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RESUMO 
 

A construção de modelos de blocos com estimativa dos teores in situ é uma prática 

rotineira durante a avaliação de recursos, mas estas informações não são suficientes para 

entender o comportamento do minério no processo de beneficiamento. A geometalurgia 

propõe a adição da resposta metalúrgica do minério no modelo de blocos, tornando-o 

mais confiável e aderente no que diz respeito à capacidade de produção, gerando ganhos 

financeiros e reduzindo riscos. Uma variável metalúrgica importante para o 

planejamento econômico e de mina é a recuperação mássica, informação muitas vezes 

subutilizada devido à escassez de dados, o que dificulta sua aplicação no planejamento. 

Visando um melhor aproveitamento das informações disponíveis, empregou-se a 

técnica de análise de regressão múltipla para desenvolver um modelo estatístico que 

relacionasse a recuperação mássica com teores in situ de uma mina de fosfato em 

estudo. O modelo construído mostrou que quanto maior o teor de P2O5 e quanto 

menores os teores de Fe2O3, SiO2 e TiO2 no ROM, maior era a recuperação mássica 

obtida no processo de beneficiamento, e devido à qualidade do modelo tornou-se 

possível estimar esta resposta metalúrgica tendo somente a análise química dos teores in 

situ. O estudo da melhor forma de se aplicar o modelo de regressão construído para a 

estimativa da recuperação mássica média dos blocos foi o foco desta dissertação. Duas 

formas foram estudadas. A primeira delas consiste em aplicar o modelo nas amostras do 

banco de dados com análise química das variáveis independentes P2O5, Fe2O3, SiO2 e 

TiO2, obtendo assim uma estimativa da recuperação mássica em cada amostra, seguida 

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

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

regressão bloco a bloco. Para avaliar as duas formas de se utilizar a equação construída 

foi elaborado um estudo que contemplou desde a coleta de amostras até a reconciliação 

com a produção da usina, o que permitiu a identificação do melhor método de 

extrapolação do modelo de regressão. 

 

Palavras Chave: Geometalurgia, Geoestatística, Regressão Múltipla.  
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ABSTRACT 
 

The construction of block models with an estimation of their grades in situ is a common 

practice throughout the resource evaluation. However, this information is not enough to 

understand the behavior of the ore in the beneficiation process. Geometallurgy proposes 

the addition of ore´s metallurgical behavior in the block model, making it more 

dependable and adhering when it comes to the production capacity, which generates 

financial earnings and reduces risks. The mass recovery is an important metallurgical 

variable for the economic and mine planning. This is often underused due to the lack of 

data, which makes it hard to use it in the planning process. In order to reach a better use 

of the available data, the multiple regression analysis technique was used to develop a 

statistic model that would relate the mass recovery with the in situ grades observed in 

the phosphate mine under study. Through the constructed model was possible to realize 

that an increase in P2O5 grades and a decrease in Fe2O3, SiO2 and TiO2 grades leads to a 

greater mass recovery in the beneficiation process, so that it became possible to estimate 

this metalurgical variable having only the chemical analysis of in situ grades. The study 

of the best way to use the regression model was this thesis focus, since there are two 

ways to do it. The first one consists in applying the equation in dataset samples that 

contain chemistry analysis of the independent variables P2O5, Fe2O3, SiO2 and TiO2, 

generating an estimated mass recovery in each sample, allowing the geostatistic study of 

this metallurgical variable. The second way consists in doing the variography and the 

kriging of all the independent variables, making possible the use of the equation in each 

block, allowing a spatial understanding of mass recovery. To evaluate the both ways 

cited above a study was developed covering since samples obtainment until the 

reconciliation with the plant production, allowing the identification of the best 

application method of the regression model. 

 

Keywords: Geometallurgy, Geostatistics, Multiple Regression.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional das últimas décadas contribuiu fortemente para a 

descoberta e explotação de minas de fosfato, uma vez que o fósforo é fundamental para 

a produção de fertilizantes agrícolas, os quais proporcionam um aumento na produção 

de alimentos. As principais fontes de fósforo são as minas de fosfato sedimentar e 

ígneo, responsáveis por mais de 99% da produção mundial deste elemento. 

Como toda mina chega a sua exaustão e o número de jazidas é limitado, é 

necessário aproveitar ao máximo os recursos minerais disponíveis. Este aproveitamento 

é um reflexo imediato do processo de beneficiamento mineral do fosfato, pois quanto 

maior a recuperação mássica dentro do teor de especificação do produto, maior a 

quantidade de matéria prima disponível para produção destes insumos agrícolas. A 

recuperação mássica é, portanto, uma variável metalúrgica de importante compreensão e 

seu estudo é o foco desta dissertação. 

Durante a avaliação de recursos minerais é comum a construção de modelos de 

blocos com estimativa dos teores in situ do depósito em estudo, mas variáveis como a 

recuperação mássica, que refletem o comportamento do minério no processo de 

beneficiamento, na maioria das vezes não são estudadas como deveriam. No depósito de 

fosfato estudado nesta dissertação, cujo nome não será relevado devido ao sigilo 

solicitado pela empresa fornecedora dos dados, é comum observar amostras ricas em 

P2O5 fornecendo recuperações mássicas inferiores às de amostras com teores razoáveis 

de fosfato, uma vez que a presença de contaminantes impacta diretamente nos 

resultados de processo.  

A geometalurgia tem como principal objetivo quantificar o impacto da geologia 

e da mineralogia na resposta metalúrgica, tornando possível estudar a recuperação 

mássica e compreender seu comportamento ao longo do depósito. O acréscimo desta 

informação no modelo de blocos leva a um melhor entendimento da capacidade de 

produção da mina permitindo um melhor planejamento econômico, uma vez que existe 

uma previsão da quantidade de produto obtido após a flotação. Para desenvolver um 

estudo geometalúrgico é necessário o conhecimento de diversas disciplinas como o 

planejamento de mina, a metalurgia e a geoestatística, todas amparadas de alguma 

forma pela estatística e suas ferramentas de análise de dados. 



 

2 

 

Uma poderosa técnica estatística utilizada para encontrar a relação existente 

entre duas ou mais variáveis é a análise de regressão, que nesta dissertação será 

utilizada para relacionar a variável metalúrgica de interesse com os teores in situ da 

mina. Como será detalhado no capítulo 2, o objetivo deste trabalho é determinar a 

melhor maneira de se utilizar o modelo de regressão construído para obter a distribuição 

espacial das estimativas médias da recuperação mássica dos blocos. Estimativas 

espaciais são os objetos de estudo da geoestatística, ferramenta fundamental para o 

desenvolvimento desta dissertação, uma vez que as duas formas existentes de se aplicar 

o modelo de regressão utilizam os conceitos de variografia e krigagem. Os dados 

estimados das duas maneiras possíveis serão confrontados com os dados da usina de 

beneficiamento no período de abril a novembro de 2012, tornando possível avaliar qual 

delas reproduz de forma mais assertiva os resultados de produção. 

 

 



  

 

 

2 OBJETIVO 

 

A geometalurgia é uma disciplina com objetivo de descobrir o elo existente entre 

a geologia e a resposta do minério no processo de beneficiamento. Em algumas minas 

como as de fosfato, que é o foco deste estudo, é tão ou mais importante conhecer a 

resposta do minério no processo do que ter conhecimento do teor in situ do mesmo. Isso 

porque é comum observar amostras com alto teor de P2O5 com problemas na flotação, 

devido à presença de elementos contaminantes, e amostras com teores moderados que 

apresentam melhor resposta no processo, devido à ausência de elementos que impactam 

negativamente no beneficiamento. Entretanto, é de conhecimento que testes de flotação 

são demorados e onerosos, dificultando que toda amostra analisada quimicamente seja, 

também, submetida a testes de beneficiamento, tornando este tipo de informação 

escassa e pouco utilizada. 

A análise de regressão múltipla (Draper e Smith, 1966) é uma técnica que 

permite encontrar a relação estatística existente entre a variável dependente de interesse 

e duas ou mais variáveis independentes. O desenvolvimento de um modelo de regressão 

capaz de estimar a recuperação mássica do concentrado de P2O5 em relação à massa do 

ROM (variável dependente que deste ponto em diante será denotada somente por 

recuperação mássica) em amostras com informação somente dos teores in situ (variáveis 

independentes), permite que regiões do depósito sem nenhuma informação metalúrgica 

disponível tenham uma estimativa dos valores desta variável. 

A utilização do modelo de regressão para estimar a recuperação mássica é o foco 

deste estudo uma vez que existem duas formas de fazê-la. A primeira maneira consiste 

em aplicar o modelo nas amostras do banco de dados com análise química das variáveis 

independentes P2O5, Fe2O3, SiO2 e TiO2, visando estimar a recuperação mássica de cada 

uma delas, seguida de variografia e krigagem dos blocos. A segunda maneira consiste 

em variografar e krigar todas as variáveis independentes do modelo construído, e aplicar 

a equação da regressão bloco a bloco. As duas alternativas serão abordadas neste 

trabalho visando identificar qual maneira produz estimativas mais próximas da 

recuperação mássica obtida na usina de beneficiamento da mina em questão no período 

de abril a novembro de 2012. 

 



  

 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

As seções seguintes apresentam a revisão bibliográfica dos temas que serão 

abordados nesta dissertação. 

 

3.1 DEPÓSITOS DE FOSFATO E UTILIZAÇÃO DO FÓSFORO 

 

3.1.1 Depósitos de fosfato brasileiros: Geologia e Mineralogia 

 

Os depósitos de fosfato ocorrem de três formas distintas: fosfato sedimentar, 

representando cerca de 85% da produção mundial e tendo os principais depósitos 

localizados nos Estados Unidos, sudoeste do México, Marrocos, a oeste do deserto do 

Saara e no oriente médio (Bezerra e Brod, 2011); fosfato ígneo, representando 

aproximadamente 15% da produção mundial e tendo os principais depósitos localizados 

na África do Sul, Rússia, Finlândia e Brasil (Bezerra e Brod, 2011); e os depósitos de 

fosfato biogenéticos, advindos do excremento de aves e morcegos, representando menos 

de 1% da produção mundial. As reservas brasileiras são 80% de origem ígnea, 

associadas a complexos carbonatíticos, os quais são o foco deste estudo, sendo que 67% 

das reservas estão situadas em Minas Gerais, 14% em Goiás e 6% em São Paulo. 

Os carbonatitos e complexos alcalinos são feições continentais e situam-se 

preferencialmente em regiões de reativação tectono-magmática em crátons estáveis e 

em faixas de dobramentos estabilizadas. Apresentam formatos aproximadamente 

circulares, com variedade de tipos litológicos e são caracterizados por apresentarem 

depósitos economicamente importantes de nióbio, terras raras, fosfato, titânio e calcário 

(Chula, 2004). De acordo com Gomes et al (1990), existem vinte e duas ocorrências de 

rochas alcalinas brasileiras associadas a carbonatitos, como ilustrado na Figura 1 e 

Figura 2. 
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Figura 1 - Ocorrências alcalinas no sul do Brasil 

Fonte: Gomes et al (1990) 
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Figura 2 - Ocorrências alcalinas no norte do Brasil 

Fonte: Gomes et al (1990) 

 

As províncias alcalinas mais importantes economicamente no país datam entre 

90 e 50 milhões de anos (Gomes et al, 1990), estão localizadas à margem da Bacia do 

Paraná e possuem orientação na direção NW, indicando a existência de um controle 

tectônico na distribuição dos complexos, fato que pode ser observado claramente na 

Figura 1. 

Os tipos de rochas relacionadas aos complexos alcalinos relatados neste trabalho 

vão desde ultrabasitos, rochas da série jacupiranguito-melteigito-ijolito-urtito, nefelina e 

álcali-sienitos e carbonatitos, ocorrendo em alguns locais rochas efusivas equivalentes 

aos tipos citados acima e suas piroclásticas (Chula, 2004). Os tipos litológicos presentes 

no depósito em estudo são principalmente rochas intrusivas ultrabásicas com 

predominância de piroxenitos sobre os dunitos e periodotitos, rochas alcalinas com 

predominância de sienitos e traquitos, além de lamprófiros, carbonatitos, silexitos, 

glimeritos e fenitos. A Tabela 1, construída com base em informações extraídas de 
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Chula (2004) e Borges (2006) mostra em detalhes os minerais contidos nas principais 

litologias do depósito estudado. 

 
Tabela 1 - Mineralogia das principais litologias do depósito estudado 

 
 

A Tabela 2, por sua vez, apresenta os principais tipos mineralógicos contidos nas 

principais minas de fosfato brasileiras. 

 
Tabela 2 - Tipos mineralógicos presentes nas minas de fosfato brasileiras 

 
Fonte: Modificado de Guimarães et al (2005) 

 

As litologias presentes no depósito e sua composição mineralógica são de 

fundamental importância para o desenvolvimento de um estudo geometalúrgico, visto 
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que diferentes litologias podem reagir de diferentes formas no processo de 

beneficiamento, fato que será discutido intensamente nos próximos capítulos. 

 

3.1.2 Indústria de Fertilizantes 

 

A indústria de fertilizantes vem crescendo nos últimos anos devido ao seu papel 

de suma importância na economia mundial, pois com o crescimento populacional, 

aumenta a necessidade de alimentos e os fertilizantes proporcionam um aumento da 

produção agrícola. Com o aumento da produção nas lavouras já existentes a necessidade 

de novas terras para plantio se torna menor, o que reduz o desmatamento e contribui 

para preservação do meio ambiente. 

De acordo com Dias e Fernandes (2006), os elementos químicos presentes nos 

fertilizantes podem ser divididos em duas categorias: macronutrientes, na qual estão 

presentes carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio 

e enxofre; e micronutrientes, contendo boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, 

zinco, sódio, silício e cobalto. A ausência de qualquer elemento supracitado no solo 

pode acarretar em um desenvolvimento aquém do desejado da plantação trazendo 

prejuízos ao agricultor e menor oferta de alimentos no mercado. 

O principal tipo de fertilizante é conhecido como NPK, que indica o percentual 

de nitrogênio na forma de N elementar, o teor percentual de fósforo na forma de P2O5 e 

o conteúdo percentual de potássio na forma de K2O (Dias e Fernandes, 2006). Os 

elementos que compõem o NPK são normalmente os mais ausentes no solo explicando, 

portanto a maior demanda existente por este tipo de fertilizante. O fósforo atua na raiz 

das plantas, o nitrogênio atua nas folhas e o potássio atua na circulação interna de 

líquidos da mesma, como ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Fertilizante NPK e sua atuação 

Fonte: [http://www.valefertilizantes.com/valefertilizantes/nosso.asp] 

 

A fonte de matéria prima para a fabricação de fertilizantes vem da mineração e 

da indústria petroquímica. Segundo Kulaif (2009), os concentrados fosfáticos são as 

fontes primárias e únicas de fósforo dos fertilizantes fosfatados. Como toda mina chega 

a sua exaustão e o número de jazidas é limitado, é necessário aproveitar ao máximo os 

recursos disponíveis. Na indústria de fertilizantes este aproveitamento é um reflexo 

imediato do processo de beneficiamento mineral do fosfato, pois quanto maior a 

recuperação mássica dentro do teor de especificação do produto, maior a quantidade de 

matéria prima disponível para produção destes insumos agrícolas. Portanto, a 

recuperação mássica é uma variável metalúrgica de importante compreensão e seu 

estudo é o foco desta dissertação. 

 



  

 

 

3.2 GEOMETALURGIA 

 

3.2.1 Definições e objetivos 

 

O mapeamento geometalúrgico é uma nova abordagem que documenta a 

variabilidade dentro de um corpo de minério e quantifica o impacto da geologia e da 

mineralogia na moagem, na resposta metalúrgica e no processo de recuperação de 

metais (Williams e Richardson, 2004). Portanto, define-se geometalurgia como sendo a 

regionalização das variáveis metalúrgicas. Entende-se por variáveis metalúrgicas as 

diversas respostas dos minérios frente a um dado processo, podendo ser quantitativas 

(rendimento, recuperações metalúrgicas e mineralógicas), qualitativas (teores e 

propriedades físico-químicas dos produtos finais), de impacto ao meio ambiente, de 

aspectos econômicos (consumos específicos), etc (Rodriguez et al, 1990). O produto da 

geometalurgia é um modelo de blocos que contém, além das estimativas dos teores in 

situ, estimativas das variáveis metalúrgicas de interesse para o depósito estudado. 

A geometalurgia é multidisciplinar, o que significa que é necessária a integração 

de diversos conhecimentos para que uma melhor compreensão do depósito e de seus 

recursos econômicos seja obtida. As disciplinas de mais destaque durante um estudo 

geometalúrgico são a geologia e mineralogia, o planejamento de mina, a metalurgia e a 

geoestatística, todas amparadas de alguma forma pela estatística e suas ferramentas de 

análise de dados. 

O objetivo da geometalurgia é agregar conhecimento ao corpo de minério em 

estudo, levando ao desenvolvimento de um modelo mais confiável e realista no que diz 

respeito à capacidade de produção da mina, gerando ganhos financeiros e reduzindo 

riscos, uma vez que mais conhecimento está associado a uma menor incerteza na 

produção (Dunham e Vann, 2007). A incorporação da previsão das variáveis 

metalúrgicas no modelo de blocos concede ao planejamento de mina um estudo dos 

futuros fluxos de caixa do projeto, levando à otimização econômica da explotação da 

jazida. 
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3.2.2 Matriz Geometalúrgica 

 

A matriz geometalúrgica de um depósito consiste em cruzar informações dos 

tipos de rocha e da alteração (características geológicas) com parâmetros chamados 

críticos, os quais podem melhorar ou piorar o processo de beneficiamento. Quanto mais 

complexa a geologia do depósito, maior se torna a matriz, visto que mais cruzamentos 

entre os eixos são possíveis, o que torna o estudo geometalúrgico mais complicado uma 

vez que cada cruzamento deve ser avaliado e detalhado com base nas variáveis de 

interesse. 

De modo geral, a matriz é geralmente simplificada, pois nem todos os tipos de 

rocha estão contidos em todos os níveis de alteração e apresentam parâmetros críticos, o 

que reduz o número de combinações. Além disso, categorias economicamente 

insignificantes ou geograficamente muito pequenas são desprezadas, fazendo com que o 

estudo seja focado nas zonas mais críticas e representativas do depósito (Williams e 

Richardson, 2004). 

Definida a matriz geometalúrgica o próximo passo é avaliar as variáveis de 

interesse dentro de cada cruzamento, buscando entender e quantificar a variabilidade 

associada aos fatores geológicos do depósito. Para isso, são coletadas em campo 

amostras representativas de cada cruzamento, as quais são submetidas a testes químicos, 

mineralógicos, físicos, geotécnicos ou metalúrgicos, a depender das respostas que se 

deseja obter.  

 

3.2.3 Domínios geometalúrgicos 

 

Realizados os testes de interesse em cada cruzamento da matriz geometalúrgica 

é necessário avaliar os resultados e extrapolar as conclusões para o modelo de blocos, 

gerando assim um entendimento espacial da variável relevante. A análise preliminar dos 

dados deve ser feita visando identificar os domínios geometalúrgicos do depósito, que 

geralmente não estão relacionados diretamente com os domínios geológicos e de 

minério (Bye e Newton, 2009), visto que é comum observar diferentes tipos de rocha 

que apresentam o mesmo comportamento metalúrgico e que, portanto, podem ser 

agrupados no mesmo domínio geometalúrgico. Técnicas como análise de agrupamentos 
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(detalhada em Mingoti, 2007), análise de componentes principais (descrita em Hair et 

al, 2008) e testes de hipótese (apresentados em Triola, 2008) podem ser utilizadas para 

avaliar a similaridade da variável de interesse entre os cruzamentos da matriz 

geometalúrgica. 

Definidos os domínios geometalúrgicos, o próximo passo é relacionar os valores 

da variável de interesse a cada um deles. Isto pode ser feito a partir da utilização do 

valor médio ou mediano da variável metalúrgica em cada domínio ou utilizando 

modelos empíricos que relacionem esta variável com variáveis mais densamente 

amostradas, como por exemplo, o como o teor in situ. Exemplos da utilização de 

modelos empíricos para estimar variáveis metalúrgicas podem ser vistos em Bye e 

Newton (2009), que explica a recuperação metalúrgica através de um modelo de 

regressão polinomial que utiliza o teor de cobre como variável independente e em 

MacMillan et al (2011), onde os autores produziram estimativas espaciais do gasto de 

ácido em sua planta de beneficiamento através de um modelo de regressão utilizando a 

mineralogia, como mostra a Figura 4. 
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Figura 4 - Previsão do consumo de ácido no nível -350 do depósito de Olimpic Dam 

Fonte: MacMillan et al (2011) 

 

A utilização de modelos empíricos é muito útil quando a variável de interesse 

está subamostrada em relação às informações químicas e mineralógicas do depósito, 

permitindo que amostras ou blocos que não contenham informação metalúrgica tenham 

uma estimativa deste valor por meio de um modelo que a relaciona com as variáveis 

analisadas. 
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3.2.4 Estimativa da variável metalúrgica nos blocos através de um modelo empírico 

 

Existem duas formas de se utilizar o modelo empírico construído para levar a 

informação de interesse até o modelo de blocos. A primeira consiste em aplicá-lo nas 

amostras que não possuem informação metalúrgica, mas possuem análise das variáveis 

independentes que compõem o modelo. Utilizando a variável estimada, é feito o estudo 

de variografia e a krigagem, a qual estima no modelo de blocos a informação 

metalúrgica de interesse. A segunda maneira de utilizar o modelo proposto é aplicá-lo 

diretamente no modelo de blocos, desde que este contenha as estimativas das variáveis 

independentes que fazem parte do modelo.  

O ponto positivo de se aplicar a equação nas amostras é manutenção da 

regionalização da variável estudada e a manutenção do suporte amostral utilizado na 

construção do modelo. Desta forma, as estimativas dos teores in situ no modelo de 

blocos e da variável metalúrgica teriam a mesma fonte de informação. O ponto 

negativo, por sua vez, é um maior tempo gasto para a obtenção dos resultados desejados 

no modelo de blocos, visto que um estudo geoestatístico da variável metalúrgica deverá 

ser realizado. Logo, qualquer alteração no modelo devido à atualização do banco de 

dados faria com que o tempo gasto na estimativa da variável de interesse fosse elevado. 

Aplicar a equação diretamente no modelo de blocos tem como vantagem a rapidez na 

obtenção dos resultados desejados e na atualização dos modelos, visto que o estudo 

geoestatístico dos teores é rotina durante o estudo de um depósito. Entretanto, sua maior 

desvantagem é a diferença no suporte amostral utilizado, fazendo com que a 

variabilidade espacial obtida seja mascarada devido a uma redução na variância de 

dispersão, como será explicado na seção 3.4.4.3. 

