavalgamentos do Neoproterozóico (790 - 600 Ma), resultado de diversos 

processos de colagem de segmentos crustais provenientes da fragmentação do 
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Supercontinente Rodínia (SILVA, 2003) desenvolvido na margem ocidental do Cráton 

do São Francisco. 

As rochas que ocorrem, em âmbito regional, são classificadas como constituintes das 

seguintes unidades litológicas: Grupo Canastra, Grupo Ibiá, Grupo Araxá, Grupo 

Bambuí e coberturas detríticas e eluvionares (Figura 6). 

 

Figura 6 - Mapa geológico regional. 
Fonte: COMIG (2003). 

3.5 GEOLOGIA LOCAL 

Os complexos de Salitre I, II e II (Figura 7) ocorrem imediatamente a sul do complexo 

de Serra Negra, na região de Patrocínio, MG. Salitre I, que é a principal intrusão e na 

qual o estudo será desenvolvido, possui uma forma oval distorcida, com dimensões 

aproximadas de 7 km na direção N-S e 5 km na direção E-W. Salitre II é um pequeno 

(2,5 km²) plug localizado entre os complexos de Salitre I e Serra Negra. O corpo de 

Salitre III foi descoberto recentemente, e forma um pequeno plug a sul de Salitre I. A 

expressão topográfica de Salitre I e II é menos proeminente que a de Serra Negra, e 

Salitre III não tem expressão topográfica 



 

 

 

Figura 7 - Interpretação Geológica do Complexo de Salitre. 
Fonte: Barbosa (2009). 

O anel envoltório, formado pelas encaixantes é constituído por ortoquartzitos, com 

intercalações de siltitos e folhelhos do grupo Bambuí. O ortoquartzito aflora na crista 

da serra do Mingote, que forma o anel envoltório do Complexo. Tanto o quartzito 

quanto os folhelhos do anel propriamente quanto da parte externa encontram-se 

recortados por diques de rochas alcalinas, como foiaíto, shonquinito e traquito e 

rochas vulcânicas de composição sienítica (alcalisienito, sanidina pórfiro e traquito). 

3.5.1 Mineralogia 

Os depósitos de rocha fosfática apresentam mineralogia extremamente complexa, 

onde a apatita ocorre associada a diferentes minerais, principalmente dolomita e 

calcita. A complexidade do minério influencia significativamente na seleção do 



 

 

processo de beneficiamento e, muitas vezes, as recuperações metalúrgicas de fósforo 

obtidas são inferiores a 65%, acompanhadas pelo alto custo de produção (BORN; 

KAHN, 1990). São as características mineralógicas, químicas e texturais dos minérios 

que determinam a melhor opção para seu beneficiamento e remoção de impurezas. 

A apatita é um mineral quase sempre presente nas rochas carbonatíticas, isto é, 

fosfato de cálcio com quartzo, calcita, dolomita, argila e óxido de ferro como 

componentes de ganga. Embora o fósforo esteja presente em numerosos minerais, 

apenas os da série da apatita constituem minerais de minério. A fórmula química geral 

da apatita é Ca5 (PO4)3 (OH, F, Cl). 

A Tabela 2 apresenta a composição mineralógica de amostras representativas 

realizada por difratograma de raios X, em 2015. 

Tabela 2 - Composição mineralógica das unidades tipológicas. 

 
 

Todas apresentam grande quantidade de argilominerais, cuja proporção está 

compreendida entre 45% e 57% em massa, além de quartzo, Ti-magnetita, goethita, 

apatita, feldspato, titanita, piroxênio, anfibólio, ilmenita, perovskita, anatásio e calcita. 



 

 

A Ti-magnetita, é uma formação de magnetita intercrescida com ilmenita muito 

presente na região. 

3.5.2 Unidades litológicas 

As litologias presentes no depósito e sua composição mineralógica são de 

fundamental importância para o desenvolvimento de um estudo geometalúrgico visto 

que podem reagir de diferentes formas no processo de beneficiamento. 

Os peridotitos correspondem às rochas de maior distribuição em área, muitas vezes 

podem estar fenitizados. A olivina está normalmente alterada para serpentina e/ou 

flogopita e pode conter inclusões de cristais idiomórficos de magnetita, ilmenita e 

apatita. O piroxênio, essencialmente diopsídio, também mostra alteração para 

flogopita. Os minerais acessórios mais comuns são magnetita-ilmenita granular, 

predominantemente xenoblástica. A granulação dos constituintes deste tipo litológico, 

em geral, situa-se entre 0,5 a 4 mm. 

Os piroxenitos são o segundo tipo litológico em termos de distribuição, e podem 

apresentar algumas variedades em função da proporção dos minerais acessórios 

presentes, dando origem a flogopita piroxenito, perovskita piroxenito, apatita 

piroxenito, etc. O piroxênio refere-se às espécies augita-diopsídio ou diopsídio. Os 

minerais acessórios mais comuns são titanita, sulfetos e anfibólios. A granulação dos 

constituintes da rocha é variada. De acordo com as últimas publicações técnicas sobre 

o assunto e devido a necessidade de padronização da termologia utilizada para a 

descrição das litologias de complexos alcalino-carbonatíticos, os termos peridotito e 

piroxenito devem ser classificados como rochas da Série Bebedourítica. Fazem parte 

deste grupo ainda os bebedouritos, flogopititos e picritos. 

A série foscorítica corresponde a um grupo de rochas constituídas por variações 

modais em apatita, magnetita, e silicatos magnesianos (olivina e/ou flogopita), que 

incluem foscorito, nelsonitos, apatitito e magnetitito. Ocorrem normalmente na forma 

de cumulados. 

Os carbonatitos, essencialmente sovíticos (calciocarbonatitos), ocorrem na forma de 

veios ou diques de pequena expressão na porção sul do complexo, cortando os 



 

 

peridotitos e piroxenitos. São constituídos basicamente por calcita (eventualmente 

dolomita), flogopita, apatita e magnetita + ilmenita. 

Os sienitos são compostos basicamente por K feldspato e minerais ferromagnesianos, 

tais como biotita e hornblenda. Ocorrem normalmente na forma de diques tardios. 

Os fenitos ocorrem normalmente nas bordas do complexo, quando as rochas 

encaixantes foram submetidas a processos metassomáticos ocasionados pela 

intrusão ígnea. 

3.5.3 Unidades intempéricas 

Os intensos processos de intemperismo que alteraram as rochas do complexo de 

Salitre geraram um manto de alteração bastante espesso em determinados locais. A 

terminologia adotada para descrever os horizontes é a proposta por Oliveira e 

Imbernon (1998), que dividiram intervalo saprolito em subunidades denominadas de 

Saprolito Aloterítico (SAL) e Saprolito Isalterítico (SISAL) e Rocha Alterada (RA) e a 

unidade de Rocha Sã (RS) que sotopõe o pacote intemperizado. Estes termos provêm 

da subdivisão do termo "alterita" conforme proposição de Boulangé (1984). 

A aloterita corresponde ao horizonte intempérico superior do perfil de intemperismo, 

onde os minerais são observados, mas não há preservação das estruturas e texturas 

primárias. 

A isalterita é o horizonte intempérico logo abaixo da aloterita, onde podem ser 

observadas algumas feições originais da rocha. Corresponde ao horizonte de 

ocorrência de mineralização supergênica de fosfato, sendo o material 

predominantemente friável. 

A rocha alterada corresponde ao horizonte intempérico logo abaixo da isalterita, 

composta por material rochoso semi-intemperizado cujo grau de coesão permite a sua 

desagregação manual com dificuldade. Apenas os minerais facilmente alteráveis 

podem apresentar algum tipo de alteração. 

A rocha sã ou rocha fresca é o horizonte de base, onde a rocha não apresentar 

qualquer indício de alteração intempérica. 



 

 

3.5.4 Unidades tipológicas 

Para a definição das tipologias, foram consideradas características geológicas 

macroscópicas, tais como assembleia mineralógica, textura, consistência, coloração, 

entre outras. 

• Argiloso (ARG): Definida pela presença marcante de argilominerais, 

representando 50% ou mais da composição modal, normalmente associada ao 

horizonte de intemperismo aloterita. A coloração marcante é o vermelho, 

podendo variar para o marrom-claro ou escuro. 

• Micáceo (MIC): Caracterizada pela presença predominante de minerais 

micáceos em relação aos demais litotipos, representando o minério típico da 

jazida. Quimicamente, os teores dos principais elementos são equivalentes à 

média global da jazida. 

• Magnetitítico (MAG): Representa os locais de maior ocorrência do mineral 

magnetita, normalmente associados a bolsões de concentração deste mineral. 

Esta concentração pode estar associada a qualquer um dos horizontes de 

intemperismo. 

• Foscorito (FCR): É evidenciada pela presença da litologia de mesmo nome, 

ocorrendo normalmente na forma de diques métricos ou submétricos cortando 

as demais rochas. Apresenta-se normalmente menos alterado do que as rochas 

adjacentes. A coloração alaranjada devido a presença do mineral olivina é 

marcante, bem como a presença de pequenos veios de carbonato preservados. 

