
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

Escola de Minas 

Departamento de Engenharia de Minas

Programa de Pós Graduação em 

Engenharia Mineral - PPGEM

UMA UTILIZAÇÃO DE SIMULAÇAO GEOESTATÍSTICA NO 
TRATAMENTO DE INCERTEZAS NO PLANEJAMENTO DE MINA

CARLOS ENRIQUE ARROYO ORTIZ

Dissertação para obtenção do título de

Mestre em Engenharia

Ouro Preto - MG
Maio, 2008



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

Escola de Minas 

Departamento de Engenharia de Minas

Programa de Pós Graduação em 

Engenharia Mineral - PPGEM

UMA UTILIZAÇÃO DE SIMULAÇAO GEOESTATÍSTICA NO 
TRATAMENTO DE INCERTEZAS NO PLANEJAMENTO DE MINA

CARLOS ENRIQUE ARROYO ORTIZ

Dissertação  realizada  no  Laboratório  de  Pesquisa  Mineral  e  Planejamento 

Mineiro da Escola de Minas da UFOP, dentro do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Mineral  (PPGEM),  como  parte  dos  requisitos  para  a  obtenção  do  Título  de  Mestre  em 

Engenharia.

Área de Concentração: Lavra de Minas.

Orientador: Professor Dr. IVO EYER CABRAL

Ouro Preto

Maio, 2008

ii



A778u          Arroyo Ortiz, Carlos Enrique.
                          Uma Utilização de Simulação Geoestatística no Tratamento das Incertezas no 
                   Planejamento de Mina [manuscrito] / Carlos Enrique Arroyo Ortiz. – 2008.
                            xviii, 132 f.: il.; color.; gras.;  tabs.
                 
                            Orientador: Prof. Dr. Ivo Eyer Cabral.
                      
                            Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto.  Escola de Minas.
                     Departamento de Engenharia de Minas. Programa de Pós-graduação em 
                     Engenharia Mineral. 
                            Área de concentração: Lavra de Minas.
                         
                           1. Simulação Gaussiana  - Geoestatística - Teses.  2. Minas e recursos minerais - Teses. 
                      3. Ferro - Minas e mineração - Teses. 4. Lavra - Planejamento de Mina - Teses. 
                      I. Universidade Federal de Ouro Preto.  II. Título. 
                                                                                                                                              
                                                                                                                              CDU: 622.014

                       
                                          Catalogação: sisbin@sisbin.ufop.br 

iii

mailto:Sisbin@sisbin.ufop.br


CARLOS ENRIQUE ARROYO ORTIZ

UMA UTILIZAÇÃO DE SIMULAÇAO GEOESTATÍSTICA NO 
TRATAMENTO DE INCERTEZAS NO PLANEJAMENTO DE MINA

Dissertação  realizada  no  Laboratório  de  Pesquisa  Mineral  e  Planejamento 

Mineiro da Escola de Minas da UFOP, dentro do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Mineral  (PPGEM),  como  parte  dos  requisitos  para  a  obtenção  do  Título  de  Mestre  em 

Engenharia.

Aprovada em ____ de __________ 2008

BANCA EXAMINADORA:

___________________________________________

Prof. Dr. Carlos Magno Muniz e Silva (Membro) UFPE

___________________________________________

Prof. Dr. Ivo Eyer Cabral (Orientador) UFOP

___________________________________________

Prof. Dr. Adilson Curi (Co-orientador) UFOP

___________________________________________

Prof. Dra. Milene Sabino Lana (Membro) UFOP

iv



Dedicatória

AOS MEUS PAIS PELO ETERNO AMOR 

v



Agradecimento

A Deus  pelo  privilégio  da  vida,  à  toda  minha  família  pelo  apoio  confiança  e 

carinho. 

A  Universidade  Federal  de  Ouro  Preto-UFOP,  através  do  Programa  de  Pós-

Graduação em Engenharia Mineral-PPGEM, pela oportunidade desta qualificação.

Um  agradecimento  especial  ao  Prof.  Dr.  Ivo  Eyer  Cabral  pela  orientação  na 

elaboração desse trabalho, pelos constantes ensinamentos e, sobretudo, pela amizade.

Ao Prof. Dr.Adilson Curi, pela co-orientação, contribuição e direcionamentos.

A SAMARCO Mineração S.A. através da pessoa do Engenheiro Walmir Carvalho, 

Gerente de Operações pela liberação da base de dados para o estudo de caso.

A o Engenheiro Aílton Gonçalves responsável do Planejamento a Longo Prazo  da 

SAMARCO  Mineração  S.A.  pelo  esclarecimento  e  suporte  na  utilização  dos  aplicativos 

utilizados neste trabalho.

Aos  professores  do  Departamento  de  Engenharia  de  Minas  (DEMIN)  e  do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Mineral (PPGEM). 

A  todos  os  colegas  e  amigos  do  programa  de  Pós-graduação  especial  a 
Belisário  Ascarza  Flores   e  Élias  Marques  Viana  Junior   pelo  momentos  de  alegria  e 
convivência durante o curso 

A Fundação Gorceix pelo grande incentivo e auxilio  financeiro a esta e tantas 

outras pesquisas nas mais diversas áreas.

E a todos que colaboraram com o desenvolvimento deste trabalho, o meu muito 

obrigado.

vi



Resumo

Os  riscos  e  incertezas  associados  à  mineração  são  vários  e  complexos.  Um 
empreendimento mineral difere de outros tipos de empreendimentos, pois o conhecimento do 
produto  está  baseado grandemente  em estimativas  de reservas,  e  potenciais  mudanças  de 
receitas  e  o  tamanho  do  inventário  mineral  são  grandemente  controlados  por  preços  de 
commodities e taxas de câmbios. A principal fonte de riscos e incertezas é o próprio corpo 
mineral, do qual se conhece relativamente pouco.

O domínio ou o controle dos riscos e incertezas dos projetos também tem sido exigido 
pelos órgãos de financiamento devido à escassez de investimentos no setor e também devido à 
pressão da sociedade em relação aos cuidados que se deve ter com o meio ambiente. Por essas 
razões, a estimativa de reservas extrapola o aspecto econômico e se constitui em uma das 
questões mais importantes dos projetos de avaliação de recursos minerais, tendo ainda em 
vista o controle ambiental. 

Neste trabalho procurou-se fazer um levantamento das principais fontes de riscos e 
incertezas associadas às várias fases de um planejamento mineiro e mostrou, usando dados de 
uma mina de minério de ferro, como ferramentas geoestatísticas podem contribuir para uma 
tomada de decisão diante do cenário de incertezas que envolve a mineração. 

Foram comparados através de validação cruzada dois possíveis cenários para estimativas 
de reservas: um em que se utiliza nas estimativas somente informações associadas ao mesmo 
tipo litológico do bloco que se quer estimar, e outro em que se utilizam também informações 
de outros tipos litológicos.

Foi também aplicada uma simulação seqüencial gaussiana gerando 50 realizações. Para 
cada  realização  foi  obtido  um  resultado  possível  da  quantidade  de  metal,  teor  médio  e 
benefício a serem realmente obtidos quando se seleciona os blocos a serem lavrados a partir 
de teores médios de blocos estimados por krigagem. Através da comparação dos 50 resultados 
gerados com o valor estimado destas funções a partir dos teores médios estimados dos blocos, 
pode-se  ter  uma  idéia  quantitativa  do  cenário  de  incertezas  associado  àquela  estimativa 
possibilitando, assim, uma tomada de decisão com riscos menores.
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Abstract

The  risks  and  uncertainties  associates  to  the  mining  are  several  and  complex.  A 
mineral  enterprise  differs  from other  types  of  enterprises,  therefore  the knowledge of the 
product is based greatly on estimates of reserves, and potentials prescription changes and the 
size of the mineral inventory are greatly controlled for prices of commodities and rates of 
exchanges. The main spring of risks and uncertainties is the proper mineral body, of which if 
it knows relatively little.

The domain or the control of the risks and uncertainties of the projects also has been 
demanded for the agencies of financing due to scarcity of investments in the sector and due to 
pressure of the society in relation to the cares, that if must have with the environment.  For 
these reasons, the estimate of reserves surpasses the economic aspect and if it constitutes in 
one of the questions most important of the projects of assay of mineral resources, having still 
in sight the ambient control. 

In a work it was looked to make a survey of the main springs of risks and uncertainties 
associates to some phases of a mining planning and showed, using given of an iron mine, as 
geoestatistics tools can contribute ahead for a taking of decision of the scene of uncertainties 
that involves the mining. 

Two possible  scenes  for  estimates  of  reserves  had  been  compared  through  cross- 
validation:  one  where  if  it  only  uses  in  the  estimates  information  associates  the  same 
lithologic type of the block that if wants to estimate, and another one where if they also use 
information of other lithologic types.

In addition, a Gaussian sequential simulation was applied generating 50 realizations. 
For each realization a possible result of the amount of metal was gotten, average text and 
benefit to be really gotten when it selects the blocks to be cultivated from average grade of 
blocks estimated for kriging.  Through the comparison of the 50 results generated with the 
estimated value of these functions from estimated grade of the blocks, a quantitative idea of 
the scene of uncertainties associated to that estimate can be making it possible, thus, a taking 
of decision with lesser risks
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Resumen 

Los  riesgos  e  incertidumbres  asociados  a  la  minería  son  varios  e  complejos.  Un 
emprendimiento minero difiere de otros tipos de emprendimientos, pues el  conocimiento del 
producto esta basado principalmente en  inferencias de reservas, y potencial variabilidad de 
utilidades donde el tamaño del inventario minerales por lo general es controlado por el precio 
del  mineral  y tasas de cambio.  La principal  fuente  de riego e incertidumbre es el  propio 
cuerpo mineral del cual se conoce realmente poco 

Un mayor control de riesgos e incertidumbre en los proyectos mineros viene siendo 
exigido por las organizaciones de financiamiento debido a la poca cantidad de inversionistas 
en el sector e también debido a la presión de la sociedad en  relación a los cuidados que se 
debe tener con el medio ambiente.  Por esas razones la estimativa de reservas extrapola el 
aspecto económico y se constituye en una de las cuestiones mas importantes en la evaluación 
de proyectos mineros, teniendo aun que observar el control ambiental.

En este trabajo se procuro hacer un levantamiento de las principales fuentes de riesgo 
e incertidumbres asociadas a las diferentes etapas de del planeamiento minero y se mostró 
utilizando datos de una mina de Hierro como que las herramientas Geoestadisticas pueden 
contribuir a la toma de decisiones ante el escenario de incertidumbres que envuelven a los 
proyectos mineros.

Fueron comparados utilizando la  Validación Cruzada los posibles escenarios para la 
estimativa de reserva el primero donde se utiliza para la estimativa informaciones asociadas y 
al mismo tipo litológico del bloque que se quiere estimar y el segundo que utilizan todas las 
informaciones sin considerar el tipo litológico al que pertenecen .

Fue  también  aplicada  una  Simulación  Secuencial  gaussiana  generando  50 
realizaciones. Para cada una de ellas fue obtenido un resultado posible de Cantidad de Metal, 
Ley Media  y  Beneficio  a  ser  realmente  obtenido  cuando se selecciona  los  bloques  a  ser 
explotados  a  partir  de  leyes  medias  de  bloques  estimado  por  krigeage.  A  través  de  la 
comparación de los 50 resultados generados como el valor estimado de estas Funciones a 
partir de leyes medias estimadas de bloques se puede tener una idea cuantitativa del escenario 
de incertidumbre asociada a aquella estimativa posibilitando así una toma de decisiones con 
menos riego 
.
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Capítulo 1: Introdução.
1.1. GENERALIDADES

São muitos os exemplos, dentro da Ciência da Terra, que conduzem ao tratamento de 

variáveis  distribuídas  espacialmente,  tais  como,  a  estimativa  de  recursos  minerais,  a 

caracterização  de  parâmetros  geofísicos  em  jazidas  de  petróleo,  avaliação  de  variáveis 

ambientais, entre outros.

Para o estudo destes dados, que têm um valor associado a uma posição no espaço e 

que  são  conhecidos  como  variáveis  regionalizadas  (Matheron,  1970),  usam-se  atualmente 

métodos  geomatemáticos,  dentre  estes  a  geoestatística  tem tido,  nas  últimas  décadas,  um 

papel  importante  e  tem provado sua  superioridade  entre  tantos  métodos  de  estimação  de 

reservas em numerosos tipos de minas (Armstrong e Carignan, 1997). 

A  extensão  da  Geoestatística,  a  outros  campos  de  aplicação,  ainda  recente,  tem 

mostrado  valiosos  resultados,  em  trabalhos  na  Indústria  do  Petróleo  Remacre  (2008).  E 

Deraisme (2000), em estudos ambientais, além de uma ampla gama de trabalhos de outros 

autores em diferentes  campos de aplicação das Geociências.  A geoestatística  se define de 

forma geral como o estudo das variáveis numéricas distribuídas no espaço (Chauvet, 1994). 

Este método exige para sua aplicação o cumprimento de certas hipóteses de estacionariedade 

(Journel e Huijbregts, 1978) e (Armstrong e Carignan, 1997), as quais podem ser verificadas 

através da análise exploratória dos dados experimentais. 

A técnica de estimativa geoestatística  Krigagem, termo criado por G. Matheron em 

1962  tem como  objetivo  encontrar  o  melhor  estimador  linear  não  enviesado  a  partir  da 

informação disponível (Chica-Olmo, 1987). O estimador obtido ( *Ζ ) através da krigagem 

consiste em estimar  o valor da variável  Z  através  de uma combinação linear dos valores 

conhecidos  da  variável  Z  em  determinadas  posições,  onde  cada  um  destes  valores  é 

multiplicado  respectivamente  por  constantes  chamadas  de  ponderadores  de  krigagem que 

satisfazem duas condições fundamentais:
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1. Que o estimador seja não enviesado: [ ] 0* =Ζ−ΖΕ 1; e,

2. Que a variância do erro de estimação, [ ]Ζ−Ζ *Var seja mínima.

A estimação obtida desta forma, tal como e para outros interpoladores, proporciona 

uma  imagem suave  e  lisa  da  realidade.  Mais  como  em muitas  ocasiões  não  é  suficiente 

conhecer somente os valores estimados, seria adequada uma representação capaz do refletir as 

flutuações continuamente presentes. Na prática, o que é possível estudando-se a dispersão do 

fenômeno estudado, (Journel, 1974). 

1.2. JUSIFICATIVAS E MOTIVAÇAO
Nas últimas décadas, o uso de ferramentas de alta tecnologia na Indústria Mineral tem 

feito  com que  a  mineração  se  desenvolva  substancialmente  em todas  suas  fases,  seja  no 

conhecimento geológico, no planejamento de lavra, na produção e, principalmente, na fase de 

tratamento de minérios. 

Paralelamente, as demandas da sociedade em relação ao meio ambiente têm exigido 

cada  vez  mais  que  os  projetos  de  mineração  diminuam  riscos  é  incertezas  relativas  à 

qualidade, seja do minério produzido ou do rejeito envolvido. 

O domínio ou o controle dos riscos e incertezas dos projetos também tem sido exigido 

pelos órgãos de financiamento devido à escassez de investimentos no setor, e também, devido 

à pressão da sociedade em relação aos cuidados que se deve ter com o meio ambiente. Por 

essas razões, a estimativa de reservas extrapola o aspecto econômico e se constitui em uma 

das questões mais importantes dos projetos de avaliação de recursos minerais, tendo ainda em 

vista o controle ambiental, este último apoiado nos ditames do Desenvolvimento Sustentável.

Os estudos  das incertezas  em estimativas  de recursos minerais  é  uma das maiores 

fontes de risco sobre um projeto mineiro, embora seu impacto sobre o valor estimado não seja 

considerado.  Empresas  mineradoras  e  financeiras  comumente  se  ocupam com a tarefa  de 

determinar o valor de um empreendimento mineiro. A variação do preço de mercado do bem 

mineral,  o  custo  de  capital,  o  contorno  do  final  da  cava,  etc.;  são  fatores  usualmente 

empregados para avaliar  a viabilidade de um projeto,  porém, em muitos  projetos não são 

1 Ou seja, que a esperança matemática do erro seja igual à zero.
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consideradas  as  incertezas  relacionadas  ao  atributo  geológico  em  questão  (Dowd,  1994; 

Thwaites, 1998).

A  prática  tem  indicado  que  o  uso  de  modelos  determinísticos  para  representar 

fenômenos  geológicos  não  leva  em  conta  à  natureza  desses  fenômenos,  pois  existem 

incertezas  a  respeito  das  variáveis  geológicas,  principalmente  quando  é  considerada  a 

quantidade  de  amostras  utilizadas  para  realizar  inferências  sobre  o  corpo  mineral. 

Tradicionalmente eram usados métodos clássicos ou geoestatísticos (Polígonos, Inverso da 

distância,  Krigagem),  os  quais  não  permitem acesso à  variabilidade  do depósito,  gerando 

apenas valores médios estimados para os blocos do depósito (Isaaks, 1990; Journel, 1974

Como as variáveis regionalizadas são consideradas na geoestatística como uma função 

aleatória, é possível obter através da simulação geoestatística uma realização particular desta 

(Journel  e  Huijbregts,  1978),  quer  dizer,  uma  imagem  simulada  que  não  seja  uma 

representação suave ou lisa da realidade. Esta imagem seria uma das possíveis realizações do 

fenômeno  estudado,  e  que  reproduz  a  mesma  dispersão,  ou  seja,  as  características  da 

variabilidade  e  correlação  espacial  encontrada  nos  dados  experimentais,  e,  portanto,  da 

realidade desconhecida.

O  planejamento  de  lavra  tradicional  não  leva  em  conta  a  incerteza  do  modelo 

geológico.  O modelo  utilizado  no planejamento  é  freqüentemente  gerado por  técnicas  de 

estimativa tradicionais, as quais podem não ser adequadas para preverem flutuações locais e 

influir no planejamento de médio e/ou curto prazo. Ao contrário dos métodos tradicionais, os 

métodos  de  simulação  geoestatística  primam  por  reproduzir  a  variabilidade  local  e  a 

continuidade espacial dos dados originais (histograma e variograma). (Bonato, 2002).

Simulação Geoestatística e Métodos de Estimativa têm diferentes objetivos baseados 

em um aspecto determinante, a maneira como é interpretado o erro de estimativa. O uso da 

simulação condicional é essencial quando se propõe acessar a distribuição de probabilidades 

de um determinado bloco de lavra e não simplesmente a associação de um único valor médio 

a cada bloco do modelo,  como proporcionado por um modelo construído por métodos de 

estimativa  (Polígonos,  IQD)  ou  mesmo  técnicas  de  krigagem  (Matheron,  1963).  Porém, 

modelos construídos por técnicas antes mencionadas não contemplam as incertezas associadas 

ao parâmetro de estudo fornecendo um mapa que mascara a real variabilidade associada ao 
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atributo, pois apesar das técnicas de estimativa que reproduz os dados, existe muito mais do 

que  a  simples  reprodução  destes,  onde  a  variabilidade  real  dos  dados  às  vezes  é 

desconsiderada (Goovaerts, 1997).

Ao interpolar  um conjunto  de  dados,  além de honrar  os  dados  amostrais,  pode-se 

pretender  reproduzir  o  modelo  de  covariância  ou  variograma  ajustado  aos  pontos 

experimentais  do  variograma.  Este  processo  é  conhecido  como  simulação  condicional 

(Journel,  1979).  A maior  vantagem da utilização de simulação  condicional  é que existem 

múltiplas soluções que honram os dados em suas posições amostrais e também reproduzem de 

outra maneira o modelo de covariância ou variograma adotado. 

Cada uma dessas soluções pode ser vista como uma imagem alternativa da realidade 

(eqüiprobabilidade)  e  o  conjunto  de  todas  essas  imagens  fornecem  uma  apreciação  da 

incerteza global considerando a realidade representada pelos dados amostrais. (Peroni, 2002).

1.3. OBJETIVO GERAL E ESPECIFICOS

1.3.1. GERAL 

A finalidade do presente estudo é contribuir na área de planejamento de lavra através 

do uso de ferramentas  que permitam a análise  das incertezas  e  estimativas  envolvidas  na 

indústria mineira. O principal aspecto em relação à incorporação da incerteza geológica na 

tomada de decisão é o modelamento da incerteza associada ao fenômeno estudado. A partir 

dos problemas apontados da variabilidade de depósitos, levando em consideração o estado de 

arte  e  os  métodos  envolvidos,  pretende-se  mostrar  algumas  aplicações  de  ferramentas 

geoestatísticas para um melhor tratamento da incerteza. A partir da estimativa do erro ou risco 

associado, espera-se proporcionar o correto enquadramento dos recursos nas classes propostas 

pelos principais sistemas de avaliação ou classificação de recursos. 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

Com vistas a atingir o objetivo geral deste trabalho se objetiva cumprir os seguintes 

objetivos específicos:

Investigar  a  incorporação  da incerteza  da estimativa  na classificação  de  blocos  de 

lavra. A incerteza relativa ao teor de cada bloco é obtida por meio de simulação seqüencial 

Gaussiana, a mesma que será processada por uma função de transferência que nos permita 
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obter  realizações  da  mina  em  estudo  e  assim  poder  ter  uma  melhor  percepção  das 

características da jazida mineral. 

Aplicar  geoestatística  visando  incorporar as  informações  sobre  o  risco  geológico 

(incerteza geológica) no planejamento de lavra, demonstrando sua utilização na definição dos 

cortes dentro de níveis de variabilidade pré-estabelecidos. A metodologia será ilustrada em 

um estudo de caso de uma mina brasileira de ferro.

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Para se ter visão geral dos vários aspectos abordados nesta dissertação, a mesma está 

estruturada em seis capítulos a selar: 

 Capítulo  1:  Apresenta  algumas  generalidades  sobre  análise  geoestatística  às 

justificativas e motivação, assim mesmo o objetivo geral e específico do trabalho.

 Capítulo 2: Revisão Bibliográfica 

o Dos principais conceitos e ferramentas geoestatística utilizadas neste trabalho;

o Dos métodos e teorias envolvidas no planejamento de lavra a serem utilizadas 

e aplicadas como função de transferência para alimentação de modelos gerados 

por simulação geoestatísticas;

o Das Incertezas presentes em Projetos Mineiros.

 Capítulo 3:  Descrição do Estudo de Caso: Mina do Germano da Samarco Mineração 

S.A Este capítulo trata da mina de Germano, objeto de estudo de caso deste trabalho. A 

base de dados na que se fundamentará o estudo são apresentadas detalhadamente.

 Capítulo  4: Este  capítulo  trata  estudo  de  Simulação  Geoestatística  aplicada  no 

Planejamento  de  Lavra  bem como a  metodologia  detalhada  do  desenvolvimento  do 

trabalho.

 Neste capítulo são apresentados os resultados das estimativas e simulações 

 Capítulo 5: Este capítulo se refere às Conclusões e Recomendações 

.
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Capítulo 2: Revisão Bibliográfica
2.1. ANALISE GEOESTATISTICA.

A geoestatística  é  uma  abordagem probabilística  de  modelagem,  que  engloba  um 

conjunto de métodos estatísticos para a análise e mapeamento de dados distribuídos no espaço 

e/ou no tempo. Este analise pode envolver ate três etapas:

1) Análise:  objetiva  descrever  a  variabilidade  espacial  do  fenômeno  em  estudo, 

denominada de modelagem do variograma. 

2) Inferência: objetiva estimar valores de uma variável distribuída no espaço em locais 

não amostrados, denominada normalmente de krigagem.

3) Simulação: objetiva construir um conjunto de realizações equiprováveis ou igualmente 

representativas do fenômeno em estudo.

i).- Variáveis Regionalizadas (VR)

A  geoestatística  é  a  aplicação  da  teoria  das  VR  na  estimação  de  processos  ou 

fenômenos geológicos no espaço (Matheron, 1962). É chamada de VR, uma variável  ( )xZ  

distribuída no espaço de maneira tal que apresenta uma estrutura espacial de correlação.

Matematicamente, VR é uma variável aleatória (VA) Z  definida em pontos x  de um 

espaço com uma, duas ou três dimensões, ou seja, x  pode ser definido por um conjunto de até 

três coordenadas, ( )3,21, xxxx = .

ii).- Função aleatória (FA)

Se em cada ponto x  que pertence a um domínio Ω  no espaço fazemos corresponder 

uma VA ( ),xz  em geral não independente entre si, então o conjunto de VA espacialmente 

distribuídas ( ){ }Ω∈xxz ,  será uma FA ( )xZ .



7

Ao se tomar uma amostra ou uma realização de uma FA ( )xZ , se obtém uma função 

espacial discreta ( ){ }nixxZZ ii ,..,1,,' =Ω∈=  a qual é uma representação discreta de uma VR, 

ou seja, uma realização de uma FA ( )xZ  é uma VR 'Z .

iii).- Função de distribuição e momentos de uma FA.

Sendo ( )xZ  uma FA definida em ,3R  um vetor aleatório ( ) ( ){ }nxZxZ ,.,1 se caracteriza 

por sua função de distribuição de probabilidade n-variada:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]nnnxZxZxZ zxZzxZzxZzzzf
n

≤≤≤= ,...,,Pr,...,, 221121,..,, 21  Equação (2.1)

O conjunto das distribuições conjuntas para todo n  e para qualquer seleção de pontos 

dentro de  3R constitui  a lei  espacial  distribuição  de probabilidade  da FA. Esta  função na 

prática é impossível de determinar e somente se pode esperar inferir os primeiros momentos 

da distribuição de ( )xZ . Nas aplicações em geoestatística linear resulta suficiente estimar os 

momentos  de até  segunda ordem, pois na maioria  dos casos a informação disponível não 

permite inferir momentos de ordem superior (David, M., 1988).

Momentos da distribuição de ( )xZ

• O momento de 1a ordem de ( )xZ  é a esperança matemática definida como:

( ) ( )[ ]xZExm = Equação (2.2)

• Os momentos de 2a ordem considerados na geoestatística são:

a. A variância de ( )xZ

( ) ( )[ ] ( ) ( ){ } ][ 22 xmxZExZVarx −==σ  Equação (2.3)

b. A covariância  de  duas  VAs  ( )ixZ  e  ( )jxZ  componentes  da  FA  ( )xZ definida 

como: 

( ) ( ) ( ){ } ( ) ( ){ }[ ]jiiiji xmxZxmxZExxC −−=,  Equação (2.4)

c. O variograma da FA definida como:

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )( )[ ] ( ) ( )[ ]( ) 22,2 jijijiji xZxZExxZExZxZVarxx −−−=−=γ Equação (2.5)
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iv).- Hipóteses de Estacionariedade das Funções aleatórias 

Na pratica para que seja possível fazer inferência sobre estes momentos e necessário 

adotar  hipóteses  de  estacionariedade  para  esta  para  a  função  aleatória  ( )xZ .  As  mais 

utilizadas são as hipóteses de estacionariedade de 2a ordem e intrínseca 

Diz-se que uma função aleatória é estacionária de 2a ordem quando:

(a) Seu valor esperado existe e não depende de x .

( )[ ] xmxZE ∀= ;  Equação (2.6)

(b) Para qualquer par de variáveis aleatórias ( )xZ  e ( )hxZ + , sua covariância existe e 

somente depende do vetor de separação h

( ) ( ) ( ) ( )[ ] 2, mxZhxZExhxChC −+=+≡ Equação (2.7)

v).- Funções Aleatórias Intrínsecas (FAI).