O objetivo desta dissertação é determinar qual das duas formas é mais adequada 

para estimar as variáveis metalúrgicas no modelo de blocos, tendo em vista aspectos 

teóricos e práticos de cada uma delas. O modelo empírico abordado neste trabalho será 

construído através da técnica de análise de regressão múltipla, que tem como 

fundamento utilizar uma ou mais variáveis independentes para predizer a variável de 

interesse. A seção seguinte aborda a técnica que será utilizada, suas suposições e 

aplicações.  
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3.3 ANÁLISE DE REGRESSÃO 

 

Com aplicações que vão da medicina ao marketing, a análise de regressão vem 

se mostrando uma ferramenta com enorme campo de aplicação e com forte poder 

preditivo. Segundo Hair et al (2009), a análise de regressão é de longe a técnica de 

dependência mais amplamente usada e versátil, aplicável em cada faceta da tomada de 

decisões em negócios. 

Apesar do uso de análise de regressão em mineração ser relativamente novo, 

percebe-se que o uso de técnicas de análise estatística vem ganhando cada vez mais 

espaço neste meio, principalmente as técnicas multivariadas. As seções seguintes 

abordam desde os conceitos básicos da análise de regressão até a avaliação dos 

resultados por ela obtidos. 

 

3.3.1 Princípios fundamentais 

 

As variáveis de um estudo podem ser classificadas como variáveis 

independentes ou dependentes. As variáveis independentes são aquelas que podem ser 

utilizadas para estimar ou auxiliar na estimativa de uma variável dependente. Logo, a 

variável dependente é aquela a ser explicada através da informação contida nas 

variáveis independentes.  A situação abordada nesta dissertação tem como variáveis 

independentes os teores dos elementos químicos e como variável dependente a 

recuperação mássica. Logo, o objetivo do modelo de regressão é explicar recuperação 

mássica, informação difícil e cara de se obter, através dos teores de elementos químicos, 

informações mais acessíveis e menos onerosas. 

A primeira abordagem para verificar a relação da variável dependente com as 

variáveis independentes é o coeficiente de correlação. Segundo Triola (2008), o 

coeficiente de correlação linear é uma medida numérica da força da relação entre duas 

variáveis que representam dados quantitativos. O coeficiente de correlação pode ser 

denotado pela letra “r”, quando se trata de uma estatística calculada com base em uma 

amostra, ou por “!”, quando seu valor é calculado com base em todos os dados da 

população. Como dificilmente trabalha-se com toda a população, neste texto, este 

coeficiente será denotado pela letra “r”. 
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O valor do coeficiente de correlação permite concluir se existe ou não 

associação linear entre duas variáveis e qual o sentido desta relação. A correlação pode 

ser positiva, quando o valor de uma variável aumenta e o valor da outra também 

aumenta, ou negativa, quando o valor de uma aumenta e o valor da outra decresce. 

Correlações positivas estão relacionadas a valores positivos de “r” e correlações 

negativas a valores negativos deste coeficiente. O coeficiente de correlação pode ser 

calculado através da fórmula detalhada na equação 1. 

 

! ! !! ! ! !!! ! !!
!!! ! !!! ! ! !!! ! !!! ! !

!! ! ! 

 

onde n é o tamanho da amostra, x são os dados da primeira variável e y os dados da 

segunda. 

É importante ressaltar que o coeficiente de correlação é sempre um número entre 

-1 (correlação negativa perfeita) e 1 (correlação positiva perfeita), sendo que correlação 

igual zero não indica independência e sim que não existe dependência linear entre as 

variáveis (Magalhães, 2007). A Figura 5 apresenta dois gráficos de dispersão 

(construídos com dados fictícios) e seus respectivos coeficientes de correlação 

ilustrando, portanto o conteúdo descrito acima. O primeiro gráfico ilustra uma 

correlação negativa entre Fe2O3 e SiO2 e o segundo uma correlação positiva entre SiO2 e 

Al2O3. 

 

 
Figura 5 - Exemplos de gráficos de dispersão 
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Calculado o valor do coeficiente de correlação é necessário verificar se este é 

estatisticamente significativo ou não, ou seja, se a correlação existente entre Fe2O3 e 

SiO2, por exemplo, realmente existe ou foi devida ao acaso. Para isso, utiliza-se o teste 

de hipótese para correlação. A hipótese nula do teste é de que não existe correlação 

linear (!=0) e a hipótese alternativa é de que existe correlação linear (! " 0). A 

estatística de teste utilizada é apresentada na equação 2. 

 

! ! !
!!!!
!!!

!!!!!! 

 

Quando o valor obtido pela estatística de teste é inferior ao valor crítico da distribuição t 

com n-2 graus de liberdade para determinado nível de significância, a hipótese nula não 

deve ser rejeitada (Triola, 2008). Em caso contrário, conclui-se que existe uma 

correlação linear significativa entre as duas variáveis em estudo. 

Quando uma ou mais variáveis apresentam coeficiente de correlação 

significativo com a variável dependente, significa que estas variáveis independentes são 

adequadas para construir um modelo de regressão que explique a variável de interesse. 

Logo, o coeficiente de correlação é um primeiro indicativo de quais variáveis que 

podem ser utilizadas para construir um modelo de regressão explicativo. 

Com base no número de variáveis independentes utilizadas na equação, a análise 

de regressão pode ser classificada como simples, quando existe somente uma variável 

independente, ou múltipla, quando duas ou mais variáveis independentes são utilizadas 

para predizer a variável dependente de interesse. As seções 3.3.2 e 3.3.3 apresentam 

com detalhe estas duas situações. 

 

3.3.2 Regressão Simples 

 

A equação de regressão que descreve algebricamente a relação entre as duas 

variáveis é dada por: 

 

! ! !! ! !!!!!!! ! ! 
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onde !! é uma estimativa do valor real do intercepto da reta (!!), !! é uma estimativa 

do valor real da inclinação da reta (!!) e ! é a estimativa do valor da variável 

dependente com base no valor de x (variável independente). 

Os coeficientes !! e !! são estimados através do método de mínimos quadrados 

(Johnson, 2002), o qual tem como objetivo minimizar a soma do quadrado dos resíduos 

(resíduo = valor observado – valor predito). As equações 4 e 5 apresentam as fórmulas 

para o cálculo destes coeficientes. 

 

!! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!! ! ! !!! ! !!
!!! ! !!!

!!!!!! 

 

Exemplos da utilização de modelos de regressão simples na mineração podem ser vistos 

em Everett et al (2011) e Kuhan et al (2011). 

 

3.3.2.1 Análise de Variância para modelos de regressão simples 

 

A análise de variância (ANOVA) é uma técnica utilizada para verificar se a 

equação de regressão ajustada é uma boa preditora da variável dependente. Seu cálculo 

é feito a partir da equação 6.  

 

!! ! ! ! ! !!! ! !!!
!

!!!

!

!!!
! !!! ! !!!!

!

!!!
!!!!!! 

 

SQT = SQR + SQE   (7) 

 

A equação 7 apresenta uma notação simplificada da 6, onde o termo SQT mede a 

variação dos valores de y na amostra, SQR mede o quanto a variável y é explicada pelo 

modelo de regressão ajustado e SQE mede o quanto a variável y não é explicada pelo 

modelo de regressão construído. 

Os valores da equação 7 são normalmente apresentados na tabela de análise de 

variância, ilustrada na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Tabela ANOVA para modelos de regressão simples 

 
 

O coeficiente de determinação !! é a quantidade de variação em y que é 

explicada pela reta de regressão (Triola, 2008). Seu cálculo pode ser feito a partir dos 

valores da tabela ANOVA, conforme indicado na equação 8, ou pode ser obtido 

elevando ao quadrado o valor do coeficiente de correlação. Quanto mais próximo de 1, 

mais explicativo é o modelo construído. 

 

!! ! !"#
!"# !!!!!!! 

 

No exemplo apresentado na Figura 5, onde o coeficiente de correlação é igual a 0.9298, 

o coeficiente de determinação igual a 0.8645, indicando que 86.45% da variabilidade de 

SiO2 pode ser explicada pelo modelo construído utilizando o Fe2O3 como variável 

independente. 

 

3.3.2.2 Teste de significância dos coeficientes da regressão simples 

 

Um fato que deve ser observado ao construir uma equação de regressão simples 

é a significância dos coeficientes !! e !!. Os testes de hipótese para verificação da 

significância destes parâmetros encontram-se apresentados a seguir. 

Para testar a hipótese nula de que o intercepto da reta é igual à zero (!! ! !) 

contra a hipótese alternativa de que este é diferente de zero (!! ! !) utiliza-se a 

estatística de teste apresentada em na equação 9. 

 

!!"# !
!!

!" !!
!!!!!! 

 

onde, 

Fonte de Variação Graus de Liberdade Soma de Quadrados Quadrado Médio
Regressão 1 SQR QMR = SQR/1
Residual n-2 SQE QME = SQE/(n-2)

Total n-1 SQT
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!" !! ! !!!
! !!! ! !!!!

!!!

!
!
!!!!!!"! 

 
O valor da estatística de teste deve ser comparado com o valor da distribuição t 

com n-2 graus de liberdade, em determinado nível de significância (Draper e Smith, 

1966). Caso o valor encontrado da estatística de teste seja inferior ao valor tabelado da 

distribuição t, a hipótese nula deve ser aceita indicando, portanto, que o intercepto não é 

estatisticamente diferente de zero. 

Para testar a hipótese nula de que a inclinação da reta é igual à zero (!! ! !) 

contra a hipótese alternativa de que esta é diferente de zero (!! ! !) a seguinte 

estatística de teste deve ser utilizada: 

 

!!"# !
!!

!" !!
!!! !!  

 

onde, 

 

!" !! ! !
!!! ! !!! ! !

!!!!!"! 

 

Assim como foi feito para !!, o valor da estatística de teste para !! deve ser comparado 

com o valor da distribuição t com n-2 graus de liberdade, em determinado nível de 

significância. Caso o valor encontrado da estatística de teste seja inferior ao valor 

tabelado da distribuição t a hipótese nula deve ser aceita, indicando, portanto que !! não 

é estatisticamente diferente de zero. 

Quando os testes de hipótese supracitados apontam para coeficientes 

estatisticamente iguais a zero significa que estes não devem ser usados para fins de 

previsão ou explicação (Hair et al, 2009). Logo, um novo modelo deve ser buscado para 

explicar a variável dependente de interesse. 
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3.3.3 Regressão Múltipla 

 

A equação de regressão que expressa uma relação linear entre uma variável 

dependente y e duas ou mais variáveis independentes é dada por: 

 

! ! !! ! !!!! ! !!!! !!! !!!! !!! !" ! 
 

sendo que a notação utilizada é a mesma apresentada para a equação de regressão 

simples. 

Devido ao maior número de variáveis no modelo é conveniente utilizar a 

notação matricial, que facilita a compreensão das operações algébricas no caso 

multivariado. Os coeficientes no modelo de regressão múltipla também são estimados 

através do método de mínimos quadrados. Após algumas operações de álgebra 

matricial, apresentadas em Reis (2009), conclui-se que a solução da equação 14 é o 

melhor estimador para os coeficientes da regressão com duas ou mais variáveis 

independentes. 

 

! ! !!! !!!!!!!   (14), 

 

onde X é a matriz das variáveis independentes com dimensão [n x (q+1)], X´ é a 

transposta desta matriz, Y é o vetor da variável dependente com dimensão [n x 1] e o 

expoente -1 significa a inversa da matriz. 

A matriz de variâncias e covariâncias do vetor b é calculada a partir da equação 

15. Através da extração da raiz quadrada do j-ésimo elemento de sua diagonal principal 

é possível obter o EP (!!!, que será utilizado nos testes de hipótese para avaliar a 

significância dos coeficientes do modelo, apresentados na seção 3.3.3.2. 

 

!"# ! ! !!!!!!!!!   (15) 

 

Uma aplicação de modelos de regressão múltipla na mineração distinta da 

apresentada por MacMillan et al (2011) pode ser vista em Montoya et al (2011). O autor 
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constrói modelos de regressão múltipla para explicar as variáveis abrasividade e índice 

de Bond (Wi) através das informações de mineralogia, densidade e outras obtidas 

através de testes com os testemunhos de sondagem. 

 

3.3.3.1 Análise de Variância dos modelos de regressão múltipla 

 

O papel da análise de variância em modelos de regressão múltipla é mais 

importante que nos modelos de regressão simples, visto que neste caso ela é utilizada 

para avaliar a significância do modelo construído, como será explicado a seguir. 

Os valores da soma de quadrados para modelos de regressão múltipla são 

calculados através das equações 16, 17 e 18. 

 

!"# ! !!! ! !!!   (16) 

 

!"# ! !!!!!! ! !!!   (17) 

 

!"# ! !!! ! !!!!!   (18) 

 

A tabela ANOVA para esta classe de modelos encontra-se apresentada na Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Tabela ANOVA para modelos de regressão múltipla 

 
 

Através dos valores calculados na última coluna da tabela ANOVA constrói-se o 

teste F, utilizado para verificar a significância do modelo de regressão. A hipótese nula 

é que nenhum dos !! é significante e a hipótese alternativa é que ao menos um dos !! é 

estatisticamente significante. A estatística de teste é calculada pela equação 19. 

 

Fonte de Variação Graus de Liberdade Soma de Quadrados Quadrado Médio
Regressão q SQR QMR = SQR/q
Residual n-q-1 SQE QME = SQE/(n-q-1)

Total n-1 SQT
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!!"# !
!"#
!"# !!!!!"! 

 

O valor obtido através da estatística de teste deve ser comparado com o valor tabelado 

da distribuição F com (q, n-q-1) graus de liberdade. Caso a hipótese nula seja rejeitada, 

os testes t individuais devem ser calculados a fim de verificar quais coeficientes são 

significantes. Em caso contrário, nenhuma das variáveis em teste deverá permanecer no 

modelo construído, dispensando, portanto o cálculo dos testes t individuais (Reis, 2009). 

 

3.3.3.2 Teste de significância dos coeficientes de regressão múltipla 

 

A partir das estimativas do vetor b e da matriz de variâncias e covariâncias 

acima descrita é possível calcular os testes t de significância individual para cada 

coeficiente. A hipótese nula do teste t individual é !! ! ! e a hipótese alternativa é 

!! ! !, onde j é o coeficiente em teste. A estatística de teste utilizada para confrontar as 

hipóteses é apresentada a seguir. 

 

!! !
!!

!"!!!!
!!!!!"! 

 

O valor obtido utilizando a equação 20 deve ser confrontado com o valor crítico da 

distribuição t com n-q-1 graus de liberdade para dado nível de significância. Caso o 

valor calculado pela estatística de teste seja inferior ao valor crítico tabelado conclui-se 

que !! ! ! indicando, portanto que a variável associada a este coeficiente não deve ser 

utilizada para fins de previsão. 

 

3.3.3.3 Coeficiente de determinação ajustado 

 

O coeficiente de determinação detalhado na seção 3.3.2.1 pode ser utilizado para 

avaliar a quantidade da variação de Y que é explicada através do modelo de regressão 

múltipla construído. Entretanto, sabe-se que na medida em que mais variáveis 

explicativas são incluídas no modelo de regressão maior é o valor de R#. Logo, obtêm-
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se um maior R# pela simples inserção de todas variáveis disponíveis, mas a melhor 

equação de regressão não usa, necessariamente, todas estas variáveis (Triola, 2008). 

Sendo assim, para comparar de forma mais efetiva diversos modelos de 

regressão considerando o valor de R#, utiliza-se o R# ajustado, o qual leva em 

consideração o número de variáveis utilizadas no modelo e o tamanho amostral. A 

equação para o cálculo do coeficiente de determinação ajustado é: 

 

!!"#$%!&'! ! !! !!!
!! !!! !!! !!!   (21), 

 

onde n é o tamanho amostral e q é o número de variáveis independentes no modelo. 

 

3.3.4 Suposições dos modelos de regressão 

 

Tanto os modelos de regressão linear simples quanto os de regressão linear 

múltipla possuem suposições que devem ser satisfeitas para que o modelo construído 

seja estatisticamente válido. Esta seção trata especificamente destas suposições e de 

como fazer para certificar que elas estão satisfeitas para os modelos estudados. 

Após avaliar a significância dos coeficientes da regressão, concluindo que todas 

as variáveis são estatisticamente significativas, é necessário verificar se o modelo em 

teste atende a todas as suposições, que são baseadas na análise dos resíduos.  

 

3.3.4.1 Variância constante e linearidade do modelo de regressão 

 

A suposição de variância constante, também conhecida como 

homocedasticidade, é verificada de forma mais direta através da análise gráfica. Os 

valores ajustados pelo modelo de regressão avaliado devem ser plotados em um gráfico 

de dispersão contra os resíduos. 

Para que a suposição de homocedasticidade esteja satisfeita é necessário que o 

gráfico aqui descrito apresente pontos distribuídos aleatoriamente ao redor da reta de 

resíduo igual a zero, conforme ilustrado no quadro “a” da Figura 6. Pontos distribuídos 

como nos quadros “b” e “c” mostram a presença de heterocedasticidade no modelo e 
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para corrigir esta violação existem duas maneiras: utilizar o método de mínimos 

quadrados ponderados ou aplicar transformações de estabilização da variância (Hair et 

al, 2009). 

O quadro “d” mostra a violação da suposição de linearidade do modelo. Para 

corrigir este problema deve-se transformar a variável dependente e/ou as variáveis 

independentes ou inserir um termo quadrático na variável dependente. 

 

 
Figura 6 - Verificação da suposição de variância constante 

Fonte: Reis (2009) 

 

3.3.4.2 Normalidade dos resíduos 

 

Para avaliar se os resíduos do modelo em estudo são normalmente distribuídos é 

comum a utilização do gráfico de probabilidade normal associado a um teste de 

normalidade. Os testes de normalidade têm como hipótese nula que a amostra analisada 

segue a distribuição normal e como hipótese alternativa que os dados analisados não são 

normalmente distribuídos. Logo, ao contrário dos demais testes de hipótese aqui 

apresentados, deseja-se a não rejeição da hipótese nula. 
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A violação da suposição de normalidade dos resíduos faz com que os testes t e F 

para avaliação dos coeficientes de regressão e os intervalos de confiança destes 

coeficientes sejam afetados, a ponto de invalidar os resultados obtidos. Entretanto, para 

amostras com 200 ou mais observações, esses mesmos efeitos podem ser 

negligenciados (Hair et al, 2009), uma vez que o tamanho da amostra impacta 

diretamente no poder dos testes estatísticos. 

Quando as suposições de linearidade do modelo e homocedasticidade são 

violadas, na maioria das vezes, os resíduos não são normalmente distribuídos. Logo, 

faz-se necessário checar primeiro estas suposições antes de verificar a distribuição dos 

resíduos. 

 

3.3.4.3 Resíduos correlacionados 

 

Para avaliar graficamente se os resíduos são correlacionados, basta plotar a 

ordem de coleta das observações ou o tempo em que elas foram coletadas contra os 

resíduos do modelo construído. Têm-se evidências da violação desta suposição caso o 

gráfico em questão não apresente pontos aleatoriamente distribuídos ao redor da linha 

de resíduo igual a zero (assim como o gráfico “a” da Figura 6). 

A violação desta suposição faz com que os coeficientes obtidos através do 

método de mínimos quadrados deixem de ser bons estimadores, afetando a conclusão 

dos testes de hipótese e seus intervalos de confiança. Uma alternativa caso esta 

suposição seja violada é utilizar o método de mínimos quadrados ponderados ou 

generalizados (Reis, 2009). 

 
3.3.5 Validação do modelo construído 

 

Após identificar um modelo de regressão válido e que atenda a todas as 

suposições, o passo final é garantir que ele represente a população geral (generalização) 

e seja apropriado às situações nas quais será utilizado (transferibilidade) (Hair et al, 

2009). Para validar o modelo construído existem quatro maneiras, as quais são 

apresentadas a seguir. 
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A primeira delas é a coleta de uma nova amostra da população. Utilizando a 

equação construída estimam-se os valores da variável dependente para todas as 

observações da nova amostra. A resposta obtida usando o modelo é confrontada com os 

resultados reais, e desta forma é possível verificar a aderência de novos dados ao 

modelo. 

A segunda maneira também utiliza a nova amostra coletada, que gerará um novo 

modelo de regressão para explicar a variável dependente de interesse. O modelo inicial 

e o gerado a partir da nova amostra são confrontados para avaliar se as mesmas 

variáveis foram incluídas em ambos, se o sinal dos coeficientes é o mesmo, se os 

coeficientes de determinação são semelhantes e etc. 

Quando não é possível coletar uma nova amostra da população original, a 

terceira opção de validação é utilizada. A amostra é dividida em duas partes: uma delas 

dará origem ao modelo de regressão e a outra será utilizada para validação através de 

uma das duas maneiras supracitadas. 

A última maneira de validar a amostra é utilizando a estatística PRESS. Esta 

técnica consiste em omitir uma observação da amostra original e calcular um novo 

modelo de regressão. A amostra omissa tem sua previsão realizada através do novo 

modelo construído. O resíduo entre o valor real e o estimado pelo modelo é calculado. 

No total, n-1 modelos são construídos e os resíduos gerados são somados para fornecer 

uma medida geral de ajuste preditivo (Hair et al, 2009). 

Encontrado um modelo válido o próximo passo é estudar o melhor método para 

sua extrapolação. A seção 3.2.4 abordou duas maneiras de fazê-lo e ambas necessitam 

das ferramentas da geoestatística, seja para estudar espacialmente a variável metalúrgica 

de interesse, seja para ter uma previsão espacial das variáveis independentes que 

compõem o modelo. Portanto, a seção seguinte apresenta a revisão bibliográfica dos 

conceitos de geoestatística que serão necessários para a elaboração deste estudo. 
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3.4 GEOESTATÍSTICA 

 

Aplicada pela primeira vez na década de 50 pelo sul-africano Daniel Krige e 

formalizada matematicamente pelo engenheiro francês Georges Matheron em 1962, a 

geoestatística é a técnica utilizada no tratamento das variáveis regionalizadas, as quais 

serão descritas mais detalhadamente a seguir. 

A geoestatística, desde sua criação, vem se mostrando a melhor técnica de 

estimativa de reservas para todos os bens minerais. Além de predizer valores não 

amostrados e modelar padrões espaciais, sua aplicação abrange também o cálculo da 

incerteza associada a valores estimados em locais não amostrados e a otimização da 

malha de sondagem. 

 

3.4.1 Variável Regionalizada 

 

Entende-se por variável regionalizada (VR) aquela que possui aspectos 

aleatórios, que levam em conta as variabilidades locais e os aspectos estruturados, os 

quais refletem tendências em larga escala, como a continuidade espacial de um corpo de 

minério. O aspecto estruturado e o aleatório de uma variável regionalizada devem ser 

levados em conta de modo a fornecer uma representação simples da variabilidade 

espacial e conduzir a uma abordagem consistente e operacional para a solução dos 

problemas. Uma formulação é a interpretação probabilística como previsto pelas 

funções aleatórias (Journel e Huijbregts, 1978). 