• Rocha Alterada (RA): Normalmente associada ao horizonte de intemperismo de 

mesmo nome, esta tipologia é marcada pela preservação quase total das feições 

originais da rocha primária. Minerais menos resistentes ao intemperismo, tais 

como piroxênios e anfibólios, ocorrem preservados ou parcialmente alterados. 

Porém, carbonatos raramente são encontrados devido à alta sensibilidade aos 

processos meteóricos 

3.6 GEOMETALURGIA 

A geometalurgia é um instrumento que permite conectar informações geológicos e de 

processamento mineral em um modelo preditivo essencial para o planejamento de 



 

 

lavra. Segundo Dunham e Vann (2007) essa abordagem multidisciplinar engloba o 

conceito de modelagem geometalúrgica representada pela figura 8, cuja incorporação 

na mineração tem como objetivo minimizar as incertezas associadas na determinação 

econômica do recurso, classificando-o como econômico ou não para o seu 

aproveitamento. 

2 

Figura 8 - Inter-relação entre geologia, engenharia de minas, metalurgia e design de 
processos na estimativa de reserva. 

Fonte: Lipton (2002). 

A geometalurgia pode ser aplicada ao planejamento, design e gerenciamento da 

produção e são esperados benefícios especialmente para minérios de baixos teores, 

que apresentam elevada variabilidade em seus parâmetros de processo. A esses 

minérios são atribuídos alto risco de produção, os quais podem se manifestar através 
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characteristics – Características de performance; Target specifications – Metas de especificações; Run of Mine Blends – 
Blend de minério; Mining schedule – Sequenciamento de mina; Range of ore types – Variedade de tipologias; Critical ore 
types – Tipologias críticas; Process variables – variáveis de processo; Resource limitations – Limitações do recurso; Resource 
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de margens pequenas ou negativas se a operação for gerenciada da maneira 

tradicional (DUNHAM; VANN; COWARD, 2011). 

Um modelo geometalúrgico pode fornecer um prognóstico acurado e confiável além 

das vantagens citadas a seguir (ARROYO, 2014): 

• Melhor entendimento das relações entre geologia, mineralogia e os rendimentos 

metalúrgicos; 

• Capacidade de predizer e modelar o desempenho e a variabilidade dentro dos 

depósitos e nas plantas de beneficiamento (recuperações esperadas, teores, 

entre outros); 

• Capacidade de prever e reconciliar a produção no longo, médio e curto prazo; 

• Capacidade para criar uma interface entre os resultados obtidos nas plantas de 

beneficiamento com o planejamento de mina no intuito de refinar teores de corte 

otimizando a produção na mina e na usina. 

A aplicação industrial da geometalurgia é denominada de programa geometalúrgico. 

Em "Geometallurgical Programs: Critical Evaluation of Applied", Viktor Lishchuk (2016) 

analisa os métodos e as técnicas utilizadas em programas geometalúrgicos, avaliando 

a melhor forma de conduzir um programa geometalúrgico. As abordagens 

geometalúrgicas podem ser definidas de acordo com o tipo de informação em que são 

baseadas (composição química, resposta metalúrgica ou mineralogia) e por isso 

podem ser resumidas em três interpretações: tradicional, aproximada e mineralógica 

demonstradas na Figura 9. 
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Figura 9 - Conexão entre geologia e metalurgia através das diferentes abordagens 
geometalúrgicas. 

Fonte: Lishchuk (2016). 

3.6.1 Abordagem tradicional 

Na abordagem tradicional, os elementos químicos formam a base do programa. A 

resposta metalúrgica é calculada a partir da composição química do minério coletada 

pelos elementos químicas das amostras. Funções simples de recuperação são 

utilizadas para esse propósito, i.e., a recuperação é uma função baseada no teor dos 

elementos no minério. Essas funções são desenvolvidas a partir de uma campanha 

de testes metalúrgicos e analises estatísticas que estabelecem uma correlação entre 

a recuperação metalúrgica e propriedades do minério alimentado. Esse tipo de 

abordagem é comum nas fases iniciais dos projetos, sendo ponto de partida para a 

aplicação das outras metodologias. 

3.6.2 Abordagem aproximada 

A abordagem aproximada utiliza testes metalúrgicos ou outras medidas indiretas da 

resposta do processo para caracterizar o comportamento do minério. O teste 

metalúrgico é um teste de bancada, em escalas menores, que indiretamente mede a 

                                            
3 Geometallurgical approaches – Metodologias geometalúrgicas; Ore body – Corpo de minério; Process – Processo; Elemental 

grades – Teores dos elementos; Mineral grades – Teores dos minerais; Textures – Texturas; Concentrate grades and 
recoveries – Teores de concentrados e recuperações; Tail quality – Qualidade do rejeito; Production planning and 
management – Planejamento e gestão da produção. 



 

 

resposta metalúrgica. Normalmente, é necessário aplicar um fator para esses 

resultados serem considerados em escala industrial (scale up), para serem traduzidos 

em previsão da performance da planta. 

3.6.3 Abordagem mineralógica 

A abordagem mineralógica refere-se à modelagem geometalúrgica sustentada 

essencialmente por informações mineralógicas quantitativas. Na realidade isso 

significa que são necessárias informações precisas acerca do modelo mineralógico 

para o corpo de minério (LAMBERG et al., 2013). Dessa forma, as informações 

mineralógicas devem ser coletadas de forma continua e sistematicamente. Lund 

(2013) e Lamberg (2011) demonstraram como um modelo geológico e um modelo de 

processos podem ser conectados utilizando-se de informações mineralógicas. 

3.6.4 Aplicação da geometalurgia 

Um modelo geometalúrgico criado tem que ser aplicado à produção para ser 

denominado de programa geometalúrgico e deve ser iniciado de preferência nas 

etapas iniciais da exploração de um projeto minerário. Desenvolver uma aplicação 

industrial denominada Programa Geometalúrgico, normalmente envolve as seguintes 

etapas (LAMBERG, 2011): 

1) coleta dos dados por meio de sondagem, descrição geológica, análise de 

mecânica das rochas e análises químicas; 

2) amostragem para os testes metalúrgicos na qual a informação geológica é 

utilizada para identificar as regiões preferenciais para as amostras; 

3) testes metalúrgicos de bancada visando extrair os parâmetros de processo (teste 

da variabilidade do minério); 

4) checagem da validade dos grupos tipológicos criados baseados nos testes 

metalúrgicos, desenvolvendo novas tipologias denominadas domínios 

geometalúrgicos; 

5) desenvolvimento de relações matemáticas para a estimativa dos parâmetros 

metalúrgicos no banco de dados geológico; 

6) desenvolvimento de um modelo geometalúrgico para o processo; 

7) simulação da resposta na planta baseado no modelo geometalúrgico. 



 

 

Um dos grandes paradigmas para a criação desse modelo é justamente na 

amostragem metalúrgica baseada apenas em informações geológicas: as amostras 

testadas devem representar totalmente a variabilidade do minério em termos de 

resposta metalúrgica e isso só pode ser sabido após os testes metalúrgicos. 

3.7 GEOESTATÍSTICA 

A geoestatística utiliza uma abordagem probabilística de modelagem que engloba 

conjuntos de métodos estatísticos para análise e mapeamento dos dados distribuídos 

no espaço e/ou tempo envolvendo duas etapas principalmente: 

• Análise: objetiva descrever a variabilidade espacial do fenômeno em estudo 

denominada de modelagem de variograma; 

• Estimativa: objetiva estimar valores de uma variável distribuída no espaço em 

locais não amostrados. 

A geoestatística procura investigar se uma ou mais variáveis apresentam de 

dependência espacial, ou seja, se os valores Z(x) e Z(x+h) de um atributo Z medidos 

nos pontos x e x+h, distantes entre si de um vetor h, estão correlacionados 

espacialmente. Se existe tal correlação, ela pode e deve ser modelada para 

posteriormente ser utilizada em diversas aplicações de estimativas e simulações 

geoestatísticas. 

Normalmente a função estrutural que representa esta correlação, ou o comportamento 

espacial de uma variável Z é o variograma, 𝛾(ℎ), definido como a metade da 

esperança matemática entre o quadrado da diferença entre os valores de Z(x) e 

Z(x+h), representada pela equação (x): 

 𝛾(ℎ) =
1

2
𝐸 [(𝑍(𝑥) − 𝑍(𝑥 + ℎ))

2
] (Equação 1) 

Existem várias funções matemáticas que podem representar a função variograma, 

que são chamadas de modelos teóricos de variogramas, tais como modelos esférico, 

exponencial, gaussiano, linear, modelos de potência, etc. 



 

 

Na Figura 10 é apresentado um variograma de transição, (variograma com patamar), 

onde se pode observar alguns parâmetros usados na especificação do modelo além 

do seu tipo. 