Existem FAs ( )xZ , que representam fenômenos físicos que mostram uma capacidade 

quase  ilimitada  de  variação,  o  que  faz  que  para  estas  funções  não  estejam  definidas  a 

variância e nem a covariância. Entretanto existem casos em que os incrementos e diferenças 

( ) ( )xZhxZ −+  têm  uma  variância  finita.  Ou  seja,  as  diferenças  são  estacionárias  de  2a 

ordem.

Portanto  as  Funções  Aleatórias  Intrínsecas são  aquelas  que  cumprem as  seguintes 

condições2:

(i) O valor esperado das diferenças é:

 ( ) ( )[ ] 0=−+ xZhxZE Equação (2.8)

(ii) A variância das diferenças é

 ( ) ( )[ ] ( )hxZhxZVar γ2=−+ Equação (2.9)

É evidente que uma FA estacionária de 2a ordem é sempre intrínseca. O inverso não se 

cumpre. As funções que cumprem com as hipóteses intrínsecas (HI) são consideradas como 

2 Estas condições se conhecem como Hipótese Intrínseca (HI).
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fracamente estacionárias. Para maiores definições sobre hipóteses de estacionariedade pode-

se consultar (Matheron, 1970) e Journel (1978).

2.1.1. ANÁLISE ESTRUTURAL

A análise  estrutural  é um dos tópicos  mais  importantes  da geoestatística  já que se 

encarrega  da  caracterização  da  estrutura  espacial  de  uma  propriedade  ou  fenômeno 

regionalizado. Esse é o processo no qual se obtêm um modelo geoestatístico para a FA que se 

estuda.

A análise estrutural consiste em estimar e modelar uma função que reflete a correlação 

espacial  da  VR  a  partir  da  adoção  arrazoada  da  hipótese  mais  adequada  acerca  de  sua 

variabilidade.  Pela sua importância e generalidade estudaremos o processo de estimação e 

modelamento da função de semivariograma.

i).- Variograma, Correlação espacial.

O variograma é a ferramenta central da geoestatística. Dada uma VR ( )xZ  que cumpre 

a  HI  então  existe  a  função  semivariância  ou  semivariograma,  ou  ainda,  simplesmente 

variograma, que é definida como se segue:

 ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ){ }[ ]2

2
1

2
1 hxZxZEhxZxZVarh +−=+−=γ  Equação (2.10)

O variograma é uma função que relaciona a semivariância da diferença de pares de 

valores de Z com o vetor h  que representa a separação em distância e direção de qualquer par 

de valores ( )xZ  e ( )hxZ + .

O variograma é o resultado final do estudo da correlação espacial das amostras, pois é 

gerado  como  ultimo  produto  da  análise  estrutural  e  tem  como  principal  característica 

descrever  quantitativamente  a  variação  de  um  fenômeno  regionalizado.  Assim,  segundo 

(Valente, 1989), a dificuldade inicial das técnicas geoestatística é principalmente a procura de 

um  variograma  único  para  todo  o  espaço  do  estudo  ou  a  divisão  do  espaço  em  zonas 

homogêneas no sentido de estacionariedade.  Isso ocorre, pois a estacionariedade usada na 

teoria  de VR é a  estacionariedade  de  2a ordem das  diferenças  entre  a  variável  ( )xZ  e  a 

variável ( )hxZ + , onde ( )xZ  é o valor da variável Z em um ponto x; 3Rx ∈  (IPT, 1989 apud 

Yamamoto, 2001). 
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A figura 1 mostra a aplicação de geoestatística na avaliação de uma jazida. A partir 

dos dados obtidos de sondagem (teor de testemunhos), se realiza uma análise estatística e o 

cálculo  de  variogramas  direcionais  experimentais.  Estes  são  ajustados considerando  um 

variograma teórico, o qual permite através das técnicas de Krigagem realizar uma estimativa 

pontual  de  Z(x)  ou  de  um  valor  médio  em  blocos  (Krigagem  de  blocos).  As  variáveis 

geralmente envolvidas para esta estimativa são usualmente (teor, densidade ou espessura).

Figura 1 – Etapas da analises Geoestatísticas.

Além destas aplicações apresentadas na figura 1, a análise dos variogramas pode ser 

utilizada para determinar os seguintes aspectos (Annels, 1991 Apud Bustillo; Jimeno, 1997): 

1. Tamanho ótimo da amostra; 

2. Um esquema de amostragem; 

3. Uma densidade de amostragem recomendada; 

4. A área de influência de cada amostra; e 

5. Segundo  a  natureza  da  mineralização,  a  informação  que  oferece  pode  indicar  a 

uniformidade da mineralização ou grau de continuidade no processo de mineralização.

  Construção de cenários

  Mapas de incerteza

Realizações 

Superfície da 
variância da 
estimativa

Interpolação
Krigagem

Análise
Estrutural

Simulação
Condicionada

Análise
Exploratória

Superfície estimada
do fenômeno
investigado
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A Krigagem normalmente  é  feita  após  a  conclusão  do estudo variográfico,  o  qual 

poderia  indicar  ou  não  a  aplicação  desse  método  se  o  comportamento  da  variável 

regionalizada for totalmente aleatório.  Este fenômeno é medido pela  ferramenta básica da 

geoestatística que é o variograma, o qual mede as diferenças quadráticas de pares de valores 

separados  certa  distancia  h  em  uma  determinada  direção.  Krige  e  Sichel  1950  e  1952 

respectivamente  foram  os  primeiros  a  utilizar  esses  conceitos  em  mineração,  onde  os 

variogramas experimentais, baseados na hipótese intrínseca (propriedade de estacionariedade 

geoestatística), descrevem a continuidade espacial de um fenômeno a partir de amostras. Na 

equação 2.11, ( )hn  é o número de pares para certa distancia h  em uma determinada direção e 

( )uZi Z e  ( )huZi +  são os pares de valores de  Z separados a uma distancia h. A definição 

formal do semivariograma experimental é:

( ) ( ) ( )[ ]
2

12
1 ∑

=

−+=
n

i
ii uZhuZ

n
hγ  Equação (2.11) 

Esta função variograma ( )hγ  é calculada para várias distâncias h , formando assim, o 

gráfico  do variogramas  experimental  para diferentes  direções.  O variograma experimental 

pode se ajustar pelas regras básicas apresentadas em Issaks e Srivastava, (1989), segundo o 

qual é utilizado normalmente o variograma experimental omnidirecional para o ajuste inicial 

do  modelo.  Desta  forma,  baseando  se  nesse  modelo,  são  ajustados  os  modelos  dos 

variogramas direcionais. 

A consistência dos pontos deste modelo de variograma depende exclusivamente do 

número  de  pares  de  amostras,  principalmente  nos  primeiros  passos  do  variograma 

experimental.  Esta continuidade em pequenas distâncias, a princípio, deve apresentar baixa 

variância espacial e podem ser descritos quatro tipos básicos de comportamento conforme a 

figura 2.

Figura 2 – Diferentes graus de continuidade da mineralização mostrados pelo comportamento 
do variograma na origem: (Bubenicek; e Haas, 1969 apud Yamamoto 2001)
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Entretanto, Journel e Huijbregts, (1978) sugerem a utilização de pelo menos, de 30 a 

50 pares de amostras para cada ponto que conforma o variograma experimental. Devem-se 

observar principalmente os primeiros números de pares próximo à origem do variograma. 

Nesse  sentido,  deve  se  cuidar  para  que  no  momento  de  se  fizer  o  ajuste  do  modelo  do 

variograma,  os  pontos  que  definirão  o  efeito  pepita,  se  houver,  deverão  conter  o  maior 

número de pares de pontos possíveis, procurando honrá-los, e devem ser descartados aqueles 

contendo um número muito inferior ao locado imediatamente após. 

Deste modo, para o cálculo do variograma experimental em 2D devem ser entendidos 

alguns parâmetros:

• Primeiro Passo:  é a distância que separa duas amostras, e deve ser um reflexo da 

malha de amostragens ou da densidade de amostragens; 

• Tolerância do Passo: é uma tolerância dada que acrescenta ou subtrai certa distância 

ao  passo,  com  a  finalidade  de  localizar  melhor  os  pares  a  serem  encontrados, 

sobretudo em malhas de amostragens irregulares.

• Direção:  é  o  ângulo  que  determina  a  direção  ao  longo  da  qual  será  calculado  o 

variograma  para  diferentes  direções,  para  estudo  de  direções  preferenciais 

(anisotropia).

• Tolerância angular: é o ângulo que deveria ser acrescentado ou diminuído a direção 

base segundo a qual o variograma será calculado e que permite que pares de pontos 

que  não  estejam  exatamente  segundo  a  direção  base,  mas  próximos  a  ela  sejam 

utilizados para o cálculo de variograma experimental.

• Largura  da  banda:  é  uma  distância  usada  para  limitar  o  desvio  perpendicular 

segundo a direção base do variograma 

• Número de passos: é o número máximo de vezes que o passo receberá o incremento 

da  distância.  A  figura  3  mostra  os  parâmetros  para  o  cálculo  do  variograma 

experimental. 
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Figura 3 - Desenho de um variograma experimental. Os passos, tolerância angular, a largura 
máxima e tolerância de passo. (Issaks e Srivastava 1989).

ii). - Isotropia. 

Ao se fazer o ajuste variográfico deve-se levar em consideração a presença ou não de 

anisotropia.

Quando a variabilidade espacial de um fenômeno em estudo é a mesma em todas as 

direções, diz-se que o fenômeno é isotrópico. Considere os variogramas ilustrados na figura 4 

em que se representa um caso simples e menos freqüente, em que a distribuição espacial do 

fenômeno é denominada isotrópica (Issaks e Srivastava, 1989; adaptado). 

Figura 4 - Isotropia: Issaks e Srivastava, 1989; adaptado.
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iii). - Anisotropia. 

A anisotropia direcional aparece quando se obtém diferentes variogramas ao longo de 

diferentes direções da jazida. A figura 5 mostra diferentes tipos de anisotropia podendo ser ela 

geométrica (figura 5A), quando a amplitude varia e o patamar não; zonal (figura 5B), quando 

A amplitude permanece constante e o patamar varia com a direção; e mista (figura 

5C), na qual variam tanto a amplitude quanto o patamar. 

São chamadas de direções preferenciais as direções de maior e menor variabilidade. 

As  direções  preferenciais  devem ser  identificadas,  pois  elas  deverão  ser  consideradas  no 

ajuste do modelo global de variograma que vai representar a variabilidade total do fenômeno 

estudado para qualquer que seja o vetor distância h .

Figura 5 – Tipos de Anisotropía, (Yamamoto (2001).

Segundo Issaks e Srivastava (1989) uma maneira rápida de se obter informações sobre 

possíveis direções de anisotropia de um fenômeno geológico e, portanto, na identificação das 

direções preferenciais,  é por meio do uso de mapas de contornos variográficos dos dados 

conforme a figura 6.

Em um mapa deste tipo, cada linha representa em um plano um contorno cujos pontos 

são extremidades de vetores distâncias h para os quais se tem um mesmo valor de variograma. 

Este mapa apresenta ainda simetria e o ponto central corresponde à origem de todos os vetores 

h. 

Na presença de uma anisotropia geométrica, todas as linhas deveriam ser elipses, onde 

as direções dos eixos das elipses seriam as direções preferenciais. A direção segundo a qual as 

linhas se encontram mais alongadas corresponderia à direção de menor variabilidade ou maior 
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continuidade. No caso de se representar espacialmente uma anisotropia geométrica perfeita 

em três dimensões, os pontos de mesmo valor de variograma descreveriam elipsóides ao invés 

de elipses.

Figura 6 - Exemplo de contornos dos variogramas direcionais: (Gemcom Surpac, 2007)

Para se calcular a contribuição na variabilidade total de um fenômeno proporcionada 

por uma estrutura variográfica que apresenta anisotropia geométrica, basta fornecer os dados 

do variograma (amplitude e patamar) para uma dada direção; normalmente a direção de maior 

continuidade, ou seja, a direção do eixo maior da elipse ou do elipsóide de anisotropia, e o 

valor  de  uma  ou  duas  razões  de  anisotropia,  no  caso  de  duas  ou  três  dimensões 

respectivamente,  que  representam  as  razões  entre  a  amplitude  da  direção  de  maior 

continuidade e as amplitudes das direções dos demais eixos do elipsóide.

iv). - Modelos Teóricos do Variograma 

Normalmente a análise estrutural é uma fase que antecede a uma etapa de estimação 

por Krigagem e ou simulação. Em um estudo geoestatístico nestas fases são utilizados valores 

de variogramas para diferentes vetores h e não somente para aqueles obtidos pelo variograma 

experimental. Torna-se necessário, portanto ajustar o variograma experimental a um modelo 

teórico de variograma que é representado por uma fórmula ou função matemática. O modelo 

de variograma ajustado é que vai representar o grau de continuidade espacial do fenômeno em 
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estudo e que permitirá  fazer inferência  sobre a variabilidade espacial  para um dado vetor 

distancia h qualquer.

Embora o ajuste de um variograma teórico a um variograma experimental seja a forma 

mais  comum  de  aproximação  no  esquema  da  continuidade  espacial,  não  é  á  única  nem 

necessariamente a melhor (Bustillo e Jimeno, 1997). 

Existem numerosas situações na seleção de um modelo adequado baseado geralmente 

em aproximações qualitativas, pois a experiência de um conjunto de dados semelhantes pode 

constituir  na hora do ajuste um guia melhor que o simples esquema mostrado por poucas 

amostras. Pode ser utilizado como critério para o ajuste dos modelos o patamar estabelecido 

pela variância à priori dos dados. 

Em alguns casos, porém, o ajuste pode ter sido feito abaixo da linha de variância. Este 

critério se justifica na medida em que apenas a parte inicial do variograma teria influência nas 

medidas das continuidades.

v). - Ajuste de Variogramas

Representar um variograma por uma função matemática conhecida para resolver as 

equações  de  Krigagem  é  uma  condição  fundamental  na  geoestatística.  O  variograma 

experimental não representa uma função matemática definida nem dispõe de pontos sob certa 

dispersão, principalmente nos passos mais longos.

Entretanto, a modelagem do fenômeno regionalizado por um modelo teórico (ajuste de 

uma função matemática) que descreva a variabilidade ou correlação existente nos dados é 

conhecida  por  ajuste  de  modelos  teóricos  em geoestatística,  e  isso  geralmente  é  feito  de 

maneira iterativa, considerando os parâmetros obtidos do variograma experimental, ou seja: o 

modelo,  o  efeito  pepita,  a amplitude  e patamar.  Caso o ajuste  não for  satisfatório,  novos 

parâmetros  devem ser  fornecidos  até  que o ajuste  seja  considerado satisfatório.   É muito 

comum que o ajuste do modelo do variograma experimental só seja possível através da soma 

de modelos teóricos de variogramas, cada um representando uma estrutura de variabilidade 

imbricada  diferente,  que  contribuirá  com  uma  parcela  da  variabilidade  que  somadas 

conduziriam ao variograma ou variabilidade total medida pelo variograma experimental.
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O modelo mais utilizado é o esférico ou de Matheron (Equação 2.11). 

( )
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+=
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3

a
h

a
hCChγ , para ( )ah < Equação (2.12)

( ) CCh += 0γ  , para ( )ah ≥  Equação (2.13)

Onde 0C  é o efeito de pepita, a  é amplitude e C  o patamar do variograma.

A amplitude é a distância a partir da qual não existe mais correlação espacial entre 

dois valores da variável medidos em pontos separados por um vetor .h  Quando ah ≥  o valor 

do  variograma  se  toma  igual  ao  patamar.  A  amplitude  tem  uma  conotação  de  zona  de 

influência de uma amostra. A figura 7 representa diferentes tipos de variogramas teóricos e 

isótropos mais utilizados na indústria minera. 

Figura 7 - Modelos de variogramas isotrópicos mais comuns na natureza (Arnaud & Emery; 
2000; Adaptado).

vi). - Validação do Modelo Ajustado

Considera-se que um dos desafios na Krigagem é a escolha do melhor modelo que se 

ajuste  aos  variogramas  experimentais  obtidos,  pois  os  valores  do efeito  pepita,  patamar  e 

alcance no modelo, ajustam-se de forma manual é intuitiva. Baseado nesta questão é valido à 

utilização da técnica de validação cruzada, que é uma re-estimativa dos pontos amostrados 

(Issaks e Srivastava, 1989). De acordo com essa técnica, o valor de um ponto amostrado é 
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removido,  sucessivamente,  para  logo ser  estimado novamente,  respeitando os  modelos  de 

anisotropia  ajustados  nos  variogramas  experimentais.  Estes  novos  valores  estimados  são 

adicionados ao banco de dados somente para efeitos comparativos. Desta forma, pode se ter a 

média dos erros de estimativa (diferença entre o valor real e o estimado). Esta medida deve 

ser zero ou próxima à zero, caracterizando um estimador não tendencioso.  Esse processo 

iterativo  nos  permite  verificar  se  os  parâmetros  do  variograma  ajustado  (efeito  pepita,  

patamar  e  alcance)  ou  se  o  modelo  ajustado  pode  apresentar  algum  problema  na  fase 

posterior de Krigagem que poderia inviabilizar o seu uso para a modelagem.

2.1.2. KRIGAGEM 

Geoestatística é um ramo da estatística que se originou na indústria mineira no inicio 

da década de 50 para auxiliar na estimativa de reservas minerais. Nesta área ressaltam-se os 

trabalhos  de Krige sobre jazidas  auríferas  e  os trabalhos  de Wijs sobre jazidas  uraníferas 

ambos na África do Sul.

Krigagem, procedimento geoestatístico introduzido por Matheron, foi definido por ele 

como uma estimativa de um atributo (teor de minério), em um volume ou suporte através da 

ponderação de todas as amostras disponíveis onde os pesos são obtidos com a restrição de que 

a somatória dos mesmos seja igual a um e a variância do erro de estimativa seja mínima. A 

Krigagem  é  originalmente  um  estimador  linear.  Nos  recentes  desenvolvimentos  em 

geoestatística, métodos de estimativa espacial não linear têm sido incluídos na “família de 

Krigagem”.

Os diferentes tipos de Krigagem podem dar uma falsa impressão de complexidade, 

porém,  todas  as  Krigagem  são  técnicas  de  regressão  linear,  mudam  apenas  os  tipos 

particulares  de  funções  obtidas  a  partir  dos  dados,  que estão  sendo recombinadas  para  a 

obtenção de estimativa. Assim as principais técnicas de Krigagem serão apresentadas com o 

objetivo de esclarecer tanto a obtenção da estimativa, quanto dos intervalos de incerteza, e 

conseqüentemente,  das  funções  de  distribuição acumulada  condicional  (CCDFS)  que  são 

utilizadas em alguns algoritmos de simulação estocástica.

 As técnicas básicas de Krigagem são a Krigagem simples e a Krigagem ordinária, 

sendo que, as demais constituem variações das mesmas.  Em relação à utilização de mais de 

um tipo de atributo desde que correlacionados, podemos ter a co-krigagem, a modelagem com 
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deriva,  ou  mesmo  transformações  realizadas  nos  dados  originais,  como  por  exemplo,  a 

indicatriz.  De uma forma  geral  cada  metodologia  constitui  uma  alteração  das  abordagens 

básicas iniciais ora no sentido de incorporar mais informações oriundas de outras fontes de 

dados,  ora  no  sentido  de  diminuir  o  tamanho  dos  sistemas  de  Krigagem  priorizando  as 

informações adicionais que são mais conseqüentes para a obtenção da estimativa. 

As principais técnicas de Krigagem, que são mais utilizadas na simulação estocástica 

são apresentadas a seguir.

i). - Krigagem da Média (KM):

O valor  médio  de  um conjunto  de  amostras  pode  ser  calculado  através  da  média 

aritmética  se as amostras  estiverem regularmente  distribuídas,  ou através da Krigagem da 

média que considera a configuração espacial das amostras, a correlação espacial das amostras 

e a correlação espacial entre as mesmas.

Assim a estimativa da média ( )∗m  pode ser realizada através da combinação linear:

( )∑
=

=∗
n

i
ii xZm

1

λ  Equação (2.14)

Com o critério de minimização da variância do erro de estimativa da média 

( ) ( )∑ ∑
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−=∗−
n

i

n

j
jiji xxCmmVar
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λλ  Equação (2.15)

E com a condição de não enviesamento (somatória dos pesos igual a um), é obtido o 

sistema de equações:
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,..2,1,0
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 Equação (2.16)

Resolvendo este sistema de equações, obtêm-se os ponderadores e o multiplicador de 

Lagrange que corresponde à própria variância de estimativa da média. Com os ponderadores e 

os valores das informações estima-se a média.
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ii). - Krigagem Simples (KS):

Assume-se que a média m  é conhecida, isto é, ( )[ ]xZE , e que é a mesma em qualquer 

ponto x  do domínio. Então, o estimador de Krigagem simples (KS) é definido como:

( ) ( ) ( )( )∑
=

−+=
n

i
ii mxZxmxZ

1
00* λ  Equação (2.17)
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i xZxmxZxxmxZ

1 1
00

1
00 1* λλλλ  Equação (2.18)

Na equação (2.18) mλ  corresponde ao peso que a média global m recebe na estimativa 

da variável na posição 0x . O estimador da KS não inclui restrições quanto aos pesos, pois o 

estimador da KS é sempre não enviesado, pois o erro da estimativa, diferença entre o valor 

estimado e o valor verdadeiro, é sempre nulo na média. 

A variância do erro de estimativa pode ser expressa por: 
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Com o critério de minimização da variância de estimativa, é obtido o sistema de  n

equações com n  incógnitas3 da KS:

( ) ( ) ( ) nixxCxxCx
n

j
ijii ,...,2,1      

1
00 =∀−=−∑

=

λ .  Equação (2.20)

Da  resolução  deste  sistema  são  obtidos  os  pesos  ótimos  da  Krigagem  ,iλ e 

conseqüentemente a estimativa da variável no ponto 0x  a partir da equação (2.18)

Com as expressões (2.15), (2.16), pode-se obter a variância da KS:

3 As expressões deste sistema de equações em termos de variogramas não estão autorizadas porque, como a soma das 
ponderações não tem por que ser necessariamente unitária, não existe garantia de que a variância do erro de estimação seja 
sempre não negativa (ver Emery, 2000, pp. 66-67 oferece uma melhor descrição da questão)
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( ) ( ) ( ) ( )∑
=

−−=
n

i
iiks xxCxCx

1
000

2 0 λσ  Equação (2.21)

Como são  observados,  os  valores  de  ( )xZ  não  entram na  formulação,  portanto,  a 

variância da Krigagem é um indicador da qualidade do arranjo geométrico dos dados. Ela 

depende  apenas  da  configuração  dos  dados  e  do  modelo  de  covariância  ou  variograma 

adotado4.

iii). - Krigagem Ordinária (KO):

A Krigagem ordinária (KO) é um dos mais importantes tipos de Krigagem. Deseja-se 

terminar um valor em uma determinada posição 0x  usando os n  dados vizinhos ( )ixZ  através 

de uma combinação linear com ponderadores :iλ
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i
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1
00* λ . Equação (2.22)

Da mesma forma que na KS, deseja-se minimizar a variância do erro de estimativa, só 

que na KO é necessário  acrescentar  a condição não enviesamento isto é,  a somatória  dos 

pesos igual a um. O sistema é então resolvido introduzindo o multiplicador de Lagrange µ . O 

procedimento  fornece  um  sistema  com  ( )1+n  equações  e  ( )1+n  incógnitas  que 

correspondem aos n valores dos ponderadores mais o parâmetro de Lagrange. O sistema da 

Krigagem pode ser escrito em função da covariância equação (2.23) ou do semivariograma, 
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 Equação (2.23)

Os ponderadores que minimizam a variância do erro de estimativa, na condição de que 

o somatório  seja unitário,  devem ser  obtidos  a partir  dos  sistemas  escritos  em termos  de 

semivariograma, tanto se a FA é estacionaria de 2a ordem ou se é intrínseca, mas só se pode 

expressar  em termos  da função de  covariância  no primeiro  caso.  Por  uso da  dedução do 

4 Uma análise detalhada dos principais modelos teóricos de funções de covariância pode se ver em Chilès e Delfiner, 1999, 
capítulo 2.
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procedimento  de  KO para  a  minimização  da  variância  do  erro  de  estimação  se  parte  da 

expressão  da  mesma  em termos  de  variograma5.  O  sistema  de  equações  terá  uma  única 

solução  se,  e  somente  se,  a  função covariância  modelada  a  partir  dos  dados  for  positiva 

definida. 

A variância de Krigagem é escrita como:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑
=

−−+=
n

i
iiko xxCxxCx

1
0000

2 0 λµσ  Equação (2.24)

Da mesma forma que na  KS,  a  variância  da KO não fornece  medida  absoluta  de 

confiabilidade.  Trata-se  de  uma  medida  relativa  da  qualidade  da  interpolação  para  as 

diferentes  regiões,  ou a  qualidade  da configuração  geométrica  dos pontos.  Implicitamente 

dentro da KO está o cálculo da média dos dados através da KM. Segundo (Remacre; 1995) a 

relação  entre  os  ponderadores  obtidos  através  da  KM, KS e  KO,  e  o  peso  da  média  na 

estimativa através da KS é:

.KS
i

KM
im

KO
i λλλλ +=  Equação (2.25)

Usando vizinhança móvel, para cada posição 0x , a KO estima a média ( )0xm a partir 

dos dados da vizinhança. Assim sendo, a KO com vizinhança móvel já é um algoritmo não 

estacionário que pode manusear não homogeneidade dos dados, sendo este o fator de sucesso 

e durabilidade da KO quando aplicada com vizinhança móvel.

A geoestatística utiliza a ferramenta da Krigagem devido ao caráter não tendencioso e 

por calcular a melhor estimativa através da minimização da variância do erro de estimativa. 

Segundo Isaaks  e  Srivastava  (1989),  a  estimativa  de  Krigagem está  associada  ao  melhor 

estimador linear não enviesado, do inglês, BLUE (Best Linear Unbiased Estimation); linear, 

porque a estimativa é uma combinação linear das amostras vizinhas; não enviesado, porque a 

média do erro de estimativa é zero; e melhor, porque os fatores da ponderação determinam-se 

de  forma  que  a  variância  da  estimativa  dos  erros  seja  mínima,  produzindo  uma  ótima 

estimativa. A estimativa de Krigagem e a variância de estimativa são calculadas utilizando o 

modelo de covariância (ou variograma) obtido no estudo de continuidade espacial. 
5 No caso de processos estocásticos estacionários de 2° ordem, a obtenção de sistemas de equações de KO pode ser vista 
em Isaaks e Srivastava (1989). Não obstante, nestes casos se verifica a relação ( ) ( ) ( )hCCh −= 0γ , através da qual se pode 
obter muito facilmente as equações de KO em termos de semivariogramas a partir das equações de KO escritas na forma de 
covariâncias. 
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2.1.3. SIMULAÇÃO GEOESTATÍSTICA.

Uma VR ( )xz  é interpretada como uma realização de certa FA ( ).xΖ  caracterizada por 

uma  Função de  Distribuição de probabilidade (FDP) e,  em dependência  de  seu grau de 

estacionariedade, por uma função de correlação (função de covariâncias ou semivariâncias).