 

3.4.2 Funções Aleatórias 

 

Relembrando da Estatística Clássica, variável aleatória é toda aquela que tem um 

único valor numérico, determinado pelo acaso, para cada resultado de um experimento 

(Triola, 2008). Função aleatória é o conjunto de variáveis aleatórias que tem alguma 

localização espacial e cuja dependência umas das outras é especificada por um 

mecanismo de probabilidade (Isaaks e Srivastava, 1989). Por exemplo: seja Z a variável 

aleatória teor de P2O5 e !! um ponto específico do depósito em estudo. Logo, Z(!!) é o 

teor de P2O5 no ponto !!. Suponha que o teor de P2O5 neste ponto seja 15.2. Este teor é, 
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portanto uma realização da variável aleatória Z no ponto !!. O conjunto dos teores de 

P2O5 para todos os pontos do depósito é chamado de função aleatória. 

A função aleatória para descrever o comportamento de interesse deve ser 

estacionária, ou seja, a distribuição é invariante sobre translação (Armstrong, 1998), o 

que significa que em toda a área estudada os fatores controladores do comportamento da 

função aleatória agiriam da mesma forma. Para verificar a estacionariedade de uma 

função, é necessário o conhecimento dos momentos desta. As definições dos momentos 

são abordadas com detalhe em Journel e Huijbregts (1978). 

 

3.4.3 Variograma e Função de Covariância 

 

A ferramenta básica da geoestatística, o variograma, é utilizada para quantificar 

a correlação espacial entre observações (Armstrong, 1998). Segundo Andriotti (2003), 

define-se variograma como a variância do erro que se comete ao estimar um teor 

desconhecido em ! ! ! pela ajuda do teor conhecido em um ponto dado em !. A 

equação do variograma experimental é apresentada em 22. 

 

!! ! ! !
! ! !!!!!!!

! !

!!!
!!!! ! !!!!!!!!!!!! 

 

onde ! ! é o número de pares de valores em uma distância h, !!!!! é o valor da 

variável z no ponto !! e !!!! ! !! é o valor da variável z em !! ! !. 

Para facilitar a interpretação e entendimento do variograma utiliza-se 

normalmente o semi-variograma, que é calculado pela equação 23. Visando simplificar 

a nomenclatura, a partir deste ponto o semi-variograma será denotado somente por 

variograma. 

 

! ! ! !
!! ! !!!!!!!

! !

!!!
!!!! ! !!!!!!!!!"! 
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O variograma tem duas propriedades principais: a primeira delas é que com 

distância igual a zero o variograma é zero !! ! ! !! e a segunda propriedade é que o 

variograma é uma função simétrica e positiva (! ! ! !!!!! ! !). 

Outra função que pode ser utilizada para medir a continuidade espacial de uma 

variável é a função de covariância, que só existe para funções estacionárias de segunda 

ordem. Seu cálculo a partir de dados experimentais é dado pela equação 24, que utiliza a 

mesma notação apresentada na definição do variograma e onde !!! e !!! são as 

médias da variável z(x) calculadas em –h e +h, isto é, as médias de ! !!  e as médias de 

! !! ! ! , respectivamente. 

 

! ! ! ! !
!!!! ! !! ! !! ! ! ! !!!!!!!!!

!!!!

!!!
!!!!"! 

 

A função de covariância possui quatro propriedades. A primeira é que para h = 0 

a função de covariância assume o valor da variância, ou seja, ! ! ! !!!. A segunda é a 

simetria da função de covariância, logo, ! ! ! !! !! . A terceira é que o módulo da 

função de covariância para qualquer distância é menor ou igual à variância, ou seja, 

! ! ! !!!!. A quarta e mais importante delas é que o variograma pode ser escrito 

utilizando a informação da função de covariância, como mostra a equação 25. 

 

! ! ! !! ! ! !! ! !!!!"! 
 

A Figura 7 ilustra um variograma (primeira imagem) e uma função de 

covariância (segunda imagem).  
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Figura 7 – Variograma e Função de Covariância (respectivamente) 

Fonte: Reuwsaat (2011) 

 

A análise do variograma é baseada em quatro pontos, detalhados nas seções seguintes. 

 

3.4.3.1 Patamar 

 

O patamar é variância a priori dos dados e corresponde ao valor do variograma 

para uma distância a partir da qual dois dados não possuem correlação espacial.  

 

3.4.3.2 Alcance (range) e zona de influência 

 

A taxa de crescimento do variograma indica quão rapidamente a influência de 

uma amostra cai com o aumento da distância. A distância na qual o variograma atinge o 

patamar é aquela em que os dados passam a não ser correlacionados. Esta distância é 

chamada de alcance, o qual representa a zona de influência de uma observação e separa 

as amostras correlacionadas das amostras independentes.  

 

3.4.3.3 Anisotropia 

 

Como dito por Journel e Huijbregts (1978), não existe razão para esperar que a 

mineralização exiba o mesmo comportamento em todas as direções (comportamento 

isotrópico), pois se sabe que, na maioria dos depósitos, ela tem uma direção preferencial 

de enriquecimento (anisotropia) que pode ser descoberta utilizando o variograma. 

Durante o estudo de uma área deve-se fazer o cálculo do variograma experimental em 
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várias direções espaciais, de modo a descobrir quais são as direções preferenciais, ou 

seja, as direções de maior e menor continuidade, ou respectivamente, as direções de 

menor e maior variabilidade do corpo de minério. A geoestatística considera que estas 

direções preferenciais são ortogonais. 

 

3.4.3.4 Comportamento próximo da origem 

 

O comportamento próximo da origem do variograma é uma característica de 

importante análise e existem quatro tipos de comportamentos que podem ser observados 

quando a distância h é pequena, como será detalhado a seguir e está ilustrado na Figura 

8. 

 

• Parabólico: Indica grande regularidade espacial da variável. 

 

! ! !!!!!!!!! quando ! ! ! 

 

• Linear: Menos regular espacialmente que o comportamento parabólico. 

 

! ! !!!!!!!! quando ! ! ! 

 

• Descontinuidade na origem: ! !  não tende a zero quando h tende a zero, 

embora por definição ! ! ! !. Normalmente espera-se que duas amostras 

muito próximas espacialmente tenham valores semelhantes da variável em 

estudo. Entretanto, nem sempre isso acontece devido a problemas de 

amostragem, preparação física e análise química, conhecidos como erros 

humanos, e devido à microregionalizações advindas da geologia. Esta 

descontinuidade na origem do variograma é denominada efeito pepita (nugget 

effect). De acordo com Valente (1982), a variância total das amostras pode 

ser decomposta em duas componentes: uma componente estruturada e uma 

componente “caótica”, na qual os erros humanos e as microregionalizações 

estão inseridos. 
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• Efeito pepita puro: O efeito pepita puro significa que não existe correlação 

espacial entre as amostras de forma que o variograma ilustre apenas a 

descontinuidade na origem, pois: ! ! ! !!!! para qualquer h >0. 

 

 
Figura 8 – Comportamento do variograma próximo à origem 

Fonte: Armstrong (1998) 

 

3.4.3.5 Tipos de Variograma 

 

Existem três tipos de variogramas: o variograma experimental, que é aquele 

construído com base nas amostras do depósito, utilizando a fórmula descrita nesta 

seção; o variograma verdadeiro, aquele construído com base em toda a população e que 

só pode ser obtido após a explotação de todo o minério; e o variograma teórico, que é 

um modelo matemático ajustado ao comportamento das amostras e que será utilizado 

como função preditora do comportamento dos pontos não amostrados. 

Dentre os vários variogramas teóricos disponíveis na literatura, os mais 

utilizados são o esférico, o exponencial e o gaussiano, detalhados em Journel e 

Huijbregts (1978). Para maior conhecimento dos demais tipos de variograma, 

recomenda-se a leitura de Olea (1999). 
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3.4.4 Krigagem 

 

A krigagem é o método de estimação que fornece as melhores estimativas 

lineares não enviesadas para valores pontuais ou para a média dos blocos (Armstrong, 

1998). O melhor, neste caso, significa o de menor variância do erro. Como a técnica de 

krigagem ordinária não pressupõe o conhecimento da média e a estacionaridade da 

mesma, essa será preferida em relação à krigagem simples para a elaboração deste 

trabalho. Algumas características deste método de estimativa estão abordadas a seguir. 

 

3.4.4.1 Erro de estimativa e variância de estimação 

 

Todo método de estimativa envolve um erro de estimativa, decorrente do 

simples fato que a quantidade a ser estimada (z) geralmente difere de seu estimador z*, 

implicando assim em um erro de estimação z - z* (Journel e Huijbregts, 1978). 

Se uma função aleatória Z(u) pode ser considerada estacionária, então a função 

do erro R(x) associado a Z(x) também é estacionária e os erros !!!!!! e !!!!!! podem 

ser considerados duas realizações diferentes da mesma função aleatória estacionária 

R(x). 

Como toda variável aleatória, R(x) também possui uma função de distribuição e 

por ser estacionária não depende da localização espacial. Assumindo a segunda ordem 

de estacionariedade da função aleatória R(x) tem-se que: 

 

! ! ! ! !!   (26) 

 

!"# ! ! ! ! ! ! ! !!!
! ! !!!   (27) 

 

A esperança !! caracteriza o erro médio, o qual para um bom estimador deve 

ter seu valor igual à zero, tornando-o assim um estimador não enviesado. A variância !!! 

é chamada de variância de estimação e quanto menor seu valor melhor é o estimador 

obtido. 
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3.4.4.2 Método de estimativa 

 

Para estimar o valor !! (teor médio de um bloco de tamanho V centrado em um 

ponto x) com base em um conjunto de dados desta mesma variável é necessário utilizar 

um estimador Z* que seja uma função dos dados disponíveis. Esta função deve 

satisfazer a condição de estimador não enviesado e deve permitir o cálculo da variância 

de estimação, dada pela equação 28. 

 

!!! ! ! !! ! !! ! ! ! !!! ! ! !!! ! !!!!! !!!!   (28) 

 

O valor estimado Z* é dado por combinações lineares do conjunto de dados, de 

acordo com a equação 29, onde os pesos !! são sempre escolhidos de modo a atingir os 

dois objetivos deste método de estimativa: ser não enviesado e possuir variância de 

estimação mínima. Outra característica da krigagem ordinária é que seus pesos devem 

ter soma igual a um, condição que garante o não enviesamento. 

 

!! ! ! !!! !!
!

!!!
!!!!"! 

 

Devido a estas características, o estimador da krigagem ordinária é do tipo 

BLUE (best linear unbiased estimator): “linear” por ser formado por uma combinação 

linear dos dados, “unbiased” pois ele visa obter !! ! ! e “best” por que tem como 

objetivo minimizar o valor de !!. 

Por meio de uma série de cálculos matemáticos que não serão aqui apresentados, 

mas encontram-se detalhados em Journel e Huijbregts (1978), é possível provar que o 

estimador da variância no caso contínuo pode ser descrito por: 

 

!!! ! !! !! ! ! ! !!! ! !!!! !!   (30), 

onde V é o volume a ser estimado, v é o volume com observações amostrais e ! 

representa um valor médio de !!!!. 
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Para minimizar a variância de estimação e encontrar os parâmetros ótimos de 

krigagem, é necessário utilizar a técnica de Multiplicadores de Lagrange (detalhes em 

Isaaks e Srivastava, 1989). Seja V o volume a ser estimado, !! as observações utilizadas 

para estimar este volume, !! os ponderadores de krigagem e µ o ponderador de 

Lagrange, que é um artifício matemático que não afeta os ponderadores. O sistema de 

krigagem então é dado em forma de matrizes (AX = B) por: 

 

! !!! !! ! !!! !! !!!!!!!!!
! !!! !! ! !!! !! !!!!!!!!!!!!!!!

! ! !!!!!!!!!

! !!! !! !
! !!! !! !

! !
! !!!!! !! ! !!!!! !! !!!!!
! !!! !! ! !!! !! !!!!!

! ! !!!!

! !!!!! !! !
! !!! !! !

! !

!!
!!
!

!!!!
!!
!

!

! !!!!
! !!!!

!
! !!!!!!
! !!!!

!

   (31) 

 

Com base na matriz detalhada acima a variância de krigagem pode ser escrita como: 

 

!!! ! !!! ! !!!!!!   (32) 

 

É importante salientar que a matriz A deve sempre ser não singular e deve 

possuir inversa a fim de que a solução deste sistema de equações exista e seja única. 

 

3.4.4.3 Variância de Dispersão 

 

Além de medir a qualidade de uma estimação, por meio da variância de 

estimação, podemos avaliar a dispersão ou as flutuações dos valores em torno de um 

valor médio, o que se faz por meio da variância de dispersão, cuja notação é !! ! !  

(Andriotti, 2003). 

A fórmula para cálculo da variância de dispersão é pela equação 33: 

 

!! ! ! ! ! !!! ! !!!! !!   (33) 

 

A dispersão dos valores calculados nos blocos diminui com o aumento do 

tamanho deste, o que prova que a variância de dispersão tem um significado físico e que 
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o suporte amostral impacta nos resultados obtidos. Este fato é ilustrado na Figura 9 a 

seguir. 

 

 
Figura 9 - Variância de dispersão 

Fonte: Andriotti (2003) 

 

Sabe-se que a variância de dispersão dos valores estimados é inferior à dos 

valores reais, pois existe uma suavização dos valores quando da estimativa (Andriotti, 

2003), dando à krigagem a característica de suavizar os resultados obtidos por meio 

dela. 

 

3.4.5 Validação do modelo construído 

 

Após a estimativa do modelo de blocos o último passo é validar os resultados 

obtidos, visando certificar que o modelo variográfico escolhido e os parâmetros de 

krigagem selecionados são ideais. Uma técnica utilizada com esta finalidade é a cross 

validation, também conhecida como validação cruzada. Esta técnica consiste em retirar 

uma amostra por vez do banco dados e estimá-la com as observações restantes (Isaaks e 

Srivastava, 1989). O procedimento é repetido para todas as amostras e os valores 

estimados são comparados com os valores reais removidos. 
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Os resíduos são a principal ferramenta de verificação da qualidade da estimativa. 

Os principais pontos de análise de resíduos são: distribuição espacial dos mesmos, 

visando verificar se alguma região possui maiores erros de estimativa; o valor médio 

dos resíduos, que deve ser igual ou bem próximo de zero para que a estimativa seja 

considerada não enviesada; e a variância dos resíduos, que deve ser a menor possível. 

A análise gráfica é uma poderosa ferramenta para análise dos resultados reais 

versus os preditos através da validação cruzada. O gráfico de dispersão tem função 

fundamental para análise destes resultados, visto que permite avaliar a correlação entre 

os valores e a existência ou ausência de viés. O gráfico dos teores reais versus os 

resíduos também é muito útil e visa avaliar se os erros oscilam em torno de zero para 

toda a faixa de teor analisada, fato que é desejado, pois indica que todas as faixas são 

tratadas da mesma forma pelo método de estimativa. 

Outro importante ponto de análise dos resultados obtidos através da krigagem é 

a comparação do teor médio estimado nos blocos com o teor médio das amostras 

desagrupadas. A presença de clusters (agrupamentos), causada pela amostragem 

preferencial, leva a estatísticas descritivas que não refletem a realidade do fenômeno 

estudado, causando superestimação ou subestimação da média e redução da 

variabilidade do mesmo. De acordo com Goovaerts (1997), uma amostragem é dita 

preferencial quando a localização dos dados amostrais não é regular e não é 

aleatoriamente distribuída ao longo da área em estudo. Problemas de acessibilidade e a 

necessidade de maior conhecimento de determinadas áreas são algumas das razões que 

levam a malhas irregulares e ao agrupamento. 

Os métodos de desagrupamento mais utilizados são o método da poligonal e das 

células móveis. O método da poligonal (Goovaerts, 1997) consiste primeiramente em 

delimitar um polígono de influência (ou poliedro, se o estudo for em três dimensões) 

para cada observação e ponderar o peso da amostra de acordo com a área (ou volume) 

de influência da mesma. O método de definição da região de influência de uma amostra 

encontra-se detalhado em Isaaks e Srivastava (1989). É importante lembrar que 

amostras situadas nas extremidades da região amostrada devem ser tratadas com 

cuidado, visto que não são cercadas por amostras de todos os lados o que faz com que a 

área de influência dessas não seja determinada. A abordagem mais comum para 
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controlar esta dificuldade é delimitar a área de estudo durante a criação das áreas de 

influência. 

O método das células móveis, por sua vez, consiste primeiramente em dividir a 

área total em estudo em células de igual tamanho. Construídas as células, verificam-se 

quantas amostras estão contidas em cada uma delas. O peso dado a cada amostra será 

inversamente proporcional ao número de amostras dentro da célula. A dificuldade deste 

método é que devem ser testados diversos tamanhos de célula até que o tamanho ótimo 

para a definição dos pesos seja definido, pois células muito pequenas englobam somente 

uma amostra fazendo com que todos os pesos sejam iguais a um e células muito grandes 

englobam toda a área em estudo fazendo com que toda amostras caiam dentro da mesma 

célula e recebam o mesmo peso (Isaaks e Srivastava, 1989). 

Além de confrontar o teor médio das amostras desagrupadas com o teor médio 

dos blocos krigados, é interessante avaliar esta mesma estatística em relação a diferentes 

regiões do depósito, não somente com base em valores globais. Para isso, divide-se o 

terreno estudado em grandes fatias, nas direções X, Y e Z. O teor médio dos blocos de 

cada fatia deve ser confrontado com o teor médio das amostras desagrupadas 

pertencentes a ela, tornando possível avaliar o comportamento da krigagem em relação 

aos teores reais em todas as regiões do depósito estudado. Desta forma é possível 

identificar se alguma parte do depósito está sendo sub ou superestimada pela krigagem, 

permitindo uma avaliação mais criteriosa do modelo construído. 

A análise geoestatística deste trabalho terá como foco a estimativa espacial das 

variáveis independentes que compõem o modelo de regressão e da recuperação mássica. 

Visando compreender melhor como a recuperação mássica é obtida, a próxima seção 

apresenta os conceitos básicos da flotação e seus reagentes.  
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3.5 FLOTAÇÃO 

 

A flotação é o método de processamento mineral mais utilizado nos dias atuais e 

sua aplicabilidade só vem crescendo com o aumento da tecnologia e do 

desenvolvimento de novos estudos na área de tratamento de minérios. No ano de 1906 o 

processo de flotação foi patenteado visando o aproveitamento econômico de minérios 

de baixo teor (Wills, 2007) e estimativas apontam que atualmente mais de 2 bilhões de 

toneladas de minério sejam tratadas através deste método por ano (Pearse, 2005). 

 

3.5.1 Princípios fundamentais  

 

Para que a flotação seja utilizada é necessária a existência de três fases: sólida, 

referente as partículas do mineral minério; líquida, referente a água e demais soluções 

acrescentadas na polpa para permitir a flotação; e gasosa, correspondente ao ar da 

atmosfera. O processo de flotação se desenvolve exatamente em um meio no qual essas 

três fases estão presentes e interagem entre si. 

A água, correspondente a fase líquida da flotação, é uma molécula polar, o que 

significa que ela possui um polo positivo e um polo negativo em sua estrutura. Toda 

molécula polar é também hidrofílica, ou seja, possui afinidade com a água. Em 

contrapartida, existem as moléculas apolares, as quais são hidrofóbicas. Minerais 

hidrofóbicos como a grafita, enxofre, molibdenita, diamante, carvão e talco são 

elementos com alta flotatibilidade natural devido ao seu caráter apolar (Wills, 2007). O 

entendimento do processo de flotação parte inicialmente dos conceitos definidos acima. 

Moléculas polares somente interagem entre si, assim como as moléculas apolares, que 

não interagem com moléculas de caráter polar.  

Com a passagem do ar pela polpa (formada pela água e pelos minerais a serem 

flotados) as partículas apolares se aderem a bolha de ar devido ao caráter apolar de 

ambas. Desta forma, as partículas minerais apolares são carregadas por meio das bolhas 

para superfície da célula de flotação tornando possível a separação dos minerais polares 

e apolares. Este evento é ilustrado na Figura 10. 
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Figura 10 – Esquema de flotação de espuma onde partículas hidrofóbicas são separadas pelo 

arrastamento das bolhas de ar em ascensão 

Fonte: Nguyen A.V, Schulze H. J. (2004) 

 

O sucesso da flotação depende da interação dos aspectos físicos, químicos e de 

engenharia, como apresentado na Figura 11. Neste texto serão abordados os dois 

primeiros aspectos apresentados. 

 

 
Figura 11 - Aspectos importantes para o sucesso da flotação 

Fonte: Nguyen (2007) 
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Um fator físico de extrema relevância é a interação entre a bolha de ar e a 

partícula a ser flotada. Para que a partícula mineral possa ser arrastada pela bolha, é 

necessário primeiramente que ela esteja com a superfície liberada (ou seja, exposta), o 

que é obtido através da moagem do minério. O tamanho ideal de moagem varia com 

relação ao depósito e bem mineral de interesse. Segundo Peres (2004), de modo geral, o 

tamanho das partículas deve estar entre 1 mm e 5 micrometros. Partículas muito grandes 

têm dificuldade de aderir a bolha de ar e quando conseguem, a aderência pode ser 

perdida durante a fase de deslocamento da bolha até a superfície. Partículas muito 

pequenas, também denominadas como finos, são da mesma forma um problema, visto 

que parte da ganga é flotada como minério fazendo com que o teor do concentrado seja 

reduzido. 

Uma indicação da hidrofobicidade do mineral na flotação pode ser obtida através 

do ângulo de contato da bolha de ar com a superfície do mineral na polpa. A Figura 12 

ilustra o ângulo de contato da bolha com a superfície do mineral a ser flotado. 

 

 
Figura 12 - Ângulo de contato da bolha de ar com a superfície do mineral 

Fonte: Nguyen (2007) 

 

Sabe-se que quanto maior o ângulo de contato da bolha com a partícula mais 

hidrofóbica ela é (Wills, 2007) e mais facilmente ocorre o arraste. Um exemplo de 

comportamento hidrofóbico pode ser observado na Figura 13, na qual um vidro super-

hidrofóbico está em contato com dois líquidos: água e querosene. Devido à 

hidrofobicidade da superfície, percebe-se que a gota d’água não se espalha sobre ela 

(A), ao contrário do que acontece com o querosene (B). Quando a superfície é 
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umedecida com querosene antes da inserção da gota d’água (C) percebe-se uma maior 

afinidade desta com a superfície, graças à ação intermediária do querosene. 

 

 
Figura 13 – Imagem de uma gota de líquido em um vidro super-hidrofóbico. (A) Gota d’água, (B) 

Gota de querosene e (C) Gota d’água em um vidro super-hidrofóbico molhado com querosene. 

Fonte: Changhong (2009) 

 

Como citado anteriormente são poucos os materiais naturalmente hidrofóbicos o 

que torna o processo de flotação um pouco mais complexo. Para flotar minerais polares 

é necessário modificar a superfície do mesmo tornando-a apolar e esta modificação é 

possível através do uso dos reagentes de flotação, os quais são apresentados na seção 

seguinte. 

 

3.5.2 Reagentes de flotação 

 

Segundo Baltar (2010), os reagentes de flotação são classificados de acordo com 

sua função específica no processo. Os mais comuns são os espumantes, coletores, 

depressores, ativadores, reguladores de pH e dispersantes, sendo os três primeiros os 

mais importantes. A seguir encontra-se a definição e característica de cada tipo de 

reagente utilizado durante o processo de flotação. 