 

Figura 10 - Parâmetros de um variograma 
 

A amplitude a é o valor da distância h para além da qual uma variável no ponto x não 

apresenta mais nenhum grau de dependência espacial com o valor da variável medido 

no ponto x +h, ou seja, a partir da amplitude os valores das variáveis são considerados 

independentes. Ela marca o ponto de transição da situação de correlação espacial 

para independência, ou da geoestatística para a estatística clássica. A partir da 

amplitude o valor do variograma não aumenta mais, se estabiliza em um valor 

chamado de patamar C. 

O efeito de pepita C0 é uma aparente descontinuidade na origem que é devido 

principalmente à presença de microestruturas de variabilidade ou quando o 

espaçamento dos dados de pesquisa não consegue detectar estruturas de 

variabilidade que se encontram presente em uma escala inferior à da malha adotada. 

A variabilidade ou o comportamento espacial de uma variável representada 

matematicamente pela função variograma é uma função vetorial, ou seja, ela pode 

não ser a mesma para todas as direções. Quando isto ocorre, se diz que existe 

isotropia. Quando o variograma é diferente para diferentes direções se diz que existe 

anisotropia. 



 

 

Existem basicamente dois tipos de anisotropia: anisotropia zonal e geométrica. Na 

anisotropia geométrica os variogramas apresentam o mesmo patamar, porém 

amplitudes diferentes para diferentes direções. Na anisotropia zonal o patamar não é 

o mesmo para todas as direções. As direções de maior e menor variabilidades são 

chamadas de direções preferenciais. 

O modelamento da função variograma a ser utilizado posteriormente na prática é feito 

na fase de variografia por meio do cálculo do variogramas experimentais em diferentes 

direções utilizando os dados de amostras disponíveis. Os variogramas das diferentes 

direções são comparados para se verificar a presença de anisotropias. No caso de 

anisotropia são identificadas as direções preferenciais. No caso de isotropia calcula-

se o variograma omnidirecional, onde são consideradas somente as distâncias. O 

próximo passo é o ajustamento do variograma das direções preferenciais ou do 

variograma omnidirecional a um modelo teórico autorizado o que conduz à definição 

da expressão matemática do modelo global de variograma. Com este modelo é 

possível calcular o valor numérico do variograma para qualquer vetor distância h. 

O variograma experimental para um dado vetor ℎ é dado pela equação (x) 

 𝛾∗(ℎ) =
∑ (𝑍(𝑥𝑖)−𝑍(𝑥𝑖+ℎ))

2𝑁
𝑖=1

2𝑁
 (Equação 2) 

A Figura 11 mostra um variograma experimental e o modelo após o ajustamento. 

 

Figura 11 - Variograma experimental após o ajustamento. 
 



 

 

Devido ao fato de a maioria das vezes a malha de dados ser irregular, no cálculo do 

variograma experimental para diferentes direções devem ser definidos uma série de 

parâmetros, tais como, número de passos ou lags, incremento do passo, número de 

direções, tolerância do passo, tolerância de direção, etc. Maiores informações sobre 

o processo de variografia pode ser encontrado em Deustch (2002). 

3.7.1 Estimativa por krigagem 

O estudo da αvariabilidade espacial por meio de variogramas, construídos em várias 

direções no depósito, fornece os parâmetros geoestatísticos necessários para a 

estimativa da variável em estudo em locais não amostrados por meio da krigagem 

(YAMAMOTO, 2012). 

O termo krigagem é usado para designar uma série de estimadores geoestatísticos 

não enviesados e baseados na minimização de uma expressão que representa a 

variância do erro de estimação. A variância do erro de estimação depende do tipo de 

estimador, ou seja, dos ponderadores das amostras a serem usadas na estimativa, 

da geometria e tamanho do suporte a ser estimado, ou seja, se é um ponto, um bloco, 

ou uma área/ volume qualquer, da disposição das amostras entre si e em relação ao 

suporte a ser estimado e do modelo da função variograma que representa a 

variabilidade espacial. 

Um estimador de krigagem, tal como outros estimadores tradicionais, trata-se de uma 

média ponderada, onde cada informação (amostra) recebe um ponderador para o 

cálculo do valor estimado. A diferença é que estes ponderadores são calculados a 

partir da solução de um sistema linear de equações resultante do processo de 

minimização da expressão da variância do erro de estimativa e não “previamente” 

definidos como acontece nos estimadores tradicionais. 

Dependendo do que se pretende estimar, se é uma variável ou uma função e da 

condição de não enviesamento, a krigagem recebe diferentes nomes, tais como, 

krigagem ordinária, simples, da média, krigagem de indicatrizes, disjuntiva, etc. 

O tipo de krigagem mais empregado na prática é a krigagem ordinária. Na krigagem 

ordinária, KO, a condição de não enviesamento é imposta fazendo com que o 

somatório dos ponderadores das amostras seja igual a (um). 



 

 

Desta forma, a estimativa de um valor de uma variável Z em um ponto não estimado 

x0 , 𝑍𝐾𝑂
∗ (𝑥𝑜), é dada pela combinação linear de n valores de z em amostras próximas, 

representado pela equação 3, sob a condição de que ∑ 𝜆𝑖
𝐾𝑂 = 1𝑛

𝑖=1 . 

 𝑍𝐾𝑂
∗ (𝑥𝑜) = ∑ 𝜆𝑖

𝐾𝑂 ∗ 𝑍(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1  (Equação 3) 

A krigagem ordinária será aplicada neste trabalho, só que para a estimativa de 

variáveis indicadoras ou indicatrizes como apresentado no próximo item. 

3.7.2 Estimativa por krigagem indicadora 

Os métodos de modelagem convencional de corpos ainda são os métodos mais 

empregados na mineração. No entanto, esses métodos apresentam algumas 

limitações quanto ao tempo de construção do modelo, já que a interpretação é feita 

de forma manual e influenciada pela complexidade genética dos depósitos minerais. 

Quanto mais complexo é um depósito, mais trabalhosa é a modelagem para o 

intérprete ou modelador. 

O uso da geoestatística na modelagem geométrica de depósitos é algo ainda recente 

e tem se fortalecido muito com o surgimento do conceito dos indicadores. Além da 

krigagem dos indicadores, pode-se citar outras metodologias em crescente aplicação, 

que visam auxiliar a modelagem geológica dos depósitos como a simulação 

sequencial dos indicadores, simulação plurigaussiana truncada e geoestatística 

multiponto. 

Journel e Huijbregts (1983) apresentaram a krigagem dos indicadores como uma 

proposta para construir uma função de distribuição de probabilidades acumuladas 

através de uma transformação não-linear. Do ponto de vista da geoestatística, a 

interpolação não-linear inclui métodos para estimar a esperança condicional, e ainda 

a distribuição condicional de um teor em um local, ao invés de simplesmente prever o 

próprio teor. Os métodos de estimativa que usam os dados transformados não 

linearmente são agrupados na categoria de krigagem não linear. 

A krigagem dos indicadores (IK) é uma técnica geoestatística bem aceita na estimativa 

de dados com presença de valores extremos ou com forte assimetria na distribuição 



 

 

de probabilidade, como também para a interpolação de variáveis categóricas. A 

krigagem dos indicadores faz a estimativa de uma variável chamada indicadora ou 

indicatriz obtida a partir de uma transformação realizada sobre a variável original. A 

variável indicadora revela se a variável sobre a qual a transformação foi realizada 

pertence a uma dada classe de valores. Se a variável pertence àquela classe de 

valores, a sua correspondente variável indicadora recebe o valor um (1), e em caso 

contrário, o valor zero (0). 

Para a transformação de uma variável aleatória contínua em uma variável binária, 

trabalha-se com o conceito do teor de corte, termo emprestado da mineração. Cada 

intervalo é definido por tantos teores de corte quanto forem as categorias desejadas. 

Uma vez que os dados das amostras foram transformados em indicadores passa-se 

a ter um conjunto de uma nova variável com valores O ou 1 associados à cada 

amostra que indica se a amostra pertence a uma dada classe. Estes valores poderiam 

ser utilizados para prever se um ponto não amostrado pertence ou não à classe 

utilizada na definição dos indicadores. 

Por exemplo, pode-se a partir de valores de indicadores de 5 amostras querer estimar 

através de média aritmética se um ponto vizinho x0 pertence ou não a uma dada 

classe. Supondo que duas das amostras pertençam à classe cuja pertinência se 

pretende avaliar, e que obviamente as outras três não pertençam, teremos então dois 

valores iguais a 1 e três iguais a zero. Fazendo a média aritmética, iremos obter o 

valor de 0,40. Este valor vai representar a estimativa da probabilidade do ponto x0 

pertencer àquela classe, e não propriamente se ele pertence ou não. 

Quando esta estimativa é feita através de krigagem, tem-se as krigagens de 

indicadores ou indicatrizes. 

A partir dos dados categóricos, a krigagem dos indicadores irá produzir a 

probabilidade de um local estar associado a um determinado tipo de rocha ou domínio. 