A idéia básica atrás da simulação geoestatística consiste em obter novas realizações 

“artificiais”  ( )xSΖ da FA  ( ).xΖ de maneira  tal  que  estas  refletem as  mesmas  propriedades 

estatísticas das FA ( )xΖ . Mas, como em geral não conhecemos com precisão as propriedades 

estatísticas  de  ( )xΖ  e  quanto  mais  o  que  podemos  fazer  é  inferí-las  através  de  só  uma 

realização ou amostra da FA, então o que se faz é tentar obter realizações simuladas  ( )xSΖ  

equivalentes estatisticamente, à amostra que se tem da FA. Equivalência estatística em sentido 

estrito, quer dizer que todas as realizações simuladas ( )xSΖ  têm as mesmas distribuições de 

probabilidade da FA ( ).xΖ , mas, na maioria dos casos tem-se que conformar que elas tenham 

ao menos os mesmos momentos de 1a e 2a ordem que inferimos a partir de uma amostra de 

( )xΖ .

Torna-se desejável em muitas aplicações ficar somente com aquelas realizações ( )xSΖ  

em que os valores simulados nos locais  Mx  onde se tem uma amostra, coincidem com os 

valores reais ou experimentais  ( )iM xΖ  { }nxi ,...,1=∀ . A estas realizações  ( )xSΖ  da FA se 

conhece como "simulações condicionais" (SC) ( )xSCΖ  do fenômeno regionalizado ( )xΖ .

i). - Objetivos da Simulação

Simulações condicionais são úteis qualitativamente para se obter imagens realísticas 

da variabilidade espacial. Quantitativamente, simulação condicional é uma ferramenta que se 

pode  utilizar  para  avaliar  o  impacto  de  incertezas  espaciais  nos  resultados  de  processos 

complexos tais como modelagem numérica de um sistema dinâmico ou otimização econômica 

do desenvolvimento de um recurso natural (Chiles e Delfiner, 1999).

Na estimativa espacial de um fenômeno regionalizado que se pode descrever mediante 

uma FA ( )xΖ  onde  não  se  dispõe  de  um conhecimento  exato  da  realidade  "in  situ"  e  a 

informação  disponível  em  muitos  casos  está  usualmente  muito  fragmentada  e  se  limita 
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fundamentalmente ao conhecimento de uns poucos pontos amostrais. As estimações obtidas a 

partir desta informação incluindo o emprego de estimadores de Krigagem são atenuadas e 

imprecisas para os cálculos das dispersões que se requer em certas aplicações.

Como estimar  a  realidade  “in  situ”  corretamente,  procurando representar  estas  

variáveis ou dispersões espaciais, o mais realisticamente possível?

Uma  idéia  simples  é  simular  esta  realidade  com  base  em  um  modelo,  já  que  a 

realidade e a simulação são variáveis diferentes de um mesmo fenômeno. Consideremos o 

seguinte  exemplo.  Têm-se  medições  reais  do  fenômeno,  quer  dizer,  uma  realização 

( ){ }nixiM ,...,1, =Ζ  da  função  ( )xΖ  em  certos  pontos  ix  da  região  a  estudar.  O enfoque 

geoestatístico  consiste  em  interpretar  a  distribuição  espacial  da  VR  ( )xMΖ  como  uma 

realização particular  da FA  ( )xΖ .  Esta FA é caracterizada por sua FDP ou por seus dois 

primeiros momentos, os quais são estimados a partir de dados experimentais. Este modelo é 

então  adequado  para  o  problema  prático  da  determinação  das  medidas  da  dispersão  dos 

valores observados  ( )xMΖ  já que as variâncias da dispersão de  ( )xΖ  podem ser expressas 

como uma função do momento de 2a ordem somente (covariância ou variograma). 

Uma simulação então consiste em obter outra realização  ( )xSΖ  desta FA  ( )xΖ . As 

duas realizações, a real e a simulada difere uma da outra em determinadas localizações mais 

ambas  pertencem  à  mesma  FA  ( )xΖ ,  ou  seja,  tem  a  mesma  função  de  distribuição  de 

probabilidade  e  os  mesmos  momentos  de  1a e  2a ordem,  por  isso  dizem  que  são 

estatisticamente equivalentes.  O fenômeno simulado tem a vantagem de ser conhecido em 

todos  os  pontos  e  não  somente  em  os  pontos  experimentais  ( ){ }nixiM ,...,1, =Ζ .  Com 

freqüência o fenômeno simulado se chama "modelo numérico" do fenômeno real.

A geração de um ou mais modelos numéricos equivalentes normalmente não são os 

objetivos  por  si  só  da  simulação.  Freqüentemente  este  modelo  numérico  é  utilizado 

posteriormente para se avaliar o impacto de incertezas envolvidas em processos complexos 

como o planejamento e ou a lavra de uma mina mineral.
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ii). - Condicionamento

Existe um número infinito de realizações que cumprem com a condição de que seus 

valores simulados coincidem com os valores experimentais, ou seja:

( ) ( ){ }nixx iMiSC ,...,1, =Ζ≡Ζ Equação (2.26)

Onde ( )iM xΖ  é o valor amostrai da FA ( )xΖ no ponto ix .

Esta condição confere certa robustez à simulação condicionada  ( )xZSC  com respeito 

às  características  dos  dados  reais  ( ){ }nixiM ,...,1, =Ζ  os  quais  não  são  modelados 

explicitamente na FA  ( )xΖ . Se por exemplo,  um número suficiente de dados mostra uma 

tendência  local,  então  a  Simulação  Condicional  -  SC que  está  baseada  inclusive  em um 

modelo estacionário refletirá  a tendência  local  na mesma zona.  A Simulação Condicional 

pode  ser  aperfeiçoada  incluindo  toda  uma  sorte  de  informação  qualitativa  disponível  do 

fenômeno real. Como por exemplo, no caso de um depósito mineral se pode acrescentar a 

geometria das falhas principais, etc.

iii). - Simulação ou estimação?

Os fenômenos simulados condicionalmente têm os mesmos valores experimentais nas 

localizações amostrais e têm as mesmas medidas de momentos (ao menos até os de 2a ordem) 

que o depósito mineral real. Então, em que sentido a SC difere de uma estimativa?

A diferença está em seus objetivos:

a). O objetivo de uma estimação é oferecer em cada ponto x  um valor estimado ( )x*Ζ  o 

qual seja tão próximo quanto possível do valor real desconhecido ( )xΖ .

Os critérios da qualidade da estimação são:

• Que seja não enviesada

o ( ) ( )[ ] 0* =Ζ−ΖΕ xx Equação (2.27)

• Que a variância do erro seja mínima

o ( ) ( ){ }[ ]2*min xx
x

Ζ−ΖΕ Equação (2.28)
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O estimador não tem que reproduzir a variabilidade espacial dos valores reais  ( )xΖ . 

No caso do Krigagem é produzida uma suavização das dispersões reais, ou seja, se subestima 

a variabilidade dos valores reais. Tipicamente, valores altos são subestimados, enquanto que 

os  valores  baixos  são  superestimados.  Este  enviesamento  se  traduz  em  uma  grande 

desvantagem quando se pretendem detectar arranjos de valores extremos como zonas ricas de 

um dado metal ou com baixo nível de contaminantes. 

b). O objetivo da simulação é reproduzir as propriedades estatísticas da FA  ( )xΖ . Dito 

explicitamente,  a  simulação  )(xZS  possui  os  mesmos  momentos  experimentais  (média, 

covariância ou variograma, assim como o histograma) que os valores reais ( ){ }nixiM ,...,1, =Ζ

,  os quais caracterizam as principais  propriedades estatísticas de  ( )xΖ .  Em particular,  nas 

simulações  condicionadas  em  cada  ponto  x ,  o  valor  simulado  ( )xSCΖ  não  é  o  melhor 

estimador  possível  de  ( )xΖ .  Pelo  contrário,  pode-se  mostrar  que  a  variância  do  erro  de 

estimativa  de  ( )xΖ  mediante  simulação  condicional  ( )xSCΖ  é  exatamente  o  dobro  da 

variância do erro usando Krigagem.

iv). - A Teoria da Simulação Condicional

Uma  simulação  em  que  os  valores  simulados ( )xSΖ  nos  pontos  da  amostra 

{ }niZ i ,..,2,1, =  não coincidem com os valores reais  ( )iM xΖ  é chamada de simulação não 

condicional. Os métodos de simulação conhecidos como de condicionamento direto, já geram 

diretamente valores simulados nos pontos amostrais iguais aos valores reais. Exemplos destes 

métodos são os seqüenciais e o de decomposição da matriz de covariância.

A maioria dos métodos de simulação é do tipo não condicional. Nestes casos é preciso 

aplicar um processo de condicionamento aos valores simulados não condicionados. Em outros 

métodos tais como gaussiano truncado e Annealing o condicionamento é obtido de uma forma 

iterativa (Chiles e Delfiner, 1999). A maneira como se realiza o condicionamento a partir dos 

valores simulados não condicionados é apresentada a seguir:

O problema consiste em construir uma realização da FA ( )xSCΖ  isomorfa a ( )xΖ , quer 

dizer, uma realização que tenha o mesmo valor esperado ( )[ ]( )xE Ζ  e o mesmo momento de 2a 
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ordem  ( ) ( )( )houhC γ   . Além disso, as realizações  ( )xSCΖ  têm que estar condicionadas aos 

dados experimentais, ou seja, os pontos experimentais e os valores simulados devem coincidir 

com os valores observados.

 ( ) ( ) nixZxZ iMiSC ,...,1; =≡    Equação (2.29)

Consideremos que o valor real  ( )xΖ  é  o valor interpolado por Krigagem  ( )xK
*Ζ  a 

partir  dos  dados  disponíveis  ( ){ }nixiM ,...,1, =Ζ .  Estes  dois  valores  diferem  em  um  erro 

desconhecido.

( ) ( ) ( ) ( ){ }xxxx KK
** Ζ−Ζ+Ζ=Ζ  Equação (2.30)

Uma propriedade característica do Krigagem é que seu erro ( ) ( )xx K
*Ζ−Ζ  é ortogonal 

aos valores interpolados

( ) ( ) ( ){ }[ ] 0** =Ζ−ΖΖ xxyE KK yx,∀ Equação (2.31)

Para obter a SC desejada é suficiente substituir o erro de Krigagem ( ) ( )xx K
*Ζ−Ζ  por 

um erro isomorfo e independente ( ) ( )xx SS
*Ζ−Ζ

Dada  uma  realização  ( ),xSΖ  quando  aplicamos  a  Krigagem  simples  às  mesmas 

configurações  de  dados  ( ){ }nixiS ,...,1, =Ζ  o  erro  de  Krigagem  resultará  ( ) ( )xx KSS
*Ζ−Ζ  e 

independente de ( ).* xKΖ . A SC requerida é:

( ) ( ) ( ) ( ){ }xxxx KSKSC
** Ζ−Ζ+Ζ=Ζ Equação (2.32)

Os  requerimentos  de  uma  Simulação  Condicional  são  satisfeitos  já  que  temos  o 

seguinte:

a) A FA  ( )xSΖ  tem o mesmo valor esperado que  ( )xΖ .  Isto sai  da condição de não 

enviesamento da Krigagem.

( )[ ] ( )[ ]xExE K Ζ=Ζ *   e ( )[ ] ( )[ ]xExE SKS Ζ=Ζ * Equação (2.33)

Então:

( )[ ] ( )[ ]xExE SC Ζ=Ζ Equação (2.34)

b) A FA ( )xSCΖ  é isomorfa a  ( )xΖ . Isto ocorre do fato de que o erro da Krigagem da 

simulação ( ) ( )xSx KSS
*Ζ−Ζ  é isomorfo ao erro verdadeiro ( ) ( )xx SS

*Ζ−Ζ  e independente 
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de ( ).* xKΖ  Em outras palavras os variogramas destas duas FA são idênticos, mas não 

necessariamente suas covariâncias.

c) A realização simulada ( )xSCΖ  é condicional a os dados experimentais. Isto se obtém 

por o fato que em os pontos de observação os valores interpolados por Krigagem são 

iguais a os valores medidos.

( ) ( )iMiK xx Ζ=Ζ *  e  ( ) ( )isiKS xx Ζ=Ζ * ,ix∀  ni ,...,1= Equação (2.35)

v). - Métodos de Simulação de Funções Aleatórias mais conhecidas

As aplicações da simulação de FA nos últimos tempos têm adquirido uma importância 

cada vez maior na indústria mineira e petrolífera, em geofísica e hidrogeologia o que faz com 

que esta área da geoestatística seja a que mais ativamente tem-se desenvolvido. Por este fato 

se  tem  diversificado  os  métodos  de  simulação,  e  por  tanto,  tentar  estabelecer  alguma 

classificação sistemática dos mesmos resulta uma tarefa complexa e difícil. 

Uma das características distintivas dos métodos de simulação é se geram diretamente 

simulações  condicionais  ou se  requer  de um processamento  posterior  para  condicioná-las 

usando  Krigagem.  Existe  uma  grande  quantidade  dos  métodos  que  geram  simulações 

gaussianas,  o  que faz com que este  ponto seja  levado em conta.  Alguns dos métodos  de 

simulação segundo estas características e segundo a necessidade ou não de malhas regulares 

podem ser observadas no quadro. 1.

Quadro 1 - Classificação dos métodos de simulação segundo suas características 

Método de Simulação Condicionado Gaussiano
Malha 

Regular
Matricial Sim Sim Não
Espectral Não Sim Não
Bandas Rotativas Não Sim Não
Seqüencial Gaussiano Sim Sim Não
Seqüencial Indicador Sim Não Não
Gaussiano Truncado Sim Sim Não
Annealing Sim Não Sim
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vi). - Métodos do Tipo Gaussiano

Vários métodos de simulação requerem que a FA a simular seja normal multivariada 

ou  simplesmente  multigaussiana.  Tais  métodos  são  chamados  de  gaussianos.  Simulação 

Seqüencial Gaussiana (SSG), a decomposição da matriz de covariância e média móvel são 

alguns exemplos destes métodos. Uma FA gaussiana é única estatisticamente, devido à sua 

simplicidade  analítica  e  pelo  fato  de  ser  uma  distribuição  limite  fato  este  presente  no 

enunciado de vários teoremas analíticos globalmente conhecidos como “teoremas do limite 

central”. (Anderson, 1958).

Pode-se dizer que se um fenômeno espacial contínuo ( )xz  dentro de um domínio A, 

{ }Axxz ∈  , )(  é  originado  pela  soma  de  um  número  (não  muito  grande)  de  causas 

independentes  { } KkAxxyk ,...,2,1,  , )( =∈ , com distribuições espaciais similares, então sua 

lei  de distribuição  espacial  pode ser  modelada  através  de um modelo  de função aleatória 

multigaussiana, ou seja:

∑
=

≈=
K

k
k GaussianoxYxZ

1

)()(  Equação (2.36)

Segundo Deutsch & Journel (1992), a principal restrição para o uso deste modelo diz 

respeito à independência dos termos  )(xYk .  Nas ciências da terra os processos que deram 

origem ao fenômeno que se pretende simular são raramente independentes uns dos outros e 

não  são  aditivos.  Apesar  disso,  os  modelos  multigaussianos  são  compatíveis,  bem 

compreendidos e existe um número grande de situações registradas em que foram aplicados 

com sucesso. Ainda segundo Deutsch & Journel (1992) estas considerações concorrem para 

que  o  modelo  gaussiano  seja  uma  primeira  escolha  a  ser  usada  para  modelar  variáveis 

contínuas, a não que se prove que o seu uso seja inadequado.

Se { }AxxZ ∈  , )(  é uma FA multigaussiana com função covariância )(hCY , então se 

tem segundo (Anderson, 1958):

o Todos os subconjuntos da FA  ( )xZ , por exemplo,  { }ADxxZ ⊂∈  , )( , são também 

multivariada normal.
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o Toda  combinação  linear  de  variáveis  aleatórias  )( ixZ  componentes  da  função 

aleatória ( )xZ  tem distribuição normal univariada, ou seja: ∑
=

=
n

i
ii xZX

1

)(λ  segue a lei 

normal, para quaisquer  n  locais ou pontos de apoio Axi ∈ e para qualquer conjunto 

de pesos iλ .

o Se  duas  variáveis  aleatórias  )( ixZ e )( jxZ não  são  correlacionadas,  ou  seja,  se 

{ } 0)(),( =ji xZxZCov , então elas são também independentes.

o A distribuição bivariada de quaisquer pares de variáveis aleatórias  )( e )( hxZxZ +  é 

normal e perfeitamente determinada pela função covariância )(hCY .

o Todas as distribuições condicionais de qualquer subconjunto de função aleatória )(xZ , 

condicionados às realizações de qualquer subconjunto dela, são multigaussiana. Em 

particular,  a  distribuição  condicional  de  uma  simples  variável  aleatória  )(xZ  

condicionada a ( )xn  dados ( )ixz , é normal e totalmente caracterizada pela sua média e 

variância, que são a média e variância condicionais das variáveis aleatórias dadas nas 

n informações.

No caso de um modelo multivariado normal, a média e a variância da VA em um dado 

ponto  ,x  ),(xZ  são respectivamente iguais à estimativa  )(* xzKS  e à variância de estimativa 

por Krigagem simples  )(2 xKSσ  obtida a partir de uma vizinhança de estimativa do ponto ,x  

constituída por n  dados )( ixz  (Journel & Huijbregts, 1978). A função de repartição ( )zF , ou 

função de distribuição acumulada crescente de  ),(xZ  é então modelada através da seguinte 

função de distribuição acumulada crescente da normal padronizada no ponto x .






 −=
)(

)())(|,(
*

*

x
xzzFnzxF

KS

KS
KS σ

 Equação (2.37)

Estes  métodos  requerem  que  a  função  de  densidade  de  probabilidade  (FDP) 

multivariada da FA ( )xΖ  a simular seja Gaussiana. Como é sabido à maioria dos fenômenos 

de  ciências  na  terra  não  apresentam  histogramas  simétricos  e  muito  menos  gaussianos. 

Portanto encontra-se aqui a primeira dificuldade na hora de aplicar esta classe de métodos.
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A primeira  condição  necessária  para  que  uma  FA  adote  uma  distribuição  normal 

multivariada  é  que  sua  distribuição  univariada  seja  normal.  Isto  quer  dizer  que  há  a 

necessidade de transformar a FA ( )xΖ  de forma que resulte sua FDP normal.

O modo  de  se  obter  isso  é  relativamente  simples.  Se  ( )xY  é  uma  FA com FDP 

univariada ( ) ( )yGyFy =  normal padronizada ( )1,0N , então, tem-se:

( ) ( ) ;pZFyF pZpY ==   [ ]1,0∈∀ p Equação (2.38)

Por conseguinte a transformação seria:

( )( )ZFFy ZY
1−= Equação (2.39)

Na prática os n  dados da amostra de ( )xΖ  são ordenados de forma crescente de seus 

valores:
( ) ( ) ( )nzzz ≤≤≤ ....21 Equação (2.40)

A FDP  acumulativa  de  ( )xΖ  é  dada  por  ( )( ) nkZF K
Z /= .  Então  a  transformação 

correspondente seria:
( ) ( )nkGy k /1−= Equação (2.41)

Este  tipo  de  transformação  é  conhecido  como  anamorfose  gaussiana.  Isto  é  ainda 

insuficiente já que se deveria verificar a normalidade da distribuição bivariada. Em muitos 

casos para fins práticos não é feito a análise exaustiva tomando a decisão de considerar a 

distribuição gaussiana ou se exclui a hipótese e se escolhe outro método de simulação não 

gaussiano. Após realizar a simulação gaussiana aos dados transformados se terá que realizar a 

transformação inversa dos valores simulados obtidos. Na figura. 8 e mostrado um esquema 

geral de como proceder com as simulações do tipo Gaussianas.
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Figura 8 - Esquema geral das simulações de tipo Gaussianas.
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vii). - Simulação Seqüencial

Goovaerts (1997) apresenta a abordagem da simulação seqüencial da maneira relatada 

a seguir 

Seja  ( ){ }NixZ i ,....,1, = um conjunto de variáveis aleatórias definidas em n locais  ix

dentro  de  uma  área  A.  O  objetivo  e  gerar  uma  realização  conjunta  destas  N  variáveis 

aleatórias ( ){ }Nixz i ,....,1, = condicionais a um conjunto de dados ( ){ }nixZ ,....,1, =α .

Inicialmente admita-se que se deseja fazer uma simulação conjunta de valores de z em 

dois locais somente, por exemplo, 1x  e 2x . Pela lei de Bayes, qualquer função acumulada 

bivariada pode ser expressa como sendo o produto de duas funções acumuladas univariadas

( )( ) ( ) ( ){ } .........,Pr,;, 22112121 =≤≤= nzxZzxZobnzzxxF

( )( ) ( )( )nzxFnzxF 1122 ;.1;......... +  Equação (2.42)

Onde o termo ( )1+n  significa condicional aos n  dados ( )αxz  e a realização ( ) ( )ii xzxZ = . 

Esta  decomposição  permite  gerar  o  par  ( ) ( ){ }21 , xzxz em  duas  etapas:  o  valor  ( )1xz  é 

inicialmente obtido a partir de uma amostragem feita sobre ( )( )nzxF 11;  e acrescentado aos n  

dados  ( )αxz ; então o valor de  ( )2xz  é obtido posteriormente a partir de uma amostragem 

sobre ( )( )1; 22 +nzxF .

O  principio  seqüencial  pode  ser  generalizado  para  mais  do  que  dois  locais.  Pela 

aplicação recursiva da lei de Bayes, a função acumulada condicional para um n-ésimo local, 

pode ser escrito como o produto de N funções acumuladas univariadas:

( )( ) ( )( ) ( )( )...2;.1;,....,;,...., 1111 −+−+= −− NnzxFNnzxFnzzxxF NNNNNN

     ... ( )( ) ( )( )nzxFnzxF 1122 ;.1;. + . Equação (2.43)

Onde por exemplo ( )( )1; −+ NnzxF NN  é a função acumulada de ( )NxZ  condicionada 

ao conjunto dos n dados originais e as  1−N  realizações  ( ) ( )ii xzxZ = ,  1,...,1 −= Ni . Esta 
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decomposição  permite  gerar  uma  realização  do  vetor  aleatório  ( ){ }NixZ i ,....,1, =  em  N

sucessivos passos da seguinte forma:

• Modelar a função acumulada para o primeiro ponto ix  condicionada aos n  dados 

originais ( )αxz : ( )( ) ( ){ }nzxZobnzxF ≤= 11 Pr,

• Retirar desta função acumulada à realização ( )1xz  que será um dado condicionante 

para a geração de todas as outras realizações subseqüentes 

• Repetir  estes  dois  passos até  que todos  os pontos  ou nós de uma malha  a  ser 

simulada sejam visitados e gerados valores simulados para cada nó.

Desta forma, para o i-ésimo nó visitado deve-se:

• Modelar a função acumulada  ( )1xZ  condicionada aos  n dados originais  ( )αxz  e 

aos  ( )1−i  valores  ( )jxz  simulados  nos  pontos  anteriormente  visitados 

1,...,1, −= ijx j , através de:

( )( ) ( ) ( ){ }1Pr1, −+≤=−+ inzxZobinzxF ii  Equação (2.44)

• Retirar  de  ( )( )1, −+ inzxF i  uma  realização  ( )ixz  que  se  tornará  um  dado 

condicionante para a geração das realizações subseqüentes.

Este  processo  inteiro  pode  ser  repetido,  por  exemplo,  K  vezes,  gerando-se  K  

realizações da função aleatória  ( )xZ  ou de um vetor de variáveis aleatórias associadas aos 

pontos ou nós de uma malha pertencentes a uma dada região A. Dependendo se as funções 

acumuladas  condicionais  são  determinadas  usando  a  abordagem  multigaussiana  ou 

formalismo  das  variáveis  indicatrizes,  tem-se  respectivamente  o  método  de  simulação 

seqüencial gaussiano ou o método de simulação seqüencial de indicatrizes.

viii). - Métodos seqüenciais

a). Seqüencial Gaussiano

A simulação seqüencial gaussiana de valores de uma variável Z  em N nós ix  de uma 

malha (não necessariamente regular) condicional ao conjunto de dados ( ){ }nxz ,....,1, =αα  se 

procede da seguinte maneira: 
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.1 O primeiro passo é realizar uma anamorfose gaussiana para transformar os dados 

( )αxz  em ( )αxy  para que sigam a lei normal bivariada. Se a binormalidade não é 

aceita,  outro procedimento para se estabelecer  as funções acumuladas  deve ser 

considerado, como por exemplo, através de indicadores.

.2 Fazer  a  análise  estrutural  dos  dados  ( )αxy  a  fim  de  se  determinar  a  função 

covariância ( )hCγ  ou variograma ( )hγγ .

.3 Realizar a simulação seqüencial gaussiana dos dados transformados:

o Em cada nó ix , determinar através de Krigagem simples e usando ( )hCγ  

ou  ( )hγγ ,  os  parâmetros  (média  e  variância)  da  função  acumulada 

gaussiana ( )( )nyxF i ; , As n  informações condicionantes serão os n  dados 

transformados  ( )αxy  e  os  valores  ( )ixy  simulados  nos  nós  visitados 

anteriormente.

o Amostrar ou retirar sobre ( )( )nyxF i ; , o valor simulado ( )ixy e adicioná-lo 

ao conjunto de dados.

o Ir para o próximo nó e repetir os dois passos anteriores.

o Repetir o processo até que todos os nós tenham sido visitados.

4. Realizar  a  transformação  inversa  sobre  os  valores  normais  simulados 

( ){ }Nixy i ,....,1, =  para transformá-los em valores simulados da variável original.

A reprodução do modelo de covariância ( )hCγ  não requer que os sucessivos modelos 

de  função acumulada  sejam gaussianos;  eles  podem ser  de qualquer  tipo  desde  que suas 

médias e variâncias sejam determinadas por Krigagem simples (Journel, 1994 e Goovaerts, 

1997).

Poderia-se  tentar  realizar  uma  simulação  seqüencial  para  variáveis  não  normais 

(simulação seqüencial direta) usando-se a Krigagem simples, mas não se teria controle sobre a 

forma do histograma dos dados simulados (Deutsch, 2002).

b). Seqüencial de Indicatrizes.

Usa-se  a  Krigagem  das  indicatrizes  para  estimar  a  função  distribuição  de 

probabilidade local.  São necessários modelos  de variogramas para cada valor de corte  cz  

especificada pelo usuário, ou como alternativa mais eficiente, mas menos precisa do modelo 
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do semivariograma obtido para o valor de corte correspondente à mediana Mz . Deste trabalho 

foi utilizada a simulação seqüencial gaussiana. Para (maiores informações sobre a simulação 

seqüencial de indicatrizes pode-se consultar, Goovaerts (1997) Deutsch & Journel (1998) e 

Chiles e Delfiner (1999). e Lavra.

2.2. PLANEJAMENTO DE LAVRA 
Estudos conduzidos por Glake (1996) provaram ganhos 23% superiores em fluxo de 

caixa  quando  da  aplicação  adequada  de  novas  metodologias  nas  atividades  de  avaliação 

reservas e planejamento de lavra. Na indústria mineira o planejamento de lavra é feito com o 

objetivo de se extrair racionalmente o minério com qualidades e quantidades requeridas pelas 

usinas de processamento. Para uma mineração de minério de ferro, por exemplo, o controle de 

qualidade  do  teor  de  minério  de  ferro  constitui  um dos  parâmetros  mais  empregados.  O 

planejamento de lavra se realiza a partir da modelagem, pois a Mina real não se conhece até 

que seja exaurida.