 

3.5.2.1 Coletores 

 

Os coletores fazem parte dos surfactantes de flotação, juntamente com os 

espumantes. O nome surfactante é reservado para moléculas anfipáticas R-Z, ou seja, 

moléculas de caráter dual representadas por um grupo polar Z e por um grupo apolar R 
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(Rao, 2004). A parte polar da molécula se liga a superfície do mineral e a parte apolar 

que fica em contato com a água, é responsável pela hidrofobicidade da superfície. 

Sendo assim, minerais inicialmente com caráter polar, através da ação do coletor, 

tornam-se hidrofóbicos e sua flotação é, portanto, facilitada. 

A adsorção dos coletores ocorre na interface líquido-gás. Estes, após inseridos 

na polpa, devem passar por um período de condicionamento. Os coletores são 

classificados em três categorias: catiônicos, aniônicos e não iônicos, sendo que esta 

última classe não é uma molécula anfipática. A Figura 14 apresenta de forma resumida 

os coletores mais comumente utilizados na flotação industrial com sua fórmula química 

estrutural. As três categorias de coletores serão detalhadas nas seções seguintes. 

 

 
Figura 14 – Coletores típicos na flotação industrial. R representa as diferentes cadeias 

hidrocarbônicas (e átomos de hidrogênio nos coletores catiônicos) 

Fonte: Nguyen A.V, Schulze H. J. (2004) 

 

3.5.2.1.1 Coletores Catiônicos 

 

Os coletores catiônicos são aqueles que possuem um grupo polar carregado 

positivamente e um grupo apolar. Segundo Rao (2004), existem poucos coletores 

catiônicos e as aminas são as mais comuns. Elas se adsorvem na superfície do mineral 

através da ligação eletrostática da cabeça polar do coletor e da carga elétrica da 

superfície mineral (Wills, 2007). 
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As aminas são derivadas da amônia, NH3, onde a substituição de um átomo de 

hidrogênio por um grupo orgânico forma uma amina primária, a substituição de dois 

átomos de hidrogênio por dois grupos orgânicos forma uma amina secundária e 

substituição de três, uma amina terciária. As aminas também podem formar sais 

quaternários. Sabe-se que quanto maior o tamanho da cadeia hidrocarbônica menor é a 

solubilidade da amina em meio aquoso e por isso, geralmente são utilizadas aminas com 

8 a 12 átomos de carbono (Baltar, 2010). 

Os coletores catiônicos são fortemente impactados pelo pH do meio, sendo mais 

ativos em soluções levemente ácidas e inativos em soluções fortemente alcalinas e meio 

ácido (Wills, 2007).  

As aminas são empregadas como coletores na flotação de óxidos, carbonatos, 

silicatos e metais alcalino-terrosos como a barita, carnalita e silvinita, sendo que as 

aminas primárias são fortes coletores da apatita e podem flotar seletivamente fosfatos 

sedimentares de minérios calcários (Wills, 2007).  

 

3.5.2.1.2 Coletores Aniônicos 

 

Os coletores aniônicos são classificados como sulfidrílicos ou oxidrílicos. Os 

coletores sulfidrílicos são amplamente empregados na flotação de sulfetos (Rao, 2004) e 

são caracterizados pela ligação de um átomo de enxofre a um átomo de carbono ou 

fósforo. Os coletores oxidrílicos, por sua vez, têm como característica principal um 

átomo de oxigênio associado ao carbono ligado à cadeia hidrocarbônica. 

Os coletores aniônicos sulfidrílicos mais utilizados são os xantatos, ditiofosfatos 

e mercaptantes, sendo o primeiro o mais importante para a flotação de sulfetos (Wills, 

2007). Os xantatos foram descobertos em 1822 e utilizados pela primeira vez na 

flotação em 1923 (Rao, 2004). Assim como as aminas, a solubilidade dos xantatos 

diminui à medida que o tamanho da cadeia alquil aumenta, de modo que é comum o uso 

destes coletores com 2 a 5 carbonos. Devem ser utilizados em meio levemente alcalino, 

pois em meio ácido o xantato é hidrolisado e em meio fortemente alcalino ocorre a 

estabilidade do hidróxido metálico na superfície, dificultando a adsorção do xantato. 

(Baltar, 2010). 
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Os coletores sulfidrílicos podem formar compostos solúveis ou insolúveis, 

dependendo dos metais a eles associados, sendo que a natureza do metal tem maior 

influência na solubilidade do composto do que o tamanho da cadeia orgânica (Poling, 

1976). Eles se adsorvem quimicamente, o que significa que necessitam de um tempo de 

condicionamento para um bom resultado na flotação.  

Os coletores aniônicos oxidrílicos representam a maior parte dos coletores 

aniônicos, porém é pequeno o número destes coletores utilizados na flotação industrial, 

sendo o ácido oleico o mais amplamente utilizado (Bulatovic, 2007). São três as classes 

de coletores oxidrílicos: ácidos carboxílicos e seus sais, sulfatos e sulfonatos orgânicos 

e sulfosuccinamatos.  

Os ácidos carboxílicos são derivados de gordura animal e vegetal, de óleos e de 

frações do petróleo pela hidrólise, destilação e hidrogenação. Quanto maior o tamanho 

de sua cadeia hidrocarbônica, mais poderosa é a hidrofobicidade, mas menor é a 

solubilidade (Rao, 2004). A adsorção dos coletores carboxilados (como também são 

conhecidos os ácidos carboxílicos ou ácidos graxos) é predominantemente química, 

logo, é necessário um tempo de condicionamento antes que a flotação propriamente dita 

comece (Baltar, 2010). Segundo Finch e Riggs (1986), eles são usados na flotação de 

minerais de cálcio, bário, estrôncio e magnésio, os carbonatos de metais não ferrosos e 

os sais solúveis de metais alcalinos e alcalinos terrosos. 

Os sulfatos e sulfonatos são raramente utilizados na flotação e possuem 

propriedades similares as do ácido carboxílico, mas apresentam menor poder coletor 

que este (Wills, 2007). Entretanto, possuem grande seletividade e são utilizados na 

flotação de barita, celestita, fluorita, apatita, cromita, cianita, mica, cassiterita e scheelita 

(Holme, 1986). Segundo Baltar (2010), são coletores conhecidos pela sua grande 

solubilidade e podem se adsorver de duas formas: fisicamente (atração eletrostática) e 

quimicamente (formando um sal hidrofóbico na superfície do mineral). 

Os sulfosuccinamatos são normalmente utilizados na forma de sulfosuccinamato 

de sódio e a forma de sua adsorção é predominantemente química, formando compostos 

estáveis na superfície mineral (Khangaonkar et al., 1994). 
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3.5.2.1.3 Coletores Não Iônicos 

 

Os coletores não iônicos podem ser definidos como substâncias químicas que 

não dissociam para formar íons ou são insolúveis em água. São hidrocarbonetos 

líquidos obtidos através do óleo bruto ou do carvão (Bulatovic, 2007). Os coletores não 

iônicos são muito utilizados na flotação de minerais naturalmente hidrofóbicos e sua 

ação é consideravelmente ampliada quando são emulsificados antes do uso. O 

querosene e o óleo diesel são os coletores não iônicos mais utilizados na flotação. 

 

3.5.2.2 Espumantes 

 

Espumantes são moléculas heteropolares que contem um grupo polar e uma 

cadeia hidrocarbônica capazes de se adsorver na interface líquido-gás (Bulatovic, 2007). 

São utilizados principalmente para reduzir a tensão superficial da água, auxiliando na 

formação da espuma e fazendo com que esta seja estável permitindo a sustentação do 

mineral na bolha até a etapa de separação. Também tem como função evitar a 

coalescência, de modo a aumentar a probabilidade de colisão e favorecer a adesão das 

partículas minerais nas bolhas.  

Os espumantes podem ser sintéticos ou naturais, sendo os primeiros mais 

vantajosos, pois a composição destes é muito mais estável o que torna mais fácil o 

controle do processo de flotação e melhora a performance (Wills, 2007). Entre os 

espumantes sintéticos se destacam o metilisobutilcarbinol (MIBC) e os éteres 

poliglicólicos e entre os naturais, o óleo de pinho e o ácido cresílico. 

 

3.5.2.3 Modificadores 

 

Os modificadores são utilizados para melhorar a seletividade dos minerais na 

flotação e são normalmente classificados em quatro categorias principais relacionadas 

ao papel por eles desempenhado na flotação, conforme detalhado a seguir.  

Os modificadores que facilitam a adsorção do coletor em um dado mineral são 

chamados ativadores (Leja, 1982). São geralmente sais solúveis os quais se ionizam em 

solução e os íons então, reagem com a superfície do mineral (Wills, 2007), mas podem 
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também atuar diretamente na superfície deste modificando sua composição química pela 

formação de um composto ou criando um elo entre a superfície mineral e o coletor 

(Baltar, 2010).  

Os que agem no sentido de impedir a adsorção do coletor, dificultando, portanto 

a flotação de determinado mineral são os chamados depressores (Leja, 1982). Os 

depressores devem, portanto, ser adicionados antes do coletor para que sua função seja 

desempenhada com sucesso. Ao contrário dos ativadores que são sempre reagentes 

inorgânicos, os depressores podem ser orgânicos ou inorgânicos, sendo o silicato de 

sódio um exemplo do primeiro e os polissacarídeos um exemplo do segundo. 

Os que modificam o pH do meio são conhecidos como reguladores de pH e 

podem ser ácidos ou bases, dependendo da função modificadora. Segundo Wills (2007), 

a alcalinidade da polpa desempenha um papel importante na flotação, pois na prática a 

seletividade em separações complexas depende do balanço entre a concentração de 

reagentes e o pH. A adição de modificadores de pH afeta as superfícies dos sólidos, a 

extensão da ionização ou a solubilidade do surfactante, a concentração de íons 

inorgânicos e o nível do potencial eletroquímico, todos detalhados em Rao (2004). Os 

modificadores mais utilizados são a cal e hidróxido de cálcio, o carbonato de sódio e o 

hidróxido de sódio. 

Os modificadores utilizados com a função de dispersar as partículas em 

dimensões coloidais são os chamados dispersantes. Eles podem atuar no sentido de 

provocar o aumento da repulsão elétrica ou a estabilização estérica entre as partículas 

(Laskowski et al., 2010). Um exemplo de dispersante é o silicato de sódio, muito 

utilizado na dispersão de partículas coloidais e lamas produzidas durante a moagem de 

componentes de minérios mais friáveis (Leja, 1982). Maiores informações sobre os 

modificadores podem ser encontradas em Rao (2004) e Bulatovic (2007). 

 

3.5.3 Flotação de Minerais Levemente Solúveis 

 

Os fosfatos, juntamente com os carbonatos, sulfatos, tungstatos, molibdatos e 

niobatos são classificados como minerais levemente solúveis. A principal característica 

destes minerais é a solubilidade menor que dos minerais altamente solúveis, halita 

(NaCl) e silvita (KCl), mas superior à maioria dos óxidos e silicatos (Hanna e 
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Somasundaran, 1976). A solubilidade tem um impacto relevante na flotação, visto que a 

composição química da fase aquosa e a carga superficial das partículas a serem flotadas 

são fatores afetados diretamente por esta variável. 

A técnica de flotação de minerais levemente solúveis é complexa devido à 

similaridade das características de superfície envolvendo estes minerais dificultando, 

portanto a adsorção seletiva dos coletores. Um exemplo dado por Albuquerque (2010) 

ilustra este fato: um minério contendo apatita, dolomita e calcita, ou seja, minerais que 

possuem o cátion Ca2+, flotado como ácido oleico, o qual forma ligações químicas com 

este cátion, apresenta problemas de seletividade. Em alguns casos a separação entre os 

minerais levemente solúveis pode ser tão complexa que inviabiliza o tratamento em 

grande escala dos mesmos. 

Outro fator que influencia os resultados da flotação de minérios levemente 

solúveis, segundo Hanna e Somasundaran (1976), são as substituições isomórficas que 

ocorrem naturalmente na estrutura cristalina destes minerais. A apatita, por exemplo, 

pode ter seu cátion Ca2+ substituído por Mn, Sr, Mg, Na, K, P e etc e seu ânion PO4
2- 

substituído por SO4
3-, SiO4

2-, CO3
2-, CrO4

2- e UO4
3- (Albuquerque, 2010). Essas 

substituições fazem com que o processo de flotação de certo mineral em um dado 

depósito seja diferente do beneficiamento do mesmo mineral em outro depósito. Este 

fato pode também ocorrer em regiões distintas de um mesmo depósito mineral como 

relatado por Chula (2004), que utilizou como exemplo a Mina de Tapira, onde minério 

fosfatado granulado e friável possuem diferentes rotas de processamento devido a 

diferenças na mineralogia, como pode ser observado na Tabela 2. 

O pH, a temperatura e até a composição química da água utilizada na flotação de 

minerais levemente solúveis podem afetar significativamente os resultados de flotação 

obtidos. Mais detalhes sobre a flotação destes minerais podem ser obtidos através da 

leitura de Hanna e Somasundaran (1976) e Oliveira (2007). 

 

3.5.3.1 Flotação de Fosfatos 

 

Entre os métodos de beneficiamento de fosfatos, a flotação é o mais utilizado, 

sendo responsável por mais da metade da produção mundial. O minério fosfatado pode 

ter origem sedimentar ou ígnea (conforme relatado na seção 3.1) e a origem afeta o 
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processo de beneficiamento devido aos diferentes minerais de ganga presentes em cada 

um deles. Neste trabalho serão abordados somente os minérios de origem ígnea, que 

representam a maioria dos depósitos brasileiros. Detalhes sobre a flotação de minérios 

fosfáticos de origem sedimentar podem ser obtidos em Sis e Chander (2003). 

O cenário brasileiro de flotação de fosfatos conta com a presença de células 

mecânicas e de colunas de flotação, sendo que as últimas ganharam espaço nos últimos 

anos devido à obtenção de melhores resultados através de sua utilização. As plantas 

nacionais de beneficiamento de fosfato contam com etapas de cominuição até 

aproximadamente 210 µm (malha de liberação), classificação, deslamagem, separação 

magnética e flotação direta da apatita em pH básico, em uma rota que normalmente 

contém etapas de rougher, scavenger e cleaner e que pode apresentar diferentes circuitos 

para minérios de diferentes granulometrias (Leal Filho e Chaves, 2004). 

Os reagentes utilizados nas plantas brasileiras de beneficiamento de fosfatos são 

na maioria dos casos coletores, depressores e modificadores de pH. Segundo Guimarães 

et al (2005) o amido de milho é o depressor utilizado em todos os processos de flotação 

de fosfatos ígneos das minas nacionais, sendo que a goma guar, tanino, etilcelulose e 

carboximetilcelulose foram amplamente investigados e apresentaram resultados 

significativamente inferiores aos obtidos utilizando amido. De acordo com o mesmo 

autor, os coletores mais utilizados na flotação brasileira de fosfatos são os ácidos graxos 

saponificados com NaOH, a fim de produzir sais solúveis que atuem como coletor da 

apatita. Os ácidos graxos mais comuns são respectivamente o ácido oleico e o ácido 

linoleico, derivados de espécies vegetais como o óleo da casca de arroz e o óleo de soja 

hidrogenado. Também são utilizados sarcosinatos, sulfossucinatos e sulfosuccinamatos, 

usados puros ou em mistura com ácidos graxos, como pode ser visto na Tabela 5, que 

resume os reagentes utilizados na flotação das principais minas brasileiras de fosfato. A 

mistura de coletores sintéticos com coletores de origem vegetal proporciona um 

aumento da seletividade e da recuperação metalúrgica de alguns minérios fosfáticos. 
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Tabela 5 - Reagentes utilizados na flotação das principais minas brasileiras de fosfato 

 
Fonte: Modificado de Guimarães et al (2005) 

 

É importante lembrar que as quatro primeiras minas citadas na tabela acima são 

atualmente propriedades da Vale Fertilizantes. 

 

3.5.4 Avaliação dos resultados de flotação 

 

Após definidos os reagentes ideais para o minério em estudo, determinado o 

fluxograma de flotação do mesmo e realizados os testes de interesse, é necessário 

avaliar os resultados obtidos para concluir sobre a efetividade do processo de 

beneficiamento escolhido. As três medidas mais utilizadas com este objetivo são: o teor 

do elemento de interesse no concentrado, a recuperação mássica e a recuperação 

metalúrgica. As duas últimas podem ser calculadas com base na massa de alimentação 

da flotação ou na massa de alimentação do ROM (apresentadas nas equações 34 e 35), 

sendo que nesta dissertação, a variável metalúrgica de interesse é a recuperação mássica 

em relação à massa do ROM. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

Neste capítulo são apresentados os bancos de dados utilizados no estudo, 

juntamente com a análise descritiva e exploratória dos dados. Além disso, encontra-se o 

desenvolvimento do modelo de regressão utilizado para predizer a recuperação mássica, 

a análise geoestatística das variáveis em estudo e a reconciliação das estimativas com a 

produção da usina nos meses de abril a novembro de 2012.  

 

4.1 BANCOS DE DADOS 

 

4.1.1 Banco de dados de sondagem 

 

Após a conferência dos testemunhos de acordo com os boletins de sondagem 

(feita por um técnico de mineração), todos os furos de sonda foram descritos pelo 

geólogo responsável, o qual identificou as unidades litológicas, intempéricas e 

geotécnicas do mesmo. Em seguida, o geólogo definiu as amostras que compunham 

cada testemunho e metade de cada uma delas foi retirada e enviada para preparação 

física e análise química em laboratórios terceirizados. Com base nas análises químicas a 

descrição geológica foi revista e foram demarcados os intervalos de minério, 

classificados com base nos seguintes critérios: 

 

• 0.9 $ RCP $ 3, onde RCP é a razão entre os teores de CaO% e P2O5% no ROM; 

• P2O5 apatítico % 5%, onde o teor de P2O5 apatítico é definido da seguinte forma: 

se RCP % 1.35, P2O5 apatítico = P2O5 no ROM, em caso contrário, P2O5 

apatítico = CaO no ROM/1.35. 

 

Finalizada a validação geológica, os resultados obtidos foram enviados para o 

banco de dados de sondagem. Este banco não contém as variáveis de processo, pois 

como dito anteriormente estas informações são onerosas e é inviável sua obtenção para 

todas as amostras do depósito. Seu conteúdo é: 
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• Nome do furo e da amostra; 

• Coordenadas X, Y, Z e espessura; 

• Litologia e grau de intemperismo (também conhecido como grau de alteração); 

• Análise químicas dos elementos P2O5%, Fe2O3%, MgO%, CaO%, TiO2%, 

SiO2% e Al2O3% no ROM; 

 

Devido a diferenças no suporte amostral, o banco de dados de sondagem foi 

compositado em 5 metros (com tolerância de 2.5 a 7.5 metros) e encontra-se pronto para 

utilização nas análises estatísticas e geoestatísticas da mina em estudo. 

 

4.1.2 Banco de dados de geometalurgia 

 

A construção do banco de dados de geometalurgia foi composta de quatro 

etapas: definição da matriz geometalúrgica, amostragem, caracterização e flotação do 

material em estudo, todas definidas nas seções seguintes. 

 

4.1.2.1 Definição da Matriz Geometalúrgica 

 

Como abordado na seção 3.2.2 o primeiro passo para o desenvolvimento do 

mapeamento geometalúrgico é a construção da matriz geometalúrgica. A matriz deste 

estudo possui somente dois eixos que são as litologias (tipos de rocha) e os graus de 

intemperismo (alteração), visto que nenhum parâmetro crítico pode ser diretamente 

identificado no depósito. A Figura 15 ilustra a matriz que foi trabalhada durante todo o 

desenvolvimento deste estudo. Os cruzamentos marcados com a letra “X” indicam que 

determinada litologia é encontrada no dado nível intempérico e os assinalados com 

“X*” mostram litologias contidas no grau de intemperismo avaliado, mas que não são 

geográfica e/ou economicamente representativas e, portanto foram ignoradas do estudo. 

Desta forma, dos 44 cruzamentos possíveis, 10 foram analisados com foco no 

mapeamento geometalúrgico. 
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Figura 15 - Matriz geometalúrgica do depósito estudado 

 

A Figura 16 apresenta o número de testes de flotação que serão realizados dentro 

de cada cruzamento da matriz geometalúrgica. A quantidade de testes foi definida de 

acordo com a disponibilidade de furos de sonda para retirada do material, da 

representatividade geográfica do cruzamento no depósito e da importância econômica 

do mesmo, de modo que mais amostras foram coletadas no isalterito pelo fato do 

minério estar neste nível intempérico. Ainda que o sienito, o foscorito e o carbonatito na 

rocha fresca não fossem o foco do estudo, uma amostra de cada litotipo foi retirada 

visando o conhecimento da resposta destas litologias no processo. O número de testes 

de flotação necessários para desenvolver um mapeamento geometalúrgico adequado 

varia entre 100 e 300 (Williams e Richardson, 2004). No total, 492 testes foram 

realizados considerando todos os cruzamentos significativos e 342 considerando 

somente as amostras de isalterito, que são o foco deste estudo. Portanto, é possível 

concluir que o número de testes disponíveis para análise atende ao especificado na 

literatura. 

 

Aloterito Isalterito Rocha Alterada Rocha Fresca
Sienito - X X* X*

Flogopitito X* X X X*
Fenito - X X* X*

Foscorito - X X X*
Bebedourito X* X X X
Carbonatito - X* X* X*
Capeamento X X* X* -

Silexito - X* X* -
Encaixante - X* X* X*

Dunito - X* X* X*
Outras - X* X* X*

Litologias Intemperismos
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Figura 16 - Número de testes de flotação para cada cruzamento 

 

4.1.2.2 Amostragem  

 

Após a definição da quantidade de amostras dentro de cada cruzamento da 

matriz geometalúrgica, o próximo passo foi a amostragem do material. Como todos os 

testemunhos de sondagem foram serrados ao meio e metade do material das amostras 

foi enviado para análise química, como descrito na seção 4.1.1, a outra metade da 

amostra estava disponível para ser utilizada nos testes geometalúrgicos. 

A seleção das amostras pertencentes aos cruzamentos da matriz geometalúrgica 

baseou-se na distribuição espacial das mesmas, visando obter uma amostragem 

representativa de todo depósito estudado. A metade restante da amostra escolhida foi 

novamente dividida em duas partes, sendo que uma delas permaneceu na caixa para 

posterior arquivamento e a outra seguiu para o processo de caracterização, apresentado 

a seguir. 