Assim, é possível produzir modelos de probabilidade para determinadas litologias ou 

tipologias de minério com base nos dados reais dos códigos das rochas contidos nas 

amostras. Soares (2006) define a variável indicatriz categórica I (x) (de dados 

qualitativos ou discretos como, por exemplo, litologia), como sendo uma variável que 



 

 

pode assumir dois valores possíveis no espaço x, num sistema binário composto por 

dois corpos, X e Xc, dentro de uma determinada área A, ou seja: 

 I(x) =  {
1 if x ∈ X

 0 if x ∉  X
 (Equação 4) 

Assim, a variável categórica I (x) é transformada por meio de codificação binária (0 e 

1) em probabilidade de pertencer aos corpos X ou Xc o que garante que os eventos 

sejam mutuamente exclusivos. 

Os variogramas para a variável categórica I (x) devem ser construídos e, conhecendo-

se os variogramas, inicia-se o processo de interpolação das probabilidades. 

As aplicações de variações em torno da krigagem dos indicadores são apresentadas 

por Goovaerts (1997), como a krigagem simples dos indicadores, krigagem ordinária 

dos indicadores, krigagem dos indicadores da mediana e co-krigagem dos 

indicadores. Entre as mais citadas, tanto a krigagem simples ou a krigagem ordinária 

dos indicadores são bons interpoladores e irão fornecer um valor resultante entre 0 e 

1 para cada local ou ponto estimado (GLACKEN; BLACKNEY, 1998). 

Na krigagem simples dos indicadores, o conceito de média conhecida e constante em 

todo o domínio que se realiza uma estimativa por krigagem simples se mantém. Da 

mesma forma, os conceitos de krigagem ordinária, onde flutuações locais são 

consideradas sobre a média dos indicadores, limitando a hipótese de estacionaridade 

a uma vizinhança local (GOOVAERTS,1997). 

Uma vez estimada as probabilidades, tem-se em um ponto não amostrado as 

probabilidades de ocorrência do tipo X ou Xc. O tipo que será adotado para o ponto 

não estimado é aquele em que a probabilidade é maior. 

3.7.3 Validação cruzada 

Pode-se dizer que o cenário de uma estimativa é definido pelo tipo de estimador a ser 

utilizado, pelo modelo de variograma, pela geometria e tamanho do suporte a ser 

estimado e pela vizinhança de estimativa, ou seja, pelo conjunto de amostras ou dados 



 

 

que serão usados na estimativa. O resultado de uma estimativa pode variar se um 

destes fatores muda. 

A validação cruzada é um procedimento largamente utilizado para as análises da 

qualidade dos estimadores utilizados na estimativa e da representatividade do(s) 

variograma(s). Neste, os dados são sucessivamente extraídos individualmente a partir 

de um arranjo de dados e cada um é então estimado a partir do grupo de dados 

vizinhos (SINCLAIR; BLACKWELL4, 2004 apud DAVIS, 1987). 

Na validação cruzada qualquer método de estimativa particular pode ser utilizado, e 

os resultados da estimativa dos pontos (amostrais) podem ser comparados com os 

valores verdadeiros (conhecidos). Desta forma, um método de estimativa pode ser 

avaliado em relação a alguma tendência e um erro médio pode ser determinado (tal 

como um histograma de erros) (SINCLAIR; BLACKWELL, 2004). 

Através da validação cruzada, pode-se testar, então, se o cenário que se pretende 

utilizar na estimativa apresenta algum problema. Neste caso o cenário deveria ser 

invalidado e deve-se investigar o que pode estar levando a estimativas de baixa 

qualidade. Pode ser, por exemplo, o modelo de variograma, ou as estratégias de 

busca e seleção da vizinhança de estimativa. O fato de se obter bons resultados na 

validação cruzada, não implica necessariamente que os resultados serão bons ao se 

proceder realmente as estimativas em pontos ou blocos não amostrados. 

3.7.4 Trabalhos anteriores 

A maior integração entre a geologia e o processamento mineral e metalurgia é uma 

ideia relativamente recente. No Brasil, alguns trabalhos têm sido desenvolvidos 

principalmente em depósitos de minérios de ferro como Motta (2014). 

Para o fosfato citamos os recentes trabalhos de Fernandes (2013) e de Braga, Costa 

e Silva (2015) utilizados como uma das principais referências bibliográficas para 

geometalurgia do fosfato. 

                                            
4 SINCLAIR, A. J.; BLACKWELL, G. H. Kriging. In: SINCLAIR, A. J.; BLACKWELL, G. H. Applied Mineral Inventory 

Estimation. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. cap. 10, p. 215-241. 



 

 

Fernandes (2013) em "Estudo do melhor método de extrapolação de regressão 

múltipla para a construção do modelo geometalúrgico de uma mina de fosfato 

brasileira" emprega a técnica de análise de regressão múltipla para desenvolver um 

modelo estatístico que relacionasse a recuperação mássica com teores in situ de uma 

mina de fosfato. Duas formas foram estudadas: a primeira consistiu em aplicar o 

modelo nas amostras do banco de dados com análises químicas de P2O5, Fe2O3, SiO2 

e TiO2, obtendo uma estimativa de recuperação mássica em cada amostra seguida 

de variografia e krigagem dos blocos. A segunda maneira consiste em variografar e 

krigar as variáveis independentes do modelo construído e aplicar a equação da 

regressão bloco a bloco. O modelo construído mostrou que quanto maior o teor de 

P2O5 e quanto menores os teores de Fe2O3, SiO2, e TiO2 no ROM, maior era a 

recuperação mássica obtida no processo de beneficiamento obtendo melhores 

previsões utilizando a segunda forma. 

Em "Krigagem dos Indicadores Aplicada a Modelagem das Tipologias de Minério 

Fosfatado da Mina F4", Braga, Costa e Silva (2015) distinguem diferentes tipologias 

de minérios através de suas características mineralógicas, químicas e metalúrgicas 

definindo domínio geometalúrgicos. Um modelo geometalúrgico foi gerado, 

categorizando o banco de dados de forma binária, empregando a krigagem por 

indicadores para modelagem de variáveis categóricas, i.e., tipos de minério e 

observou-se a possibilidade de prever desempenhos de recuperação metalúrgica para 

os diferentes tipos de minério em concordância com o mapa geológico. 

Baseando no que foi criado até então, este trabalho acrescenta uma classificação de 

novos grupos/tipologias, antes mesmo desses terem suas recuperações previstas e 

terem suas distribuições espaciais modeladas. Para essa classificação o modo de 

aprendizado não-supervisionado foi utilizado, técnica de machine learning, que será 

detalhado no próximo capítulo. 

3.7.5 Machine learning 

O objetivo do aprendizado de máquina é o desenvolvimento de técnicas 

computacionais que permitem simular o processo de aprendizado e a construção de 

sistemas capazes de adquirir conhecimento de maneira automática (MITCHELL, 



 

 

1997). Usualmente em processos de aprendizado, o aprendiz utiliza do conhecimento 

que possui para obter um novo conhecimento. 

O aprendizado de um novo conceito pode ser realizado através de cinco estratégias 

enumeradas segundo o grau de complexidade da inferência: hábito, instrução, 

dedução, analogia e indução. Segundo Michalski et al. (1998), no aprendizado por 

hábito, todo conhecimento é transmitido do instrutor para o aprendiz, o qual não realiza 

nenhuma inferência sobre as informações fornecidas, apenas as memoriza. No 

aprendizado por instrução, o aprendiz adquire conceitos de uma fonte, mas não 

transfere diretamente a informação para a memória. No aprendizado por dedução, o 

conhecimento aprendido é resultado de uma transformação sobre um conhecimento 

que o indivíduo conhece a priori. O aprendizado por analogia é caracterizado quando 

o aprendiz modifica conceitos que adquiriu anteriormente para entender novos 

conceitos. 

O aprendizado por indução apresentado pela figura 12 é caracterizado pelo raciocínio 

que parte do específico para o geral podendo ser dividido entre modo supervisionado 

e modo não supervisionado. O que distingue esses dois modos de aprendizado é a 

presença ou não do atributo classe que rotula os exemplos dos conjuntos de dados 

(MICHALSKI et al., 1983). No aprendizado supervisionado esse rótulo é conhecido, 

ao passo que no aprendizado não-supervisionado os exemplos não estão 

previamente rotulados. 

 

Figura 12 - Hierarquia do aprendizado indutivo. 
Fonte: Adaptado de Metz (2006). 
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3.7.5.1 Agrupamento de dados 

O clustering tem sido frequentemente utilizado em tarefas de exploração de dados e 

extração de padrões que tem por objetivo agrupar automaticamente por aprendizado 

não supervisionado os n casos da base de dados em k grupos, geralmente disjuntos 

denominados clusters ou agrupamentos. 