Modelar  neste  caso  se  refere  ao  processo  de  obter  equações  matemáticas  que 

expliquem o comportamento espacial de uma variável e com ela estimar ou simular os valores 

da  mesma  em  um  suporte  X  determinado,  onde  X  pode  ser  um  ponto  ou  unidade  de 

seletividade  mineira  (SMU).  Por  tal  motivo,  da  precisão  e  da  qualidade  da  informação 

resultante do processo de modelagem dependem em grande parte a medida da rentabilidade 

do  projeto  mineiro.  A  figura  9  mostra  os  objetivos  e  os  critérios  a  serem  tomados  em 

consideração no Planejamento de Mina.

Critérios Metalúrgicos Critérios Mineiros Características da 

      Jazida

 Resultados esperados Planejamento de Mina  Modelo da Jazida

Figura 9 - Objetivos e critérios no Planejamento de Mina



37

Para sustentar de forma ótima o desempenho de uma empresa sendo ela de mineração 

ou  não,  a  rapidez  de  resposta  na  operação  com  respeito  às  necessidades  do  mercado  é 

fundamental. Devido ao fato de que na mineração, precisa-se de que o planejamento de lavra 

leve a ações precisas, corretas e rápidas para a operação de lavra, a estimativa de recursos ou 

reservas minerais constitui um passo fundamental na análise econômica dos empreendimentos 

mineiros. O propósito das empresas é a sobrevivência em um contexto de mineração global e 

competitiva.  Na  mitigação  e  controle  dos  riscos  inerentes  na  atividade  mineira,  o  risco 

geológico é o principal risco presente.

O conceito do planejamento de lavra gerou diferentes definições por parte dos autores 

podendo ser considerado o planejamento de lavra como:

 Uma promessa produtiva.

 Processo da engenharia de minas que transforma o recurso mineral no melhor bem 

produtivo.

 Uma adaptação às inevitáveis mudanças nos ciclos.

 Uma atitude mental e trabalhista, mais que uma técnica.

 Um estilo de direção.

 Uma decisão ou escolha prévia.

 Uma crença ou desejo de que algo aconteça.

 A antecipação do possível futuro.

 Não confundir o desejo com a realidade.

Projetar  ou planejar significa antever o futuro e isto deve ser feito  nos estudos de 

mineração com o grau de precisão necessário. Aos estudos de avaliação de reservas e com 

base  nestes,  seguem os  projetos  de  mineração  a  nível  básico  (conceitual)  e  detalhado.  O 

planejamento  deve,  portanto,  ser  uma  ferramenta  útil  na toma  da  decisão.  Neste  sentido, 

segundo Plá et al. (2001) as etapas que se devem seguir são basicamente:

 Determinação dos objetivos de lavra a serem conseguidos;

 Mapear os objetivos em sub-objetivos específicos em tempo e dimensão;

 Desenvolver alternativas possíveis;

 Comparação entre as diferentes alternativas;

 Valorização das alternativas em tempo;

 Valorização das alternativas em orçamentos;

 Escolha provisional da alternativa mais conveniente;
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 Medição das conseqüências adversas dessa alternativa;

 Tomada de decisão;

Entre as alternativas possíveis não se deve confundir o que queremos com aquilo que é 

isto significa claramente não confundir o desejo com a realidade. Planejamento, em linhas 

gerais  no  negócio  da  mineração,  está  baseado  no  foco  da  produção  de  bens  minerais, 

dividindo as operações em duas: a Cadeia de Valor Mineral (CVM) e o sistema inter–relações 

supervisionadas de sistema de gestão (ERP). O propósito de Planejamento de Lavra é prover 

subsídios  para  o  engenheiro  de  minas  decidir  sobre  a  capacidade  de  lavrar  determinadas 

unidades de lavra do depósito a partir de teores estimados (Peroni, 2002). Salienta-se, porém, 

que  existem,  a  partir  do  primeiro  momento  em  que  são  tomados  os  dados  amostrais, 

incertezas a respeito do modelo geológico que deve ser considerado ao se projetar uma cava e 

desenvolver a lavra. 

Esta questão é bem importante  na hora de tomar a decisão de lavrar  determinadas 

áreas com alto risco, que pode influenciar o alcance das metas de produção. Assim, um plano 

de operação deve ser decomposto em períodos trimestrais  e mensais.  Desta forma, para a 

execução do planejamento, é necessário ter os seguintes programas:

1. Programação das reservas lavráveis: um inventário detalhado das toneladas com suas 

respectivas  locações  (nível  do  bloco)  com o  grau  de  certeza  ou  probabilidade  de 

desvio,  tanto das  quantidades  lavradas  no ano anterior,  como das previstas  para o 

próximo  programa  de  lavra  e  aquelas  novas  reservas  achadas  com as  respectivas 

informações incluídas.

2. Programação de equipamento e meios.

3. Programação de pessoal e infra-estrutura

4. Programação de produção, orçamentos e cronograma de atividades.

2.2.1. PARÂMETROS PARA O PLANEJAMENTO DE MINA.

O planejamento e o desenho de lavra em mineração, basicamente devem estabelecer 

os seguintes parâmetros iniciais para começar a se trabalhar em um projeto de lavra de uma 

mina nova ou em ampliação de uma mina existente:

Função de Taxas de Produção:  está baseada nos estudos estatísticos realizados. A 

equação é denominada formula de Taylor:
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( ) ( )2,01**15,0/ 75,0 ±= RanomtTaxas  Equação (3.1)

Onde, R é a tonelagem anual a se lavrar.

Relação Estéril Minério  ( )REM :  relação máxima de  3m de estéril por tonelada de 

minério, que por certo, é uma função da geometria da mina e de parâmetros geotécnicos que 

determinam à segurança da operação.

Taxa de produção:  é um dos parâmetros que influi mais claramente no estudo da 

viabilidade. A definição de taxa ou escala a ser lavrada depende da quantidade de minério 

extraído ou produzido por ano. Esta taxa é influenciada pelo mercado, que indica a produção 

anual a ser comercializada. Evidentemente, certos fatores técnicos condicionam, não somente 

a taxa mínima pela capacidade dos equipamentos, como também o incremento da produção 

que não é gradual, especialmente no processo de concentração do minério onde as unidades 

de britagem, moagem e beneficiamento têm capacidades limitadas que condicionam o nível 

ideal de produção.

Vida Útil: são os anos de lavra das reservas medidas e demonstradas ou, os anos para 

o período considerado do plano curto médio e longo prazo.

O  conceito  de  vida  útil,  por  sua  vez,  é  o  resultado  da  divisão  das  reservas 

comprovadas pela taxa de produção.

2.2.2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DE LONGO PRAZO

É importante definir  o critério inicial  de avaliação de projetos de lavra.  A questão 

estratégica que pode inviabilizar muitas vezes um projeto refere-se a se fazer uma correta 

valorização da jazida mineral. Trata-se do processo que passa a ser um critério exigido pelos 

investidores,  na apreciação  do investimento  a  ser  realizado.  A utilização  de códigos  para 

avaliação de jazidas é uma prática contínua em países como Estados Unidos e Austrália. Esta 

prática  passou  a  ser  exigida  concomitantemente  com  a  validação  de  profissionais 

especializados em avaliação de reservas.

O  Planejamento  Estratégico  corresponde  à  alta  direção  da  empresa  e  age 

fundamentalmente  sobre  os  produtos  da  empresa.  Segundo  Calder  (2002),  o  objetivo  do 

planejamento estratégico na mineração é definir os planos de extração no curto e longo prazo, 

os quais permitem atingir os objetivos da empresa. Isto considera não só os grandes objetivos 

como também os planos, a captação de recursos e os meios para consegui-los. Uma decisão 
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estratégica de curto prazo poderia ser, por exemplo, para uma mina por falta de lucratividade 

em um determinado momento, voltar a lavrá-la quando as condições de mercado tivessem 

mudado.

O planejamento de longo prazo é normalmente operacional, pois projeta as operações 

de lavra em um determinado período de tempo, desenvolvendo uma seqüência de extração do 

minério  e  estéril  ate  os  limites  da  cava  final,  dentro  da  cava  final.  Existem três  passos 

principais para a criação de um Plano de Lavra em uma mina a céu aberto.

1. Desenho do limite da cava;

2. Desenhos das fases de lavra dentro do limite final.

3. Seleção  de  equipamentos  e  determinação  de  taxas  e  seqüências  de  extração  por 

bancada e fase.

Segundo Plá et al. (2001) o Planejamento Estratégico está baseado na mudança das 

condições externas sobre as quais se desenvolve a empresa durante toda a vida da mina. Essas 

podem ser: o tempo, as condições econômicas, os custos, operacionais, os custos de capital, 

taxas de juros e os aspectos reguladores, enquanto, o planejamento de longo prazo considera 

as atuais operações para o futuro, como um resultado da dimensão no tempo, possibilitando 

uma seqüência  de lavra dentro do limite  final  da cava.  As diferenças  entre  Planejamento 

Estratégico e de Longo Prazo são apresentadas no quadro 2

Quadro 2 - Diferenças entre Planejamento Estratégico e Planejamento a Longo Prazo.

Característica Estratégico Longo prazo

Do problema ou objetivo Problemas novos estruturais Problemas com alguma estrutura
Importância da experiência 

prévia
Pouca Pouca a muito

Natureza da informação 

base
Quantitativamente Mais quantitativa e dados conhecidos

Perspectivas no tempo Do futuro até hoje De hoje para o futuro
Horizonte 15 a 20 anos 3 a 5 nos
Foco Alta direção (Poucas pessoas) Direção executiva (Muitas pessoas)
Executores Alta direção (Poucas pessoas) Direção executiva (Muitas pessoas)

Sistema
Falta sistemática, mas domina o 

conteúdo.
Forma com domínio de procedimento

Técnicas e ferramentas Poucas, embora utilizadas. Muitas e muito utilizadas

Utilizações principais
Identificar as mudanças e adequar e 

expandir a empresa em função delas

Colocar e coordenar os recursos 

integrais. Integrar as comunicações e 

criar equipes
Fonte: Pla et al. (2001).
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i). - Considerações gerais de cava final e o fluxo de caixa 

Antes  de definir  considerações  de desenho,  é  importante  mencionar  o  conceito  de 

análise de sensibilidade, definida como procedimentos que servem para conhecer a influência 

de uma mudança no valor de algum dos parâmetros ou variáveis, (investimentos, custos de 

operação, vida da mina e outros) sobre os diferentes índices que medem a rentabilidade do 

projeto. Valor Líquido Presente (VPL), Taxa de Retorno do Investimento (TIR). 

Assim esta análise identifica as variáveis que têm uma influência maior nos resultados 

frente a distintos graus de erro da estimativa (Bustillo, e Jimeno, 1997), ajudando a decisão de 

realizar estudos mais profundos das variáveis criticas, com a visão de melhorar as estimativas, 

reduzir  o grau de risco e buscar estratégias de atuação para poder melhorar a informação 

geológica.

A etapa seguinte de desenho da cava final é um procedimento iterativo. Inicialmente é 

realizada uma otimização dos limites econômicos, baseada na maximização dos benefícios, 

executada sobre um modelo mineralizado constituído por blocos tridimensionais regular. Os 

algoritmos mais utilizados são: Método do Cone Flutuante (Método Heurístico) e Método de 

Lerchs Grossmam (Método rigoroso).

Um seqüenciamento pode ser desenhado, tendo em conta uma série de alternativas de 

transporte ou taxas de produção. O requisito de equipamentos para cada uma das opções pode 

ser  estimado  para  realizar  uma  análise  de  fluxos  de  caixa  para  o  processo  global.  As 

localizações dos limites econômicos da cava são dependentes dos aspectos relacionados com 

o fluxo de caixa, sendo necessário avaliar outros limites econômicos, para assim determinar a 

sensibilidade do fluxo de caixa com os limites exatos da cava, segundo mostrado na figura 10.

A flexibilidade  é  o elemento estratégico  chave no desenvolvimento  de um plano de 

lavra. Este pode ser conseguido desenvolvendo a mina de acordo com uma série de cavas 

expansivas no tempo. No caso das condições econômicas mudarem, é possível modificar o 

desenho das futuras fases. 
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Figura 10 – Seção transversal de uma cava, mostrando três fases e suas localizações depois 
do 2º e 5º ano (Calder, 2002).

Não existe  restrição  alguma  a  respeito  do  limite  final  da  cava.  Cada  fase  deve  ser 

suficientemente  extensa  para  poder  permitir  que  as  operações  de  lavra  sejam  eficientes 

(Calder, 2002).

ii). - Seqüenciamento de Lavra no Planejamento de Longo Prazo.

O seqüenciamento de lavra envolve o desenvolvimento de uma seqüência de extração do 

minério  e  estéril  dentro  do limite  final  da cava.  O objetivo é  definir  uma  seqüência  que 

consiga atingir da melhor forma possível os objetivos de produção da empresa.

Segundo Calder, (2002), Bustillo, (2000) Pla et al, (2001), os objetivos do planejamento 

de lavra e abrangência em mineração, são os seguintes:

1. Oferecer aos clientes internos uma visão antecipada de toda a evolução do processo 

produtivo da mina (lavra);

2. Integrar a exploração geológica (pesquisa) até a lavra, oferecendo uma grande carga 

de informações referentes a custos e qualidade de minério a ser lavrado ao longo da 

vida da jazida;

3. Oferecer à operação de lavra, caminhos alternativos para a execução de sua tarefa 

dando suporte e informações pertinentes;
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4. É vital uma postura pró-ativa, de modo a auxiliar a operação de lavra. Participar 

ativamente de todos os projetos envolvidos na operação da mina, como por exemplo, 

novos investimentos de transporte e layout da cava.

Neste contexto, o planejamento de lavra a partir de uma cava final otimizada onde todos 

os blocos  possuem beneficio.  Isto  é feito,  normalmente,  dentro de espaços confinados  ou 

avanços operacionais,  denominados “Pushback”.  Onde cada um desses “Pushback” atende 

uma determinada taxa de produção para a mina. No interior destes Pushback são elaborados 

os planos anuais e trimestrais de lavra. A figura 11 mostra o número de “Pushback” al que 

cada bloco pertence.

Figura 11 - Avanços operacionais (“Pushback”) por blocos, (Gemcom Surpac, 2007)

2.2.3. PLANEJAMENTO DE CURTO PRAZO

Após a conclusão do planejamento de longo prazo e garantido o controle de qualidade 

do material ao longo da vida da mina, segundo Faria (2003), a etapa seguinte é planejar com 

horizontes mensais e semanais.

Os  procedimentos  propostos  nas  rotinas  de  planejamento  de  curto  prazo  são  os 

seguintes:

1. Identificação e separação de blocos referentes ao período que se deseja trabalhar no 

curto prazo, o primeiro ano do planejamento de longo prazo;
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2. Preparação e exportação do modelo de blocos para o programa de curto prazo 

tendo-se em consideração a aderência do modelo.

3. Definição da produção desejada e as variáveis de controle. 

4. Definição de parâmetros operacionais,  tais como números de frentes de lavra, 

disponibilidade de equipamentos, rendimento e produtividade destes;

5. Execução do planejamento de curto prazo.

Para a melhor visualização da abrangência do modelo de curto prazo, apresenta-se o 

diagrama  de  atividades  da  figura  12  para  a  execução  do  planejamento  de  curto  prazo, 

mostrando  a  contribuição  das  informações  geológicas  (análise  do  pó  da  perfuratriz  e 

mapeamento  geológico).  Desta  forma,  gera-se  uma  atualização  do  programa  de  extração 

(programa de extração mensal ou semanal) e, assim, obtém se um programa de alimentação 

da usina com um menor grau de incerteza.

Figura 12 - Diagrama do planejamento de curto prazo

De forma mais específica, planejamento de lavra de curto prazo requer a consideração 

de  muitas  variáveis  e  suas  complexas  inter-relações,  como por  exemplo:  as  espessuras  e 

variabilidades  das  camadas,  características  físicas  e  químicas  dos  materiais,  condições  de 

superfície (vegetação, drenagens, construções, estradas), estruturas geológicas, seletividade da 

lavra,  taxa  de  produção,  localização  de  aqüíferos,  geometria  e  continuidade  do  depósito, 
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relações  de  estéril/minério,  clima  e  restrições  políticas  da  área  do  depósito  seleção  de 

equipamentos e políticas ambientais cada vez mais rigorosas (Sewald, 2000).

A cava final representa a envolvente maior que maximiza o beneficio operacional da 

porção da mina  a  ser lavrada.  Como esta  envolvente  é uma função de todas as variáveis 

técnicas do projeto de lavra, o benefício é calculado, e as reservas variam constantemente com 

o melhor conhecimento da jazida. Esta situação tem resultado do planejamento ao longo prazo 

onde  se  prioriza  a  maximização  do  lucro  ou  metal  (Chaudsson,  2005).  Tais  discussões 

induzem a realizar programações operacionais,  determinando novas seqüências detalhadas, 

usando uma maior informação operacional.

Pelas múltiplas variáveis que influem no planejamento de curto prazo aparece à nova 

concepção  de  aprimoramento  de  técnicas  de  operacionalização  de  áreas,  que  estão 

relacionadas  à  fase de translação dos planos de longo prazo para curto prazo (mensal  ou 

semanal).

2.2.4. PLANEJAMENTO DE LAVRA OPERACIONAL

A função principal da programação operacional é gerar planos semanais, respeitando-se 

o  critério  do  maior  beneficio  econômico  gerado  no  planejamento  ao  longo  prazo  e  os 

objetivos de produção (operacionais).  Neste contexto,  essas programações,  incorporando a 

experiência do planejador e os novos modelos de blocos, levam a uma melhor escolha de 

blocos por bancadas. Entretanto, as múltiplas fases que poderiam ser geradas numa cava onde 

existem múltiplos avanços operacionais “Pushback” podem ser programadas tão facilmente 

quanto uma unidade pequena.

2.2.5. CONTROLE DE TEORES NA LAVRA 

Na etapa de preparação ou desenvolvimento da operação da lavra, aparece um dos 

problemas mais importantes da mineração moderna, e não só da mineração a céu aberto, mas 

de  qualquer  método  de  lavra,  que  é  o  controle  de  qualidade  do  minério  a  ser  lavrado, 

garantindo que ele se mantenha homogêneo, já que as usinas de beneficiamento, cada vez 

mais, requerem de minério com qualidade constante para o processamento.

Denomina-se controle de teores a quantidade de elementos vendáveis ou penalizáveis 

contidos num volume ou toneladas a lavrar na mina. Na realidade o controle de teor tem como 
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intuito  dar  ênfase  em confirmar  os  teores,  ou  seja,  ter  melhor  controle  da  variabilidade. 

Atualmente, conseguir a quantidade de minério necessário com uma menor incerteza do seu 

conteúdo  é  um  objetivo  primordial,  porque  manter  os  volumes  e  ritmo  da  operação  é 

relativamente fácil através dos equipamentos de grande capacidade e da disposição de uma 

frota suficiente  que,  desta forma,  provê as toneladas horárias necessárias para alimentar a 

usina. Garantir teores do minério, talvez seja o maior desafio do planejamento da moderna 

mineração, ou seja, garantir os teores do concentrado (Calder, 2001).

i). - Controle da Qualidade do Teor 

Um controle  importante  é conseguir  um controle  rigoroso da qualidade de teor  do 

produto que vem da mina  antes de ser processado pela  usina ou vendido.  Este  teor deve 

incluir os necessários e corretos procedimentos de amostragem e de análise em laboratório. 

Assim, pelo fato da mineração de grande escala lidar com teores baixos e grandes tonelagens 

movimentadas, requer uma maior quantidade de amostras e, em muitos casos, até complexos 

sistemas de controle. 

O verdadeiro  controle  da  qualidade  dos  teores  na  mina  nasce  a  partir  da  fase  da 

exploração efetuada pelos geólogos no processo de avaliação das reservas, onde se terá que 

marcar as pautas essenciais da distribuição espacial dos distintos elementos contidos na mina 

a lavrar; onde se indicara os passos essenciais a serem tomados em conta pelo pessoal na lavra 

(Pla  et  al.,  2001),  que  determine  as  variações  estruturais  e  litológicas,  as  variações 

metalúrgicas e tipos de minério.

ii). - Controle da qualidade do teor nas frentes de lavra 

O controle de teores nasce da questão apresentada na figura 13, onde, na maioria dos 

casos  na  mineração  a  céu  aberto,  o  controle  da  qualidade  do  minério  está  baseado  na 

amostragem nos próprios furos de produção ou de desmonte que, tem suficiente volume para 

conseguir a quantidade representativa nos bancos da mina por parte do pessoal de controle de 

teores. 

Após a coleta, enviam-se amostras ao laboratório de análise química para que depois 

de serem analisadas, sejam retornadas para a área de planejamento e de controle da mina e aí 

serem introduzidas  no  inventário  informatizado  com suas  respectivas  coordenadas  e  suas 

profundidades.  Isto  representa  um  incremento  substancial  de  informação  à  malha  de 

sondagem, o qual permite aplicar as ferramentas geoestatística para determinar e conhecer o 
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teor médio da região que será lavrada com suficiente antecipação no planejamento a curto 

prazo.

É  precisamente  a  variável  tempo  que  costuma  falhar  neste  processo,  por  isto  é 

recomendável  um  suficiente  adiantamento  temporal  na  atualização  da  informação  do 

planejamento ao longo prazo.

Figura 13 – A questão do controle de teores

Por  exemplo,  seria  ideal  ter  a  informação  da  análise  das  amostras  dos  furos  de 

desmonte com um adiantamento de um mês, ou seja, as perfurações para o desmonte teriam 

que  se  realizar  com um mês  de  antecedência  do fogo.  Infelizmente  esse  procedimento  é 

impraticável pelo dinamismo com que são desenvolvidas as operações de lavra. Portanto, a 

rapidez na análise e processo da informação influiria no tempo de análise dos cenários das 

frentes de trabalho, realizando, muitas vezes, simulações com informações mais acuradas. As 

condições  estruturais  da  forma  de  fraturas  do  maciço  podem dar  lugar  a  misturas  entre 

minério  e  estéril,  o  que  é  conhecido  como  fator  de  diluição  e  pode  influir  na 

representatividade das amostras.
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O controle de teores tem como objetivo; além de melhorar o conhecimento das frentes 

de  trabalho,  aplicar  técnicas  e  procedimentos  para  separar  o  estéril  do  minério,  o  qual  é 

denominado como seletividade, fato que se deve incrementar ao máximo e assim, reduzir a 

diluição do minério. Se a diluição é maior que o desejável, é necessário incrementar o detalhe 

das amostras, por exemplo, amostrar os furos de desmonte com intervalos de cada 5 metros de 

comprimento  em  uma  bancada  de  10  metros.  No  caso  de  que  a  mina  apresente  uma 

variabilidade de teor alta e complicada, pode-se chegar a ter uma malha de furos de sondagem 

inferior aos furos de perfuratriz.

2.3. ERROS É INCERTEZAS NOS PROJETOS MINEIROS 
Segundo  Rozman  (1998),  100%  das  estimações  de  recursos  ou  reservas  são 

equivocadas, embora algumas sejam menos equivocadas que outras. A utilização das técnicas 

geoestatísticas  como ferramentas  na modelagem,  de estimativa e análises de incertezas  na 

Indústria Mineral empregam conceitos que nem sempre são entendidos pelos usuários finais. 

A figura 14 mostra a complexidade das fontes de incertezas que envolvem o modelo 

financeiro e que impactam projeto de mineração.

Figura 14 - Fontes de Incertezas em Projetos Mineiros (Kazakidis, V.N. e Scoble, M.; 2003. 
Adaptado)
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O conceito do erro pode-se considerar como a diferença entre um valor medido e o 

valor correto. Em problemas de modelagem estocástica não se pode ter essa abordagem, pois 

quando  são  utilizados  modelos  para  obter  estimativa,  não  se  tem  certeza  do  valor  real, 

somente valores potenciais para o atributo. Assim, sem uma possibilidade de determinação do 

erro nestas circunstâncias, pode-se introduzir o termo que melhor se ajusta: incertezas.

O conhecimento  incompleto  do recurso (jazida mineral),  e  a  ausência  de todos  os 

elementos que influenciam as variáveis de interesse desencadeiam sempre em incerteza. Na 

fase da construção dos modelos na maioria dos projetos mineiros os elementos considerados 

significativos são os capitais, custos de operação, previsão do preço do metal, escolha de taxas 

de descontos. No entanto, a reserva, fonte primária e potencial da incerteza, é freqüentemente 

desconsiderada.  Uma das  metas  do presente  trabalho  é ressaltar  o impacto  das  incertezas 

imersas nas diferentes etapas dos projetos mineiros, em especial, no Planejamento de Mina. 

Os  riscos  associados  na  mineração  são  variados  e  complexos,  onde  a  fonte 

predominante  de  incerteza  é  o  corpo  mineral  (Snowden  et  al.,  2002).  A  atividade  de 

mineração difere da maioria dos outros negócios pelo fato de que o conhecimento do produto 

é baseado essencialmente em estimações, as quais por sua natureza envolvem um grau de 

incerteza. 

2.3.1. PRECISÃO E ACURÁCIA 

No contexto técnico os termos de precisão e acurácia são utilizados com o mesmo 

significado. Porém, na geoestatística se evidencia a diferença entre os dois termos. Técnicas 

geoestatísticas são usadas para construir modelos probabilísticos de incerteza sobre valores 

verdadeiros  não  conhecidos.  A  qualidade  desses  modelos  probabilísticos  permite  ter  um 

melhor  conceito  de  precisão  e  acurácia.  Uma  distribuição  é  dita  acurada  se  dado  algum 

intervalo de probabilidade, ela contém a resposta verdadeira. Por exemplo, Deutsch e Journel 

(1992) utilizaram intervalo de probabilidade de 95%, enquanto Gotway e Rutherford (1994), 

80%.

Uma estimação com precisão e acurácia de recursos e reservas minerais é critica em 

todas as indústrias de mineração sem distinção de tamanho ou do tipo de minério (Annels, 

1991; Stone e Dunn, 1996; Sinclair e Vallée, 1998; Stephenson e Vann, 2001; Goldsmith, 

2002).
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A precisão é avaliada diretamente pela dispersão da distribuição, o que permite uma 

melhor comparação de algoritmos,  assim se pode obter uma melhor precisão quanto mais 

estreita é a distribuição.

 Uma condição mínima para acurácia é que a técnica utilizada leve em consideração os 

elementos ou informações relevantes.  No contexto de validação do modelo probabilístico, 

Deustch,  (1997)  propôs  definições  específicas  de  acurácia  e  precisão  utilizando  uma 

abordagem  tipo  validação  cruzada,  uma  vez  que  a  avaliação  da  acurácia  requer  o 

conhecimento do valor real. 

2.3.2. INCERTEZAS EM ESTIMATIVA DE RECURSO/RESERVA 

MINERAL

Os  relatórios  de  estimação  de  recurso  e  reserva  geralmente  contêm  informações 

simples referentes ao teor e tonelagem para a quantificação da incerteza inerente potencial na 

estimação. Neste caso a ênfase é dada na incapacidade inerente para estimar as cifras exatas 

com a informação disponível em vez de algum erro sistemático ou prejuízo nas estimações. 