 

4.1.2.3 Caracterização da amostra 

 

Após a conclusão da etapa de amostragem a amostra foi pesada, moída no 

moinho de bolas e seguiu para o processo de separação magnética no qual a parte 

magnética, referente à magnetita, foi secada, pesada e descartada. A parte não 

magnética passou pelo hidrociclone e o overflow foi descartado. O underflow foi 

Aloterito Isalterito Rocha Alterada Rocha Fresca
Sienito - 12 - 1

Flogopitito - 10 5 -
Fenito - 9 - -

Foscorito - 142 24 1
Bebedourito - 202 44 11
Carbonatito - - - 1
Capeamento 30 - - -

Silexito - - - -
Encaixante - - - -

Dunito - - - -
Outras - - - -

Litologias Intemperismos
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secado, pesado e homogeneizado através de pilha alongada de onde foram extraídas 

duas alíquotas de aproximadamente 3000 g e o restante do material foi arquivado. 

As duas alíquotas restantes foram então atricionadas em célula de bancada, 

passaram novamente pelo hidrociclone e o overflow foi descartado. O underflow foi 

então filtrado, secado e homogeneizado através de pilha alongada de onde foram 

retiradas três alíquotas de aproximadamente 1000 g cada para os ensaios de flotação e 

uma alíquota de aproximadamente 200 g, que seguiu para análise química após 

quarteamento (feito no quarteador Jones) e pulverização de aproximadamente 25 g do 

material.  

O fluxograma do processo de caracterização do material em estudo é 

apresentado na Figura 17. 
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Figura 17 - Fluxograma de Caracterização  
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4.1.2.4 Flotação do minério em estudo 

 

Os ensaios de flotação em bancada realizados neste estudo foram feitos pela 

equipe de processo do depósito em questão. O depressor utilizado nos testes de flotação 

foi o amido de milho, empregado em todas as minas de fosfato ígneo brasileiras 

(Guimarães et al., 2005), o modificador de pH foi a soda caustica e os coletores foram o 

óleo de soja hidrogenado e o sulfosuccinato. 

O modo de preparo dos reagentes e as dosagens aplicadas à polpa não puderam 

ser revelados neste trabalho devido ao sigilo solicitado pela empresa fornecedora dos 

dados acerca destas informações. Os testes de flotação foram realizados de acordo com 

as seguintes etapas: 

 

i. Inserção da amostra na cuba rougher com percentual de sólidos de 

aproximadamente 60%; 

ii. Adição à polpa de flotação da dosagem calculada de depressor; 

iii. Condicionamento da polpa com o depressor durante cinco minutos a 1000 

RPM; 

iv. Adição da dosagem calculada da solução de coletores à polpa de flotação; 

v. Condicionamento do coletor por um minuto a 1000 RPM; 

vi. Adição de água na cuba rougher até o nível abaixo do transbordo; 

vii. Elevação da rotação para 1400 RPM; 

viii. Ajuste do pH em 9, utilizando a solução de NaOH; 

ix. Abertura da aeração e coleta da espuma até a exaustão; 

x. Descarte do rejeito rougher; 

xi. Transferência da espuma para cuba cleaner; 

xii. Adição de água na cuba até o nível abaixo do transbordo; 

xiii. Agitação da polpa por um minuto a 1000 RPM; 

xiv. Abertura da aeração e coleta da espuma até a exaustão; 

xv. Descarte do rejeito cleaner; 

xvi. Armazenagem do concentrado final. 
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Finalizada a etapa de flotação o concentrado obtido foi pesado, para determinar a 

recuperação mássica, e enviado para análise química, visando determinar o teor de P2O5 

no concentrado e a recuperação metalúrgica. Para isso, a espuma da etapa cleaner foi 

secada e depois pesada. Toda a amostra foi quarteada e 25 g foram retirados utilizando o 

quarteador Jones. A alíquota de 25 g foi então pulverizada e seguiu para análise química 

nos laboratórios internos através do método de Fluorescência de Raios-X.  

A Figura 18 apresenta o fluxograma desde o início da flotação até a análise 

química do concentrado obtido. 
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Figura 18 - Fluxograma de Flotação 
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4.1.2.5 Composição do banco de dados geometalúrgico 

 

Após a amostragem, caracterização e flotação das amostras de interesse, os 

resultados químicos e metalúrgicos foram inseridos no banco de dados de 

geometalurgia, que será utilizado para a determinação da equação de regressão que visa 

explicar a recuperação mássica com base nas análises químicas do ROM. As 

informações contidas neste banco de dados são: 

 

• Nome do furo e da amostra; 

• Coordenadas X, Y, Z e espessura; 

• Litologia e grau de intemperismo; 

• Análises químicas dos elementos P2O5%, Fe2O3%, MgO%, CaO%, TiO2%, 

SiO2% e Al2O3% no ROM (informações extraídas do banco de dados de 

sondagem); 

• A variável RCP, razão entre os teores de CaO% e P2O5% no ROM, que tem 

como função avaliar a origem do P2O5% contido na amostra em estudo. Valores 

desta variável superiores ou iguais a 1.35 indicam que todo o P2O5 da amostra é 

apatítico (o que favorece o processo de flotação) e valores inferiores a 1.35 

mostram que existe fosfato secundário na amostra (situação que prejudica o 

processo de beneficiamento); 

• A variável P2O5 na alimentação da flotação, que corresponde ao teor P2O5 

contido na amostra após os processos de desmagnetização e deslamagem; 

• A variável P2O5 no concentrado, que corresponde à quantidade de P2O5% na 

amostra após a conclusão do processo de flotação; 

• A variável recuperação mássica, que indica a porcentagem da massa inicial da 

amostra que foi recuperada após o processo de beneficiamento; 

• A variável recuperação metalúrgica de P2O5, que aponta a porcentagem de P2O5 

que foi recuperada após a flotação. 
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4.1.3 Modelo de Blocos 

 

O modelo de blocos utilizado para o desenvolvimento deste trabalho é composto 

por blocos de 25 x 25 x 10 metros, sendo que cada um deles foi carimbado de acordo 

com o grau de intemperismo e a litologia definidos pelo modelo geológico desenvolvido 

pela equipe da mina em questão. 
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4.2 ANÁLISE DESCRITIVA E EXPLORATÓRIA DOS DADOS 

 

As seções seguintes apresentam a análise estatística das amostras que compõem 

o banco de dados geometalúrgico e o banco de dados de sondagem. 

 

4.2.1 Banco de dados geometalúrgico 

 

Os dados geometalúrgicos encontram-se espacialmente distribuídos conforme 

ilustrado na Figura 19. As coordenadas originais do depósito não serão apresentadas 

devido ao sigilo solicitado pela empresa fornecedora dos dados. Desta forma, as 

coordenadas apresentadas neste trabalho tiveram seu valor subtraído de uma constante, 

de modo que a proporcionalidade espacial das informações fosse mantida. 

 

 
Figura 19 - Mapa de distribuição das amostras geometalúrgicas 

 

A Tabela 6 mostra a estatística descritiva de todas as amostras contidas no banco 

de dados geometalúrgico da mina em questão. 
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Tabela 6 - Estatística descritiva de todas as amostras do banco geometalúrgico 

 
 

De acordo com os resultados apontados pela tabela acima, o teor médio de P2O5 

no ROM é de 9.62%, sendo 4.09% o valor mínimo desta variável e 25.51% seu valor 

máximo, com um desvio padrão observado de 3.57. Metade dos dados possui teor de 

P2O5 entre 6.9% e 11.44% e 80% deles estão entre 5.72% e 14.25%. 

A variável RCP apresentou valor médio de 1.70 e mediano igual a 1.50. Menos 

de 25% dos dados apresentou valor de RCP inferior a 1.35, o que significa que mais de 

75% das amostras tem seu P2O5 de origem apatítica. 

Após a desmagnetização e deslamagem, o teor médio de P2O5 passou para 

14.48%, o valor mínimo para 5.06% e o máximo para 34.74%, sendo que o desvio 

padrão também subiu para 5.47.  

O teor médio de P2O5 no concentrado é de 35.39%, o valor mediano é igual a 

35.76% e o desvio padrão observado é de 1.73. O valor mínimo observado para esta 

variável é de a 23.17% e o máximo igual a 36.97%. Vale lembrar que o teor de P2O5 no 

concentrado ideal é 35.8%, teor próximo ao valor mediano observado. 

A recuperação mássica média das amostras em estudo é de 15.75% e o desvio 

padrão desta variável é igual a 7.48. 80% das amostras apresentam recuperação mássica 

entre 7.41% e 25.33%. 

A recuperação de P2O5 apresentou valor mínimo de 8.46% e máximo de 91.60%, 

com uma média de 57.39% e um desvio padrão equivalente a 15.23. Metade das 

amostras possui recuperação de P2O5 entre 50.50% e 67.38% e 80% apresentam 

recuperação metalúrgica entre 35.92% e 73.93%. 

Estatísticas descritivas

Variáveis
N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio

Padrão
P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM
Al2O3_ROM
RCP_ROM

P2O5 Alim. Flotação
P2O5 no Concentrado

Rec. Mássica Total
Rec. P2O5 Total

463 9.62 8.86 4.09 25.51 6.90 11.44 5.72 14.25 3.57
463 26.39 25.63 7.47 62.16 21.60 30.81 17.39 36.12 7.59
463 4.95 4.49 0.25 13.80 2.28 7.03 1.19 9.54 3.16
463 15.40 15.04 4.53 41.79 11.54 18.17 9.90 21.60 4.89
463 8.92 7.64 1.03 29.28 5.20 11.67 3.82 16.13 5.01
463 22.26 23.17 1.34 49.54 17.54 27.12 12.39 30.03 7.28
463 4.00 3.72 0.43 13.13 2.57 4.91 1.73 6.82 1.98
463 1.70 1.50 0.85 7.31 1.34 1.80 1.25 2.44 0.65
463 14.48 13.42 5.06 34.74 10.17 17.96 8.55 22.16 5.47
463 35.39 35.76 23.17 36.97 35.42 36.05 35.06 36.26 1.73
463 15.75 14.64 1.75 48.76 10.68 19.71 7.41 25.33 7.48
463 57.39 60.12 8.46 91.60 50.50 67.38 35.92 73.93 15.23
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Analisando as amostras em questão é possível concluir que 90% delas possuem 

teor de Fe2O3 superior a 17.39% e que 50% delas possuem teor de TiO2 entre 5.20% e 

11.67%, valores considerados elevados, indicando portanto a presença de magnetita e 

peroviskita nas amostras. 

 

4.2.1.1 Estatística descritiva do banco geometalúrgico por litologia 

 

Para verificar as diferenças químicas existentes entre os diversos tipos 

litológicos observados no depósito em estudo, foi feita a análise descritiva separada para 

cada litologia. De acordo com o gráfico apresentado na Figura 20, 50.8% dos dados são 

bebedouritos, 34.8% são foscoritos e as demais litologias somam 14.4%. 

 

 
Figura 20 - Gráfico de pizza para tipos litológicos – Banco geometalúrgico 
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Pelo fato da litologia carbonatito apresentar somente uma amostra ela foi retirada do gráfico Box-plot, apresentado na Figura 21. 

Como este gráfico resume as informações contidas nas tabelas de estatísticas descritivas para cada litotipo, estas se encontram 

apresentadas somente no anexo I deste documento. 

 

 
Figura 21 - Box-plots por litologia - Banco geometalúrgico  
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Analisando a Figura 21 pode se observar que as litologias bebedourito e 

foscorito apresentam comportamento semelhante na maioria das variáveis analisadas. 

Percebe-se também que as amostras de bebedourito possuem maior dispersão no teor de 

P2O5 no concentrado que as amostras das demais litologias. As amostras de sienito 

mostram teores discrepantes de praticamente todos os elementos quando comparadas 

com as amostras das demais litologias, reflexo da diferente mineralogia deste litotipo. O 

fenito, por sua vez, apresenta maior teor médio de TiO2 e CaO e menor teor médio de 

Al2O3 e SiO2 que as outras litologias do depósito. 

 

4.2.1.2 Estatística descritiva do banco de dados geometalúrgico por grau de 

intemperismo 

 

A fim de verificar as diferenças químicas e de processo entre os quatro tipos de 

graus de intemperismo existentes no depósito foi feita a estatística descritiva separada 

para cada tipo intempérico. Segundo a Figura 22, 74.7% das amostras que compõem o 

banco de dados geometalúrgico pertencem ao isalterito, 15.8% à rocha alterada e os 

outros 9.5% pertencem à rocha fresca e ao aloterito. 

 

 
Figura 22 - Gráfico de pizza para graus de intemperismo - Banco Geometalúrgico 
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As estatísticas descritivas separadas por grau de intemperismo encontram-se no anexo II deste trabalho, visto que os Box-plots 

apresentados na Figura 23 resumem toda informação contida nas primeiras. 

 

 
Figura 23 - Box-plots por grau de intemperismo - Banco geometalúrgico 
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Analisando a Figura 23 acima é possível concluir que todas as variáveis em 

estudo são impactadas pelo grau de intemperismo. 

O isalterito, em média, é o grau de intemperismo que mais apresenta P2O5 no 

ROM, indicando a presença de apatita. Este nível intempérico também apresenta altos 

teores de P2O5 de alimentação na flotação, alta recuperação mássica e alta recuperação 

de P2O5, o que faz dele o foco do estudo em questão por apresentar as melhores 

respostas metalúrgicas. 

A rocha alterada e a rocha fresca são os graus de intemperismo que apresentam o 

pior desempenho no processo, fato refletido pelo baixo teor de P2O5 na alimentação da 

flotação, baixo teor de P2O5 no concentrado e baixa recuperação mássica e metalúrgica. 

Além disso, estes graus de intemperismo são caracterizados pelos baixos teores de P2O5, 

Fe2O3, TiO2 e Al2O3 no ROM, pelos altos teores de MgO e CaO (refletindo a provável 

presença de dolomita neste nível intempérico) e pelos altos valores de RCP, sendo que a 

rocha alterada apresenta teor médio de SiO2 mais alto que os demais graus de 

intemperismo. 

O aloterito é marcado por um teor médio mais elevado de Fe2O3 e TiO2, 

indicando a presença de guetita e anatásio, e por um teor médio mais baixo de CaO no 

ROM. De acordo com a Figura 23, a performance deste grau de intemperismo no 

processo de beneficiamento pode ser considerada inferior à observada para os isalteritos 

e superior à das amostras de rocha alterada e rocha fresca. 

 

4.2.1.3 Estatística descritiva do banco geometalúrgico por litologia dentro do 

isalterito considerado minério 

 

A mina em questão lavra exclusivamente o perfil intempérico de isalterito, que 

como mostrado anteriormente, apresenta os melhores resultados de processo. Deste 

modo, apenas este grau de intemperismo será modelado e estimado. 

Visando conhecer melhor as características dos diversos tipos litológicos dentro 

do isalterito considerado minério (segundo critérios apresentados na seção 4.1.1), foi 

feita a estatística descritiva das variáveis separadas por litologia. De acordo com o 

gráfico da Figura 24, 52% das amostras de isalterito classificado como minério são da 

litologia bebedourito, 39.5% são de foscorito e as demais litologias somam 8.5%. 
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Figura 24 - Gráfico de pizza para litologias dentro do isalterito considerado minério - Banco 

Geometalúrgico 
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Como os box-plots apresentados na Figura 25 resumem de forma eficaz a informação das tabelas de estatísticas descritivas por 

litologia, estas se encontram no anexo III deste trabalho. 

 

 
Figura 25 - Box-plots por litologias dentro do isalterito considerado minério - Banco Geometalúrgico 
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De acordo com a Figura 25, o comportamento de todos os tipos litológicos dentro do isalterito é o mesmo observado quando as 

variáveis foram avaliadas considerando todos os graus de intemperismo conjuntamente. Os histogramas ilustrados na Figura 26 

evidenciam novamente a similaridade química entre as amostras de bebedourito e foscorito para a maioria dos elementos analisados. 

 

 
Figura 26 - Histogramas coloridos por litologia dentro do isalterito considerado minério - Banco Geometalúrgico 



 

73 

 

4.2.1.4 Análise estatística das litologias dentro do isalterito 

 

O próximo passo da análise de dados é verificar se as diferentes litologias fazem 

parte da mesma população, ou seja, se apresentam o mesmo comportamento no 

processo no que diz respeito à recuperação mássica. Para isso, foi utilizado o teste de 

Kruskal Wallis, que testa a hipótese nula de que os diferentes grupos (no caso os tipos 

litológicos) pertencem à mesma população ou à populações idênticas com a mesma 

mediana. Caso a hipótese nula seja confirmada, o tratamento estatístico e geoestatístico 

da variável analisada deverá ser feito considerando todos os grupos conjuntamente. 

Caso contrário, todo tratamento deverá feito considerando os grupos de forma separada, 

visando manter as individualidades inerentes a cada um deles. O fundamento lógico do 

teste de Kruskal Wallis encontra-se descrito a seguir. 

Primeiramente os dados são organizados em ordem crescente desconsiderando o 

grupo de origem (no caso em estudo, a litologia). Cada amostra recebe o número de sua 

posição no conjunto de dados, valor denominado posto, de modo que a amostra com 

menor valor observado receba o posto um e a amostra de maior valor receba o posto N. 

Em seguida, é calculada a média dos postos por grupo. Caso as amostras pertençam à 

mesma população, espera-se que os postos médios sejam quase os mesmos, enquanto 

que se as amostras vierem de populações com medianas diferentes, os postos médios 

devem diferir. O teste de Kruskal Wallis trabalha com as diferenças entre os postos 

médios de acordo com a estatística de teste apresentada na equação 36. 

 

!" ! ! !"
!!! ! !! !!!!! ! !!!

!

!!!
!!!!!"! 

 

onde k é o número de grupos estudados, N é o número de dados considerando todos os 

grupos conjuntamente, !! é o número de amostras no i-ésimo grupo, !! é a média dos 

postos no i-ésimo grupo e ! é a média dos postos de todos os grupos conjuntamente. 

O valor obtido através do uso da estatística de teste deve ser comparado com o 

da distribuição qui-quadrado com k-1 graus de liberdade.  
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Quando se deseja comparar os grupos dois a dois, utiliza-se o teste de 

comparações múltiplas, que tem como hipótese nula que os dois grupos comparados 

pertencem à mesma população e como estatística de teste a fórmula apresentada na 

equação 37. 

 

!! ! !! ! !! ! !!!
! ! ! !

!"
!
!!
! !
!!

!!!!"! 

 

onde !!! ! !!! é o módulo da diferença entre as médias dos grupos i e j e !! !!!!!! é o 

valor da abscissa da distribuição normal padrão acima da qual está !/k(k-1)% da 

distribuição (detalhes em Siegel e Castellan Jr. (2006)). 

Quando o módulo da diferença entre as médias dos grupos analisados for maior 

que a diferença crítica (lado direito da equação 37) opta-se pela rejeição da hipótese 

nula, ou seja, conclui-se que os grupos em teste não pertencem à mesma população. 

A Figura 27 apresenta o resultado do teste de Kruskal Wallis e de comparações 

múltiplas para as amostras em estudo. 

 

 
Figura 27 - Teste de Kruskal Wallis – Recuperação Mássica 

 

Analisando o resultado obtido é possível concluir que todas as litologias 

pertencem à mesma população (Valor-p " 0.05), indicando que estas podem ser tratadas 

conjuntamente durante o estudo da recuperação mássica. 

 

  

Comparações Múltiplas - Valores-p (bilateral)
Variável independente: Litologia
Teste de Kruskal-Wallis: H ( 4, N = 342) = 9.50 p =.05

Variável:
Rec. Mássica Total

Sienito
R:104.25

Bebedourito
R:169.61

Flogopitito
R:131.60

Foscorito
R:180.97

Fenito
R:209.14

Sienito
Bebedourito
Flogopitito
Foscorito

Fenito

0.27 1.00 0.10 0.26
0.27 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.10 1.00 1.00 1.00
0.26 1.00 1.00 1.00
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4.2.2 Banco de dados de sondagem 

 

Analisando a Figura 28, que ilustra a distribuição espacial das amostras de 

sondagem, é possível concluir que a malha de sondagem da mina em questão é irregular 

e que a região oeste da mina foi mais amostrada que as demais. 

 

 
Figura 28 - Mapa de distribuição espacial das amostras de sondagem 

 

A Tabela 7 apresenta a análise estatística de todos os dados do banco de 

sondagem, ou seja, o banco com informações somente dos elementos contidos no ROM. 

 
Tabela 7 - Estatística descritiva de todas as amostras do banco de sondagem 

 
 

Analisando a tabela acima é possível perceber que o teor médio de P2O5 no 

ROM é de 5.55% e o teor mediano é de 4.86%. O menor teor observado é de 0.01%, 

Estatísticas Descritivas

Variáveis
N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio

Padrão
P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

20448 5.55 4.86 0.01 34.99 2.88 7.41 1.35 10.61 3.74
16776 29.16 25.78 1.10 98.72 17.92 38.26 14.01 50.26 14.25
16125 3.71 1.72 0.01 22.14 0.31 6.84 0.13 9.75 4.00
19282 8.75 7.82 0.01 55.52 1.24 14.72 0.40 20.04 8.12
20455 8.95 7.41 0.02 63.60 5.00 11.56 3.53 16.45 5.67
6652 17.99 18.56 0.16 74.50 8.84 25.81 3.93 30.56 10.39
6650 10.09 5.61 0.01 51.31 2.74 13.47 1.50 28.71 10.28
19271 1.81 1.27 0.00 226.40 0.38 1.91 0.16 3.87 3.85
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valor correspondente ao limite de detecção inferior do método de análise utilizado, 

enquanto o maior teor analisado é 34.99%. O desvio padrão dos dados é equivalente a 

3.74 e 80% dos dados possuem teor de P2O5 entre 1.35% e 10.61%. 

O valor mediano da variável RCP é de 1.27, o que significa que mais da metade 

dos dados possuem fosfato secundário em sua composição. O maior valor observado 

desta variável é de 226.40, indicando baixa presença de P2O5 e alta concentração de 

CaO, enquanto o menor é igual a 0.001, apontando para relação inversa destas variáveis. 

Analisando os resultados obtidos é possível perceber a alta concentração de 

Fe2O3 nas amostras de sondagem, caracterizando a presença de magnetita no depósito 

em estudo. O teor médio desta variável é de 29.16% e o mediano igual a 25.78%, sendo 

que o maior teor analisado é de 98.72% e o menor é igual a 1.10%.  

Os altos teores de TiO2 também chamam a atenção durante a análise descritiva 

dos dados de sondagem, indicando a possível presença de peroviskita nas amostras 

coletadas. 50% dos dados possuem teores desta variável entre 5.00% e 11.56% e 80% 

deles apresentam teores entre 3.53% e 16.45%. 
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4.2.2.1 Estatística descritiva do banco de sondagem por litologia 

 

Da mesma forma como foi feita a análise estatística para o banco de dados 

geometalúrgico encontra-se apresentada a seguir a estatística descritiva por litologia 

para os dados de sondagem. 

Analisando a Figura 29 é possível concluir que 52.8% das amostras do depósito 

em estudo são classificadas como bebedourito, 25.5% como capeamento, 15.3% como 

foscorito e as demais somam 6.4%. 

 

 
Figura 29 - Gráfico de pizza para litologias - Banco de Sondagem 
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Como os box-plots apresentados na Figura 30 sintetizam toda informação das tabelas de estatística descritiva, essas encontram-se 

apresentadas somente no anexo IV deste documento. No gráfico apresentado, o grupo denotado como “Outras” engloba as amostras sem 

descrição litológica e aquelas que possuem litologia definida, mas que em conjunto não somam um número significativo de 

observações. 