A ideia básica é que elementos que componham um mesmo cluster devem apresentar 

alta similaridade (i.e., sejam elementos bem parecidos, seguem um padrão similar), 

mas devem ser muito dissimilares de objetos de outros clusters. Em outras palavras, 

todo clustering é feita com objetivo de maximizar a homogeneidade dentro de cada 

cluster e maximizar a heterogeneidade entre clusters. 

A grande vantagem do uso das técnicas de clustering é que, ao agrupar dados 

similares, pode-se descrever de forma mais eficiente e eficaz as características 

peculiares de cada um dos grupos identificados. Isso fornece um maior entendimento 

do conjunto de dados original, além de possibilitar o desenvolvimento de esquemas 

de classificação para novos dados e descobrir correlações interessantes entre os 

atributos dos dados que não seriam facilmente visualizadas sem o emprego de tais 

técnicas. 

Os algoritmos de clustering podem ser classificados considerando diferentes aspectos 

(Metz, 2006). Uma classificação bastante aceita é a classificação de acordo com o 

método adotado para definir os clusters: particionais, grade, densidade e hierárquicos. 

Os algoritmos de clustering hierárquico implementam os conceitos de maior interesse 

nesse trabalho e, portanto, a descrição dessa abordagem é apresentada com maiores 

detalhes em relação às outras. 

• Clustering particional ou de otimização: o objetivo dessa abordagem de 

otimização é formar agrupamentos ótimos sobre os dados, dividindo 

iterativamente o conjunto de amostras em k-partições mutuamente exclusivas, 

que devem maximizar o critério pré-definido. Nessa abordagem todos os 

exemplos são utilizados para o cálculo da distância entre os agrupamentos, o 

que pode torná-lo computacionalmente inviável, uma vez que faz uma busca 

exaustiva pela melhor distribuição das partes. Um problema associado à essa 



 

 

abordagem é a necessidade de informar com antecedência o número de clusters 

desejados. 

• Clustering baseado em grade: essa abordagem define uma grade para o espaço 

de amostras e realiza todas as operações nesse espaço quantizado e é capaz 

de encontrar clusters de formatos arbitrários. 

• Clustering baseado em densidade: essa abordagem assume que clusters são 

regiões de alta densidade separadas por regiões com baixa densidade no 

espaço de exemplos. A ideia dessa abordagem é que cada exemplo do cluster 

deve manter uma vizinhança com um número mínimo de vizinhos dentro de uma 

esfera com raio R. 

• Clustering hierárquico: essa abordagem, assim como as outras, constrói os 

agrupamentos de modo que exemplos pertencentes ao mesmo cluster possuem 

alta similaridade e exemplos pertencentes à clusters diferentes possuem baixa 

similaridade. O que a difere das outras é que o resultado obtido não é constituído 

apenas de uma partição de conjunto de dados inicial, mas sim de uma hierarquia 

que descreve um paticionamento diferente à cada nível analisado. Duas 

estratégias podem ser utilizadas para implementação de algoritmos de clustering 

hierárquico: 

− Aglomerativa (bottom-up); 

− Divisiva (top-down) 

Na primeira, cada amostra é considerado um cluster unitário e em seguida pares 

desses clusters são iterativamente agrupados de acordo com um índice de 

similaridade, até que todos os exemplos pertençam a um mesmo cluster. Por outro 

lado, a abordagem divisiva é iniciada com apenas um agrupamento contendo todos 

os exemplos e procede dividindo o conjunto de exemplos em clusters cada vez 

menores, até que cada exemplo pertença exclusivamente a um cluster. 

Um aspecto positivo do clustering hierárquico é a flexibilidade em relação à análise 

dos diferentes níveis de granularidade ou densidade dos agrupamentos, demonstrado 

pela Figura 13. 



 

 

 

Figura 13 - Clusters com diferentes densidades. 
Fonte: Ankerst et al. (1999). 

Ele é uma alternativa para identificar corretamente essas estruturas, pois com a 

análise em diferentes níveis de hierarquia é possível observar agrupamentos com 

densidades distintas. 

Deve ser observado que nenhuma abordagem é melhor ou pior que a outra, mas 

simplesmente diferentes e indicadas para aplicações distintas. Antes de escolher uma 

abordagem para a realização do clustering ou implementação de novos algoritmos 

deve-se ter a consciência do objetivo que se pretende alcançar e verificar a 

adequabilidade de cada abordagem a essa aplicação. 

Um conjunto de dados geralmente contém diversos clusters e esses clusters por sua 

vez são compostos de subclusters. Os subclusters podem ainda ser formados a partir 

do agrupamento de outros clusters ainda menores e assim sucessivamente. O 

dendograma é a estrutura mais frequentemente utilizada para representar essa 

hierarquia, que consiste em um tipo especial de árvore. 

Os resultados obtidos a partir do processo de mineração de dados devem estar 

representados por meio de uma linguagem de fácil entendimento para simplificar a 

análise e compreensão do conhecimento extraído. No clustering hierárquico, foco 

deste trabalho, os resultados são descritos simbolicamente por alguma estrutura que 

permite observar a sequência com que os agrupamentos foram criados. 

Podem ser utilizadas algumas representações, mas o aspecto fundamental em cada 

uma delas é que seja possível identificar a hierarquia dos agrupamentos, em quais 



 

 

clusters estão distribuídos os exemplos, em que iteração do processo um determinado 

exemplo foi agrupado e qual o grau de similaridade que resultou no agrupamento. O 

dendograma é a representação mais utilizada em algoritmos de clustering hierárquico. 

O dendograma é análogo à estrutura de uma árvore com N folhas e altura N-1, na 

qual as amostras são dispostas no eixo horizontal, enquanto que no eixo vertical indica 

a distância (ou a similaridade) com que os agrupamentos são criados. 

 

Figura 14 - Clustering representado por meio de um dendograma. 
Fonte: Metz,2006 

 

O primeiro nível do dendograma corresponde a um cluster contendo todos os N 

exemplos do conjunto de dados; o segundo nível corresponde à divisão do cluster 

presente no primeiro nível, resultando em mais dois clusters. Essa forma de 

representação possibilita ao pesquisador escolher o nível de corte do dendograma 

que corresponde ao conjunto de clusters mais apropriado para a aplicação. 

Para montar um dendograma gráfico são desenhados arcos, que se assemelham aos 

ramos de uma árvore que se vão dividindo noutros sucessivamente, e que 

representam os agrupamentos entre os clusters. A altura de cada arco representa a 

distância (ou similaridade) que resultou no agrupamento dos clusters aos quais suas 

extremidades estão conectadas. 



 

 

3.7.5.2 Medidas de distância 

Considerando os atributos das amostras como dimensões de um espaço 

multidimensional, a descrição de cada exemplo corresponde a um ponto nesse 

espaço. Assim há diversas maneiras de calcular a distância. 

• Manhattan/city-block: essa medida também conhecida como distância L1, 

pode ser definida como a distância entre dois pontos no espaço euclidiano, com 

um sistema de coordenadas cartesianas fixo, como sendo a soma dos 

comprimentos das projeções dos segmentos de reta entre os pontos dos eixos 

das coordenadas. 

 𝑑(𝑖, 𝑗) = |𝑥𝑖1 − 𝑥𝑗1|+|𝑥𝑖2 − 𝑥𝑗2| + ⋯ +  |𝑥𝑖𝑝 − 𝑥𝑗𝑝| (Equação 5) 

É assim chamada pois em várias cidades é praticamente impossível estabelecer uma 

rota entre dois pontos através de uma reta, devido ao fato de cidades serem 

frequentemente subdivididas em quadras, prédios, conforme ilustra a Figura 15. 

 

Figura 15 - Distância de Manhattan 
Fonte: Metz, 2006 

 

• Euclidiana: essa medida de distância definida pela equação 6 é provavelmente 

a mais utilizada em clustering. Ela expressa a distância geométrica euclidiana 

entre os exemplos em um espaço multidimensional. 

 𝑑(𝑖, 𝑗) = √ |𝑥𝑖1 − 𝑥𝑗1| 2|𝑥𝑖2 − 𝑥𝑗2| 2 + ⋯ +  |𝑥𝑖𝑝 − 𝑥𝑗𝑝| 2 (Equação 6) 



 

 

A grande vantagem dessa medida é a diminuição do tempo computacional para 

efetuar seu cálculo. 

• Minkowsky: a definição dessa medida é dada pela equação 7. Minkowsky 

estabelece uma maneira genérica para calcular a distância entre dois pontos no 

espaço n-dimensional de acordo com o valor do parâmetro r, o qual determina a 

medida utilizada. 

 𝑑(𝑖, 𝑗) = (|𝑥𝑖1 − 𝑥𝑗1| 𝑞|𝑥𝑖2 − 𝑥𝑗2| 𝑞 + ⋯ +  |𝑥𝑖𝑝 − 𝑥𝑗𝑝| 𝑞 (Equação 7) 



 

 

CAPÍTULO 4 

4 RESULTADOS 

4.1 BANCO DE DADOS 

Com o intuito de orientar o Plano de Lavra de Médio Prazo foram selecionados os 

furos da campanha de sondagem que foi destinada para tal propósito.. A Figura 16 

apresenta um mapa da região pertencente à cava final da mina e em destaque a 

localização dos furos considerados para o banco de dados destinado à este estudo. 