Raramente limites de confiança e níveis de precisão são citados e, se são considerados, quase 

sempre não levam em consideração todos os fatores ou elementos que geram incertezas nas 

estimações de tonelagem e teor. São quatro, os processos qualitativos que têm impacto na 

incerteza do recurso/reserva a saber:

o Definição do corpo de minério;

o Interpretação geológica;

o Estimação do recurso;

o Estimação da reserva mineral e Planejamento da Mina.

Para  superar  as  incertezas  e  os  erros  associados  com  cada  um  dos  processos 

qualitativos mencionados foi colocado na forma de uma tabela um resumo das atividades que 

permitiriam minimizar as incertezas e erros envolvidos em cada etapa, e também são citadas 

algumas  referências  de  autores  citadas  Morley  et  al  (2003)  em que  abordam com maior 

detalhe o assunto. Estes resumos são apresentados nos quadros 3, 4, 5,6.
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i). - Definição do Corpo Mineral

Dentro da etapa de definição do corpo mineral são consideradas as atividades que se 

relacionam  com  a  definição  da  geometria  e  características  geoquímicas  do  recurso.  São 

levadas em consideração as atividades associadas à delimitação do corpo de minério a um 

nível de detalhe para classificar o recurso como medido ou indicado. Portanto, incluem-se 

neste estágio as atividades de realização de furos de exploração para estabelecer as dimensões 

do corpo minério, descrição dos furos, amostragem, análise das amostras e compilação dos 

dados para a construção de uma base de dados robusta e válida.

Quadro 3 - Atividades chaves no processo de definição do corpo de minério.

Atividades chaves do 

processo
Estágios

Mapeamento Litológico, geoquímico, estrutural, e mapeamento geotécnico.
Perfuração Plano de perfuração, registro de perfuração.
Amostragem Determinação dos métodos de amostragem.
Reconhecimento (surveying) Topo do furo, profundidade do furo, conversão de malhas.
Descrição dos furos Geologia, recuperação, informação geotécnica apropriada.
Análise de dados Preparação e análise de amostra
Massa específica Método de determinação da massa especifica
Manutenção da base de dados Entrada e transcrição da base de dados

Referências úteis
Pitard (1993), Francois-Bongarcon (1991), Shaw et al (1998),
Lipton (1997), Hartley (1994), Gilfillan (1998), Neuss (1998),
Pitard (1998), AusIMM 1992

A atividade que tem o maior potencial para afetar o resultado final de um projeto de 

mineração é o método de amostragem. A prática inapropriada da amostragem, manipulação, 

preparação de amostras, uma inadequada prática analítica ou uma representação fraudulenta 

têm uma relevância significativa, que podem conduzir a erros técnicos os quais geram baixos 

níveis de precisão e acurácia (Gilfillan, 1998).

ii). - Interpretação Geológica

Tendo coletado  informações  sobre  a  localização  dos  tipos  litológicos,  estruturas  e 

afloramentos,  se  procede  à  interpretação  geológica  e  geoquímica  dos  dados  para  gerar  o 

modelo geológico.  Uma compreensão  da geologia  regional  e familiaridade com o tipo da 

mineralização e controles estruturais melhoram a qualidade de interpretação geológica.
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Este  estágio  envolve  a  idealização  do  corpo  mineral  e  seu  controle  geológico 

tridimensional,  bem como, a definição de controles de fatores tais como características de 

tipologia, reológicas e estruturais. 

O defeito mais comum na interpretação geológica nesta parte é a dificuldade para se 

modelar tridimensionalmente todas as características do corpo mineral,  especificamente os 

fatores que controlam a mineralização

Quadro 4 - Atividades chaves no processo da interpretação geológica.

Atividades chaves do 

processo
Estágios

Gerenciamento da base de dados Integração de dados de topografia, amostras e geologia.
Criação digital do modelo Modelagem da superfície tridimensional
Modelamento geológico Modelagem litológica e estrutural
Análise geoestatística Análise e definição da relação espacial dos dados.
Definição dos domínios Identificação dos controles da mineralização 

Referências úteis Isaaks and Srivastava (1989), Bischoff and Morley (1994),
Snowden (1996), Snowden and Snowden (1988), Snowden (1993).

A maior parte dos modelos é obtida pela união das interpretações em seção ou planta, 

o que resulta em interpretações que nem sempre coincidem tridimensionalmente. É essencial 

que características geológicas sejam modeladas e usadas apropriadamente para direcionar o 

processo de estimativa de recursos. 

iii). - Estimativa de Recurso

As atividades  envolvidas  na  estimativa  de recurso  estão  principalmente  associadas 

com  a  interpolação  de  dados  e  a  estimação  do  teor  e  tonelagem  do  recurso.  Têm-se 

disponíveis  diferentes  técnicas  para  o  estudo,  o  uso  delas  depende  muitas  das  vezes  da 

familiaridade  que  se  tem com alguma dessas  técnicas  ou por  política  da empresa.  Numa 

situação ideal se deveria usar a informação das características geológicas do corpo mineral 

junto com uma análise estatística e geoestatística para determinar o melhor método para a 

interpolação do teor dentro do modelo geológico.

Segundo Morley et al (2003), as atividades que mais causam problemas durante este 

processo são:

• A escolha da técnica de estimação do teor (processo de modelamento matemático) e 

sua aplicação.
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• A determinação da massa específica.

O nível de incerteza referente à estimação do teor depende das decisões tomadas em 

relação ao método de modelagem matemático. Isto inclui escolha entre interpolação em duas 

ou três dimensões, entre técnicas de seções versus modelagem de blocos, entre técnicas de 

interpolação aplicáveis, na utilização de teor de corte (Snowden 1996). As decisões tomadas 

nesta etapa refletirão automaticamente na estimação do teor e tonelagem do recurso.

Quadro 5 - Atividades chaves no processo da estimação do recurso.

Atividades chaves do 

processo
Estágios

Análise de dados Definição de domínios, compósitos e código de dados.
Análise geoestatísticas Definição de parâmetros de modelagem
Modelamento de volume Definição de limites para estimação de densidade e teor.
Estimação  Por exemplo, através de Krigagem ordinário ou de Indicadores.

Referências úteis
Isaaks and Srivastava (1989), Vann and Sans (1995), Snowden (1993 and 
1996), Glacken (1996), Glacken and Blackney (1998), Journel and Huijbregts 
(1978), Deutsch and Journel (1997).

A determinação da massa específica é requerida para cada tipologia existente possível 

de ser lavrada.  Este é comumente o pior fator  técnico em uma base de dados do recurso 

(Gilfillan 1998). Os erros usualmente de mais ou menos 10% são transmitidos diretamente 

para a estimação da tonelagem e conteúdo de metal os quais geram altos níveis de incerteza. 

Uma classificação inapropriada de recursos apresenta um significante potencial  gerador de 

incertezas.

iv). - Estimativa de Reservas e Planejamento de Mina

Tendo  desenvolvido  o  modelo  do  recurso,  os  parâmetros  econômicos  podem  ser 

aplicados para obter a reserva mineral, permitindo em seguida realizar o desenho (design) da 

mina. O processo da estimação da reserva mineral consiste na definição detalhada das partes 

do recurso que podem ser economicamente extraídas. O processo de otimização deve ocupar-

se de todo tipo de consideração gerencial,  financeira,  geológica,  de engenharia  de minas, 

metalúrgica, geotécnica e operacional. 

O máximo valor presente líquido (NPV) é considerado como uma base de referência 

para  o  processo  de  otimização  (Tulp,  1997).  O  estágio  final  é  o  planejamento  e 

seqüenciamento da lavra, que depende do método de lavra e do equipamento a ser usado. 

Outros  fatores  que  devem ser  considerados  durante  o  planejamento  é  a  capacidade  de  se 
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manter a alimentação da usina em tonelagem e teor, a necessidade de blendagem, a realização 

de trabalhos geotécnicos e operação de decapeamento.

Quadro 6 - Atividades chave no processo de estimação da reserva mineral e planejamento de 

mina.

Atividades chaves 

do processo
Estágios

Otimização
Determinação de custos operacionais, custos de capital, preço do metal, 
recuperação, diluição, perdas de minério, taxa de desconto, considerações 
geotécnicas.

Desenho de mina Projeto dos alargamentos e dos trabalhos de desenvolvimento subterrâneo, ou de 
taludes e rampas de acesso em minas a céu aberto.

Seqüenciamento Planos de curto e longo prazo.

Referências úteis 
Lane (1988), Whittle (1997), Tulp (1997), Schofield and Rolley
(1997), Seymour (1998), Elliott et al (1997).

Custos operacionais e de capital podem ser estimados com razoável precisão baseada 

em experiências  passadas,  taxas  de contrato,  ou de informações  de  projetos  similares  em 

atividade. Valores que apresentam estimações menos acuradas são as referentes à diluição e 

perda de minério.  O seqüenciamento inadequado irá impactar o valor presente líquido,  ao 

invés das receitas, no entanto, em algumas situações, pode resultar em não se ter  minério 

liberado suficientemente para uma alimentação consistente da usina de processamento, o que 

afeta a recuperação. Os resultados obtidos no estudo feito por Morley, et al; (2003) mostram 

que faixas reais de impactos das incertezas sobre o potencial gerador de renda estariam em 

torno de 30% para mais ou para menos. Por isso é importante ter em consideração estes erros 

no processo de análise financeira ou estudo de viabilidade. 

A consideração  de erros e  incertezas  durante  a fase da estimação e  os  estudos de 

viabilidade são críticos, mas úteis na fase de valoração e controle do teor em curto prazo. 

Certos erros gerados no estudo de viabilidade permanecem ao se completar os estudos de 

estimação.  Estes  erros podem gerar problemas  significativos  na etapa de reconciliação  de 

reserva com produção mina.
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2.3.3. ANÁLISE DAS INCERTEZAS E ERROS NOS PROJETOS DE 

MINERAÇÃO 

As abordagens e as técnicas selecionadas na construção de modelos geológicos por 

simulação geoestatística para uma abordagem do risco na avaliação de um projeto mineiro 

onde se considera as incertezas para modelar a distribuição dos resultados financeiros utilizam 

uma faixa de possíveis valores para cada variável. 

A figura 15 ilustra conceitualmente como as maiores incertezas de um projeto mineiro, 

em um estágio de viabilidade, podem ser relacionadas utilizando métodos de análise de risco 

padrão.

Figura 15 - Abordagem conceitual tradicional da análise de risco
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 Esse método modela a distribuição de respostas econômicas avaliadas por critérios de 

rentabilidade, tomando repetidas realizações na distribuição de probabilidade de cada variável 

e recalculando o modelo econômico para cada caso.

O modelo econômico médio e a probabilidade de alcançar esse valor serão dados pela 

distribuição modelada a partir das múltiplas alternativas geradas. O maior problema destes 

estudos é que as relações entre variáveis  não são consideradas,  pelo fato  de que elas são 

complexas e dificilmente conduzidas ao se aplicar correlações ou funções matemáticas entre 

as  distribuições  das  variáveis  (Thwaites,  1998).  Na  figura  16  Dowd  (1994)  propõe  uma 

análise de estudo do risco mais adequado em projetos mineiros.

Figura 16 - Proposta de Dowd para análise de risco em projetos de mineração

O processo de análise segundo essa abordagem consiste em:

o Estabelecer o modelo de teores, custos e preços.

o Efetuar o projeto de mina e seqüenciar a lavra baseado nesse cenário.

o Calcular  o retorno financeiro,  avaliado pelo critério  de rentabilidade  selecionado e 

armazenar esse valor;

o Repetir  o  processo n vezes  variando o modelo  geológico  de teor/  qualidade,  e  os 

valores de custo e benefício a cada iteração. Diferentes modelos são gerados usando 

métodos de simulação geoestatística:
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o Usar  os  resultados  econômicos  para  construir  uma  distribuição  de  respostas  para 

viabilidade do projeto.

A abordagem se mostra bastante interessante uma vez que são utilizadas técnicas de 

simulação geoestatística para avaliar o impacto sobre o planejamento da lavra. 

Quando se espera  que  um modelo  mapeie  as  flutuações  espaciais  considerando-as 

mais importantes  do que acuracidade de um modelo,  faz-se uso de técnicas  de simulação 

estocástica.  Simulação  condicional  (Journel,  1974)  tem  sido  cada  vez  mais  utilizada  na 

indústria mineira para tratar a incerteza e aumentar o entendimento do risco. A interpretação 

de controles geológicos, distribuição de teores, continuidade de mineralização e espaçamento 

dos dados junto com o algoritmo de simulação selecionado têm influencia na interpretação da 

variabilidade (Deutsch, 1998; Goovaerts, 1997; Coombes et al., 2000).

A vantagem da utilização de simulação estocástica sobre métodos de estimativa (IQD, 

Krigagem)  é  que  esta  permite  a  reprodução  dos  parâmetros  estatísticos  (histograma, 

variograma) inferidos a partir dos dados. Conseqüentemente os modelos ou realizações têm 

uma aparência  mais realista do que um mapa atenuado gerado por métodos de estimativa 

(Goovaerts, 1998, Chiles & Delfiner, 1999).

A distribuição dos valores (histogramas) correspondentes a um conjunto de realizações 

provê  uma  medida  das  incertezas  resultante  da  falta  dos  conhecimentos  do  fenômeno  e 

propriedades  físicas  a  serem  modeladas.  Essa  distribuição  freqüentemente  referida  como 

espaço  de  incerteza  pode  ser  utilizada  na  análise  de  risco  ou  no  processo  de  tomada  de 

decisões. Simulação pode ser executada utilizando um variado número de técnicas, as quais 

diferem  nos  fundamentos  do  modelo  de  função  aleatória  (multigaussianos  ou  não 

paramétricos),  na  quantidade  de  informação  que  pode  ser  levada  em consideração  e  dos 

requerimentos computacionais  (Myers,  1996, Srivastava,  1996; Deutsch & Journel.  1998). 

Como enfatizado por Goovaerts (1998), resultados específicos gerados por um algoritmo não 

podem ser produzidos por outro, conseqüentemente a escolha de um algoritmo de simulação 

torna-se chave na caracterização do fenômeno ou propriedade em estudo.

Sabe-se  atualmente  que  algoritmos  de  simulação  que  utilizam  propriedades  de 

modelos  de  função  randômicas  (RF)  multigaussiana  tendem a  gerar  realizações  que  não 

apresentem  correlação  significativa  dos  valores  extremos  (Goovaerts,  1998,  Gómez-

Hernandez & Wim, 1994; Journel & Alabert, 1988), assim como o algoritmo de simulação 
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seqüencial  gaussiana  (sGs)  conduz  a  interpretações  otimistas  reduzindo  o  espaço  de 

variabilidade dos modelos. Porém os algoritmos multigaussianos, apesar de suas restrições, 

são os mais aceitos e utilizados na indústria mineira.

Simulação estocástica fornece uma maneira de incorporar vários tipos de incerteza na 

predição de um sistema. Normalmente apenas pouca informação está disponível a respeito do 

parâmetro  de  interesse,  mas  na  função  de  transferência  requer  um  mapa  detalhado  da 

distribuição espacial deste parâmetro. Amostragem exaustiva necessária para obter tal mapa é 

usualmente  inviável.  Uma  alternativa  é  gerar  realizações  do  campo  randômico  que 

compartilhem a informação do parâmetro de interesse.

Comparações  entre  os  diferentes  algoritmos  foram  realizadas  por  alguns  autores 

(Gotway & Rutheford 1994; Journel & Alabert, 1989; Deutsch & Journel, 1992) por tanto 

muitos algoritmos de simulação estocástica podem ser utilizados para construir as realizações 

e  cada um deve resultar  em diferentes  parâmetros  estatísticos  e  feições  espaciais  para  os 

campos randômicos gerados. A simulação estocástica tem sido amplamente aceita como um 

método apropriado à determinação da incerteza associada à predição do comportamento de 

funções aleatórias (RF). Os teores de um dado metal em um painel de lavra podem ser vistos 

como uma distribuição  espacial  de uma variável  aleatória  Z(u),  onde Z é função de suas 

coordenadas (u). Um conjunto de valores obtidos por amostragem, dentro desse painel de 

lavra, pode ser interpretado, probabilisticamente, como uma realização de uma RF definida 

por uma função de distribuição F(z) (histograma) e por uma função de covariância C(h) ou 

variograma. A simulação estocástica é um processo utilizado para construir realizações dessa 

classe de RF que sejam modelos equiprováveis da distribuição espacial da variável aleatória 

Z(u) Godoy (1997). Ao invés de simplesmente produzir um único mapa com valores ótimos 

produzidos por um método de interpolação ou estimativa, o método de simulação estocástica 

gera  n  mapas  com igual  probabilidade  de  ocorrência,  comprometendo-se  a  reproduzir  os 

parâmetros estatísticos dos dados amostrais (histograma e variograma), onde a combinação 

desses modelos permite que se acesse a incerteza a respeito de Z(u).

Como já foi mencionado um mapa gerado por simulação estocástica terá as seguintes 

características:

o Os dados das amostras serão honrados (simulação condicional) em suas posições.
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o O histograma dos valores simulados reproduz o histograma dos dados desagrupados o 

modelo de covariância C(h) é reproduzido.

A extensão ou o tamanho do espaço de incerteza depende de vários fatores segundo, 

Deutch & Jorunel (1998) e Goovaerts (1997):

o A  quantidade  (número  e  dados  condicionantes)  e  qualidade  das  informações  de 

entrada disponíveis. Quanto mais dados são usados para condicionar as realizações, 

mais  similares  ao  modelo  adotado  tornam-se  as  estatísticas  das  realizações.  A 

definição dos critérios de busca define quais os dados iniciais e simulados que devem 

ser considerados dentro da vizinhança de cada ponto a ser simulado.

o Da função de transferência utilizada, tais como simuladores de fluxo ou processos de 

recuperação de danos ambientais.

o Do algoritmo específico  utilizado para gerar as realizações.  Conforme o algoritmo 

usado varia a amplitude das flutuações ergódicas.

o Do número  de  realizações:  (Bonato,  2002),  recomenda  começar  com um número 

pequeno de realizações e incrementar esse número até que os momentos estatísticos 

possam ser caracterizados como ergódicos Analogamente, Deutsch & Journel (1998) 

estabelecem  que  esse  número  deva  ser  tal  que  permita  mapear  a  incerteza  dos 

parâmetros em estudo Rossi (1994) investigou o número de realizações na reprodução 

do histograma e do variograma e ressalta o fato dessa reprodutibilidade aumentar com 

o  incremento  do  número  de  realizações,  sendo  que  os  algoritmos  de  simulação 

seqüencial  gaussiana  permitiriam  atingir  um  patamar  de  estabilização  mais 

rapidamente do que os algoritmos baseados em simulação de indicadores.

o Dos parâmetros  de variograma e das dimensões  da malha (grid)  da simulação.  As 

flutuações  ergódicas  dos  variogramas  das  realizações  são  importantes  quando  a 

amplitude do modelo variográfico for grande em relação ao tamanho da área simulada, 

particularmente se o efeito pepita for pequeno.
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Capitulo 3: Estudo de Caso
3.1. INTRODUÇÃO 

Para  o  desenvolvimento  deste  trabalho  se  precisava  de  uma  base  de  dados  que 

permitisse por em prática as técnicas a serem utilizadas e assim se poder mostrar os impactos 

e as vantagens na utilização das técnicas de análise geoestatística para a quantificação das 

incertezas. O estudo de caso foi desenvolvido com a base de dados da Mina do Germano 

fornecida pela empresa SAMARCO Mineração S.A. Germano é um projeto de mineração que 

teve início no ano 1977 e que por razões de ordem técnica e econômica, o projeto foi fechado 

no ano 1999, sem ter sido exaurida em sua totalidade as reservas indicadas e inferidas. Na 

atualidade, com a expansão do mercado e a demanda do minério de ferro estima-se que seja 

viável economicamente reativar  a lavra em Germano.  Tomando-se como base o banco de 

dados da Mina do Germano estão sendo desenvolvido estudos para se avaliar a recuperação e 

reativação da mina. Pretende-se utilizar este trabalho como suporte para o desenvolvimento de 

trabalhos de pesquisa programados para 2008. 

3.2. HISTÓRICO
 A  SAMARCO  Mineração  S.A.  é  um  empreendimento  integrado  de  lavra, 

concentração e beneficiamento do minério de ferro, transporte do concentrado por mineroduto 

pelotização e exportação. Na atualidade a SAMARCO Mineração S.A. é uma associação entre 

a  Companhia  Vale  e  a  Broken Hill  Properties  /  Billiton  –  BHPBILLITON.  O minério  é 

lavrado e concentrado em uma usina,  que está  localizada junto á Mina de germano,  com 

capacidade para 12 milhões de toneladas/ano. Este mineroduto conduz o minério até Ponta de 

Ubu onde está localizada a usina de pelotização e um terminal marítimo com capacidade de 

128  milhões  de  toneladas/ano.  Os  produtos  comercializados  pela  empresa  são  pelotas  e 

concentrados  para pelotização  a  maior  parte  dos clientes  localizam-se na Europa,  Oriente 

médio, Ásia e América latina. O projeto SAMARCO Mineração S.A. orçado em pouco mais 

de 600 milhões de dólares, na atualidade é a quarta maior produtora de minério de ferro do 

Brasil  com uma  produção  na  ordem de  12  milhões  de  toneladas  de  run-of-mine  (ROM) 

anualmente. 
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3.3. LOCALIZAÇÃO DA MINA EM ESTUDO. 
A Mina do Germano se localiza no Complexo Minero Alegria, município de Mariana, 

na  porção  leste  do  Quadrilátero  Ferrífero  -  Minas  Gerais,  nas  seguintes  coordenadas 

geográficas.

20º 11’ 30’’ – Latitude sul

43º 30’ 00’’ – Latitude norte

Cota de 900 m acima do nível do mar.

A Mina do Germano ate a capital do estado, Belo Horizonte, o acesso se da por a 

estrada asfaltada, BR 101 cobrindo uma extensão de 150 km; cerca de 40 km de Ouro Preto e 

de  25  km  da  cidade  de  Mariana.  A  figura  17  apresenta  a  localização  geográfica  das 

instalações da Mina do Germano através de uma representação esquemática, sem escala.

3.4. GEOLOGIA REGIONAL E LOCAL.

3.4.1 Geologia Regional 

A  Mina  do  Germano  localiza-se  na  porção  leste  do  Quadrilátero  Ferrífero  e  as 

unidades ocorrentes na área da mina e próximas a esta são representadas pelos Supergrupo 

Rio das velhas e Minas 

Segundo Almeida (1976) e Ladeira (1980), dentre outros autores, o Supergrupo Rio 

das Velhas compõe-se de um “greenstone belt” arqueano, em cuja parte basal ocorre o Grupo 

Nova Lima e, na parte media superior o Grupo Maquiné. Sobrepondo esta unidade, por falhas 

de empurrarão encontra-se o Supergrupo Minas que, segundo Alkimin (1995), divide-se nos 

grupos Caraça/Itabira e Piracicaba, sendo este o ultimo o mais novo. 

Dos litotipos  citados  estão presentes  os  xistos arqueanos do Grupo Nova Lima os 

quartzitos da formação Moeda e filitos da formação Batatal, do grupo Caraça, os itabiritos e 

filitos  da  formação  Cauê  do  Grupo  Itabira  e  os  filitos  da  formação  Sabará  do  grupo 

Piracicaba, da base para o topo estratigráfico.

3.4.2. Geologia Local 

O corpo de minério da Mina do Germano posiciona-se estrategicamente fisicamente 

no  grupo  Itabira  da  série  Minas,  com  direção  preferencial  norte  sul  mergulho 

aproximadamente de 45º para leste. Ocupa uma área equivalente a 0,6 Km² com eixo maior 
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medindo em torno de 1200m de comprimento por 500 m de largura. 

Figura 17 - Localização das instalações da mina de Germano
Fonte: SAMARCO Mineração

Trata-se da única mina de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero que não possuí 

corpos de hematita compacta associados ao material brando. Na área da Mina, ocorre uma 

faixa de itabiritos e filitos dolomíticos da formação Cauê, sobreposta a filitos da formação 

Sabará e sotopostas a quartzitos da formação Moeda, filitos do grupo Nova Lima e Canga. 
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Em planta, a faixa apresenta forma de arco com concavidade voltada para leste. Seus 

mergulhos, caindo para leste configuram uma estrutura geral de amplia sinfonia aberta. De 

oeste para leste, a faixa de Formação Cauê consiste de:

o Um nível inferior de Itabirito, mais largo e espesso a sul, estreitando-se e adelgaçando 

para norte;

o Um nível intermediário de filito dolomítico, mais largo e espesso a norte, estreitando-

se e adelgaçando para sul até desaparecer;

o Um nível superior de itabirito recoberto a leste por canga.

3.4.3 Gênese da Jazida. 

A gênese do minério da Mina do Germano envolve dois processos consecutivos. O 

primeiro,  denominado  concentração  residual,  foi  responsável  pelo  amolecimento  do 

itabirítico,  por dissolução a  lixiviação  de quartzo.  Posteriormente,  à concentração residual 

ocorreu o processo de enriquecimento supergênico,  que ocasionou a hidratação da porção 

superficial do minério rico. Com este comportamento, o teor em ferro do minério diminui, 

progressivamente, a partir da superfície, variando de 67% até cerca de 30%. Segundo Guild 

(1960), a dissolução ocorre através da solubilização de pequenas quantidades de material, no 

contacto entre os grãos, sendo fatores influentes no processo, a composição da rocha original, 

o pH da solução aquosa atuante e a porosidade. 

Assim  mesmo  segundo  Dorr  &  Barbosa  (1963)  consideram,  ainda,  como  fatores 

importantes, a fisiografía e a textura da rocha. 

As evidências que levam a tal conclusão sobre a gênese dos corpos de itabirito friável 

(rico) e do minério hidratado originado a partir deste, são:

o Posicionamento  destes  paralelamente  a  superfície  basal  da  canga  que  a  capeia, 

constituindo uma carapaça;

o O mergulho da formação ferrífera e favorável a encosta mais muito mais forte que o 

declive dessa.

Estas  evidências  levam  a  conclusão  de  que  as  águas  de  porções  mais  elevadas 

viajaram paralelamente a antiga superfície de erosão, de fraco desnível para leste e que, por 

rebaixamento progressivo, atingiram a cota de aproximadamente 1000 metros.
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3.4.5 Tipologia

O  minério  da  Mina  do  Germano  é  constituído  por  oito  tipos  de  minério, 

fundamentalmente com base em características químicas, associadas ao comportamento físico 

individual para cada tipo. Os limites de teores foram definidos segundo critérios químicos 

visando atender as  necessidades operacionais de lavra e concentração. Os teores médios de 

cada  tipo  são  apresentados  na  tabela  abaixo,  expressando  os  teores  em  porcentagem  de 

PePPCOAlFe ..,, 32 .

Tabela 1 – Teores do minério tipologia expressada em percentagem. 