 
Figura 30 - Box-Plots por litologia - Banco de Sondagem   
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Analisando a Figura 30 conclui-se que a litologia com maior teor médio de P2O5 

é o foscorito, como já era esperado visto que esta é a litologia de interesse do depósito, 

juntamente com o bebedourito, litologia que também apresenta altos teores desta 

variável. O capeamento apresenta o maior teor médio de Al2O3, alto teor médio de 

Fe2O3 e baixos teores médios de P2O5 e CaO, fatores químicos característicos deste tipo 

litológico. Os maiores teores médios de CaO e MgO são observados nos carbonatitos e 

litologias como o silexito e o sienito tem como principal característica altos teores 

médios de SiO2. 

 

4.2.2.2 Estatística descritiva do banco de sondagem por grau de intemperismo 

 

As informações a seguir dizem respeito às amostras do banco de dados de 

sondagem separadas entre os quatro tipos intempéricos do depósito em estudo. 

A Figura 31 mostra que 49.6% dos dados do banco de sondagem são de 

isalterito, 25.4% são de aloterito e 24.9% das observações são de rocha alterada e rocha 

fresca. 

 

 
Figura 31 - Gráfico de pizza para grau de intemperismo - Banco de dados de sondagem 

 

  



 

80 

 

A Figura 32 apresenta os box-plots por grau de intemperismo para o banco de dados de sondagem. Como esta figura resume bem 

a informação contida no banco de dados, as tabelas de estatística descritiva por tipo intempérico encontram-se no anexo V deste 

trabalho. 

 

 
Figura 32 – Box-plots por grau de intemperismo – Banco de Sondagem  
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Analisando a Figura 32 é possível perceber que o grau de intemperismo impacta 

significativamente nos teores dos elementos analisados. O aloterito é marcado pelo alto 

teor médio de Al2O3, pelos teores elevados de Fe2O3 e TiO2 e pelos baixos valores da 

variável RCP. O isalterito apresenta o maior teor médio de P2O5 quando comparado 

com os demais níveis intempéricos, resposta já esperada dado o conhecimento 

geológico do depósito em estudo. A rocha alterada e a rocha fresca são os níveis 

intempéricos que apresentam os menores teores médios de Fe2O3, TiO2 e Al2O3, os 

maiores teores médios de MgO, CaO e SiO2 e os maiores valores médios de RCP. 

 

4.2.2.3 Estatística descritiva do banco de sondagem por litologia caracterizada dentro 

do isalterito considerado minério 

 

A análise estatística apresentada a seguir considera somente os dados de 

isalterito classificados como minério (de acordo com o critério apresentado na seção 

4.1.1) referentes às litologias que foram submetidas aos testes de caracterização. A 

seleção destas amostras foi feita visando restituir a população original da qual foram 

retiradas as amostras de minério para realização dos testes de flotação. O gráfico 

apresentado na Figura 33 mostra que de todas as litologias caracterizadas presentes no 

isalterito considerado minério, o bebedourito é a mais presente com 58.9% das 

observações, seguido do foscorito com 38%. 

 

 
Figura 33 - Gráfico para litologias caracterizadas dentro do isalterito minério - Banco de Sondagem 
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Analisando a Figura 34 conclui-se que o comportamento químico das litologias caracterizadas dentro do isalterito considerado 

minério é o mesmo observado quando todos os tipos intempéricos são analisados conjuntamente, fato também refletido pelas estatísticas 

descritivas apresentadas no anexo VI deste documento. 

 
Figura 34 - Box-plots para litologias caracterizadas dentro do isalterito considerado minério - Banco de Sondagem 
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A Figura 35 evidencia a representatividade da amostragem geometalúrgica, uma vez que o teor médio e a distribuição dos teores 

observados nas amostras de sondagem são muito similares aos observados nas amostras de geometalurgia. Para construção deste gráfico 

foram consideradas somente as amostras de isalterito considerado minério nas litologias submetidas a testes de caracterização. 

 
Figura 35 - Comparativo das amostras de geometalurgia com as amostras de sondagem  
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4.3 MODELO DE REGRESSÃO 

 

A primeira abordagem para verificar a relação da variável dependente 

(recuperação mássica) com as variáveis independentes (teores no ROM) é o coeficiente 

de correlação. Como várias variáveis estão envolvidas no estudo, foi calculada a matriz 

de correlação para os dados geometalúrgicos, apresentada na Figura 36. Através de sua 

análise é possível perceber que a variável que impacta mais diretamente na recuperação 

mássica é o teor de P2O5 seguido do teor de CaO, sendo que estas variáveis também 

possuem alta correlação entre si.  

 

 
Figura 36 - Matriz de correlação dos dados geometalúrgicos 

 

A alta correlação entre variáveis independentes que compõem um modelo de 

regressão é conhecida como multicolinearidade e seus impactos vão desde a estimação 

incorreta de coeficientes até problemas na habilidade preditiva do modelo. Como as 

variáveis P2O5 e CaO no ROM são altamente correlacionadas optou-se por seguir o 

estudo com apenas uma delas para evitar problemas relacionados a multicolinearidade. 

Desta forma, a variável CaO será descartada e somente o teor de P2O5 será utilizado, 

uma vez que esta variável apresenta maior correlação com a variável dependente. 

O modelo construído para explicar a recuperação mássica encontra-se 

apresentado na equação 38. Analisando as variáveis que compõem o modelo percebe-se 

que a correlação direta dos teores de Fe2O3, SiO2 e TiO2 com a variável dependente não 

é tão alta, mas quando todas as variáveis são analisadas conjuntamente sua influência 

sobre a recuperação mássica aumenta ao ponto destas se tornarem importantes na 

Banco de dados geometalúrgico
N = 342

Variáveis
P2O5_
ROM

Fe2O3_
ROM

MgO_
ROM

CaO_
ROM

TiO2_
ROM

SiO2_
ROM

Al2O3_
ROM

Rec. Mássica
Total

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM
Al2O3_ROM

Rec. Mássica Total

1.00 -0.09 -0.53 0.88 -0.05 -0.51 -0.22 0.90
-0.09 1.00 -0.46 -0.27 0.42 -0.64 -0.16 -0.17
-0.53 -0.46 1.00 -0.32 -0.46 0.53 0.10 -0.41
0.88 -0.27 -0.32 1.00 -0.01 -0.34 -0.44 0.81
-0.05 0.42 -0.46 -0.01 1.00 -0.30 -0.39 -0.17
-0.51 -0.64 0.53 -0.34 -0.30 1.00 0.18 -0.43
-0.22 -0.16 0.10 -0.44 -0.39 0.18 1.00 -0.16
0.90 -0.17 -0.41 0.81 -0.17 -0.43 -0.16 1.00
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predição. As variáveis Al2O3 e MgO no ROM não foram estatisticamente significativas 

e por isso não fazem parte do modelo construído. 

 

!"#!!!!!"#$ ! !!!" ! !!!" ! !!!!!"# ! !!!" ! !"!!!!"# ! !!!" ! !"#!!"#
! !!!" ! !"!!!"# !!!!!"! 

 

 
Figura 37 - Modelo de regressão para Recuperação Mássica 

 

De acordo com a Figura 37 todas as variáveis utilizadas na construção do 

modelo de regressão múltipla são estatisticamente significativas com 95% de confiança. 

 

 
Figura 38 - Preditos x Observados - Modelo para Recuperação Mássica 

 

A correlação entre a variável resposta e os valores estimados pelo modelo de 

regressão é de 92% e 84% da variabilidade da recuperação mássica pode ser explicada 

através do modelo construído.  

Regressão para Recuperação Mássica Total
R = 0.92 R! = 0.84 Adjusted R! = 0.84
F(4,337) = 433.64 Valor-p < 0.00 Erro padrão da estimativa: 2.90

N=342
b* Erro Padrão

de b*
b Erro Padrão

de b
t(337) Valor-p

Intercepto
P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

8.56 2.44 3.5 0.00
0.82 0.03 1.67 0.07 25.0 0.00
-0.12 0.04 -0.13 0.04 -3.3 0.00
-0.12 0.02 -0.17 0.03 -5.1 0.00
-0.13 0.04 -0.14 0.04 -3.1 0.00
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Figura 39 - Preditos x Resíduos - Modelo para Recuperação Mássica 

 

 
Figura 40 - Teste de normalidade para resíduos - Modelo para Recuperação Mássica 

 

As suposições estatísticas de linearidade e homocedasticidade foram satisfeitas 

para o modelo em questão, como ilustra a Figura 39, mas a normalidade dos resíduos 

não foi atingida. De acordo com Hair et al (2009), amostras com 200 ou mais 

observações podem ter os efeitos da não normalidade negligenciados e analisando a 

Figura 40 percebe-se que os dados se desviam levemente da distribuição normal. 
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Portanto, o modelo construído é considerado aceitável no ponto de vista das suposições 

estatísticas. 

 
Tabela 8 – Estatística descritiva dos valores reais, preditos e do erro de estimativa - Modelo para 

Recuperação Mássica 

 
 

De acordo com os resultados da Tabela 8, o erro relativo (calculado através da 

equação 39) médio é de 4.98% e o erro mediano é igual a -1.52%. Metade dos dados 

estimados apresenta erro relativo entre -10.55% e 8.88% e 80% dos resultados possui 

erro entre -17.59% e 29.47%. 

 

!""#!!"#$%&'(! ! ! ! !!"#$%!!"#$%&'!!"#$%!!"#$%&'(!!!"#$%!!"#$%&'(! ! !""   (39) 

 

 
Figura 41 - Histograma do erro relativo - Modelo para Recuperação Mássica 

 

A Figura 41 mostra a presença de alguns outliers, responsáveis pelos maiores 

erros relativos e por um maior erro relativo médio do modelo construído. 

Estatísticas Descritivas

Variáveis
N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio

Padrão
Recuperação Mássica Total

Valores preditos
Resíduos

Erro%

342 17.58 16.35 3.13 48.76 12.98 21.47 10.13 26.77 7.15
342 17.58 15.98 5.30 44.79 13.08 21.01 10.54 26.67 6.54
342 -0.00 0.29 -11.09 7.20 -1.36 1.99 -4.07 3.34 2.88
342 4.98 -1.52 -31.11 278.11 -10.55 8.88 -17.59 29.47 31.08
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Para validar a regressão construída, 52 amostras não incluídas na construção do 

modelo foram submetidas a testes de caracterização e flotação, gerando novos dados de 

recuperação mássica. Os valores reais desta variável foram comparados com os valores 

estimados pelo modelo de regressão e a correlação entre os resultados foi igual a 85%, 

como ilustra a Figura 42. Portanto, pode-se concluir que o modelo é válido para estimar 

amostras não utilizadas em sua construção. 

 

 
Figura 42 - Validação do modelo de Recuperação Mássica 

 

De modo geral, o modelo para estimar a recuperação mássica através do teor dos 

elementos químicos do ROM pode ser considerado adequado para previsão desta 

variável, uma vez que atendeu as suposições estatísticas, apresentou alto coeficiente de 

correlação e grande parte das amostras estimadas exibe baixos erros relativos. 
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4.4 ANÁLISE GEOESTATÍSTICA 

 

A próxima etapa da criação do modelo geometalúrgico consiste em estudar o 

comportamento espacial das variáveis envolvidas. Logo, as seções seguintes apresentam 

o tratamento geoestatístico da recuperação mássica estimada pela equação 38 e das 

variáveis independentes que compõe o modelo de regressão em questão. 

 

4.4.1 Caso 1: Aplicação do modelo de regressão nas amostras 

 

A primeira maneira de estimar a variável metalúrgica de interesse consiste em 

aplicar a equação 38 nas amostras do banco de sondagem que contenham análise 

química de P2O5, Fe2O3, TiO2 e SiO2. Desta forma, cada amostra terá uma estimativa da 

recuperação mássica, sendo que esta informação será variografada e krigada, de modo 

que os blocos tenham, além dos teores no ROM, a informação da variável metalúrgica 

de interesse. 

A Figura 43 apresenta em projeção horizontal a distribuição espacial das 

amostras com estimativa da recuperação mássica. É importante ressaltar que nenhum 

mapa de distribuição espacial apresentado nesta dissertação terá as coordenadas reais 

informadas, fato já discutido anteriormente. 

 

 
Figura 43 – Projeção horizontal da distribuição espacial das amostras com estimativas de 

Recuperação Mássica 
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Analisando a distribuição espacial das estimativas de recuperação mássica 

percebe-se a necessidade de desagrupar as amostras, uma vez que a amostragem 

preferencial gera estatísticas descritivas que não refletem a realidade do fenômeno 

estudado. Desta forma, os resultados obtidos através da krigagem devem ser 

comparados com as estatísticas descritivas das amostras desagrupadas. 

 

4.4.1.1.1 Variografia 

 

A Figura 44 mostra o mapa variográfico no plano horizontal juntamente com o 

variograma experimental para quatro direções: N90, N130, N180 e N220. Verifica-se 

que o comportamento variográfico para diferentes direções é mais ou menos o mesmo, 

concluindo-se pela existência de isotropia no plano horizontal. 

 

 
Figura 44 - Mapa Variográfico da Recuperação Mássica 

 

Foram calculados então, o variograma omnidirecional para o plano horizontal 

escolhendo-se uma direção qualquer, por exemplo, N180, com uma tolerância angular 

de 90º e o variograma experimental na direção vertical, D90. A Figura 45 apresenta 

estes variogramas juntamente com o modelo ajustado. 
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Figura 45 - Variogramas direcionais para Recuperação Mássica 

 

O modelo ajustado é composto por um efeito de pepita e duas estruturas 

esféricas imbricadas. A primeira com amplitude de 50 metros no plano horizontal e 10 

metros na direção vertical e a segunda com amplitude de 400 metros no plano horizontal 

e 60 metros na vertical. Este modelo é representado pela equação 40. 

 

! ! ! !"! !"!!"! !!"
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4.4.1.1.2 Validação Cruzada 

 

Com a finalidade de verificar a adequação do modelo variográfico construído 

para predição espacial da recuperação mássica, a técnica de validação cruzada foi 

utilizada. O comprimento dos semieixos do elipsóide de busca foi de 400 metros na 

direção preferencial e sua perpendicular e de 60 metros na vertical, conforme ilustrado 

na Figura 46. No total, o elipsóide foi dividido em 8 seções, com número ótimo de 

amostras por seção igual a dois e número mínimo de amostras para estimativa igual a 

um. 
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Figura 46 - Elipsóide de busca utilizado na validação cruzada de Recuperação Mássica 

 

Avaliando os resultados da validação cruzada é possível concluir que o modelo 

variográfico ajustado para recuperação mássica apresentou bons resultados, visto que a 

média dos resíduos foi igual a -0.06 (vide tabela no anexo VII), indicando ausência de 

viés nas estimativas geradas pelo modelo construído. Além disso, a Figura 47 mostra 

que não existe nenhuma região do depósito com tendência de apresentar maiores 

resíduos. 

 

 
Figura 47 - Distribuição espacial dos resíduos da validação cruzada - Recuperação Mássica 
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Outro ponto importante é a ausência de correlação entre os resíduos e os valores 

preditos, indicando que não existe tendência de maiores resíduos para maiores teores ou 

o oposto.  

Entretanto, a correlação entre os valores preditos e os reais foi de 0.59, valor 

aquém do desejado. Apesar do coeficiente de correlação não ser alto, muitos modelos 

variográficos foram construídos tentando melhorar o coeficiente e este modelo foi o que 

apresentou a maior correlação entre os valores reais e os preditos. As informações 

supracitadas encontram-se apresentadas de forma gráfica no anexo VII. O motivo desta 

baixa correlação pode estar associado ao alto efeito pepita, que pode também ser 

mensurado pelo efeito de pepita relativo, calculado através da equação 41. 

 

!"#$%&!!"!#$%!!"#$%&'( ! ! !!!! !!!""#!!!!!"! 

 

Utilizando a equação acima é possível concluir que 28.15% da variabilidade dos 

dados está associada a fatores como a amostragem e preparação física, a erros de análise 

química dos quatro elementos utilizados para predizer a recuperação mássica e ao 

próprio erro de estimativa do modelo de regressão construído. Todas estas fontes de 

variação podem conduzir à baixa correlação entre os valores observados e preditos pela 

validação cruzada. 

 

4.4.1.1.3 Krigagem 

 

O modelo variográfico utilizado para krigar a recuperação mássica foi o 

apresentado na equação 40 e as dimensões do elipsóide de busca foram iguais aos 

alcances da segunda estrutura do mesmo. O número mínimo de amostras para krigagem 

foi igual a um e o elipsóide foi dividido em oito setores angulares com número ótimo de 

amostras por setor também igual a um. Esse número foi reduzido (em relação à 

validação cruzada) visto que a utilização de duas amostras por octante gerou muitos 

pesos negativos na krigagem, fato que pode gerar estimativas negativas. A Figura 48 

apresenta os blocos de minério krigados e as amostras de recuperação mássica que 

geraram as estimativas espaciais. 
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Figura 48 - Krigagem da Recuperação Mássica - Blocos de Minério 

 

A Figura 49 apresenta os gráficos de validação da krigagem realizada. Os três 

primeiros gráficos apresentam os teores médios krigados em verde e os teores médios 

das amostras desagrupadas em vermelho (utilizando vizinho mais próximo, considerado 

uma aproximação do polígono de influência) versus as coordenadas nas direções X, Y e 

Z. Para o cálculo dos teores médios, o depósito foi dividido em fatias de 

aproximadamente 300 metros em X, 350 metros em Y e 40 metros em Z, critério 

utilizado para validação da krigagem de todos os elementos analisados neste trabalho. O 

último quadro, por sua vez, apresenta a correlação entre o teor da amostra contida 

dentro do bloco e o teor krigado do mesmo. 

Analisando os resultados é possível concluir que as estimativas acompanham os 

valores médios das amostras em todas as faixas do depósito, indicando que em termos 

médios a estimativa atende ao esperado, fato também ilustrado pela Tabela 9. 

Entretanto, ao analisar o gráfico de dispersão é possível concluir que em termos 

pontuais a estimativa deixa a desejar, fato observado anteriormente na validação 

cruzada. Contudo, é possível concluir que a estimativa atende em termos globais, mas 

deixa a desejar pontualmente. 
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Figura 49 - Validação da krigagem - Recuperação Mássica 

 
Tabela 9 - Estatísticas descritivas - Krigagem x Amostras desagrupadas - Recuperação Mássica 

  

!
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4.4.2 Caso 2: Aplicação do modelo de regressão nos blocos 

 

A segunda opção de estimativa das variáveis metalúrgicas consiste em krigar 

todas as variáveis independentes do modelo de regressão construído e em seguida 

aplicar em cada bloco a equação 38. A variografia e krigagem dos teores no ROM, 

assim como as técnicas de validação das mesmas, encontram-se apresentadas a seguir. 

 

4.4.2.1 Fe2O3 

 

A Figura 50 mostra em projeção horizontal a distribuição espacial dos teores de 

Fe2O3 no ROM, os quais serão utilizados para gerar as estimativas espaciais desta 

variável. Analisando esta imagem percebe-se uma forte amostragem preferencial na 

região sudoeste do depósito e em outras regiões, indicando a necessidade de desagrupar 

as amostras para obter estatísticas descritivas comparáveis com os teores que serão 

estimados pela krigagem. 

 

 
Figura 50 – Projeção horizontal da distribuição espacial das amostras com teores de Fe2O3 no ROM 
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4.4.2.1.1 Variografia 

 

O mapa variográfico apresentado na Figura 51 indica a direção N120 como a 

mais contínua espacialmente. As demais direções foram estudadas e a melhor resposta 

foi obtida nesta direção. 

 

 
Figura 51 - Mapa Variográfico do Fe2O3 

 

Os variogramas direcionais para Fe2O3 foram calculados nas direções N120, 

N210 e na vertical e os modelos variográficos foram construídos dando maior peso aos 

primeiros pontos e buscando um ajuste médio aos mesmos. Analisando a Figura 52 é 

possível concluir que o alcance na direção preferencial é igual a 750 metros. 
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Figura 52 - Variogramas direcionais para Fe2O3 - N120, N210 e D-90 

 

A equação 42 resume os parâmetros do modelo esférico ajustado aos dados, o 

qual possui efeito de pepita e duas estruturas imbricadas. 
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4.4.2.1.2 Validação Cruzada 

 

Para avaliar a qualidade do modelo variográfico construído utilizou-se a técnica 

de validação cruzada com elipsóide orientado em N120, dimensões dos semieixos de 

750 metros na direção preferencial, 550 metros na perpendicular e 55 metros na vertical, 

como mostra a Figura 53. O elipsóide de busca foi dividido em 8 seções, com número 

ótimo de pontos por seção igual a dois e número mínimo de amostras para estimativa 

igual a um. 

 



 

99 

 

 
Figura 53 - Elipsóide de busca utilizado na validação cruzada de Fe2O3 

 

Os resultados obtidos através da validação cruzada apontaram para um modelo 

variográfico adequado visto que a correlação entre os valores estimados e os reais foi de 

0.88. Além disso, os resíduos apresentaram média igual a -0.03 e não mostraram 

correlação com os valores preditos. Encontra-se no anexo VII a análise gráfica destas 

informações. Analisando a Figura 54 é possível perceber que os resíduos da validação 

cruzada encontram-se bem distribuídos espacialmente, não indicando nenhuma região 

com tendência a maiores resíduos (em módulo). 

 

 
Figura 54 - Distribuição espacial dos resíduos da validação cruzada – Fe2O3 
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4.4.2.1.3 Krigagem 

 

O modelo variográfico apresentado na equação 42 foi o mesmo utilizado na 

krigagem do Fe2O3. As dimensões do elipsóide de busca utilizado na krigagem foram as 

mesmas da segunda estrutura do variograma. O número mínimo de amostras para 

krigagem e o número de setores angulares permaneceram os mesmos da validação 

cruzada, sendo que o número ótimo de amostras por setor foi reduzido para um devido à 

geração de pesos negativos quando duas amostras eram utilizadas. 

A Figura 55 apresenta os blocos de minério krigados e as amostras de Fe2O3 que 

geraram as estimativas. Analisando esta imagem é possível perceber que os teores das 

amostras são acompanhados pelos teores dos blocos, indicando a aderência do modelo 

com os dados reais. 

 

 
Figura 55 - Krigagem de Fe2O3 - Blocos de Minério 

 

A Figura 56 indica mais uma vez que as estimativas de Fe2O3 representam os 

teores reais observados no depósito, uma vez que os teores krigados e os teores das 

amostras desagrupadas são muito próximos em todas as faixas do depósito e que 

pontualmente as estimativas também são precisas, fato ilustrado no gráfico de dispersão. 

 



 

101 

 

 
Figura 56 - Validação da krigagem - Fe2O3 

 

A estatística descritiva das amostras desagrupadas por vizinho mais próximo e 

dos blocos krigados com Fe2O3 encontra-se apresentada na Tabela 10. Com base na 

análise de todos os resultados de validação da krigagem apresentados até então é 

possível concluir que o modelo construído representa de forma coerente o fenômeno 

estudado. 