Os 62 furos em (em vermelho na figura) foram selecionados uma vez que fazem parte 

da campanha de sondagem rotativa mais recente do projeto, na qual ocorreu uma 

campanha de controle de qualidade (qaqc) que garante maior confiabilidade ao banco 

de dados. 

 

Figura 16 - Mapa Localização dos furos  

Fonte: Relatório interno CMISS (2017) 
 



 

 

A malha considerada foi de 90 m x 90 m, com profundidade média de 40m e suporte 

amostral de 2,5 m, totalizando 734 amostras. Além do P2O5 as outras variáveis 

consideradas para o estudo foram os óxidos SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, 

Na2O, K2O, MnO2 tendo sua estatística descritiva apresentada pela Tabela 3. 

Tabela 3 – Análise estatística preliminar das variáveis que compõe o banco de dados. 
FONTE: Própria (2018) 

 
 

A partir das variáveis apresentadas pela tabela é possível observar grandes variações 

para todas as variáveis, tendo variações mais significativas em termos de desvio 

padrão para SiO2, Fe2O3, CaO e para próprio P2O5. Porém quando observar os valores 

para o desvio padrão relativo (Coeficiente de variação) podemos concluir que as 

maiores variações na verdade são para as variáveis Na2O e K2O. 

Apesar do teor de corte atualmente considerado no empreendimento de estudo ser 

de 3,5%, não foi restringido ao banco de dados esse teor, visando identificar quais 

seriam as reais classes, uma vez que através da geometalurgia o teor de 

técnico/econômico poderá ser revisto. Além da estatística descritiva, foram 

construídos histogramas para cada variável visando avaliar a distribuição das 

frequências apresentados na Figura 17. 



 

 

 

Figura 17 - Histograma para as variáveis selecionadas para o clustering. FONTE: Própria 
(2017) 

 

A análise, se considerando o banco de dados em sua totalidade, pode ser prejudicada 

pela falta de homogeneidade do mesmo. Com o objetivo de analisar preliminarmente 

a relação entre as variáveis, foi realizada uma análise de correlação apresentada na 

Figura 18. 

 

Figura 18 - Análise de correlação utilizando coeficiente de Pearson entre as variáveis 
selecionadas para o clustering. FONTE: Própria (2018) 

 

Em estatística descritiva, o coeficiente de correlação de Pearson, também chamado 

de "coeficiente de correlação produto-momento" ou simplesmente de "ρ de Pearson" 

mede o grau da correlação entre duas variáveis de escala métrica. Este coeficiente, 

normalmente representado por ρ assume apenas valores entre -1 e 1. Quanto mais 

próximo de 1, maior a proporcionalidade direta entre elas, quanto mais próximo de -1, 
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mais indiretamente relacionadas elas são, ou seja, quanto maior é uma, menor é a 

outra. A partir dessa premissa, é possível destacar como sendo as principais 

correlações indiretas os conjuntos: [CaO, Al2O3] (-0,818); [SiO2, Fe2O3] (-0,868); [SiO2, 

TiO2] (-0,805); [MgO, Fe2O3] (-0,723). Apresentam as maiores correlações positivas 

os conjuntos: [TiO2, Fe2O3] (0,808); [P2O5, CaO] (0,809) 

4.2 CLUSTERING 

Pensando em subdividir o banco almejando grupos mais homogêneos a técnica de 

clustering foi aplicada ao banco de dados. Utilizando o módulo de Agglomerative 

Hierarchical Clustering (AHC) do XLSTAT, ele calcula través da distância euclidiana o 

nível de similaridade entre as amsotras. Quando o aumento do nível de 

dissimilaridade, ou seja, heterogeneidade entre os grupos, é considerável, atingimos 

um nível em que estamos agrupando grupos que já são homogêneos. O truncamento 

automático usa esse critério para decidir quando parar de agregar observações. Na 

figura 19 é apresentado o dendograma formado inicialmente. Ele representa como o 

algoritmo agrupa as observações e as divide em subgrupos. A linha pontilhada 

representa o truncamento automático levando a agrupar em quatro grupos como 

apresentado no dendograma final. 

 

Figura 19 - Dendograma final. 
Fonte: Própria (2018). 

A princípio, dois clusters distintos foram definidos, ou seja, dois grupos que 

apresentam alta dissimilaridade entre si. O segundo grupo, posteriormente é 



 

 

subdividido em outros 2. Do último nível ainda são subdivididos outros dois clusters. 

A distribuição final entre os cluster é apresentada pela Figura 20. 

 

Figura 20 - Distribuição das classes no banco de dados 
Fonte: Própria (2018) 

É observada a presença majoritária das classes 1 e 3 e em menor proporção as 

classes 4 e 2, respectivamente. A clusterização resulta em teores médios que são 

considerados os centróides para cada variável de cada classe, ou seja, o ponto médio 

no espaço definido pelas dimensões. Uma tabela com a identidade da classe, 

baseada nos centroides, é apresentada pela Tabela 4 o que auxilia nas correlações 

entre as características de cada amostra para outros estudos. 

Tabela 4 - Centróides das classes. FONTE: Própria (2018) 

 
 

É possível identificar diferenças significativas para as variáveis entre as classes, 

principalmente para a classe 2 que apresenta centroides muito diferentes para SiO2, 

Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2 e K2O. As características dos seus centroides permitem 

inferir que seria uma classe muito mais intemperizada que as demais, uma vez que 

apresenta os maiores teores de contaminantes Al2O3 (8.862%), Fe2O3 (35.938%) e 

TiO2 (17.821%) e os menores valores para K2O (0.6%), MgO (1.537%), e 

principalmente para CaO (6.628%) indicando a possível presença de fosfato 

secundário pela lixiviação do CaO da apatita. 



 

 

As classes 1 e 4, partes da última subdivisão apresentam centroides muito similares 

e podem se diferenciar pelo teor de P2O5: 3.825% e 2.779% respectivamente e pelo 

teor de CaO: 18.574% e 12.213%. Essas características fazem da classe 1 ser a amis 

favorável para o processo, uma vez que o coletor utilizado no processo de flotação 

enxerga o cálcio do minério e a classe 1 é a que apresenta maior teor, ou seja, mais 

propensa à ter fosfato recuperável no processo. 

A classe 3 apresenta os maiores teores para P2O5 (5.589%) e valores intermediários 

para todas as outras variáveis. 

A distância entre os centroides das classes é apresentada pela Tabela 5. 

Tabela 5 - Distâncias entre os centróides das classes. FONTE: Própria (2018) 

 
 

A distância entre dois grupos é determinada pela diferença entre os respectivos 

centroides. Avaliando as distâncias, é possível confirmar que a classe 2 é a classe 

mais diferente das outras, uma vez que possui as maiores distâncias entre ela e as 

outras classes. Além disso reafirma que as classes 1 e 4 são as mais similares entre 

si (menores distâncias) e que a classe 3 é uma classe intermediária, pois apresenta 

distâncias intermediárias entre ela e as outras classes. 

4.3 CORRELAÇÃO ENTRE AS CLASSES E AS VARIÁVEIS GEOLÓGICAS 

Voltando às caixas de testemunhos e descrições geológicas também é possível 

destacar diferenças em termos de litologia, textura, mineral, cor e intemperismo dentre 

as classes que foram criadas. Fora selecionada uma amostra/caixa de testemunho 

representando cada classe para o comparativo. 



 

 

Tabela 6 – Informações geológicas acerca de amostras representativas das classes. 
FONTE: Própria (2018) 

 
 

Sample Classe SIO2 AL2O3 FE2O3 CaO MgO TIO2 P2O5 Na2O K2O MnO LOI LITO Intemp Tipologi Textura Cor MINERAIS 

DH-0-116-06 1 32,3 4,09 18,2 15,2 10,1 5,47 6,435 0,57 1,8 0,29 4,24 BEB ISALT MIC FIN-MED Cinza-verde Px-Fl-Mg-Ap-Fds 
DH-0-118-01 2 6,7 7,96 43,6 4,66 0,59 20,4 4,686 0,05 0,1 0,54 6,59 CAP-SOL ALOT ARG FIN-MED Marrom-claro Am-Mo-Vm 
DH-0-118-07 3 19,8 4,42 23,3 15,7 7,89 16,1 4,484 0,44 0,79 0,26 3,89 BEB ISALT ARG ARG Marrom-claro Fl-Px-Am-Mg-Ap-Ol-Fds 
DH-0-144-10 4 38,9 3,98 15,3 13,9 10,8 5,87 3,409 1,99 1,92 0,26 3,49 BEB-FLO RA RA FIN-GRO Marrom-cinza Px-Fl-Mg-Ap 

 

Como identificado pelo dendograma, as classes 1 e 4 aparentam ser as mais similares 

também de acordo com a descrição geológica: Presença da litologia bebedourítica, 

presença dos minerais piroxênio, Flogopita, Apatita e Magnésio. A classe 3 também 

se enquadra na litologia bebedourítica, apresenta os mesmos minerais das classes 1 

e 4, porém é incluída de minerais como Olivina e Feldspato. A classe 2, confirmando 

o clustering, apresenta litologia de capeamento, intemperismo diferente (Aloterita), 

ausência da apatita e presença de molibdênio e Vermiculita. As figuras 21 a 24 

referem-se às caixas de testemunho observadas para as diferentes classes. 