Nº. TIPOLOGIA % Fe % 32OAl % PPC % P COR

1 A 62,5 3,33 2,3 0,035
2 B 62,5 1,77 4,10 0,069
3 Cr 62,9 1,01 0,81 0,023
4 CI 55,0 0,78 0,44 0,018
5 CP 46,4 0,83 0,50 0,022
6 D 39,4 0,85 0,42 0,021
7 IM 31,4 0,68 0,47 0,026
8 IF 42,0 1,12 1,44 0,078

i). - Minérios Hidratados 

o Tipo  A.  -  Minério  rico,  com  Fe ≥ 60%,  32OAl ≥ 2,5%  e  1,5%  ≤ PPC  ≤  2,5% 

apresenta distribuição real na porção sul e centro sul da mina recoberto na maioria das 

vezes por canga alóctone capeada por laterita.

o Tipo B. -  Compreendem minério  rico,  Fe ≥ 60%,  PPC ≤ 2,5% e 1,0%  ≤ 32OAl ≤  

2,5%. Capeado geralmente por canga rica ocorrente na porção norte e nordeste da 

mina.

ii). - Minérios não Hidratados

o Tipo CR. - Apresenta teor de ,Fe superior a 60% e 32OAl e PPC  com limite máximo 

de 1,5%. Sua consistência e usualmente pulverulenta, sendo raro conservar a estrutura 

bandeada do itabirito original, Como os hidratados são francamente controlados pelas 
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direções  estruturais  paralelas  com  a  linha  topográfica,  seguindo  a  zona  de 

enriquecimento supergênico, predominando na porção superior da mina

o Tipo CI. -  Minérios com teor de ferro de Fe entre 50 e 59%, comumente freáveis e 

brandos,  com o quartzo em grau de desagregação mais  acentuado que as palhetas 

especulares  de  hematita,  sendo  comum  o  aspecto  “chapinhas”  quebradiças  de 

espessura milimétrica. Tem distribuição generalizada na mina.

o Tipo CP. -  Abrange os teores de  Fe  entre 45% e 49% extremamente friáveis, com 

desmonte  facilitado  devido à  reduzida  consistência.  O processo de desagregação e 

intenso, gerando “chapinhas”. Tem distribuição generalizada na mina.

o Tipo D.-  Dentre os minérios pobres,compreende de maior dureza sendo freqüente o 

uso de explosivo para seu desmonte. Apresenta teores de  Fe  entre 35 e 41%, com 

ampla distribuição na mina. Apresenta baixo grau de desagregação correspondendo ao 

material que melhor preserva as características estruturais.

o Tipo  IF.  -  Designado  itabirítico  fosforoso  por  apresentar  elevado  teor  de  fósforo 

acima de 0,10%,  PPC < 6%, abrangendo teores de  Fe em larga faixa de 35 a 55%. 

Sua distribuição geralmente acompanha inferior e lateralmente a massa de minérios 

hidratado ou às vezes intercalado na proximidade de zonas fraturadas e contatos de 

lapa.  A abundância  de  quartzo  sacaróide  fornece  consistência  e  é  acentuadamente 

friável.

o Tipo IM. -  Caracterizado como itabirito marginal, abrange teores de  Fe inferiores a 

35% e baixos valores de  PPC .  Distribui-se próximo aos contatos estruturais  entre 

itabiritos e filitos dolomíticos de lapa. Apresenta dureza compatível com os minérios 

tipo D e desenvolve “chapinhas” alongadas e endurecidas.

3.5.  PROCESSO DE BENEFICIAMENTO 
As principais etapas do processo de beneficiamento do minério são britagem, moagem 

deslamagem,  flutuação  convencional,  remoagem,  flutuação  em coluna  e  bombeamento  de 

concentrados através de um mineroduto de 396 km de extensão, a partir de Mariana em Minas 

Gerais, até a localidade de Ponta Ubu, município de Anchieta, no Estado do Espírito Santo. 

As etapas do processo de pelotização podem ser resumidas em recebimento e filtragem 



66

de polpa concentrado proveniente do bombeamento por mineroduto, pelotamento e queima 

das pelotas a capacidade atual de produção é de cerca de 12 milhões de toneladas de pelotas e 

dois milhões de toneladas de pellet feed. 

Para atender às especificações de qualidade física das pelotas a um ritmo de produção 

de 12 milhões de toneladas anuais, o processo de pelotização da SAMARCO Mineração está 

ajustado para  receber  concentrados  provenientes  do  processo  de  beneficiamento  que 

apresentem teores médios da ordem correspondente aos mencionados na tabela 2. Devido à 

recuperação metálica global do processo de beneficiamento, o atendimento a especificação 

nos concentrados exige que o processo de lavra produza minérios cujo teor médio se encontre 

entre os valores apresentados na tabela 2 estes valores se referem às faixas de teores utilizados 

hoje na mina de Alegria 6.

Tabela 2 - Conteúdo de mineral por tipologia expressada em percentagem. 

Substâncias Teor (% por volume de mineral)

Fé 43 – 45
PPC 2,6 – 2,7

P 0,041 – 0,048
32OAl 0,32 – 0.35

3.6. BASE DE DADOS.

3.6.1. Furos de sondagem e Perfuratriz

Os trabalhos  de  pesquisa  geológica  para  avaliação  de  depósito  de  germano  foram 

conduzidos em três etapas sendo que na primeira objetivou-se a parte mais superficial da mina 

visando minério  mais  rico,  com teor  acima  de 60% .Fe  Nesta  fase,  foram executados  os 

levantamentos geológicos e topográficos de detalhe e abertura de trincheiras, galerias e poços.

Posteriormente,  já  com a  finalidade  do  aproveitamento  do  minério  mais  pobre  e, 

portanto, mais profundo, retomou-se a pesquisa com abertura de novos poços e sondagens a 

diamante. Na primeira etapa foram abertas sete trincheiras na encosta W de corpo num total 

de 184,35m, poços de 4m a 42m de profundidade num total de 382,50m e abertura de galerias 

de 1,5m de largura e 2,0m de altura variando o cumprimento de 14m a 99m num total de 

258,0m.
6Mina de Alegria, de propriedade da SAMARCO Mineração S.A 
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Na segunda etapa foram executadas  sondagens de diamante numa malha de 200 x 

200m, num total de 5,720m, abertura de poços com 7m a 41m de profundidade num total de 

280m e novas  galerias  num total  de  374,0m.  A terceira  etapa  consistiu  na perfuração  de 

aproximadamente 4000 metros de sondagens programados para um melhor conhecimento da 

jazida, e caracterizar o minério, os novos furos de sondagem vertical com testemunhador 

duplo móvel com diâmetro interno de 50,08 mm em uma malha amostral regular no plano 

XY. O resumo de todos esses trabalhos de pesquisa e análise mineralógica dos testemunhos 

de sondagem dos furos de sonda rotativa vertical nas malhas de pesquisa de 100 x 100m, e 50 

x 50m, ao longo das direções norte-sul (NS) e leste-oeste (EW) serão utilizados neste estudo. 

Também foram utilizadas as análises mineralógicas referente a furos de perfuratriz de 

pré-lavra de curto prazo verticais de 12m de profundidade, na malha de 10 x 25m também ao 

longo das direções NS e EW. O diâmetro de furos é de cerca 3” e a recuperação superior a 

80% tanto para sonda como para perfuratriz. A metragem é o número total dos elementos de 

pesquisa utilizados na região selecionada são apresentados na tabela 3, e figura 18 onde as 

amostras  regularizadas  estão  totalizadas  separadamente  para  furos  de  sonda  e  furos  de 

perfuratriz. Hás justificativas para esta separação são:

 A primeira se deve a natureza da amostra obtida, já que, embora o cumprimento do 

testemunho de sondagem regularizado e a profundidade dos furos de perfuratriz sejam ambos 

iguais (12 m.), assim mesmo como os diâmetros dos furos em ambos os casos são próximo 

em tamanho, para os furos de sonda a estrutura do material a ser analisado é preservada, ao 

passo que a perfuratriz destrói esta estrutura, gerando uma amostra pulverizada. A segunda 

justificativa se deve a localização preferencial dos furos de perfuratriz, que será mostrada a 

traves da figura 19.

Tabela 3 - Resumo da Amostragem (Poços, Trincheiras, Sonda e Perfuratriz) 

Campanha Poços Trincheiras Sonda Perfuratriz Metros

I 20 7 ------- ----------- 566,85m
II 30 8 40 ----------- 5.720,00m
III ---- ------ 77 2.543 34.516,00m

Total 50 15 117 2543 40.802,85m
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Figura 18 - Resumo de metros perfurados de furos de sonda e perfuratriz

Figura 19 – Topografia em 3D mostrando a localização dos furos de sonda e perfuratriz
Fonte: SAMARCO Mineração

3.6.2. Topografia

As informações topográficas estão no sistema de coordenadas UTM - SAD 69. A reserva foi 

calculada  com base topográfica  de 29/12/1999 (Figura 20) Topografia  da mina:  contendo 

informação sobre a cava atual, acessos.
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Figura 20 - Topografia atual 1999
Fonte: SAMARCO Mineração

3.7. METODOLOGIA PROPOSTA

A  metodologia  proposta  nesta  Dissertação  considera  diferentes  procedimentos  de 

estimativa,  por  Krigagem  ordinária,  tomando-se  como  base  as  diferentes  tipologias 

juntamente com as informações de PPCOAlFe ,, 32  e  ,P  correspondentes a análise química 

dos furos de sondagens é informações de análise química de pó de furo de para controle de 

lavra. A referida informação é constituída por furos com diferentes cumprimentos no caso dos 

furos de sonda entre (5 – 320m.) e os furos de perfuratriz de 12m. As principais etapas da 

metodologia são:

• (i) -  Compilação dos dados amostrados da área de estudo, definição do suporte de 

trabalho,  regularização  das  amostras  e  analises  estatística  preliminar  das  variáveis 

PPCOAlFe ,, 32  e ,P  (sondagem e furos de perfuratriz);

• (ii) - Realização da análise estrutural já que com ela caracterizaremos as estruturas 

espaciais  (variogramas)  das variáveis  PPCOAlFe ,, 32  e  ,P  utilizando os dados de 

furos de sonda, perfuratriz e também juntando sonda com perfuratriz, obtendo assim 

os modelos geoestatísticos para as funções aleatórias que se estudam;
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• (iii)  -  Estimativas  por  Krigagem  ordinária  das  variáveis  PPCOAlFe ,, 32  e  ,P  

utilizando-se as amostras de furos de sondagem para o calculo das diferentes tipos de 

reservas;

• (iv) - Estimativas por Krigagem ordinário da variável  Fe do banco no nível 964 da 

Mina  em  estudo  utilizando  para  isso  os  dados  de  furos  de  sonda  e  perfuratriz, 

conjuntamente.

• (v) - Simulação estocástica da variável Fe  para o banco do nível 964 com a finalidade 

de  se  procurar  caracterizar  as  incertezas  envolvidas  na  estimativa  de  funções  de 

recuperação (tonelagem, quantidade de metal, teor médio e beneficio).

De  forma  resumida  pode-se  dizer  que  a  metodologia  utilizada  no  estudo  de  caso 

constou basicamente dos quatro principais procedimentos:

o Revisão e analise de banco de dados; 

o Definição dos limites do corpo mineral, construção do modelo geológico do corpo 

mineral;

o Análise estatística e geoestatística e estimativa do recurso;

o Simulação seqüencial gaussiana.
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Capitulo 4: Estudo de Simulação Geoestatística 
Aplicado em Planejamento de Lavra.

4.1. DESENVOLVIEMNTO E TRATAMENTO DE DADOS

4.1.1. VALIDAÇAO DO BANCO DE DADOS

O  banco  de  dados  geológico  da  Mina  do  Germano  utilizado  neste  trabalho  foi 

exportado do software Gems na forma de quatro tabelas:  tabelas collar,  tipologia,  assay e 

survey.  Sabe-se  que  a  verificação  da  consistência  da  base  de  dados  é  uma  etapa  muito 

importante  uma  vez  que  serve  de  embasamento  para  todos  os  trabalhos  subseqüentes  de 

geologia  e  planejamento.  Por  isso  os  dados  geológicos  da  Mina  do  Germano  foram 

sistematicamente checados e validados. Os trabalhos de checagem e validação realizados para 

cada tabela são mencionados a seguir:

Tabela Collar (Hole-id, Coordenada x, Coordenada y, Coordenada z e length)

o Checagem dos comprimentos da tabela collar com as outras tabelas;

o Validação posicional: verificação da aderência das bocas do furo de sondagem de uma 

determinada campanha às topografias do ano.

Tabela Survey (Hole-id, from, to, azimuth e inclinação)

o Checagem dos comprimentos da tabela survey com a tabela collar 

o Auditoria de intervalos: Checagem de amostras faltantes, sobrepostas ou incoerentes.

Tabela Tipologia (hole-id, from, to, tipologia e rocktype)

o Checagem dos comprimentos da tabela tipologia com a tabela collar.

o Auditoria de intervalos: Checagem de amostras faltantes, sobrepostas ou incoerentes.

o Checagem da coerência entre descrição e código da tipologia adotada;

Tabela Assay (hole-id, from, to, length, tipologia, rocktype, .,, 32 PPCOAlFe  e P .

o Checagem dos limites dos campos numéricos;

o Checagem da correspondência entre as varias informações desta tabela e os intervalos 
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das amostras respectivas.

o Auditoria de intervalos: Checagem de amostras faltantes, sobrepostas ou incoerentes.

o Identificação de amostra única;

o Compatibilidade entre tipologia descrita e análise química.

o Checagem  se  tabela  assay  respeita  os  contatos  litológicos  descritos  na  Tabela 

Tipologia:

o Checagem do banco com os laudos originais do laboratório;

o Checagem de amostras com resultados iguais;

o Checagem  da  recuperação  do  testemunho:  só  foram  considerados  aqueles  com 

recuperação > 80%, ou aqueles verticais sem registro de recuperação por intervalo.

Porem  todos  os  dados  forem  condensados  em  uma  planilha  única  e,  depois  de 

validados, repassados para um banco de dados no software Gemcom Surpac e Isatis para o 

modelamento geológico e análise geoestatística respectivamente. 

4.1.2. REGULARIZAÇAO DAS AMOSTRAS

A  figura  21  mostra  o  histograma  dos  comprimentos  dos  testemunhos  não 

regularizados dos furos de sonda. 82 testemunhos sem informações de análise química não 

foram considerados neste histograma. Pode-se observar que o banco de dados validado da 

Mina do Germano é heterogêneo quanto ao número de intervalos que apresentam informações 

de teores. 

A  composição  ou  regularização  das  amostras  em  intervalos  regulares  de  mesmo 

comprimento é necessária,  a fim de que se possa tratar  geoestatisticamente amostras com 

mesmo suporte e com comprimento em conformidade com condições reais de lavra.

O  histograma  da  figura  21  mostra  que  a  maioria  da  amostras  apresentam  um 

comprimento  igual  a  8  ou  12 metros.  Como a  maioria  dos  bancos  de  lavra  da  Mina do 

Germano tem uma altura de 12m, escolheu-se este valor como o comprimento do suporte da 

regularização.
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Figura 21 - Histogramas dos furos de sonda não regularizados

Realizou-se então uma regularização de compósitos com 12 metros respeitando-se as 

diferentes tipologias. Na regularização foram utilizados somente amostras que apresentarem 

comprimentos entre 6 e 12m. Como resultado dessa regularização se obteve um total de 702 

compósitos regularizados.

Não  houve  necessidade  de  se  regularizar  as  amostras  referentes  aos  furos  de 

perfuratriz, pois todas elas já se encontravam associadas a um suporte de comprimento igual a 

12m.

4.1.3. ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS AMOSTRAS REGULARIZADAS 

Os intervalos  regularizados  foram analisados  visando-se caracterizar  os  parâmetros 

estatísticos e as distribuições amostrais para as variáveis  PPCOAlFe ,, 32  e P  . A figura 22 

mostra os histogramas das variáveis PPCOAlFe ,, 32  e P  provenientes dos furos de sonda e 

perfuratriz.  Pode-se  notar  as  formas  semelhantes  entre  os  histogramas  nos  dois  suportes 

havendo variações principalmente nas freqüências de cada classe.
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Figura 22 - Comparativos de histogramas entre compósitos de furos de sonda e furos de 
perfuratriz para as substâncias .,, 32 PPCOAlFe  e P .

4.2. ANALISES E INTERPRETAÇOES 

4.2.1. MODELAMENTO GEOLÓGICO 3D.

Para  a  realização  de  estimativas  dos  teres  médio  de  blocos,  para  as  variáveis 

.,, 32 PPCOAlFe  e ,P  foi necessário fazer o modelamento geológico de toda a jazida a partir 

das informações dos furos de sonda disponíveis, já que por se tratar de uma mina que teve 

suas atividades paralisadas no ano de 1999, não se tinha mais registros referentes à geologia 

dos diferentes níveis da mina. 

No  modelamento  geológico  do  depósito  utilizaram-se  os  métodos  tradicionais  de 

interpretação  em seções  verticais  e horizontais  e  construção dos sólidos  por extrusão dos 

polígonos  das  seções  horizontais.  As  tipologias  consideradas  no  modelamento  geológico 

tridimensional  da Mina do Germano se encontram na tabela.  1.  Estas  tipologias  possuem 

características geológicas, químicas e/ou geotécnicas, que permitem sua individualização para 

o modelamento, além da escala de ocorrência mínima necessária para sua representação no 

modelo. 

i).- Seções Geológicas verticais

Foram interpretadas 14 seções verticais espaçadas a 100m.segundo a direção EW. Para 

a  interpretação  das  seções  verticais  foram utilizados  dados  geológicos  de  sondagem e  o 
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mapeamento de superfície de 1999. 

Na  interpretação  das  seções  as  informações  geológicas  provenientes  dos  furos  de 

sonda  que  se  encontram  até  50  metros  de  uma  dada  secção  foram  consideradas  como 

pertencentes à seção mais próxima. 

A figura 23 mostra uma seção vertical gerada com base nas informações de furos de 

sonda mostrando os corpos de minério e suas respectivas tipologias segundo os códigos da 

tabela 1.

Figura 23 - Seção vertical – seção 800 (códigos da Tabela 1).

ii).- Seções Geológicas Horizontais

Foram interpretados 10 planos horizontais distantes 12m uns dos outros. Para estas 

interpretações foram utilizados os traços das seções verticais de sondagens. Abaixo uma seção 

geológica horizontal correspondente ao nível 964 (Figura 24). 

4.2.2. SÓLIDOS GEOLÓGICOS

Os sólidos foram gerados a partir da extrusão dos polígonos interpretados nas seções 

horizontais. Esse método foi escolhido devido à alta complexidade do modelo que se reflete 

na diversidade litológica e geométrica dos corpos, permitindo atualizações mais freqüentes. A 

figura 25 mostra o sólido geológico do corpo do minério incluindo as deferentes tipologias. 
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Figura 24 - Plano horizontal nível 964. (códigos da Tabela 1)

Figura 25 – Sólido geológico incluindo todas as tipologias
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4.2.3. VALIDAÇÃO DO MODELO

Para  fazer  a  validação  do  modelo  geológico  foram  utilizados  recursos  visuais  e 

volumétricos. Uma vez finalizadas as interpretações nas seções, foram gerados os traços das 

seções  horizontais  e  analisados  nas  seções  verticais  para  verificar  se  haviam  polígonos 

identificados erroneamente. 

4.2.4.  MODELO DE BLOCOS

Definiu-se  um  modelo  de  dimensões  proporcionais  à  distribuição  dos  furos  e 

espaçamento das seções geológicas, e que atendesse à demanda de planejamento de longo 

prazo. 

O modelo possui as seguintes dimensões:

Tamanho dos blocos: 10 x 25 x 12m; (x,y,z)

Número de blocos: Linhas =190, Colunas = 63 e Níveis = 64.

Origem: Este = 2764800, Norte = 344750 e Nível = 550 (coordenadas do vértice do 

canto inferior esquerdo correspondente ao bloco mais a esquerda e mais inferior do modelo de 

blocos).

Rotação: 0°

O modelo de blocos foi formatado na estrutura Gemcom Surpac, sendo as informações 

relativas às variáveis de controle das variáveis .,, 32 PPCOAlFe  e P  .

Atributos litológicos provenientes do modelamento geológico foram correlacionados 

através da codificação dos blocos, onde para cada agrupamento de estrato se associou um 

código correspondente. As seções horizontais foram utilizadas para a geração dos modelos de 

blocos. Os códigos litológicos foram “carimbados” de acordo com a identificação dos sólidos 

provenientes dos níveis geológicos, conforme os códigos da tabela 1.

A figura 26 mostra a conformação do corpo mineralizado em relação às tipologias só 

de  minério  definidas  através  das  informações  de  furos  de  sonda.nesta  figura  estão 

representados somente os blocos do modelo de blocos gerado que se encontram abaixo da 

topografia atual.
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Figura 26 - Modelo de blocos com códigos litológicos “carimbados”.

A figura  27  mostra  o  modelo  do  corpo  mineralizado  (em azul)  interceptado  pela 

topografia atual (em marrom) 

Figura 27 - Modelo de blocos mostrando a topografia e corpo mineralizado.

4.3. RESULTADOS OBTIDOS.

4.3.1. ANÁLISE VARIOGRÁFICA

Com a  finalidade  de  se  fazer  um novo  estudo  de  aproveitamento  econômico  das 

reservas da Mina do Germano, tendo em vista uma provável reativação da mesma, procedeu-

se  à  variografia  e  posterior  Krigagem  ordinária  das  quatro  variáveis  de  interesse 
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.,, 32 PPCOAlFe  e  P  a  partir  dos  respectivos  compósitos,  calculadas  a  partir  dos  dados 

provenientes dos furos de sonda nos intervalos mineralizados (tipologia). A variável  2SiO  

não foi considerada pois os seus teores foram calculados a partir de uma fórmula fornecida 

pela empresa para se fechar a análise química em 100%.

Na  variografia  e  Krigagem  procurou-se  trabalhar,  para  efeitos  de  estimativa  de 

reservas,  somente  com  os  dados  de  furos  de  sonda,  pois  os  dados  de  perfuratrizes  se 

encontram localizados preferencialmente na parte leste do depósito, portanto não cobrindo 

toda a área do depósito, conforme é mostrado no mapa de localização das amostras (figura 

28). 

Após  vários  testes  foram  definidos  os  seguintes  parâmetros  para  o  cálculo  dos 

variogramas experimentais 

Passo ou Lag:100m.

Tolerância angular: na direção horizontal: 15°

Tolerância angular: na direção vertical: 1°

Tolerância do passo: 30% do passo.

Número de passos: 8

F. de Perf.
F. de Sonda.

 2765250 
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Figura 28 – Localização dos furos de sonda e furos de perfuratriz

Os variogramas experimentais em várias direções horizontais e direção vertical aliados 
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ao estudo de mapas variográficos, permitiram a identificação de anisotropias. Na figura 29 é 

mostrado  um mapa  de  variogramas  utilizado  para  a  identificação  de  anisotropias  para  a 

variável Fe. Os modelos finais obtidos podem ser vistos nas figuras 30 a 33 e nas tabelas 4 a 

7. 

Figura 29: Mapa variográfico da variável Fé mostrando as direções preferências

A  maior  variabilidade  observada  foi  segundo  a  direção  vertical  para  as  quatro 

variáveis. Segundo o plano horizontal as variáveis Fe  e P apresentam maior continuidade em 

direção N30E e menor continuidade na direção perpendicular, ou seja, N120E. Para as duas 

variáveis, 32OAl  e PPC, adotou-se uma isotropia no plano horizontal  pelo fato de não se 

encontrar direções preferenciais claras.

Tabela 4 - Parâmetros do modelo variográfico para ajuste da variável Fe

Estrutura Tipo Amplitude 30º
(m).

Amplitude 120º
(m)

Amplitude 
vertical (m) Patamar

1 Esférico 596,7 596,7 - 27,31
2 Esférico 317,9 260 135 82,68
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Figura 30 - Variograma experimentais direcionais e ajustados da variável Ferro.

Tabela 5 - Parâmetros do modelo variográfico para ajuste da variável P

Estrutura Tipo Amplitude 
30º (m)

Amplitude
120º (m)

Amplitude 
vertical (m) Patamar

1 Efeito Pepita - - - 7,86
2 Esférico 504 300 - 0,002
3 Esférico 30 300 - 0,00065
4 Esférico - - 33,5 0,001

Tabela 6 - Parâmetros do modelo variográfico para ajuste da variável 32OAl

Estrutura Tipo
Amplitude no 

plano horizontal 
(m)

Amplitude vertical
(m) Patamar

1 Efeito de Pepita - - 0,069
2 Esférico 118 170 0,185
3 Esférico 422,7 55 0,072
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Figura 31 - Variogramas experimentais direcionais e ajustados para o variável Fósforo.
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Figura 32 - Modelo variográfico final para a variável Alumina.
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Tabela 7 - Parâmetros do modelo variográfico para ajuste da variável PPC

Estrutura Tipo
Amplitude no 

plano horizontal 
(m)

Amplitude
Vertical (m) Patamar

1 Efeito Pepita - - 0,25
2 Esférico 505 - 0,45
3 Esférico 199,37 - 0,33
4 Esférico - 99 0,104
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Figura 33 - Modelo variográfico final para a variável PPC.

4.3.2. VALIDAÇÃO CRUZADA 

Além  das  informações  disponíveis  sobre  teores,  as  estimativas  por  krigagem  são 

influenciadas pelo modelo de variograma e vizinhança de estimativa utilizada. Uma forma de 

se testar a qualidade das estimativas em função dos parâmetros do variograma e vizinhança a 

serem utilizadas na krigagem, é efetuando uma validação cruzada.

 

A validação cruzada é uma técnica que nos permite  comparar  valores estimados e 

verdadeiros usando somente as informações das amostras disponíveis a serem utilizadas na 

krigagem que se pretende fazer. 
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A idéia da validação cruzada é testar sobre o conjunto de amostras as condições a 

serem utilizadas  na  krigagem futura  para  identificar  problemas  que  poderiam invalidar  a 

utilização  dos  parâmetros  a  serem usados.  A validação  cruzada  pode  trazer  considerável 

frustração, pois pode revelar problemas que não possuem soluções imediatas.

Na validação cruzada cada ponto amostral é temporariamente removido do conjunto 

de dados amostrais e uma estimativa pontual )(* xZ  é feita pelo método de krigagem usando 

as informações de vizinhança e do modelo variográfico. Desta forma tem-se acesso aos erros 

cometidos nas estimativas de cada amostra bem como a variância da krigagem )(2 xkσ . O erro 

de estimativa padronizado, )(/))()(()( * xxZxZxe Kσ−=  , pode também ser calculado. 

Os  seguintes  gráficos  podem ser  construídos  para  se  fazer  a  análise  da  validação 

cruzada: mapa de localização das amostras onde a posição de cada amostra que foi estimada é 

representada através de um símbolo proporcional ao tamanho do erro cometido; uma nuvem 

de correlação entre os valores estimados e os valores reais e com o valor do coeficiente de 

correlação  linear;  histograma  dos  erros  padronizados;  nuvem  de  correlação  entre  o  erro 

padronizado e o valor estimado.