 
Tabela 10 - Estatísticas descritivas - Krigagem x Amostras desagrupadas – Fe2O3 

 
 

  

!
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4.4.2.2 P2O5 

 

A projeção horizontal da distribuição espacial das amostras com teores de P2O5 

que serão utilizadas no estudo geoestatístico desta variável encontra-se ilustrada na 

Figura 57, que mostra claramente a presença de amostragem preferencial no depósito, 

indicando a necessidade de utilizar técnicas de desagrupamento na análise dos 

resultados. 

 

 
Figura 57 – Projeção horizontal da distribuição espacial das amostras com teores de P2O5 no ROM 

 

4.4.2.2.1 Variografia 

 

Analisando o mapa variográfico apresentado na Figura 58 não é imediatamente 

perceptível uma direção preferencial. Após o estudo de todas as direções verificou-se 

uma maior continuidade na direção N110. 
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Figura 58 - Mapa Variográfico do P2O5 

 

Os variogramas experimentais nas direções N110, N200 e na vertical foram 

calculados e os modelos variográficos construídos dando maior peso aos primeiros 

pontos do variograma, conforme apresentado na Figura 59. 

 

 
Figura 59 - Variogramas direcionais para P2O5 - N110, N200 e D-90 
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O modelo esférico com efeito de pepita e duas estruturas imbricadas foi o mais 

adequado aos dados estudados. Os parâmetros utilizados neste modelo encontram-se 

resumidos na equação 43. 
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4.4.2.2.2 Validação Cruzada 

 

Com o objetivo de avaliar a qualidade do modelo variográfico construído 

utilizou-se a técnica de validação cruzada com elipsóide de busca orientado em N110, 

com dimensões dos semieixos de 750 metros na direção preferencial, 380 metros na 

perpendicular e 45 metros na vertical. Como ilustrado na Figura 60, o elipsóide foi 

dividido em 8 seções, sendo que o número ótimo de amostras por seção foi igual a dois 

e o número mínimo de amostras para estimativa foi igual a um. 

 

 
Figura 60 - Elipsóide de busca utilizado na validação cruzada de P2O5 

 

Os resultados obtidos através da técnica de validação cruzada permitem concluir 

que o modelo variográfico escolhido é adequado. Indícios deste fato são a boa 

correlação existente entre os teores estimados e os teores reais (0.81), a ausência de 

correlação entre os teores estimados e os resíduos encontrados e a média dos resíduos 
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próxima de zero (-0.04). Além disso, é possível observar na Figura 61 que os resíduos 

encontram-se bem distribuídos por todo o depósito. No anexo VII encontra-se a análise 

descritiva e gráfica dos resíduos da validação cruzada. 

 

 
Figura 61 - Distribuição espacial dos resíduos da validação cruzada – P2O5 

 

4.4.2.2.3 Krigagem 

 

O modelo variográfico apresentado na equação 43 foi utilizado para krigar o 

P2O5. O elipsóide de busca utilizado e os critérios de krigagem adotados foram os 

mesmos descritos na validação cruzada, exceto o número ótimo de amostras por octante 

que foi reduzido para um. 

A Figura 62 ilustra os blocos de minério e as amostras de P2O5 utilizadas na 

krigagem deste elemento. Analisando esta imagem é possível perceber que a krigagem 

honra o teor das amostras, fato comprovado através da Figura 63, visto que o teor dos 

blocos estimados sempre acompanha o teor das amostras desagrupadas. Além disso, a 

correlação entre os teores reais e os estimados através da krigagem é ótima, indicando 

mais uma vez a qualidade das estimativas produzidas. 
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Figura 62 - Krigagem de P2O5 - Blocos de Minério 

 

 
Figura 63 - Validação da krigagem - P2O5 

 

!
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A Tabela 11 ilustra a estatística descritiva dos blocos krigados e das amostras de 

P2O5 desagrupadas por vizinho mais próximo. Através de sua análise é possível 

perceber que o método de estimativa gerou um teor médio de P2O5 muito próximo ao 

real. 

 
Tabela 11 - Estatísticas descritivas - Krigagem x Amostras desagrupadas – P2O5 
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4.4.2.3 SiO2 

 

A Figura 64 mostra em projeção horizontal a distribuição espacial das amostras 

com teores de SiO2, as quais serão utilizadas na análise geoestatística. Vários clusters 

podem ser percebidos ao analisar esta imagem, indicando a necessidade de utilizar 

técnicas de desagrupamento para gerar estatísticas descritivas que refletem a realidade 

do fenômeno estudado. 

 

 
Figura 64 – Projeção horizontal da distribuição espacial das amostras com teores de SiO2 no ROM 

 

4.4.2.3.1 Variografia 

 

O mapa variográfico apresentado na Figura 65 mostra a direção N120 como a 

mais continua espacialmente. Todas as demais direções foram avaliadas e apresentaram 

menor continuidade que a direção escolhida. 
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Figura 65 - Mapa Variográfico da SiO2 

 

Os variogramas experimentais foram calculados nas direções N120, N210 e na 

vertical, conforme ilustra a Figura 66. Os modelos variográficos foram construídos com 

base em um ajuste médio dos pontos do variograma. 

 

 
Figura 66 - Variogramas direcionais para SiO2 – N120, N210 e D-90 
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O modelo que apresentou melhor ajuste foi o esférico com efeito de pepita e 

duas estruturas imbricadas, com parâmetros apresentados na equação 44. 

 

! ! ! !"! !"!!"! !!"#
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4.4.2.3.2 Validação Cruzada 

 

Para avaliar a qualidade do modelo variográfico construído utilizou-se da técnica 

de validação cruzada com elipsóide de busca orientado em N120 e alcance de 650 

metros nesta direção e 380 e 45 metros na perpendicular e vertical, respectivamente. O 

elipsóide foi dividido em 8 seções, com número ótimo de pontos por seção igual a dois 

e número mínimo de pontos para estimativa igual a um. A Figura 67 ilustra o elipsóide 

de busca utilizado na validação das estimativas para SiO2. 

 

 
Figura 67 - Elipsóide de busca utilizado na validação cruzada de SiO2 

 

Os resultados obtidos através da validação cruzada indicam que o modelo 

variográfico ajustado é adequado para predição dos teores de SiO2 visto que a 

correlação dos valores reais versus os estimados foi de 0.83, que os valores preditos não 

apresentaram correlação com os resíduos e que o resíduo médio foi de 0.01, indicando 
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ausência de viés nas estimativas produzidas. A Figura 68 mostra a distribuição espacial 

dos resíduos e através de sua análise não são percebidas regiões com maiores problemas 

de estimativa, indicando a adequação do modelo variográfico construído. No anexo VII 

encontra-se a análise gráfica dos teores estimados pela validação cruzada versus os 

teores reais. 

 

 
Figura 68 - Distribuição espacial dos resíduos da validação cruzada – SiO2 

 

4.4.2.3.3 Krigagem 

 

O modelo variográfico utilizado na krigagem da SiO2 foi o mesmo apresentado 

na equação 44. Com exceção do número de amostras por octante, que passou para um, 

todos os outros critérios de busca e o elipsóide de busca utilizados na validação cruzada 

permaneceram os mesmos na krigagem. 

A Figura 69 ilustra os blocos de minério krigados e as amostras de SiO2 

utilizadas na estimativa. Os dois critérios de validação da krigagem realizada 

(apresentados na Figura 70) e a Tabela 12 apontam para estimativas de qualidade visto 

que o teor médio das amostras desagrupadas é semelhante ao teor médio de krigagem na 

maioria das fatias analisadas e que os teores reais apresentam excelente correlação com 

os teores estimados. 
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Figura 69 - Krigagem de SiO2 - Blocos de Minério 

 

 
Figura 70 - Validação da krigagem - SiO2 

 

!
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Tabela 12 - Estatísticas descritivas - Krigagem x Amostras desagrupadas – SiO2 
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4.4.2.4 TiO2 

 

A projeção horizontal da distribuição espacial das amostras com teores de TiO2 

utilizadas na krigagem deste elemento encontra-se ilustrada na Figura 71. Assim como 

observado para Fe2O3, P2O5 e SiO2, a necessidade de desagrupar as amostras de TiO2 

faz-se presente, uma vez que a amostragem preferencial leva a estatísticas descritivas 

que não representam a realidade do depósito. 

 

 
Figura 71 – Projeção horizontal da distribuição espacial das amostras com teores de TiO2 no ROM 

 

4.4.2.4.1 Variografia 

 

Analisando o mapa variográfico da variável TiO2, apresentado na Figura 72, é 

possível observar uma maior continuidade espacial na direção N150 e uma menor 

continuidade em sua perpendicular. As demais direções foram estudadas e as melhores 

respostas foram obtidas nestas direções. 
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Figura 72 - Mapa Variográfico do TiO2 

 

O variograma experimental na vertical e nas direções de maior e menor 

continuidade foi calculado e os modelos variográficos foram construídos dando maior 

peso aos primeiros pontos, conforme ilustrado na Figura 73. 

 

 
Figura 73 - Variogramas direcionais para TiO2 - N150, N240 e D-90 
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O modelo variográfico que apresentou melhor ajuste aos dados em estudo foi o 

esférico, com efeito de pepita e duas estruturas imbricadas. A equação 45 resume os 

parâmetros do ajuste variográfico realizado. 

 

! ! ! !! !"!!"! !!"#
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4.4.2.4.2 Validação Cruzada 

 

Para verificar a qualidade do modelo variográfico apresentado na equação 44 

utilizou-se a validação cruzada, adotando o elipsóide de busca orientado em N150 com 

alcance de 900 metros na direção preferencial, 750 metros na perpendicular e 100 

metros na vertical. O elipsóide foi dividido em 8 setores angulares, sendo que o número 

ótimo de amostras por setor foi igual a dois e o número mínimo de amostras para 

estimativa foi igual a um. A Figura 74 ilustra o elipsóide de busca utilizado para a 

validação cruzada dos teores de TiO2. 

 

 
Figura 74 - Elipsóide de busca utilizado na validação cruzada de TiO2 

 

Analisando os resultados obtidos através da validação cruzada é possível 

concluir que o modelo variográfico adotado para estimativa espacial dos teores de TiO2 

é adequado, visto que a correlação dos teores preditos versus os reais é de 0.83, que os 



 

117 

 

teores estimados de TiO2 não possuem correlação com os resíduos e que os resíduos 

tem média -0.01, o que significa que o modelo não subestima ou superestima os valores 

reais. Além disso, os resíduos encontram-se bem distribuídos ao longo do depósito, 

como mostra a Figura 75. A representação gráfica dos teores reais versus os estimados 

através da validação cruzada está apresentada no anexo VII. 

 

 
Figura 75 - Distribuição espacial dos resíduos da validação cruzada – TiO2 

 

4.4.2.4.3 Krigagem 

 

O modelo variográfico utilizado para krigar o TiO2 foi o apresentado na equação 

45 e as dimensões do elipsóide de busca foram iguais aos alcances da segunda estrutura 

do mesmo. O número ótimo de amostras por setor angular foi igual a um e os demais 

critérios de busca foram os mesmos utilizados para a validação cruzada. 

A Figura 76 ilustra os blocos de minérios krigados e as amostras utilizadas na 

estimativa deste elemento indicando uma boa aderência entre ambos. Analisando a 

Figura 77 é possível concluir que as estimativas realizadas acompanham os teores reais 

na maioria das fatias do depósito, sendo que nas bordas do mesmo as médias foram 

mais destoantes devido à menor quantidade de informação. Outro indício de que o 

modelo variográfico e o elipsóide de busca utilizados representam bem o fenômeno 

estudado é a excelente correlação observada entre os teores reais e os estimados. 
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Figura 76 - Krigagem de TiO2 - Blocos de Minério 

 

 
Figura 77 - Validação da krigagem - TiO2 

 

!
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A Tabela 13 apresenta as estatísticas descritivas das amostras de TiO2 

desagrupadas por vizinho mais próximo e dos blocos krigados, indicando mais uma vez 

a qualidade da estimativa realizada. 

 
Tabela 13 - Estatísticas descritivas - Krigagem x Amostras desagrupadas – TiO2 

 
  



 

120 

 

4.4.2.5 Aplicação do modelo de regressão nos blocos 

 

Finalizada a krigagem de cada variável independente que compõe o modelo de 

regressão o próximo passo é aplicar a equação 38 em cada bloco que contenha uma 

estimativa do teor de P2O5, Fe2O3, SiO2 e TiO2 no ROM, gerando assim uma estimativa 

da recuperação mássica bloco a bloco. É importante ressaltar que o modelo de regressão 

foi construído com base em amostras de minério e por isso, faz-se necessário restringir a 

aplicação do mesmo somente aos blocos classificados como minério, visando manter a 

transferibilidade do modelo. A Figura 78 ilustra os blocos que contém a estimativa da 

recuperação mássica obtida através da equação 38. 

 

 
Figura 78 - Modelo de regressão aplicado aos blocos de minério 
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4.5 RECONCILIAÇÃO – PRODUÇÃO DA USINA X ESTIMATIVAS DE 

RECUPERAÇÃO MÁSSICA 

 

Para avaliar qual das duas maneiras de utilizar o modelo de regressão construído 

gera resultados mais próximos aos observados na usina de beneficiamento da mina em 

questão, foram coletados dados de produção no período de abril a novembro de 2012. 

Para descobrir quais blocos de minério foram lavrados e alimentados na usina 

neste mesmo período de tempo utilizou-se as topografias mensais da mina, de modo 

que, a diferença entre a topografia do final de um mês com a topografia do final do mês 

seguinte apontava quais blocos haviam sido lavrados naquele período. Por exemplo: a 

diferença entre a topografia do final do mês de julho de 2012 (em verde) e a topografia 

do final do mês de agosto de 2012 (em azul) revela quais blocos foram lavrados no mês 

de agosto de 2012, como ilustra a Figura 79.  

 

 
Figura 79 - Exemplo de blocos entre as topografias de julho e agosto de 2012 

 

Sendo assim, os blocos com as estimativas da recuperação mássica feitas pelas 

duas maneiras discutidas eram selecionados de acordo com o mês em que foram 
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lavrados e a recuperação mássica média de cada maneira foi confrontada com a 

recuperação mássica média observada na usina de beneficiamento. Como as topografias 

de abril e junho não puderam ser localizadas os resultados desses meses foram avaliados 

juntamente com o mês seguinte a cada um deles. Os resultados obtidos encontram-se 

apresentados na Tabela 14. 

 
Tabela 14 – Recuperação mássica estimada versus observada na usina de beneficiamento 

 
 

Analisando os resultados é possível perceber que utilizar o modelo de regressão 

nos blocos krigados com as variáveis independentes do modelo gera resultados mais 

próximos aos observados na usina. O erro relativo médio observado entre os valores 

reais e os preditos pelo modelo de regressão aplicado nos blocos foi de -0.28%, contra 

6.95% quando o modelo foi aplicado diretamente nas amostras, as quais tiveram as 

estimativas de recuperação mássica variografadas e krigadas. 

Um fator que certamente impactou para que a krigagem da recuperação mássica 

apresentasse um resultado pior ao obtido através do uso da regressão nos blocos foi o 

alto efeito pepita observado no variograma desta variável, o qual refletiu em estimativas 

que pontualmente não representavam a realidade do fenômeno estudado devido a uma 

grande parcela da variabilidade que não pode ser explicada. Com base nestes resultados 

e nos demais pontos discutidos ao longo deste texto é possível concluir que aplicar o 

modelo de regressão no modelo de blocos krigado com as variáveis independentes gera 

os melhores resultados. 

 

Estimada Regressão Estimada Krigagem Usina
Abril-Maio/2012 14.35 15.25 14.17 1.25 7.60
Junho-Julho/2012 14.54 16.31 15.07 -3.54 8.20
Agosto/2012 14.54 15.47 14.33 1.49 7.98
Setembro/2012 15.09 16.61 15.41 -2.09 7.78
Outubro/2012 15.07 15.68 15.33 -1.67 2.31
Novembro/2012 15.10 15.83 14.68 2.86 7.84

Mês/Ano Recuperação Mássica Média Erro mensal 
regressão (%)

Erro mensal 
krigagem (%)



  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÃO DE ESTUDOS FUTUROS 

 

Esta dissertação teve como principal objetivo determinar a melhor maneira de 

extrapolar o modelo de regressão múltipla utilizado para construir o modelo 

geometalúrgico de uma mina de fosfato brasileira. O estudo desenvolvido foi composto 

por quatro etapas principais, detalhadas a seguir. 

O primeiro passo foi a construção da matriz geometalúrgica do depósito e a 

coleta, caracterização e flotação das amostras que representavam cada cruzamento da 

matriz. Com base nos resultados de recuperação mássica obtidos, a primeira análise de 

dados consistiu em determinar quais fatores geológicos tinham impacto significativo 

sobre esta variável metalúrgica e verificou-se que o grau de intemperismo impactava 

seriamente nas respostas obtidas, ao contrário das litologias. Desta forma, todos os tipos 

litológicos foram tratados conjuntamente pela estatística e geoestatística, ao contrário do 

grau de intemperismo, uma vez que o estudo limitou-se ao horizonte de isalterito, no 

qual está localizado o minério de interesse. 

Definido o grupo amostral de estudo, o segundo passo foi a construção do 

modelo de regressão múltipla com objetivo de encontrar a relação existente entre a 

recuperação mássica e os teores in situ. Após a avaliação das suposições estatísticas do 

modelo e da verificação da validade do mesmo, o próximo passo consistiu em estudar as 

duas maneiras de aplicá-lo visando gerar estimativas espaciais da recuperação mássica. 

A primeira maneira baseou-se na aplicação da equação nas amostras do banco de 

dados que tinham análise química das variáveis independentes do modelo construído. 

Após a utilização da equação para obtenção da recuperação mássica nas amostras foi 

feito o estudo geoestatístico que gerou uma estimativa da variável de interesse bloco a 

bloco. A segunda forma consistiu em variografar e krigar todas as variáveis 

independentes que compunham o modelo de regressão construído. Após a krigagem de 

todos os teores in situ, cada bloco teve seu valor de recuperação mássica calculado 

através do modelo de regressão, gerando assim uma estimativa espacial da variável 

metalúrgica de interesse. 

Visando determinar qual dos métodos de extrapolação supracitados gerava 

resultados mais próximos aos observados na usina de beneficiamento, o último passo do 

estudo consistiu em confrontar as estimativas com os dados de produção no período de 
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abril a novembro de 2012. Através da análise dos resultados percebeu-se que aplicar o 

modelo construído nos blocos krigados com as variáveis independentes gerou resultados 

mais próximos aos observados na usina, uma vez que o erro relativo médio entre estas 

estimativas e os valores reais foi de -0.28% contra um erro relativo médio de 6.95% 

observado quando a primeira maneira foi utilizada. 

Para estudos futuros, sugere-se a comparação dos resultados obtidos nesta 

dissertação com resultados produzidos através da utilização de técnicas de geoestatística 

multivariada como a cokrigagem colocada e a cokrigagem multicolocada, tendo como 

variável primária a recuperação mássica e como variáveis secundárias os teores in situ, 

uma vez que a variável primária está subamostrada em relação às variáveis secundárias. 

O ganho obtido ao ter uma estimativa da recuperação mássica bloco a bloco vai 

desde uma melhor definição de minério no planejamento de lavra, pois a recuperação 

mássica passa a alimentar a função benefício, até uma melhor aderência entre o 

planejamento e a produção da usina, levando a um melhor conhecimento da capacidade 

de produção da mina. Com base em todos os pontos discutidos nesta dissertação, é 

possível concluir que a estimativa da recuperação mássica no modelo de blocos agrega 

conhecimento à mina em estudo e ao minério de interesse. 
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ANEXO I - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DO BANCO GEOMETALÚRGICO 

POR LITOLOGIA 

 

 

 

! Litologia = Sienito
Estatísticas descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM
Al2O3_ROM
RCP_ROM

P2O5 Alim. Flotação
P2O5 no Concentrado

Rec. Mássica Total
Rec. P2O5 Total

13 8.04 7.78 5.21 11.56 7.31 8.64 6.23 10.56 1.71
13 20.81 19.78 13.51 32.25 17.10 23.79 15.14 28.28 5.55
13 4.92 4.06 1.71 11.58 2.91 6.06 2.52 8.43 2.81
13 10.68 10.19 7.36 14.25 9.86 11.50 8.11 14.10 2.10
13 6.38 6.76 2.62 12.70 3.34 8.42 2.63 10.34 3.33
13 26.30 27.53 18.78 31.52 23.88 28.76 19.20 31.16 4.06
13 7.64 7.61 5.88 9.50 6.63 8.71 5.96 9.20 1.27
13 1.36 1.26 1.15 2.53 1.19 1.34 1.16 1.52 0.36
13 11.56 10.64 7.04 20.56 9.70 11.53 8.83 18.16 3.72
13 35.78 36.03 34.40 36.36 35.50 36.13 35.32 36.30 0.55
13 12.80 12.61 3.99 24.71 9.35 15.74 8.70 18.54 5.27
13 56.19 60.18 18.13 77.01 52.41 63.83 39.27 70.23 15.25

! Litologia = Bebedourito
Estatísticas descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM
Al2O3_ROM
RCP_ROM

P2O5 Alim. Flotação
P2O5 no Concentrado

Rec. Mássica Total
Rec. P2O5 Total

235 9.50 9.12 4.14 20.62 6.80 11.58 5.69 13.82 3.29
235 25.35 24.63 7.47 62.16 20.21 30.14 16.27 34.62 7.54
235 5.39 4.73 0.25 13.80 2.47 7.82 1.35 10.17 3.36
235 15.56 15.37 6.70 41.79 12.28 18.40 9.76 21.35 4.69
235 7.85 6.75 1.25 29.28 4.79 9.85 3.42 13.67 4.53
235 22.83 23.59 1.34 49.54 18.52 27.31 13.48 30.79 6.86
235 4.32 4.05 0.72 13.13 2.84 5.36 1.90 6.96 2.04
235 1.76 1.51 0.91 7.31 1.35 1.78 1.26 2.66 0.77
235 14.42 13.64 5.18 29.92 10.17 18.27 8.32 21.97 5.31
235 35.22 35.74 23.17 36.97 35.40 36.03 34.31 36.25 2.02
235 15.39 14.47 1.75 39.28 10.47 19.73 6.71 25.95 7.28
235 56.30 60.54 8.46 91.60 46.76 67.44 31.68 73.35 16.51

! Litologia = Flogopitito
Estatísticas descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM
Al2O3_ROM
RCP_ROM