 

Figura 21 - Caixa de testemunho de amostra pertencente à classe 1. FONTE: Própria (2018) 
 

 

Figura 22 - Caixa de testemunho de amostra pertencente à classe 2. FONTE: Própria (2018) 
 



 

 

 

Figura 23 - Caixa de testemunho de amostra pertencente à classe 3. FONTE: Própria (2018) 
 

 

Figura 24 - Caixa de testemunho de amostra pertencente à classe 4. FONTE: Própria (2018) 
 

Confirmando as tendências identificadas pelo banco de descrição geológica as cores 

e durezas das classes são nitidamente diferentes nos exemplos apresentados. A 

amostra da caixa de testemunho referente à classe 2 apresenta tom 

avermelhado/alaranjado e textura muito argilosa, bastante friável. As caixas de 

testemunho 1 e 3 apresentam dureza similares, tipicamente micáceas, sendo a caixa 

referente à classe 3 um tom levemente amarronzado e da classe 1 tendendo para o 

cinza. Na caixa representando a classe 4 é possível identificar a tipologia do tipo 

Rocha alterada, muito mais dura que as demais e de tonalidade cinza. 

4.4 MODELO DE REGRESSÃO PARA PREVISÃO DA RECUPERAÇÃO 

METALÚRGICA 

Dentre as 734 amostras contidas no banco de dados, foram consideradas 358 para 

construção do modelo de regressão com base nos resultados dos testes em bancada. 

A distribuição das recuperações metalúrgicas atingidas nos testes, antes da 

clustering, é apresentada no pelo histograma da Figura 25. 



 

 

 

Figura 25 - Histograma das recuperações metalúrgicas das 358 amostras do banco de 
dados. FONTE: Própria (2018) 

 

Ao observarmos o histograma das recuperações do banco de dados podemos 

identificar que a média dos resultados é aproximadamente 54% e desvio padrão de 

22.66%, ou seja, a análise fica prejudicada pela heterogeneidade do grupo. A grande 

vantagem de utilizar as técnicas de clustering é que quando é feito o agrupamento 

dos dados similares, é possível descrever de forma mais eficiente e efetiva as 

características peculiares de cada classe identificada. Quando consideramos as 

recuperações por classe criada pela etapa de clustering temos o boxplot da Figura 26. 



 

 

 

Figura 26 - Intervalo de recuperação média para cada classe. FONTE: Própria (2018) 
 

Os intervalos de performance para a classe 2 apresentam discrepância entre o 

restante do banco de dados, tendo resultados muito inferiores que as demais classes. 

As menores distâncias entre as classes significam maiores similaridades entre elas, o 

que é validado pelo fato de que as Classes 1 e 4 possuem os intervalos de 

performance próximos e com os melhores resultados. A Classe 3 é uma classe 

intermediária, uma vez que dentre todas é a que possui a menor distância média entre 

classes. Comparando com seus resultados de performance também apresentam 

resultados intermediários de performance não atingindo os melhores resultados de 

performance, mas apresentando resultados muito melhores do que da classe 2. 

Utilizando o Minitab, foram consideradas como “x” as mesmas variáveis químicas 

consideradas para o clustering, visando a previsão do “Y”, a recuperação metalúrgica, 

para cada classe. Para a classe 4, em virtude da similaridade com a classe 1 e número 

pequeno de amostras, foi considerado mesmo modelo encontrado para classe 1, 

muito mais representativa. 

A Equação 8 apresenta um modelo de regressão para as classes 1 e 4 com coeficiente 

de regressão de 59,4%. 
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Individual standard deviations were used to calculate the intervals.



 

 

Y = 126.4-(0.125×SiO2)-(1.37×Al2O3)-(0.77×Fe2O3)-  
(1.71×CaO)+(1.07×MgO)-(0.41×TiO2)+(4.53×P2O5)-  

 (7.32×Na2O)-(1.38×K2O)-(17.5×MnO)-(7.1×Lol) (Equação 8) 

 

Um modelo de regressão para a classes 2 é apresentado na Equação 9 com 

coeficiente de regressão de 79,01%. 

Y = 450+(4.58×SiO2)+(7.28×Al2O3)+(5.3×Fe2O3)+  
(6.74×CaO)+(7.35×MgO) + (3.48 × TiO2) + (11.14 × P2O5) −  

 (84.9 × Na2O) − (1.6 × K2O) − (38.2 × MnO) (Equação 9) 

 

A Equação 10 apresenta um modelo de regressão para a classe 3, com coeficiente 

de regressão de 57%. 

Y = 258+(3.57×P2O5)-(4.18×CaO)-(3.57×Al2O3)-  
(2.58×Fe2O3)+(0.1×MgO)-(1.59 ×SiO2)-(1.73×TiO2)- 

 (8.7×Na2O)-(1.82×K2O)+(15.9×MnO)-(9.31×Lol) (Equação 10) 

Após a estimativa serão aplicadas as equações bloco a bloco, segmentadas por 

classes, com intuito de carimbar cada bloco com a sua respectiva previsão de 

recuperação metalúrgica. 

4.5 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL 

A partir do banco de dados utilizado para a análise de clustering, foram criados dois 

arquivos para serem inseridos no datamine e posteriormente compilados em um único 

arquivo DH (Drillhole): um arquivo Collar (contendo as coordenadas das amostras) e 

outro arquivo Assay (contendo os teores dos óxidos das amostras além da 

classificação determinada a partir do clustering entre classes 1, 2, 3 e 4) conforme 

imagem da figura 27. 



 

 

  

Figura 27 – Arquivos Assay e Collar à serem inseridos. FONTE: Própria (2018) 
 

O output dessa operação é, portanto, o arquivo Drillhole (DH) representado 

espacialmente pela Figura 28 em planta e pela Figura 29 em perfil. 

 

Figura 28 - Distribuição em planta das classes. FONTE: Própria (2018) 
 



 

 

 

Figura 29 - Distribuição das classes em perfil. FONTE: Própria (2018) 
 

Observa-se maior homogeneidade na distribuição das classes horizontalmente do que 

verticalmente com predominância do sequenciamento das classes na ordem 2, 3, 1, 

4 na vertical. 

4.6 VARIOGRAFIA 

Cada classe foi considerada como um domínio sendo, portanto, DG1 associado à 

classe 1, DG2 à classe 2, DG3 à classe 3 e por último o DG4 associado à classe 4 

definidas na etapa de clustering anterior. 

Após a definição dos domínios foi realizada análise estatística individualizada para 

cada domínio, fornecendo os parâmetros necessários para a etapa da variografia. 

Aqui, para cada domínio, foi considerado valor = "1" para os exemplos da classe 

daquele domínio e valor = "0" para os demais exemplos. Dessa forma foi possível criar 

histogramas para a distribuição de cada classe e levantar os parâmetros estatísticos 

necessários à variografia. 

A cada domínio foram atribuídas estratégias verticais (down the hole) considerando o 

suporte amostral adotado. A determinação do efeito pepita foi baseada nos ajustes 

dessas variogramas, sabendo-se que a direção ao longo dos furos é a mais indicada 



 

 

para essa determinação. Posteriormente, foi realizada uma "varredura" horizontal com 

a utilização de diversos ângulos de increment e "lags" de acordo com a malha 

amostral, com o objetivo de determinar as direções de maior continuidade especial da 

variável classe, sumarizados na Tabela 7. 

Tabela 7 - Parâmetros variográficos utilizados para cada domínio. FONTE: Própria (2018) 

 
 

Além das anisotropias intrínsecas entre vertical e horizontal, foram detectadas 

anisotropias e isotropias nas estratégias horizontais para os diferentes domínios. Os 

domínios 1 e 4, os quais se encontram em maiores profundidades e tendem a ser 

menos intemperizados, apresentam isotropias uma vez que para ângulos ortogonais 

(22.5|112.5) e (45|145) apresentam mesmos ranges 231.4 m e 126.1 m 

respectivamente. 

Já os domínios 2 e 3 apresentam anisotropias horizontais, tendo direções 

preferenciais nos azimutes 22.5 e 157.5 respectivamente, com ranges de 234.2 m e 

223.3 m. 

4.6.1 Variografia DG1 

A modelagem variográfica para a variável classe I é apresentada pela Figura 30. 