Através do mapa de localização dos erros de estimativas das amostras pode se ter uma 

idéia  dos  locais  onde  os  erros  são  maiores  que  poderiam resultar,  por  exemplo,  de  uma 

vizinhança  pobre.  É desejado que os pontos da nuvem de correlação  entre  o valor  real  e 

estimado  estejam  próximos  da  primeira  bissetriz  e  que  se  tenha  um  alto  coeficiente  de 

correlação  linear.  O  histograma  dos  erros  padronizados  deveria  ser  aproximadamente 

simétrico  mostrando  que  não  há  uma  tendência  para  a  superestimativa  e  nem  para 

subestimativa. A média deveria estar próxima de zero e a variância próxima de 1.  A nuvem 

de correlação entre o erro padronizado e o valor estimado não deveria apresentar correlação, 

ou seja, o seu coeficiente de correlação linear deveria estar próximo de zero.

Caso os resultados da validação cruzada não sejam satisfatórios pode se tentar mudar o 

modelo variográfico e ou os parâmetros que definem a vizinhança utilizada na krigagem e 

refazer a análise. As figuras 34, 35, 36 e 37 mostram os resultados da validação cruzada para 

as variáveis .,, 32 PPCOAlFe  e P , respectivamente.
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Figura 34 - Resultados da validação cruzada da variável Fé. A) Mapa de localização das 
amostras associadas com os erros de estimativa. B). Nuvem de correlação entre os valores 

estimados e os verdadeiros. (C). Histograma dos erros de estimativas padronizados. 
D).Nuvem de correlação entre os valores estimados e os erros padronizados 
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Figura 35 -. Os Resultados da validação cruzada da variável 32OAl . A) Mapa de localização 
das amostras associadas com os erros de estimativa. B). Nuvem de correlação entre os valores 
estimados e os verdadeiros. C).Histograma dos erros de estimativas padronizados. D).Nuvem 

de correlação entre os valores estimados e os erros padronizados
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Figura 36 - Os Resultados da validação cruzada da variável P . A) Mapa de localização das 
amostras associadas com os erros de estimativa. B). Nuvem de correlação entre os valores 

estimados e os verdadeiros. C).Histograma dos erros de estimativas padronizados. D).Nuvem 
de correlação entre os valores estimados e os erros padronizados
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Figura 37 - Os Resultados da validação cruzada da variável PPC . A) Mapa de localização 
das amostras associadas com os erros de estimativa. B). Nuvem de correlação entre os valores 
estimados e os verdadeiros. C).Histograma dos erros de estimativas padronizados. D).Nuvem 

de correlação entre os valores estimados e os erros padronizados

Embora tenha se observado resultados não muito bons em alguns gráficos para as 

variáveis P e 32OAl , os resultados em média foram considerados satisfatórios.

4.3.3. ESTIMATIVA POR KRIGAGEM 

Foram  feitas  duas  estimativas  das  variáveis  .,, 32 PPCOAlFe  e  P  por  krigagem 

Ordinária (KO) nos bancos de lavra em blocos de 10x25x12 m (dimensões dadas ao longo das 

direções NS, EW e vertical respectivamente). 

Na primeira, aqui denominada de geral, os blocos carimbados com uma dada tipologia 

foram krigados utilizando-se todas as informações selecionadas na definição da vizinhança de 
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estimativa independente do tipo de tipologia. 

Na  segunda,  denominada  de  krigagem  por  tipologia,  foram  utilizadas  somente  as 

informações cuja tipologia era coincidente com a tipologia do bloco a estimar. 

A prática da krigagem das variáveis estudadas foi feita através do algoritmo de (KO) 

disponível no ISATIS. Utilizou-se vizinhança móvel, dividindo-se o elipsóide em oito setores, 

considerando de 4, o número mínimo de amostras utilizadas na krigagem e também de 4, o 

número máximo de amostras dentro de cada setor para se estimar um bloco. 

O  elipsóide  de  busca  foi  implementado  com  os  eixos  paralelos  às  direções 

preferenciais, sendo que na direção vertical foi limitada por um radio de 24m, para que na 

estimativa  de  um  bloco  localizado  em  um  banco  só  fossem  utilizadas  informações  que 

estivessem  localizadas  nos  bancos  imediatamente  acima  ou  abaixo.  A  discretização  dos 

blocos foi de 10x10x1 (XYZ)

4.3.4.. Krigagem de blocos geral 

Com os modelos variográficos ajustados aos variogramas experimentais baseados nos 

furos de sonda, os blocos foram estimados para as variáveis .,, 32 PPCOAlFe  e P . 

A figura 38 mostra os histogramas dos resultados das estimativas realizadas para cada 

variável. Ao se comparar o desvio padrão dos teores médios verifica-se que ele é menor do 

que o das amostras,  como já era esperado, devido ao caráter  suavizador da krigagem. As 

médias  estão  próximas,  mesmo  considerando  que  os  resultados  apresentados  se  referem 

apenas aos blocos que se encontram abaixo da topografia atual, o que não ocorre com o total 

das amostras. 

As figuras 38 A, B, C, D mostram os blocos krigados das variáveis em estudo onde a 

variação de cor representa o teor da sustância. 
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Figura 38 - Histogramas das variáveis .,, 32 PPCOAlFe  e P .krigadas de forma geral

Figura 39 – Blocos krigados da variável ,Fe .
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Figura 40 - Blocos krigados da variável Fósforo (P)

Figura 41 - Blocos krigados da variável Alumina

Figura 42 - Blocos krigados da variável PPC
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4.3.5. Krigagem de blocos por tipologia

A idéia de utilizar esta metodologia de krigar blocos pertencentes a uma determinada 

tipologia surgiu com o intuito de poder observar e comparar os resultados entre os teores 

estimados via krigagem geral e por tipologia, com os teores que se recuperaria na prática. A 

idéia é que, a princípio, valores de teores associados a uma mesma tipologia deveriam estar 

mais bem correlacionados espacialmente, e que se assim fosse, poderia-se obter estimativas 

melhores e com isso realizar um planejamento melhor com incertezas menores.

As estimativas foram feitas para as variáveis PPPCOAlFe ,,, 32 utilizando (KO). Para 

cada  variável  foram aplicadas  elipsóides  de busca  independentes,  respeitando os  alcances 

variográficos  nas  diferentes  direções  modeladas  e  os  tipos  litológicos.  Na  figura  43  são 

mostrados os histogramas das variáveis krigadas considerando a tipologia.

 0 

 0 

 1 

 1 

 2 

 2 

 3 

 3 

 4 

 4 

 5 

 5 

 6 

 6 

Al2O3 Krigado por Tipologia

Al2O3 Krigado por Tipologia

 0.0  0.0 

 0.1  0.1 

 0.2  0.2 

 0.3  0.3 

Fr
eq
ue
nc
ia
s Frequencias

Nb Samples: 3897
Minimum:    0.14
Maximum:    5.91
Mean:       0.88
Std. Dev.:  0.56

 0 

 0 

 1 

 1 

 2 

 2 

 3 

 3 

 4 

 4 

 5 

 5 

 6 

 6 

 7 

 7 

 8 

 8 

PPC Krigado por Tipologia

PPC Krigado por Tipologia

 0.0  0.0 

 0.1  0.1 

 0.2  0.2 

 0.3  0.3 

 0.4  0.4 

Fr
eq
ue
nc
ia
s Frequencias

Nb Samples: 3897
Minimum:    0.1628
Maximum:    8.0356
Mean:       2.2398
Std. Dev.:  1.8422

 20 

 20 

 30 

 30 

 40 

 40 

 50 

 50 

 60 

 60 

 70 

 70 

Fe Krigado por Tipologia

Fe Krigado por Tipologia

 0.00  0.00 

 0.05  0.05 

 0.10  0.10 

 0.15  0.15 

 0.20  0.20 

Fr
eq
ue
nc
ia
s Frequencias

Nb Samples: 3897
Minimum:    22.88
Maximum:    66.34
Mean:       45.90
Std. Dev.:  9.62

 0.0 

 0.0 

 0.1 

 0.1 

 0.2 

 0.2 

 0.3 

 0.3 

P Krigado por Tipologia

P Krigado por Tipologia

 0.0  0.0 

 0.1  0.1 

 0.2  0.2 

 0.3  0.3 

Fr
eq
ue
nc
ie
s Frequencies

Nb Samples: 3987
Minimum:    0.0054
Maximum:    0.2833
Mean:       0.0897
Std. Dev.:  0.0672

 

Figura 43 - Histogramas das variáveis .,, PPCPFe  e 32OAl . krigadas considerando a 
tipologia
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4.3.6. Comparativo entre os dois tipos de Krigagem

Ao se comparar os dois resultados além das diferentes formas dos histogramas nota-se 

principalmente  o  número  bem menor  de  blocos  que  foram estimados  ao  se  considerar  a 

tipologia.  Isto  se  deve  ao  menor  número  de  amostras  a  serem  utilizadas  na  busca  para 

definição da vizinhança,  já que a busca está restringida às amostras pertencestes à mesma 

tipologia do bloco a estimar.

O histograma da figura 44 mostra a distribuição por tipologia das amostras de furos de 

sonda. Pode-se observar que somente a tipologia D, a mais predominante contribui com cerca 

de 35% do total, ou seja, 120 amostras
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Figura 44 – Distribuição por Tipologia das amostras de furos de sonda

Nos histogramas da figura 43 foram consideradas todas as tipologias. Para uma melhor 

comparação selecionou-se a tipologia D, a mais dominante, e a variável ,Fe  para se construir 

os histogramas dos teores das amostras dos furos de sonda e dos teores médios dos blocos 

estimados por Krigagem geral e por tipologia. Estes histogramas são apresentados na figura 

45.

Comparando-se os histogramas, pode–se observar que o da Krigagem por tipologia 

apresenta  um desvio  padrão  menor  do  que  o  da  Krigagem geral,  já  que  as  amostras  de 

tipologia D utilizadas nesta Krigagem apresentam uma dispersão menor do que quando se 
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utiliza todas as amostras independentes da tipologia, como é o caso da Krigagem geral. Em 

ambos  os casos não se conseguiu reproduzir  a média  dos teores de  ,Fe  das amostras  de 

tipologia D.

No  caso  da  Krigagem  geral  isto  pode  ter  ocorrido  devido  ao  fato  de  utilizar 

informações de outras tipologias que possuem uma média diferente para os teores de ,Fe . No 

caso da Krigagem por tipologia a razão está no fato de que algumas amostras de tipologia D 

devem ter contribuído muito pouco nas estimativas dos blocos por questões de vizinhança, já 

que se dispõe de um número menor de amostras. O mesmo pode-se dizer com relação aos 

valores extremos obtidos em ambas as krigagens.
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Figura 45 – Histogramas comparativos dos Krigagem feitos da variável ,Fe  de forma geral 
por tipologia e o amostral.
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Já que não se dispõe dos valores verdadeiros dos blocos carimbados com a tipologia 

D, para se comparar com os valores estimados pelas krigagens geral e por tipologia, realizou-

se  então  uma  validação  cruzada  para  a  variável  ,Fe  para  ambos  os  casos,  ou  seja, 

considerando na busca da vizinhança todas as amostras e só as amostras de ,Fe  associadas à 

tipologia D.

Na validação para o caso geral foram “re-estimadas” 102 amostras contra 91 amostras 

para ocaso por tipologia. Considerando somente as 91 amostras obtidas em ambos os casos, 

foram construídos os histogramas da variável  ,Fe  estimadas nos dois casos e o da variável 

das amostras, mostrados na figura 46. A figura 47 mostra também os histogramas dos erros (

,Fe  estimado – ,Fe  da amostra) para os dois casos e na figura 48 são apresentadas às nuvens 

de correlação entre os valores reais e os estimados para os dois casos.
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Figura 46 – Histograma comparativo da Validação da variável ,Fe  considerando tipologia de 
forma geral e o amostral
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Pode-se observar através da figura 46 que os parâmetros estatísticos associados aos 3 

histogramas  são  muito  parecidos,  sendo  que  o  histograma  para  o  caso  por  tipologia  se 

assemelha um pouco mais ao das amostra no que se refere às caudas. Para o caso geral o valor 

máximo estimado ultrapassa o maior valor da amostra disponível.

Com relação  à  figura  47,  os  resultados  para  o  caso  por  tipologia  são  um pouco 

melhores do que para o caso geral, pois apresentam um erro médio, desvio padrão e valores 

extremos menores, embora em 50 dos 91 casos o erro absoluto (sem levar em conta se houve 

super-estimativa ou sub-estimativa) tenha sido menor para o caso geral.
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Figura 47 - Histogramas dos erros ( ,Fe  estimado – ,Fe  da amostra) para os dois casos
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Figura 48 - Nuvens de correlação entre os valores reais e os estimados para os dois casos
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Observando  a  figura  48  observa-se  que  a  correlação  entre  teor  estimado  e  teor 

verdadeiro é melhor para o caso por tipologia. A nuvem de pontos está também mais próxima 

da primeira bissetriz também no caso por tipologia. Considerando todas 102 amostras do caso 

geral,  se obtém a nuvem de correlação entre teor estimado e teor verdadeiro mostrada na 

figura 49, na qual se nota uma pequena melhora em termos de coeficiente de correlação.
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Figura 49 - Nuvem de correlação entre teor estimado e teor verdadeiro.

Conclui-se, portanto, que para a variável  ,Fe  e para a tipologia D, a krigagem por 

tipologia apresentou resultados um pouco melhores do que a krigagem geral.  Este tipo de 

análise para outras tipologias seria muito pouco representativa devido ao menor número de 

amostras com mesma tipologia.

Cabe ressaltar, também, que o variograma utilizado para ambos os casos foi calculado 

sem se levar em conta a tipologia. Tentou-se fazer o variograma para a variável ,Fe  somente 

para a tipologia D, encontrando-se uma estrutura somente para o caso omnidirecional, mas 

com uma amplitude  pequena  de 50m correspondente  à  distância  média  entre  os  furos  de 

sonda,  o  que  na  prática  não  contribuiria  para  se  obter  bons  resultados  em  termos  de 

estimativas.

4.3.7. CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS 

A classificação dos recursos, estimados por krigagem em blocos, conforme já descrito 

no  item  anterior,  foi  efetuada  aplicando-se  o  método  de  classificação  incorporado  na 
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atualidade pela companhia SAMARCO mineração.S.A. Esta classificação esta baseada em 

nos valores dos rádios de busca a serem utilizados na Krigagem da seguinte forma 

A  tabela  8  apresenta  as  dimensões  de  cada  vizinhança  utilizada  nas  diferentes 

classificações do recurso do modelo de blocos, tendo por base a distância de autocorrelação 

definida no modelo variográfico utilizado para classificação.

Tabela 8 - Tabela com as dimensões das vizinhanças para as classificações do recurso.

Figura 50 - Classificação de recursos

4.3.8. ANALISE E ESTIMATIVA DA INCERTEZA GEOLÓGICA ATRAVÉS 

DE SIMULAÇÃO GEOESTATÍSTICA

Neste estudo a carência de informação dos furos de sondagem em alguns domínios 

geológicos faz com que o grau de confiabilidade dos teores PPCOAlFe ,, 32  e P  variáveis de 

interesse no estudo seja mínimo ou quase nulo, devido à impossibilidade de estimá-los com 

técnicas geoestatísticas.

Recurso
Dimensões da elipse 

de busca (m)
Recurso medido 200 x 200 x 24
Recurso Indicado 400 x 400 x 24
Recurso Inferido 600 x 600 x 24
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 Estes  setores  poderiam ser  estimados  por  métodos  como inverso do quadrado da 

distancia e por este motivo observam-se as diferenças entre os teores  in situ e os lavrados. 

Assim, analisa-se a forma de acrescentar a informação dos modelos secundários provenientes 

de  análises  químicas  do  pó  dos  furos  de  perfuratrizes,  quer  sejam  de  desmonte,  ou 

simplesmente de controle de lavra, já que estes representam, em alguns domínios, a única 

informação. 

4.3.9. ESTIMATIVA DE INCERTEZA POR SIMULAÇÃO 

GEOESTATÍSTICA.

O modelo de blocos é normalmente empregado como ferramenta para o processo de 

estimativa de recursos em jazidas minerais,  fornecendo assim informações  para as etapas 

posteriores  como  o  planejamento  e  extração  ao  longo  da  vida  da  mina.  O  que  se  vem 

constando é que a maior parte desses modelos de blocos, estimados a partir de furos de sonda 

de exploração ou de desenvolvimento,  quando são comparados com a produção da mina, 

apresentam significantes discrepâncias.

É  geralmente  aceito  que  a  principal  razão  para  a  pobre  reconciliação  por  vezes 

observada está relacionada, na maioria das vezes, com a incerteza na interpretação geológica 

e na estimativa de parâmetros. Muitos fatores podem afetar o grau de incerteza no processo 

de  estimativa  (como,  por  exemplo,  o  efeito  da  mudança  de  suporte,  a  insuficiência  de 

amostras, a má amostragem ou técnica de preparação, erros de interpolação na geração do 

modelo de blocos, efeito de suavização dos interpoladores, etc.), assim, independentemente 

das razões, é importante reconhecer que não existem modelos de blocos perfeitos, no sentido 

em que sempre existirá um erro associado (incerteza).  Esse problema torna-se ainda mais 

relevante na medida em que as mais modernas regulamentações de classificação de recursos e 

reservas exigem a definição dessa incerteza associada às estimativas.

Como já mencionado, a proposta básica dos algoritmos de simulação geoestatística é 

permitir  o  modelamento  da incerteza  pela  geração  de múltiplas  realizações  de valores  de 

atributos  distribuídos  no  espaço,  num  processo  conhecido  como  simulação  estocástica 

(Johnson, 1987). Essas realizações alternativas vão alimentar funções de transferência com 

diferentes  graus  de  complexidade,  permitindo  obter-se  uma  distribuição  de  possíveis 

respostas, sendo que a amplitude de variação dessa distribuição caracteriza o que se acordo 

chamar espaço de incerteza (Goovaerts, 1998). 
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Entre  as  características  esperadas  dos  modelos  simulados,  particularmente  para 

aplicações na área de mineração e que permitam sua utilização para avaliar a incerteza na 

estimativa,  espera-se  que  esses  modelos  honrem  os  valores  nos  pontos  amostrados  e 

reproduzam as mesmas características de dispersão dos dados originais, isto é, o histograma e 

o  variograma,  sendo dessa  forma  ditos  simulados  condicionalmente.  No entanto,  nenhum 

algoritmo  de  simulação  é  suficientemente  flexível  para  permitir  a  reprodução  de  toda  a 

variedade de feições e padrões estatísticos encontrados na prática.

A  distribuição  (histograma)  dos  valores  resposta  correspondentes  ao  conjunto  de 

realizações,  após  a  aplicação  de  uma  função  de  transferência,  fornece  uma  medida  da 

incerteza  resultante  do  nosso  conhecimento  imperfeito  sobre  a  distribuição  no  espaço  do 

parâmetro  ou  variável  de  trabalho.  Essa  distribuição  é  o  espaço  de  incerteza  e  pode  ser 

utilizada para análises de risco e tomada de decisão. 

Serão utilizados  os dados deste estudo de caso para demonstrar  como a simulação 

pode fornecer uma medida de incerteza associada ao resultado que se obtém quando se aplica 

uma função de transferência sobre uma imagem ou valores estimados de blocos. Valores de 

funções de parametrização serão calculados para um dado teor de corte a ser aplicado sobre os 

teores médios de  ,Fe  estimados por krigagem ordinária, de blocos de um nível da mina de 

Germano.

4.3.10. ANALISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS DE FUROS DE 

PERFURATRIZES E DE SONDAGEM 

Foi escolhido o banco ou horizonte 958 por possuir um número maior de amostras de 

furos de sonda e perfuratrizes. Decidiu-se tentar usar as amostras de furos de perfuratrizes em 

conjunto com as de furos de sonda pois aquelas apresentam uma maior densidade de dados 

por estarem numa malha mais fechada.  Na krigagem do banco 958 além das informações 

localizadas  neste  banco,  foram utilizadas  também aquelas  associadas  aos  bancos  situados 

imediatamente acima e abaixo, ou seja, os bancos 970 e 946, respectivamente. 

A região esquerda do banco 958 que contém somente amostras de furos de sonda não 

foi  considerada  para  efeito  de  krigagem e simulação  neste  estudo.  Portanto  um corte  foi 

realizado e somente foram consideradas as informações que apresentaram uma coordenada X 

entre 2765550m e 2766301,5m. A figura 51 mostra um mapa de localização das amostras 
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consideradas.

Pode-se observar que as amostras de furos de perfuratrizes se encontram agrupadas em 

relação  às  de  furos  de  sonda.  Como  a  simulação  deve  reproduzir  aproximadamente  o 

histograma dos dados reais de toda a área simulada, uma operação de desagrupamento foi 

realizada para se obter os parâmetros estatísticos representativos da área em estudo.

Furos de Sonda 
Furos Perfuratriz
 2765800  2766100 

Coordenada Leste X (m)

 345000 

 345250 

 345500 

 345750 

 346000 

Co
or
de
na
da
 N
or
te
 Y
 (
m)

Variavel FE

Figura 51 – Localização das amostras consideradas na simulação.

A figura 52 mostra os histogramas da variável  ,Fe  para os furos de sonda e os de 

perfuratrizes dos 3 bancos usados neste estudo.
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Figura 52 – Amostra de ,Fe pertencente a os furos de sonda e perfuratriz correspondente aos 
três bancos em estudo

Verifica-se que para as amostras de perfuratrizes a média dos teores é menor,  bem 

como o seu desvio padrão. O histograma com ambos os tipos de furos é mostrado na figura 

53.

Pode-se notar que ele é mais parecido com o das amostras de perfuratrizes devido ao 

seu maior número de dados. Os maiores valores de ,Fe  para os furos de sonda tendem a se 

concentrar mais na parte mais externa à direita da região onde se encontram as amostras de 

furos de perfuratrizes.

Na operação de desagrupamento procura-se dividir a área onde se tem as informações 

em células de mesmo tamanho e calcula-se a média aritmética das informações dentro de cada 

célula. A média desagrupada é calculada através da média aritmética das células que contém 

ao menos uma informação no seu interior. 

Desta  forma,  as  informações  que  se  encontram  mais  próximas  umas  das  outras 

recebem um peso menor no valor da média desagrupada, obtendo-se assim um valor mais 

representativo  da  média  de  toda  a  região  onde  se  encontram  todas  as  informações.  Se 

simplesmente fosse calculada a média aritmética de todas as informações poderia se ter um 

valor tendencioso,  caso os agrupamentos estivessem localizados em áreas de valores mais 

baixos ou mais altos. 
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Os pesos são utilizados também para a obtenção mais representativa do histograma e 

de outros parâmetros estatísticos. Como os pesos, e, portanto a média desagrupada, dependem 

do tamanho e localização das células considera-se vários tamanhos para as células, bem como, 

diferentes origens para a malha destas células. O tamanho final adotado é aquele para o qual a 

correção da média aritmética é maior.

O desagrupamento foi realizado usando a sub-rotina declus da biblioteca GSLIB 2.0 e 

o tamanho da célula adotado foi de 55,5 m x 132,5 m x 12m, segundo as direções x, y e z, 

respectivamente.  Com  este  valor  se  calculou  no  ISATIS  o  histograma  e  os  parâmetros 

estatísticos. 

A figura 53 mostra os histogramas do Fe  antese após o desagrupamento para todo o 

conjunto de amostras. A tabela 9 apresenta um resumo estatístico para a variável Fe  antes e 

após o desagrupamento.
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Figura 53 - histogramas do Fe  antese após o desagrupamento para todo o conjunto de 
amostras.

4.3.11. KRIGAGEM DO BANCO 958

Para  a  Krigagem  do  banco  958  se  fez  uma  nova  Variografia  da  variável  ,Fe  

considerando conjuntamente os furos de sonda e perfuratrizes. Os parâmetros utilizados no 

cálculo dos variogramas experimentais foram:

Passo no plano horizontal: 34 Número de passos: 16
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Tolerância do passo no plano horizontal: 0,4

Tolerância angular no plano: 15

Passo na vertical: 12 Número de passos: 3

Tolerância do passo na vertical: 0,1

Tolerância angular na vertical: 1

Tabela 9 – Parâmetros estatísticos da variável fé amostrada e após desagrupadas 

Parâmetros Fe  Amostral Fe  Desagrupado.

Mínimo (%) 21,60 21,60
Quartil Inferior (%) 38,50 38,90
Media (%) 43,19 45,33
Mediana (%) 42,10 43,61
Quartil Superior (%) 47,00 52,09
Maximo (%) 66,24 66,24
Desvio Padrão (%) 7,27 8,75
Coeficiente de variância (%)². 52,80 76,57
Numero de Amostras 341 341

Foram realizados os variogramas para diferentes direções e identificou-se a direção 

N30, como a de maior continuidade, e a direção N120, como de menor continuidade ou maior 

variabilidade no plano horizontal. O modelo variográfico ajustado se encontra representado na 

figura 54 e seus parâmetros na tabela 10.

Tabela 10 - Parâmetros do modelo variográfico para ajuste da variável Fe dos três níveis em 

estudo

Estrutura Tipo Amplitude 30º
(m).

Amplitude 120º
(m)

Amplitude 
vertical (m) Patamar

1 Esférico 355 170 40 26,00
2 Esférico 82,51 115 110 27,00
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Figura 54 – Variogramas experimentais e ajustados em as três direções da variável Fe  
correspondente ao banco 958.

Na Krigagem do banco 958 foram estimados os teores médios de Fe  para blocos de 

dimensões 10m x 25m x 12m, segundo as direções x, y e z, respectivamente, usando-se as 

informações dos níveis 946, 958 e 970. 

Para  esta  Krigagem  ordinária  utilizou-se  uma  vizinhança  móvel,  dividindo-se  o 

elipsóide em oito setores, considerando 4, como o número mínimo de amostras utilizadas na 

Krigagem e também de 4, o número máximo de amostras dentro de cada setor para se estimar 

um  bloco.  O  elipsóide  de  busca  foi  implementado  com  os  eixos  paralelos  às  direções 

preferenciais, raios de busca iguais à amplitude das respectivas direções preferenciais, sendo 

que na direção vertical foi limitada por um raio de 24m. 

Admitiu-se um número máximo de 3 setores consecutivos vazios. A discretização dos 

blocos foi de 10x10x1 (XYZ). Um total de 1754 blocos foram krigados. A figura 55 mostra os 

histogramas para os teores de Fe  das amostras do nível 958 e dos teores médios dos blocos 

krigados também para o nível 958. A figura 56 mostra um mapa dos teores médios krigados 

correspondente ao nível 958.

 



107

 20 

 20 

 30 

 30 

 40 

 40 

 50 

 50 

 60 

 60 

 70 

 70 

Fe amostrado 3 niveis

Fe amostrado 3 niveis

 0.0  0.0 

 0.1  0.1 

 0.2  0.2 

 0.3  0.3 

Fr
eq

ue
nc

ia
s Frequencias

Nb Samples: 351
Minimum:    22.70
Maximum:    66.24
Mean:       41.55
Std. Dev.:  6.35

 30 

 30 

 40 

 40 

 50 

 50 

 60 

 60 

Fe krigado 3 niveis 

Fe krigado 3 niveis 

.00  0.0

.05  0.0

.10  0.1

.15  0.1

.20  0.2

Fr
eq

ue
nc

ia
s Frequencias

Nb Samples: 1754
Minimum:    27.61
Maximum:    62.46
Mean:       45.40
Std. Dev.:  5.97

Figura 55 - Histogramas dos teores de Fe  das amostras e dos teores médios dos blocos 
krigados correspondentes ao nível 958
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4.3.12. SIMULAÇÃO DO BANCO 958

Foram produzidas 50 realizações dos níveis 946, 958 e 970 através do algoritmo de 

simulação seqüencial gaussiana. Inicialmente realizou-se uma anamorfose gaussiana sobre os 

dados de Fe  para os furos de sonda e perfuratrizes, para transformá-los em gaussianos. Após 

teste de bi-normalidade, admitiu-se a hipótese de multinormalidade e procedeu-se à análise 

estrutural dos dados transformados. 

A  figura  57  mostra  os  variogramas  experimentais  e  ajustados  para  a  variável 

gaussiana. Para o ajuste da variável gaussiana utilizou-se os mesmos parâmetros usados no 

ajuste  da  variável  bruta  Fe  com exceção  dos  patamares,  mas  que  apresentam a  mesma 

proporcionalidade  entre  os  dois  modelos  ajustados.  Os  parâmetros  para  o  cálculo  do 

variograma experimental também foram os mesmos. A tabela 11 mostra os parâmetros usados 

no ajuste.
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Figura 57 - Variogramas experimentais e ajustados em as três direções da variável Fe  
Gaussiano correspondente ao banco 958

Tabela 11 - Parâmetros do modelo variográfico para ajuste da variável Fe  Gaussiana dos três 

níveis em estudo

Estrutura Tipo Amplitude 30º
(m).

Amplitude 120º
(m)

Amplitude 
vertical (m) Patamar

1 Esférico 355 170 40 26,00
2 Esférico 82,51 115 110 27,00

As 50 simulações foram realizadas numa malha fina de 2m x 5m x 12m (segundo x, y 

e z) perfazendo um total de 360000 pontos, dos quais um total de 157728 foram simulados já 

considerando os 3 níveis. Esta malha é submúltipla da malha dos blocos de decisão de lava 
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(10m x 25m x12m), de tal modo que dentro de cada bloco cabem 25 pontos simulados.

As simulações foram feitas considerando uma vizinhança móvel com elipse de busca 

posicionada  segundo  as  direções  preferenciais  e  com  raios  de  busca  equivalentes  às 

amplitudes  variográficas.  Adotou-se  um número  mínimo  de  4  pontos  para  se  simular,  8 

setores de busca, um número máximo de pontos dentro de cada setor igual a 8 e um máximo 

de 3setores consecutivos sem amostras para que se pudesse simular um ponto. 

O número de 50 simulações foi escolhido observando-se os gráficos das figuras 58 e 

59  que  mostram  a  partir  de  qual  simulação,  a  média  e  o  desvio  padrão  acumulado  das 

simulações do nível 958 se estabilizam, e também de forma a se ter um número que permitisse 

avaliar,  através  de  histogramas,  a  incerteza  associada  às  estimativas  das  funções  de 

recuperações calculadas sobre os valores dos blocos estimados por krigagem ordinária.

Figura 58 – Teor médio de Fé acumulado das simulações.

A  fim  de  verificar  se  as  simulações  reproduziram  as  características  estruturais,  foram 

construídos  os  gráficos  60  e  61  para  as  direções  N30  e  N120,  respectivamente.  Nestes 

gráficos  juntamente  com  o  modelo  de  variograma  experimental  e  ajustado,  estão  os 

variogramas experimentais para cada direção e para cada simulação
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Figura 59 - Teor Desvio Padrão médio acumulado das simulações.

Pode-se  observar  na  figura  60  que  as  simulações  reproduziram  bem  o  modelo 

variográfico segundo a direção N30. 
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Figura 60 – Variografia das 50 simulações em direção N30. 

Observando-se a figura 61,  pode-se considerar  que as  simulações  reproduziram de 

uma  forma  razoável  o  variograma  na  direção  N120,  pelo  menos  até  um pouco  antes  da 

amplitude, mas os pontos experimentais se encontram na parte central da região definida pelas 

flutuações ergódicas.
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Figura 61 - Variografia das 50 simulações em direção N120.

Na  figura  62  é  mostrada  a  imagem dos  teores  de  Fe  do  nível  correspondente  à 

simulação  de  número  6.  Pode-se  notar  pela  variação  dos  tons  de  cores  uma  maior 

continuidade segundo a direção N30 e menor continuidade segundo a direção N120.
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Figura 62 – Simulação Nº. 6 mostrando os teores de Fe  do nível 958.
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A reprodução das  características  estatísticas  do nível  958 pode ser  observada  pela 

figura 63 e tabela 12.

A  figura  63  contém  os  histogramas  de  5  simulações  do  nível  958  tomadas 

aleatoriamente (6, 16, 26, 36 e 46) e o histograma desagrupado dos teores de Fe  amostral, 

também do nível 958. Pode-se observar que para todas as 5 simulações os histogramas são 

semelhantes e que reproduzem razoavelmente também o histograma do Fe  amostral.

A tabela 12 mostra um resumo estatístico comparativo entre as mesmas 5 simulações 

tomadas aleatoriamente, a média das 50 simulações e a variável  Fe  amostral desagrupada 

para  o  nível  958,  onde  se  pode  concluir  novamente  a  favor  da  reprodução,  através  das 

simulações, das principais características estatísticas do conjunto de dados amostrais.

Tabela 12 – Resumo estatístico Comparativo 

Simulação Mínimo Maximo Media Desvio Padrão

6 21.60 66,24 45,35 7,55

16 21,61 66,24 46,04 7,63

26 22,87 66,24 45,35 7,06

36 21,60 66,24 45,31 7,72

46 21,60 66,24 45,84 8,35

Media das 50 Simulações 21,71 66,24 45,45 7,90

Fe amostrado 21,61 66,24 45,33 8,75

Nesta dissertação a aplicação da simulação na caracterização de incertezas associadas 

a um problema de planejamento de mina se refere ao cálculo da reserva recuperável, ou seja, a 

estimativa  do  que  se  espera  recuperar  em  termos  de  tonelagem,  quantidade  de  metal  e 

benefício, quando se faz uma seleção dos blocos a serem lavrados através da aplicação de um 

parâmetro de corte,  normalmente teor, sobre os valores estimados de blocos por um dado 

método de estimativa qualquer.
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Figura 63 – Histogramas de 5 simulações correspondentes ao nível 958 mais o histograma 
desagrupado correspondente ao nível 958.

Segundo  Rivoirad  (1994)  apud  Cruz  (1998),  o  cálculo  da  reserva  recuperável 

constitui-se em um problema de estabelecer relações entre tonelagem e teor, as quais podem 

ser  representadas  sob  diversos  tipos  de  curvas  ou  funções  de  recuperação  tais  como:  a 

tonelagem de  minério  T(z),  a  tonelagem  de  metal  Q(z),  o  teor  médio  m(z),  o  benefício 
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convencional B(z), o custo C(z), todas funções do teor de corte z, além da quantidade de 

metal Q(T) em função de T. O estabelecimento destas curvas é chamado de parametrização de 

reservas.

Segundo Cruz (1998), com tais funções é possível responder rapidamente importantes 

questões relevantes para a implantação de projetos de mineração e para o planejamento de 

lavra, tais como:

a) - Qual a quantidade de minério cujos blocos possuem teores acima de um teor 

de corte z?

Para o dimensionamento de todos os equipamentos de mineração, tanto os da lavra 

como os da usina de processamento de minerais, é requerida a determinação da quantidade de 

minério que será movimentada na mina e processada na usina. Isto possibilita determinar o 

tempo de vida útil da mina até a sua exaustão.

b) -  Qual a quantidade de metal presente na reserva, ou seja, nos blocos que 

possuem teores acima de um teor de corte z?

Ao  selecionar  os  blocos  que  serão  incluídos  no  planejamento  a  curto  prazo,  é 

importante saber se a quantidade de metal contido nestes blocos serão suficientes para suprir a 

demanda prevista do bem mineral,

c) - Qual o teor médio dos blocos com teores maiores que um teor de corte z?

É preocupante as perdas econômicas provocadas pela flutuação do teor da substância 

útil do minério com que a usina é alimentada. Por um lado, pela produção de material de 

baixa  qualidade,  e  por  outro,  pela  perda  de  meta  não  recuperada.  Então  é  notória  a 

importância econômica (risco) da incerteza do teor médio à adequação da flutuação do teor de 

alimentação (especificação da usina).

d) - Qual o benefício (lucro financeiro) da lavra e processamento dos blocos com 

teores acima de um dado teor de corte z, que serão enviados à usina? Esta é a questão 

mais importante.

Qualquer  empreendimento  mineiro  é  concebido  sobre alguns  critérios  de execução 

dentre eles destacam-se os seguintes: atender o suprimento de mercado com o bem mineral e 

ou maximizar o benefício econômico do empreendimento. Para satisfazer o primeiro critério, 
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se  faz  necessária  a  parametrização  de  reservas  de  maneira  a  se  ter  conhecimento  da 

quantidade de metal  que será lavrado e disponibilizado ao mercado. O segundo critério,  e 

talvez o mais importante para qualquer empreendimento, visa à maximização do benefício 

econômico. Portanto as funções de recuperação são de muita utilidade para o planejamento de 

estratégias  gerenciais  e operacionais  que dão maior  garantia da maximização do benefício 

econômico.

É importante mencionar também, que as reservas recuperáveis estão relacionadas com 

dois efeitos: o efeito de suporte e o efeito de informação.

As reservas dependem do tamanho do suporte da seleção da unidade de lavra que será 

enviado separadamente como minério para a usina de tratamento ou como minério para o 

depósito de estéril. Similarmente depende da informação final na qual se toma a decisão se a 

unidade é minério ou estéril. (Murty, 1996).

Segundo Remacre (1985), é um resultado intuitivo bem conhecido dos mineradores 

que se efetua uma melhor  seleção lavrando-se com pequenos blocos do que com grandes 

blocos (efeito suporte) e ainda seleciona-se melhor com blocos de teor conhecido do que com 

teores estimados (efeito de informação).

Estes  dois  conceitos,  embora  muito  importantes,  não serão tratados  neste  trabalho. 

Apenas o impacto na recuperação que realmente se obtém quando se estima uma recuperação 

baseada  em  teores  estimados  de  blocos  é  que  será  de  uma  certa  forma  considerada  na 

avaliação  das  incertezas  associadas  em  tais  estimativas.  Para  um  estudo  do  efeito  de 

informação e de suporte sugere-se consultar,  dentre outros autores,  Remacre (1985), Cruz 

(1998), Journel e Huibregts (1978), e Journel e Kyriakidis (2004).

Então,  retornando  ao  estudo de  caso,  o  problema  que  se  tem agora  é  o  seguinte: 

estimar as reservas recuperáveis para o nível 958, em termos de tonelagem, quantidade de 

metal, teor médio e benefício, e procurar “medir” de alguma forma, através das simulações 

efetuadas,  as  incertezas  envolvidas  nestas  estimativas.  Não serão  calculadas  as  curvas  de 

parametrização , mas apenas os valores das funções de recuperação para somente um valor de 

teor de corte, já que para outros teores de cortes simplesmente teríamos uma mera repetição 

da metodologia a ser empregada. O teor de corte selecionado para a variável Fe  foi de 40%., 
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sendo que qualquer outro teor poderia ter sido escolhido, e que a unidade ou tamanho do 

bloco de seleção, ou seja, sobre o qual se aplicará o teor de corte para classificá-lo como 

minério ou estéril, é aquele para o qual foi realizada a krigagem dos teores médios de Fe .

Para estas estimativas assumiu-se as seguintes hipóteses: seleção livre para os blocos, 

ou seja, não há restrições de posicionamento relativo entre os blocos para se lavrar um bloco, 

o que significa que serão lavrados somente os blocos de minério; a recuperação na lavra e no 

beneficiamento sejam perfeitas, ou seja, toda a massa de minério e de metal presentes nos 

blocos selecionados para a lavra serão recuperadas integralmente;  todos os blocos contém 

uma mesma massa ou tonelagem e que será considerada como uma unidade, ou seja, a massa 

de metal estimada para ser recuperada de um dado bloco corresponde ao seu teor; o teor de 

corte  será  considerado  como  sendo o  valor  do  teor  para  o  qual  o  custo  total  de  lavra  e 

processamento de um bloco selecionado para a  lavra é  exatamente igual  à  receita  que se 

obtém pela venda da massa de metal contido no seu interior; o benefício ou lucro estimado de 

um bloco selecionado para lavra é diretamente proporcional à diferença entre o seu teor de 

metal e o teor de corte, e que esta constante de proporcionalidade é igual a 1. 

Quando  se  dispõe  de  todas  as  informações  relativas  a  custos,  preços  de  venda, 

recuperação  na  lavra  e  processamento,  peso  específico  e  restrições  geotécnicas  e  ou  de 

posição relativa entre blocos de minério e estéril, pode-se perfeitamente realizar o cálculo das 

reservas recuperáveis sem as restrições ou simplificações presentes nas hipóteses assumidas.

Para  o  estabelecimento  das  fórmulas  que  permitem  o  cálculo  destas  estimativas 

associadas a um dado domínio, no caso o banco 958, é necessário à definição de uma variável.

Indicatriz ),(*
czxI  da seguinte forma:
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zxI Equação (5.1)

)(* xZ v  é o teor médio estimado do bloco localizado numa posição x, e zc, o teor de 

corte.

Portanto,  ),(*
czxI = 1  significa  que  o  bloco  foi  classificado  como  minério  sendo 

selecionado para lavra, enquanto que ),(*
czxI = 0 significa que o bloco foi classificado como 

estéril não sendo selecionado para lavra.
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Assim os valores das funções de recuperação para um dado teor de corte, podem ser 

estimadas pelas seguintes fórmulas:

Tonelagem: ∑
=

=
n

i
cic zxIzT

1

** ),()(  Equação (5.2)

Quantidade de metal: ∑
=

=
n

i
icic xZzxIzQ v

1

*** )().,()( Equação (5.3)

Teor médio: 
)(
)()( *

*
*

c

c
c zT

zQzM = Equação (5.4)

Benefício: ∑
=

−=
n

i
civcic zxZzxIzB

1

*** ))().(,()( Equação (5.5)

Nestas  fórmulas,  o  valor  de  n  corresponde  ao  número  total  de  blocos  que  foram 

krigados, e o asterisco (*) significa que são valores estimados calculados a partir dos teores 

médios estimados dos blocos, ou seja, a partir dos )(*
iv xZ .

Ao se aplicar o teor de corte igual a 40% sobre os teores médios estimados dos blocos 

do nível 958, obteve-se os seguintes resultados a partir do uso das fórmulas de (2) a (5). 

1446)(* =czT 38,68190)(* =czQ %16,47)(* =czM 37,10350)(* =czB

Estes são valores estimados que estão associados a um erro, pois não se lavram e nem 

se recuperam “teores” estimados e sim “teores” reais, que são desconhecidos no instante da 

seleção e mesmo depois de lavrados. Observa-se que o valor de 1446 representa o número de 

blocos que foram selecionados para a lavra a partir dos seus teores médios, ou seja, que foram 

classificados como minério. Pode acontecer que para alguns ou vários destes blocos os seus 

teores verdadeiros estejam abaixo do teor de corte, significando que são estéreis, ou seja, que 

eles  tenham  sido  classificados  erroneamente.  A  tonelagem  recuperada  ou  a  ser  lavrada 

continua sendo a mesma, ou seja, 1446, pois foram selecionados como minério embora nem 

todos o fossem. Estes blocos mal classificados serão lavrados com prejuízo final, pois a venda 

do seu conteúdo metálico não será suficiente para pagar os custos de lavra e processamento.

Os  erros  associados  a  estas  estimativas  não  podem  ser  acessados,  pois  não  se 

conhecem os teores  verdadeiros  dos  blocos selecionados  para lavra.  A incerteza  que está 
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associada aos erros de estimativas dos teores dos blocos não é devido somente à metodologia 

usada na estimativa. Ele pode ser conseqüência também das incertezas envolvidas em outras 

etapas do processo geral de reconhecimento, caracterização e avaliação de um corpo mineral 

que antecedem à fase de estimativas propriamente ditas. 

Como não se tem acesso a  estes  erros resta tentar  caracterizar  de alguma forma a 

incerteza  envolvida  numa  dada  estimativa.  Uma  forma  muitas  vezes  utilizada  é  procurar 

estabelecer um intervalo de confiança para cada estimativa dos blocos a partir da variância do 

erro de krigagem e depois tentar fazer uma composição para se chegar a outro intervalo de 

confiança para a estimativa global. Num processo deste tipo supõe-se, normalmente, que os 

erros de estimativas seguem uma distribuição normal, o que muitas vezes não ocorre. A malha 

de simulação foi escolhida de tal forma que para cada bloco estimado por krigagem ordinária, 

correspondem a 25 pontos simulados.  A média dos teores simulados nestes 25 pontos foi 

considerada como sendo o teor médio verdadeiro do bloco estimado correspondente.  Para 

cada  simulação,  então,  poderíamos  obter  uma  realização  possível  das  recuperações  reais 

quando a seleção ou classificação dos blocos é feita sobre os teores médios estimados por 

krigagem.  Esta  é  a  única  seleção  possível,  já  que  na  prática  não  se  conhecem os  teores 

verdadeiros no momento da seleção. 

Através das fórmulas a seguir é possível calcular a quantidade de metal, )( czQ , o teor 

médio, )( czM , e o benefício, )( czB , que realmente serão obtidos.
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Sendo  que  )( i
s
v xZ é  o  teor  médio  verdadeiro  do  bloco  i  selecionado  para  lavra, 

calculado através de simulação. Vamos definir, agora, uma nova variável indicatriz, ),( czxI , 

da seguinte forma:
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Ela serve para classificar um bloco como minério ou estéril a partir do teor médio, 

“verdadeiro” do bloco. Com esta variável pode-se calcular quantos blocos realmente foram 

classificados corretamente como minério, ou a tonelagem a ser obtida somente com os blocos 

que  foram corretamente  selecionados  para  a  lavra,  através  da seleção  baseada  nos  teores 

estimados dos blocos. Este valor pode ser encontrado através da seguinte fórmula: 

),(.),()(
1

ci

n

i
cic zxIzxIzT ∑

=

=   Equação (5.10)

Para  cada  imagem simulada,  calculou-se o  teor  médio  “verdadeiro”  para  todos  os 

blocos correspondentes aos blocos cujos teores médios tinham sido estimados por krigagem. 

Em seguida,  utlizou-se as equações (5.6),  (5.7) e (5.8),  para calcular  50 valores possíveis 

referentes à quantidade de metal, teor médio e benefícios reais.

Com estes valores foram construídos os histogramas dos valores destas funções de 

recuperação para o teor de corte igual a 40%, mostrados na figura 64. 

A tabela  13  mostra  um resumo estatístico  das  distribuições  da  quantidade  de  metal,  teor 

médio e benefícios realmente recuperados para um teor de corte de 40% de Fe , juntamente 

com os valores estimados. 

Os dois percentis para 2,5% e 97,5% , foram incluídos na tabela para que se possa 

montar um intervalo de confiança para estas recuperações. Pode-se dizer, então, que existe 

95% de chances de que as recuperações reais estejam entre estes dois percentis, ou seja:

P(65985,48 < Q(zc) < 70320,67) = 95%

P(45,63 < M(zc) < 48,63) = 95%

P(8145,40 < B(zc) < 12480,75) = 95%
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Figura 64 - Histogramas das funções de recuperação para o teor de corte igual a 40%

Tabela 13 – Resumo estatístico das distribuições Recuperadas 

Parâmetros estatísticos
Quantidade de Metal

Q(zc)

Teor Médio

M(zc) (%)

Benefício

B(zc) ($)
Mínimo 65865,86 45,55 8025,78
Máximo 70550,79 48,79 12710,89
Média 68409,00 47,31 10569,00
Desvio Padrão 1075,11 0,74 1071,12
Mediana 68382,24 47,29 10542,16
2,5 percentil 65985,48 45,63 8145,40
97,5 percentil 70320,67 48,63 12480,75
Valor estimado 68190,32 47,16 10350,37
 

Com esta tabela pode-se ter uma idéia também da pior e melhor situação através dos 

valores mínimos e máximos. 
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Com estas informações pode-se ter uma idéia do erro que se pode estar cometendo, 

bem como, do impacto das incertezas envolvidas nessas estimativas. Assim pode-se avaliar o 

risco  de  se  utilizar  os  valores  estimados,  possibilitando  uma  tomada  de  decisão  mais 

consciente.
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Capítulo 5:Conclusões e Recomendações 
5.1. Conclusões
Neste capítulo é apresentado uma revisão geral e o conjunto de conclusões obtidas sobre a 

metodologia e sua aplicabilidade. Também são apresentadas algumas recomendações.

Uma grande fonte de incertezas que pode afetar  muito o planejamento mineiro em 

suas várias etapas pode estar associada às estimativas de teores médios de blocos. Os seus 

valores individuais ou locais e ou a sua distribuição espacial podem influenciar, por exemplo, 

na escolha do método de lavra, no dimensionamento de equipamentos de lavra, no valor do 

empreendimento,  na  vida  útil  prevista  para  a  mina,  no  dimensionamento  de  pilhas  de 

homogeneização e do processo de tratamento, e na programação de lavra a longo, médio e 

curto prazo.

Métodos  geoestatísticos,  normalmente  conhecidos  como  métodos  de  krigagem, 

deveriam  ser  preferencialmente  utilizados  nestas  estimativas,  por  levar  em  conta  a 

variabilidade espacial destes teores ou de variáveis de outra natureza que são consideradas 

relevantes para o planejamento. Mesmo assim, existem diferentes métodos de krigagem que 

podem ser mais indicados para um ou outro tipo de depósito, ou mesmo para diferentes partes 

de um mesmo depósito, e que dependem também do objetivo de uma dada estimativa.

Independentemente do método geoestatístico de estimativa, é necessário modelar uma 

função estrutural, normalmente, variograma, que seja representativa da variabilidade espacial 

real dos teores de uma jazida. Por trás desta modelagem e como se irá utilizar esta função 

estrutural  existem  incertezas  que  podem  afetar  muito  os  resultados  das  estimativas.  A 

ferramenta validação cruzada pode ajudar, dentro deste cenário de incertezas, a tomada de 

decisão com relação ao uso de fato daquele ou de outro modelo, e da forma como ele será 

usado, normalmente caracterizada pela vizinhança de estimativa.

Neste trabalho os dados da Mina do Germano permitiram que se fizesse um estudo 

com relação à forma de utilização da função variograma. Embora o variograma experimental 
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da variável  Fe  e  seu modelo ajustado usado nas estimativas tenham sido definidos sobre 

valores  associados  a  qualquer  tipo  litológico,  foram  comparados,  através  de  validação 

cruzada,  os  erros  de  duas  estimativas  dos  teores  de  Fe  de  amostras  associadas  ao  tipo 

litológico D. Na primeira estimativa, chamada de Krigagem geral, foram usados na definição 

vizinhança de estimativa, teores de Fe  de amostras associadas a qualquer tipo litológico. Na 

segunda,  chamada  de  Krigagem  por  tipologia,  foram  utilizados  os  teores  de  amostras 

associadas somente à tipologia D.

Em  média  os  resultados  da  Krigagem  por  tipologia  se  demonstraram  um  pouco 

melhores do que os da Krigagem geral. Um dos grandes inconvenientes é que em comparação 

com a Krigagem geral os dados disponíveis para constituir a vizinhança são em um número 

bem maior do que no caso da Krigagem por tipologia, o que leva a se estimar um número 

maior de blocos através da Krigagem geral, como ficou comprovado ao se realizar a krigagem 

de blocos por ambos os métodos. 

Poderia-se,  então,  nos  casos  em  que  a  Krigagem  por  tipologia  se  mostra  mais 

favorável, fazer uma primeira estimativa através de uma Krigagem por tipologia e depois usar 

a Krigagem geral para se estimar os blocos que não tenham sido estimados pela Krigagem por 

tipologia.

Pode-se fazer, também, desde que haja dados suficientes para tal, fazer a Variografia 

por  tipologia.  Embora,  não  tenha  sido apresentado,  conseguiu-se somente  um variograma 

experimental com estrutura possível de ser ajustada, no caso omnidirecional. Mesmo assim, 

ele  demonstrou  apresentar  um forte  efeito  de  pepita  e  uma  amplitude  pequena,  podendo 

significar que o tamanho dos domínios com a tipologia D são pequenos, o que na prática não 

favoreceria  à  estimativa  por  tipologia  usando-se  um  variograma  específico  para  aquela 

tipologia.

Os resultados somente um pouco melhores para o caso da tipologia D, talvez possa ser 

explicado pela possível existência de correlação espacial entre os teores de Fe  associados a 

diferentes  tipologias,  já que o variograma utilizado na Krigagem geral  e por tipologia  foi 

calculado sem se levar em conta a tipologia. Convém lembrar também que a regularização 

efetuada foi por tipologia.
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Posteriormente, uma operação ou cálculos são aplicados sobre os valores estimados 

dos blocos para se fazer a estimativa de uma função de transferência. O valor estimado desta 

função de transferência está envolto em outro campo de incertezas, pois a base sobre a qual 

foi estimada era incerta também.

 Os dados da Mina do Germano permitiram também mostrar uma forma de como a 

simulação  geoestatística  pode  ajudar  a  caracterizar,  ou  clarear  um  pouco,  o  cenário  de 

incertezas em que está envolvido a estimativa destas funções de transferência. 

Neste trabalho as funções de transferências utilizadas foram funções de recuperação 

que estão associadas às estimativas de reservas recuperáveis: tonelagem de minério acima de 

um teor de corte, quantidade de metal realmente recuperada, teor médio realmente obtido com 

a lavra do minério e benefício realmente obtido com a lavra do minério que está acima de um 

teor de corte.

Através de uma simulação seqüencial gaussiana foram gerados valores possíveis de 

serem  assumidos  por  estas  funções,  que  permitiu  a  definição  de  um  histograma  ou 

distribuição para cada uma delas. A caracterização das incertezas envolvidas nas estimativas 

destas  funções,  calculadas  a  partir  dos  teores  médios  krigados,  foi  obtida através  de uma 

comparação  entre  os  valores  estimados  e  parâmetros  estatísticos  das  distribuições  obtidas 

pelas simulações além do estabelecimento de um intervalo de confiança de 95%.

Uma  metodologia  deste  tipo  permite  que  se  defina  melhor,  de  uma  maneira 

quantitativa, o cenário de incertezas envolvido em estimativas deste tipo, o que é de grande 

ajuda  para  um processo  de  decisão,  principalmente  na  área  mineral  em que  o  índice  de 

incertezas é muito grande. 

Neste trabalho foi utilizada a simulação seqüencial gaussiana. Existem outros tipos de 

simulação  que  forneceriam  imagens  simuladas  diferentes,  e,  portanto,  resultados  finais 

diferentes associados a cada uma das funções de recuperação utilizadas. Dependendo do tipo 

de estudo que se vai fazer, existem tipos de simulação que são mais adequados do que outros.

De qualquer  forma,  a  simulação  deve  ser  feita  de  uma  forma  muito  criteriosa  de 

maneira  a  se  obter  imagens  que  reproduzam,  dentro  de  um nível  aceitável,  as  principais 
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características  estatísticas  e  estruturais  da  realidade  do  depósito  que  se  conhece  com as 

informações atualmente disponíveis.
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