 

 

 

 

Figura 30 - Variogramas experimentais obtidos para a variável classe I. FONTE: Própria 
(2018) 

 

4.6.2 Variografia DG2 

A modelagem variográfica para a variável classe II é apresentada pela figura 31. 



 

 

 

 

Figura 31 - Variogramas experimentais obtidos para a variável classe II. FONTE: Própria 
(2018) 

 

4.6.3 Variografia DG3 

A modelagem variográfica para a variável classe III é apresentada pela figura 32. 



 

 

 

 

Figura 32 - Variogramas experimentais obtidos para a variável classe III. FONTE: Própria 
(2018) 

 

4.6.4 Variografia DG4 

A modelagem variográfica para a variável classe IV é apresentada pela figura 33. 



 

 

 

 

Figura 33 - Variogramas experimentais obtidos para a variável classe IV. FONTE: Própria 
(2018) 

 

4.7 ESTIMATIVA 

O modelo de blocos inicial foi gerado a partir de um protótipo já utilizado pela geologia 

abrangendo em seu interior todas as informações de sondagens existentes no banco 

de dados e tendo como definição de tamanho de bloco as dimensões: 25 x 25 x 2.5. 

Assim como na modelagem variográfica, a estimativa dos teores foi realizada 

individualmente para cada domínio geometalúrgico. Como método de busca foi 

utilizado o método elipsóide, tendo seus raios determinados em função das amplitudes 

variográficas, utilizando o valor máximo de 75% do alcance variográfico de cada 

domínio. A tabela 8 apresenta os parâmetros utilizados na definição de amostras a 

serem usadas na estimativa. 



 

 

Tabela 8 - Parâmetros de busca de amostras para os domínios I, II, III e IV. FONTE: Própria 
(2018) 

 
 

4.7.1 Validação da estimativa 

Com o intuito de validar a estimativa, algumas estratégias foram adotadas. A primeira 

é uma análise comparativa entre as estatísticas do banco de dados e o modelo de 

blocos, demonstrada pela figura 34. 

 

Figura 34 - Histogramas comparando banco de dados e modelo de blocos. FONTE: Própria 
(2018) 

 

A proporção entre classes permanece similar após a estimativa o que 

consequentemente não acarretou em médias muito diferentes entre banco de dados 

e modelo de blocos. Em um segundo momento foi realizada uma análise visual, a qual 

verificou que a distribuição espacial após a estimativa segue os mesmos padrões 

observados nos furos demonstrados pela figura 32. 



 

 

 

Figura 35 - Modelo de blocos de classes. FONTE: Própria (2018) 
 

O modelo de blocos de classes resultante da estimativa apresenta as mesmas 

tendências observadas nos furos: maior presença de blocos da classe 2 

superficialmente e mais blocos pertencentes à classe 1 em maior profundidade. Os 

blocos pertencentes à classe 2, mais intemperizada, tendem a concentrar-se na 

porção nordeste da mina e tendem a concentrar-se ao longo da mesma curva de nível. 

A classe 3 é encontrada em cotas intermediárias e superficialmente exposta em 

algumas áreas onde não há presença da classe 2. Para a ausência da classe 2 nos 

blocos mais superficiais, assim como nos furos, é possível inferir que não houve a 

mesma intensidade de intemperismo nessas regiões. 

Como último procedimento de validação da estimativa, foi realizado o método da 

validação cruzada. Nessa técnica, as opções de estimativa são testadas nas 

localizações de amostras existentes. Um valor de uma amostra para uma dada 

localização é temporariamente descartado do banco de dados, sendo então estimado 

um valor para essa localização a partir das amostras remanescentes. Uma vez que a 

estimativa tenha sido obtida, podemos compará-la com o valor verdadeiro. Como 

resultado, para cada amostra, há um valor real (a própria amostra) e o valor estimado. 

O número final de acertos e erros é apresentado pela Tabela 9. 



 

 

Tabela 9 - Resultados da validação cruzada. FONTE: Própria (2018) 

 
 

As validações da estimativa realizadas indicaram uma boa aderência entre os valores 

reais e estimados, tornando válido e confiável o modelo gerado neste trabalho. 

4.7.2 Aplicando o modelo matemático de previsão metalúrgica para cada 
classe 

Com os diferentes domínios estabelecidos, as equações da previsão da recuperação 

metalúrgica de cada classe foram aplicadas bloco a bloco, baseando-se nas x's 

variáveis independentes krigadas pelo o modelo geológico atualmente utilizado pela 

geologia (P2O5, AL2O3, FE2O3, SIO2, MgO, K2O, MnO, LOL). Dessa forma será gerada 

uma estimativa de recuperação metalúrgica bloco a bloco. 

Ao visualizarmos as classes distribuídas espacialmente filtradas pela recuperação 

metalúrgica é possível confirmar as tendências observadas no banco de dados. 

 

Figura 36 - Domínios geometalúrgicos. FONTE: Própria (2018) 
 

O domínio da classe 2 tem corte correlação com a região com menor recuperação 

metalúrgica o que sugere para os planejadores de mina a restrição da classe 2 da 

alimentação da planta, uma vez que apresenta a pior qualidade para a performance. 



 

 

Os domínios das classes 1 e 4 possuem forte correlação com as regiões que 

apresentam as melhores performances, o que sugere que essas classes seriam o 

minério de melhor qualidade a ser alimentado na planta. 

O domínio da classe 3, analogamente ao dendograma, apresenta performance 

intermediária, com alguns blocos de alta performance e ainda em menor proporção 

alguns blocos ruins. É sugerido que uma campanha de testes de bancada 

geometalúrgicos seja direcionada à essa classe, visando entendê-la melhor e 

posteriormente qual seria o blend ideal juntamente às classes 1 e 4, de modo a 

atender a qualidade exigida pela planta de beneficiamento. 

4.7.3 Reconciliação do Modelo Geometalúrgico desenvolvido 

A melhor maneira de testar o modelo geometalúrgico criado seria a comparação entre 

a performance efetiva em escala industrial com a previsibilidade do modelo. 

Durante o período em que esse estudo foi desenvolvido, a planta de beneficiamento 

encontrava-se em fase de comissionamento, fase onde os parâmetros de processo 

ainda estão sendo testados para encontrar a melhor combinação de ajustes. Dessa 

forma uma reconciliação entre modelo e escala industrial não pôde ser realizada 

durante o estudo, mas é esperada para acontecer em um futuro próximo. 

A partir dessa realidade, o check do modelo foi aplicado à um novo grupo de amostras 

testadas em escala de bancada através do mesmo fluxograma. Elas foram 

classificadas de acordo com o algoritmo do clustering entre as quatro classes e 

tiveram sua performance prevista pela equação de regressão de acordo com a sua 

classificação. Os valores reais desta variável foram comparados com os valores 

estimados pelo modelo de regressão por classe. 



 

 

 

Figura 37 - Correlação entre o modelo previsto e a recuperação real. FONTE: Própria (2018) 
 

Os resultados entre a Recuperação metalúrgica real e prevista apresentam alta 

correlação (r = 0.96), sendo 91.54% dos resultados explicados pelo modelo linear 

criado, ou seja, para cada valor de recuperação previsto deverá ser aplicada a 

equação encontrada (y = 5.888 + 0.8502) para corrigir o valor previsto. Portanto, pode-

se concluir que o modelo é válido para estimar amostras não utilizadas em sua 

construção. 



 

 

CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

O estudo para identificar os domínios e aplicar a recuperação metalúrgica bloco a 

bloco apresenta efetividade no seu objetivo, uma vez que foi possível estabelecer os 

limites das classes com alta correlação com as informações de recuperação 

metalúrgica testadas em bancada e extrapolados por regressão para todo o modelo 

de blocos.  

A incorporação das informações mineralógicas para o modelo geometalúrgico criado 

será de suma importância para sua robustez e melhora da previsibilidade. Essa 

previsão metalúrgica poderá funcionar como uma premissa para o planejamento da 

produção, uma vez que identificou o domínio de pior recuperação metalúrgica que 

deverá ser restringido da alimentação da planta de beneficiamento. É sugerido um 

estudo de caracterização e desenvolvimento tecnológico, almejando um futuro 

aproveitamento da classe 2 através de outras rotas de processo ou ainda sob 

aproveitamento de possíveis subprodutos, uma vez que a classe apresenta altos 

teores para ferro e titânio. 

Uma nova campanha para avaliar as possíveis blendagens dentre os domínios 

geometalúrgicos que apresentam boa recuperação poderá ser realizada, visando 

identificar qual a melhor composição de uma pilha utilizando as classes 1, 3 e 4. 

Aspirando um controle de outros parâmetros da qualidade da cadeia produtiva 

minerária, a combinação de clustering e krigagem por Indicador poderá ser aplicada 

para criar outros modelos de classes para diferentes parâmetros do processo como, 

work index, % de finos, consumo de soda, entre outros conectando a performance da 

planta à localização dos respectivos domínios e embasando o planejamento e controle 

da produção. 
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