P2O5 Alim. Flotação
P2O5 no Concentrado

Rec. Mássica Total
Rec. P2O5 Total

15 9.88 9.79 5.04 17.88 7.61 11.96 5.63 12.82 3.29
15 27.76 25.80 13.86 51.14 17.86 37.25 15.85 40.73 10.68
15 6.13 5.56 0.78 13.16 2.72 8.41 2.21 12.13 3.78
15 15.82 15.62 7.68 24.24 12.41 20.21 8.56 22.41 4.92
15 6.83 6.31 2.14 13.78 4.22 9.08 2.74 10.30 3.13
15 21.67 22.03 5.54 39.64 15.91 25.94 11.98 33.81 8.55
15 3.85 3.28 1.44 7.30 2.31 4.86 1.93 7.29 2.00
15 1.72 1.36 1.16 4.01 1.26 1.95 1.22 2.87 0.78
15 14.64 14.80 5.06 24.51 9.02 18.97 8.69 22.76 5.65
15 34.67 35.62 28.08 36.48 35.06 35.91 28.46 36.34 2.64
15 13.83 13.24 5.96 33.82 10.61 14.44 7.50 21.12 6.52
15 49.10 49.17 22.40 72.57 38.15 58.87 30.44 69.01 14.09



  

 

 

 

 

 

 

! Litologia = Foscorito
Estatísticas descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM
Al2O3_ROM
RCP_ROM

P2O5 Alim. Flotação
P2O5 no Concentrado

Rec. Mássica Total
Rec. P2O5 Total

161 10.23 9.08 4.64 25.51 7.44 12.16 6.10 15.92 4.12
161 27.46 26.82 8.50 47.87 23.37 30.81 21.24 35.28 6.38
161 4.30 4.11 0.40 12.92 1.61 6.53 0.90 7.91 2.88
161 15.93 15.04 7.41 31.72 11.73 18.33 10.71 23.02 5.14
161 10.30 9.32 1.03 26.01 5.99 13.37 4.70 18.34 5.19
161 21.39 22.42 1.85 43.38 17.21 26.40 11.00 29.81 7.28
161 3.46 3.41 0.46 9.66 2.43 4.35 1.54 5.51 1.54
161 1.63 1.51 1.03 3.17 1.38 1.79 1.27 2.18 0.38
161 15.22 13.53 6.67 34.74 10.85 18.18 9.11 23.40 5.88
161 35.70 35.82 25.22 36.84 35.47 36.07 35.24 36.26 0.98
161 17.48 15.72 4.20 48.76 12.36 20.58 9.01 26.77 7.90
161 60.97 61.69 16.26 88.48 54.56 68.18 47.73 75.24 12.13

! Litologia = Capeamento
Estatísticas descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM
Al2O3_ROM
RCP_ROM

P2O5 Alim. Flotação
P2O5 no Concentrado

Rec. Mássica Total
Rec. P2O5 Total

30 7.92 6.96 4.09 16.79 6.15 9.07 5.37 11.66 2.86
30 29.68 28.85 12.65 54.67 23.75 36.18 18.02 41.62 9.48
30 4.39 4.51 0.65 8.25 2.39 5.62 2.14 7.34 2.06
30 12.17 11.31 4.53 21.52 10.25 13.88 9.73 17.06 3.33
30 10.51 9.54 4.60 23.44 7.01 12.61 5.69 19.01 4.85
30 23.42 24.86 5.68 48.35 18.28 28.00 9.26 29.94 9.18
30 3.62 3.69 1.34 8.43 2.27 4.51 1.81 5.28 1.53
30 1.63 1.57 0.85 2.99 1.27 1.75 1.18 2.38 0.49
30 12.00 11.25 6.99 26.75 7.87 15.01 7.26 18.07 4.64
30 35.70 35.79 33.89 36.39 35.49 36.04 35.12 36.28 0.56
30 11.75 11.17 3.19 28.45 7.67 13.38 4.52 21.04 5.98
30 51.69 55.07 21.87 79.88 44.05 60.66 26.22 65.82 14.35

! Litologia = Fenito
Estatísticas descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM
Al2O3_ROM
RCP_ROM

P2O5 Alim. Flotação
P2O5 no Concentrado

Rec. Mássica Total
Rec. P2O5 Total

8 9.51 9.11 7.06 11.86 8.63 10.84 7.06 11.86 1.56
8 31.39 30.67 19.50 46.81 23.56 38.16 19.50 46.81 9.60
8 4.89 3.51 1.80 10.41 3.06 6.88 1.80 10.41 2.90
8 17.45 16.36 11.82 24.56 15.41 19.85 11.82 24.56 4.05
8 15.16 13.93 7.17 24.93 8.59 22.09 7.17 24.93 7.24
8 13.49 13.52 5.95 22.66 8.64 17.52 5.95 22.66 5.84
8 1.73 0.81 0.43 4.89 0.64 2.83 0.43 4.89 1.64
8 1.89 1.82 1.30 3.12 1.38 2.16 1.30 3.12 0.61
8 15.52 15.80 10.45 19.14 13.80 17.67 10.45 19.14 2.80
8 35.19 35.40 32.36 36.33 35.15 35.88 32.36 36.33 1.22
8 16.79 17.59 6.01 21.38 16.53 19.35 6.01 21.38 4.69
8 61.99 66.65 27.56 76.79 55.57 73.55 27.56 76.79 16.11

! Litologia = Carbonatito
Estatísticas descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM
Al2O3_ROM
RCP_ROM

P2O5 Alim. Flotação
P2O5 no Concentrado

Rec. Mássica Total
Rec. P2O5 Total

1 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17
1 12.98 12.98 12.98 12.98 12.98 12.98 12.98 12.98
1 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80
1 27.49 27.49 27.49 27.49 27.49 27.49 27.49 27.49
1 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
1 22.46 22.46 22.46 22.46 22.46 22.46 22.46 22.46
1 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88
1 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46
1 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13
1 24.37 24.37 24.37 24.37 24.37 24.37 24.37 24.37
1 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42
1 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50



  

 

 

ANEXO II - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DO BANCO GEOMETALÚRGICO 

POR GRAU DE INTEMPERISMO 

 

 

 

 

 

! Intemperismo = Aloterito
Estatísticas descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM
Al2O3_ROM
RCP_ROM

P2O5 Alim. Flotação
P2O5 no Concentrado

Rec. Mássica Total
Rec. P2O5 Total

30 7.92 6.96 4.09 16.79 6.15 9.07 5.37 11.66 2.86
30 29.68 28.85 12.65 54.67 23.75 36.18 18.02 41.62 9.48
30 4.39 4.51 0.65 8.25 2.39 5.62 2.14 7.34 2.06
30 12.17 11.31 4.53 21.52 10.25 13.88 9.73 17.06 3.33
30 10.51 9.54 4.60 23.44 7.01 12.61 5.69 19.01 4.85
30 23.42 24.86 5.68 48.35 18.28 28.00 9.26 29.94 9.18
30 3.62 3.69 1.34 8.43 2.27 4.51 1.81 5.28 1.53
30 1.63 1.57 0.85 2.99 1.27 1.75 1.18 2.38 0.49
30 12.00 11.25 6.99 26.75 7.87 15.01 7.26 18.07 4.64
30 35.70 35.79 33.89 36.39 35.49 36.04 35.12 36.28 0.56
30 11.75 11.17 3.19 28.45 7.67 13.38 4.52 21.04 5.98
30 51.69 55.07 21.87 79.88 44.05 60.66 26.22 65.82 14.35

! Intemperismo = Isalterito
Estatísticas descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM
Al2O3_ROM
RCP_ROM

P2O5 Alim. Flotação
P2O5 no Concentrado

Rec. Mássica Total
Rec. P2O5 Total

346 10.20 9.45 4.64 24.07 7.59 12.30 6.30 15.49 3.51
346 27.86 27.03 12.75 62.16 23.29 31.62 19.91 36.56 6.88
346 4.14 3.64 0.25 12.43 1.89 6.20 1.03 7.70 2.62
346 15.01 14.79 6.70 31.72 11.47 17.85 9.77 21.09 4.60
346 9.57 8.49 1.03 29.28 5.81 12.42 4.22 17.07 5.12
346 21.13 22.12 1.34 42.13 16.66 25.77 11.40 29.28 6.92
346 4.26 3.98 0.43 13.13 2.79 5.36 1.90 6.96 2.03
346 1.51 1.43 0.91 3.12 1.33 1.62 1.24 1.86 0.29
346 15.76 14.81 6.04 34.74 11.71 18.88 9.87 23.04 5.25
346 35.79 35.81 32.36 36.97 35.50 36.08 35.28 36.30 0.44
346 17.47 16.32 3.13 48.76 12.73 21.38 9.79 26.77 7.18
346 60.96 62.28 18.13 91.60 54.62 69.01 44.63 75.19 12.32

! Intemperismo = Rocha Alterada
Estatísticas descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM
Al2O3_ROM
RCP_ROM

P2O5 Alim. Flotação
P2O5 no Concentrado

Rec. Mássica Total
Rec. P2O5 Total

73 7.88 7.29 4.14 20.62 6.02 9.25 5.44 10.29 2.78
73 20.38 20.41 8.50 34.83 16.89 23.26 14.10 26.25 4.99
73 8.48 8.67 0.95 13.79 6.27 10.60 4.32 12.29 3.06
73 17.23 16.79 10.12 29.98 14.01 20.21 12.38 22.90 4.09
73 6.18 5.25 1.11 13.37 4.21 7.23 3.56 11.86 3.01
73 27.24 26.95 10.14 49.54 24.98 30.29 20.96 33.78 6.19
73 3.02 2.85 0.46 9.66 1.89 3.69 1.56 4.68 1.44
73 2.35 2.18 1.20 4.64 1.77 2.87 1.52 3.45 0.77
73 10.36 9.51 5.06 27.76 7.93 11.12 7.09 13.77 3.72
73 34.11 35.56 24.96 36.48 33.83 35.93 28.46 36.13 3.05
73 10.28 10.38 1.75 35.49 6.91 12.52 4.10 15.60 5.09
73 46.18 49.17 8.46 88.48 31.41 60.57 18.52 67.46 18.98

! Intemperismo = Rocha Fresca
Estatísticas descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM
Al2O3_ROM
RCP_ROM

P2O5 Alim. Flotação
P2O5 no Concentrado

Rec. Mássica Total
Rec. P2O5 Total

14 7.85 6.11 5.03 25.51 5.72 7.52 5.21 9.46 5.25
14 14.41 14.31 7.47 22.53 12.87 15.30 11.46 18.79 3.54
14 8.03 7.97 0.72 13.80 6.05 10.09 3.82 12.67 3.40
14 22.49 21.48 11.80 41.79 15.31 27.49 12.77 31.56 8.30
14 3.67 3.18 1.94 10.34 2.47 3.94 2.08 4.81 2.11
14 21.83 21.47 6.93 31.16 19.60 27.31 17.38 27.70 5.88
14 3.48 2.69 0.72 8.17 1.88 5.35 1.09 6.42 2.25
14 3.33 2.99 1.24 7.31 2.44 4.32 1.35 4.99 1.58
14 9.61 7.85 5.18 26.73 7.04 9.13 5.84 14.53 5.44
14 31.62 33.20 23.17 36.44 27.02 35.34 24.37 36.05 4.54
14 10.50 8.11 2.21 37.69 3.93 13.56 2.95 17.25 9.11
14 39.84 39.81 13.02 65.13 23.69 54.73 13.50 60.18 17.73



  

 

 

ANEXO III - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DO BANCO GEOMETALÚRGICO 

POR LITOLOGIA PARA ISALTERITO CONSIDERADO MINÉRIO 

 

 

 

Litologia = Sienito
Estatísticas descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM
Al2O3_ROM
RCP_ROM

P2O5 Alim. Flotação
P2O5 no Concentrado

Rec. Mássica Total
Rec. P2O5 Total

12 8.28 8.06 6.23 11.56 7.44 8.71 6.42 10.56 1.54
12 21.29 20.91 13.51 32.25 17.26 24.63 15.74 28.28 5.52
12 4.90 3.89 1.71 11.58 2.76 6.78 2.52 8.43 2.94
12 10.47 10.16 7.36 14.25 9.51 10.99 8.11 14.10 2.05
12 6.05 5.64 2.62 12.70 3.00 8.14 2.63 9.63 3.24
12 25.89 27.48 18.78 31.52 23.56 28.54 19.20 29.28 3.96
12 7.60 7.42 5.88 9.50 6.41 8.77 5.96 9.20 1.32
12 1.27 1.25 1.15 1.52 1.18 1.32 1.16 1.37 0.11
12 11.93 10.97 8.83 20.56 9.74 11.62 9.60 18.16 3.62
12 35.76 35.86 34.40 36.36 35.47 36.20 35.32 36.30 0.56
12 13.14 13.03 3.99 24.71 9.52 16.14 9.27 18.54 5.35
12 55.86 61.08 18.13 77.01 47.98 64.46 39.27 70.23 15.88

Litologia = Bebedourito
Estatísticas descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM
Al2O3_ROM
RCP_ROM

P2O5 Alim. Flotação
P2O5 no Concentrado

Rec. Mássica Total
Rec. P2O5 Total

178 10.13 9.66 5.09 19.12 7.51 12.36 6.29 14.99 3.18
178 27.45 26.89 14.97 62.16 23.01 31.23 19.38 35.47 6.80
178 4.31 3.95 0.25 11.18 2.19 6.40 1.26 8.11 2.60
178 14.73 14.74 7.05 27.83 11.39 17.58 9.41 20.37 4.11
178 8.73 7.31 2.09 29.28 5.40 10.35 4.10 15.40 4.68
178 21.92 22.46 1.34 42.13 16.87 26.55 12.42 30.41 6.79
178 4.63 4.36 0.92 13.13 3.19 5.70 2.13 7.26 2.07
178 1.49 1.43 0.91 2.66 1.33 1.57 1.25 1.78 0.26
178 15.84 14.98 6.04 29.92 11.89 19.16 10.13 22.60 4.92
178 35.80 35.80 34.73 36.97 35.52 36.07 35.33 36.26 0.39
178 17.30 16.09 3.13 39.28 12.67 22.12 10.05 26.77 6.72
178 60.75 62.95 19.50 91.60 55.18 68.39 44.26 74.84 12.97

Litologia = Flogopitito
Estatísticas descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM
Al2O3_ROM
RCP_ROM

P2O5 Alim. Flotação
P2O5 no Concentrado

Rec. Mássica Total
Rec. P2O5 Total

10 10.63 10.79 5.63 17.88 7.91 12.68 6.28 15.35 3.48
10 31.63 31.80 13.86 51.14 22.52 37.55 16.72 45.94 10.94
10 4.13 3.78 0.78 8.23 2.29 5.56 1.50 7.48 2.34
10 14.38 13.37 7.68 24.24 10.74 17.03 8.12 22.49 5.22
10 7.23 7.27 2.14 13.78 4.22 9.81 2.44 12.04 3.68
10 18.04 16.62 5.54 28.30 15.77 24.12 8.76 26.40 6.67
10 4.72 4.27 2.41 7.30 3.28 7.20 2.55 7.30 1.91
10 1.35 1.31 1.16 1.95 1.24 1.36 1.19 1.66 0.22
10 16.99 16.89 9.02 24.51 14.80 20.98 9.60 23.64 5.04
10 35.75 35.79 35.02 36.48 35.32 36.07 35.10 36.41 0.48
10 15.83 13.76 10.61 33.82 11.43 14.66 11.02 27.47 6.96
10 53.80 52.47 37.70 72.57 43.37 66.28 37.93 70.79 12.59



  

 

 

 

 
 

Litologia = Foscorito
Estatísticas descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM
Al2O3_ROM
RCP_ROM

P2O5 Alim. Flotação
P2O5 no Concentrado

Rec. Mássica Total
Rec. P2O5 Total

135 10.59 9.50 5.11 24.07 7.69 12.81 6.49 16.34 4.01
135 28.42 27.47 12.75 47.87 24.44 31.74 22.16 36.51 6.07
135 3.78 3.56 0.40 12.43 1.38 5.69 0.86 7.09 2.63
135 15.82 15.04 7.41 31.72 11.68 18.99 10.57 22.71 5.01
135 10.82 9.91 1.03 26.01 6.73 14.67 4.90 18.51 5.19
135 20.26 21.69 1.85 33.96 16.54 24.91 10.67 28.20 6.87
135 3.56 3.54 0.79 7.94 2.52 4.48 1.72 5.71 1.47
135 1.54 1.46 1.03 2.58 1.36 1.69 1.27 1.95 0.29
135 16.06 14.65 7.58 34.74 11.95 19.21 9.73 24.61 5.76
135 35.81 35.84 35.01 36.84 35.50 36.08 35.28 36.30 0.39
135 18.44 17.01 6.08 48.76 13.75 21.51 10.26 27.62 7.86
135 62.07 62.09 34.65 88.38 56.26 69.71 49.31 75.24 10.65

Litologia = Fenito
Estatísticas descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM
Al2O3_ROM
RCP_ROM

P2O5 Alim. Flotação
P2O5 no Concentrado

Rec. Mássica Total
Rec. P2O5 Total

7 9.86 9.28 8.56 11.86 8.69 10.96 8.56 11.86 1.30
7 33.08 35.72 23.55 46.81 23.57 38.40 23.55 46.81 8.98
7 4.10 3.41 1.80 7.20 2.82 6.55 1.80 7.20 2.00
7 16.79 15.69 11.82 24.56 15.41 17.65 11.82 24.56 3.89
7 15.61 15.79 7.17 24.93 8.21 24.85 7.17 24.93 7.70
7 13.29 12.69 5.95 22.66 7.36 20.14 5.95 22.66 6.28
7 1.88 0.82 0.43 4.89 0.60 3.43 0.43 4.89 1.71
7 1.72 1.80 1.30 2.29 1.32 2.03 1.30 2.29 0.38
7 16.24 15.91 13.19 19.14 14.41 17.69 13.19 19.14 2.06
7 35.60 35.45 35.13 36.33 35.17 36.09 35.13 36.33 0.46
7 18.33 17.96 16.35 21.38 16.70 20.26 16.35 21.38 1.87
7 66.90 69.60 55.42 76.79 55.71 74.58 55.42 76.79 8.78



  

 

 

ANEXO IV - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DO BANCO DE SONDAGEM POR 

LITOLOGIA 

 

 

 

 

Litologia = Flogopitito
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

219 5.02 4.44 0.25 19.23 2.62 6.40 1.57 9.63 3.36
155 33.06 33.50 6.93 60.40 21.90 43.65 14.27 49.53 13.24
152 3.13 0.45 0.01 18.13 0.15 5.76 0.05 10.24 4.20
217 7.07 2.10 0.08 35.42 1.23 12.90 0.19 19.24 7.85
219 7.41 5.89 0.88 29.06 3.55 9.78 2.60 15.62 5.20
125 19.57 20.64 0.74 40.04 11.08 26.31 5.48 33.31 10.02
125 12.35 9.51 1.35 31.23 4.38 21.55 2.61 26.41 9.00
217 1.52 0.56 0.06 18.26 0.35 1.52 0.17 4.36 2.17

Litologia = Capeamento
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

5207 2.81 2.33 0.01 20.10 1.25 4.06 0.65 5.47 2.00
4586 32.57 30.06 2.61 98.72 21.63 40.92 17.00 51.29 13.56
4296 0.35 0.20 0.01 14.23 0.11 0.37 0.05 0.66 0.70
4691 1.22 1.13 0.01 30.72 0.45 1.61 0.16 2.04 1.45
5218 8.83 7.23 0.02 48.74 5.46 10.49 4.49 15.40 5.12
1729 17.77 18.52 0.16 43.53 10.41 25.09 4.28 29.55 9.15
1729 23.65 25.67 0.27 51.31 17.54 30.87 7.68 34.78 9.93
4685 0.70 0.40 0.00 70.00 0.21 0.61 0.12 1.01 3.20

Litologia = Fenito
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

222 5.98 5.50 0.87 20.43 3.11 8.20 2.17 10.25 3.44
147 27.37 27.51 7.27 66.79 15.91 35.13 10.48 46.13 13.26
119 4.46 4.03 0.01 20.41 1.16 5.83 0.46 9.38 4.11
174 9.82 9.05 0.50 28.88 4.21 13.87 1.98 18.92 6.33
222 8.81 6.91 0.58 47.12 3.51 12.00 1.69 18.61 6.96
92 19.38 21.92 0.45 38.87 9.24 28.09 3.83 31.20 10.91
92 6.33 5.04 1.07 21.71 3.30 8.05 2.50 11.92 4.29
174 2.46 1.55 0.09 16.01 1.09 2.79 0.37 5.74 2.62

Litologia = Bebedourito
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

10829 5.79 5.29 0.03 34.99 3.80 7.28 2.44 9.64 3.06
8749 29.09 24.23 1.26 94.35 16.57 41.11 13.39 51.73 15.31
8544 5.12 4.88 0.01 22.14 0.83 8.55 0.29 10.60 4.15
10354 10.24 10.48 0.01 48.77 2.03 15.52 0.59 20.50 7.52
10828 9.18 7.60 0.16 42.89 4.94 12.06 3.55 16.89 5.80
3713 17.41 18.33 0.24 68.29 7.35 25.66 3.69 30.26 10.44
3711 5.26 4.03 0.03 31.83 2.43 7.14 1.50 10.42 4.05
10353 2.14 1.49 0.00 226.40 0.48 2.59 0.16 4.55 3.76



  

 

 

 

 

 

 

Litologia = Foscorito
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

3119 9.73 9.80 0.35 32.34 6.83 12.07 4.32 14.68 4.21
2438 25.70 24.30 6.62 75.20 19.11 30.13 14.99 38.32 9.62
2332 4.51 3.71 0.04 18.24 1.46 6.78 0.68 9.72 3.49
3041 14.95 15.21 0.01 44.98 11.73 18.89 4.91 23.24 6.79
3119 9.72 8.52 0.50 63.60 5.61 12.56 3.61 17.26 5.86
748 17.13 16.63 0.27 53.60 10.90 22.77 3.71 29.04 9.63
748 3.21 2.49 0.01 31.71 1.26 4.19 0.68 6.49 3.18

3041 1.73 1.42 0.00 18.60 1.25 1.78 0.75 2.80 1.40

Litologia = Carbonatito
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

197 3.97 3.26 0.24 30.00 2.32 4.86 1.39 6.57 3.11
120 11.81 11.22 2.64 44.18 7.91 14.10 5.34 16.98 6.37
118 6.95 6.01 0.51 18.99 3.45 10.21 2.36 12.62 4.13
183 25.49 24.52 0.22 55.52 15.19 35.89 10.20 43.91 12.96
193 3.33 2.44 0.17 20.21 1.27 4.26 0.66 6.09 3.36
27 9.40 8.23 1.62 23.60 5.24 12.03 3.59 20.71 5.82
27 1.09 0.44 0.10 10.45 0.36 1.02 0.12 2.49 2.00
180 11.45 7.92 0.10 109.87 4.37 14.04 2.43 22.15 12.39

Litologia = Sienito
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

571 3.67 3.20 0.06 21.35 1.80 4.87 1.25 6.80 2.50
524 20.72 18.48 1.10 69.13 12.55 26.06 8.96 37.18 11.00
517 4.20 4.17 0.01 19.67 1.62 6.27 0.18 8.40 3.08
558 5.66 4.46 0.01 38.61 1.48 8.32 0.50 12.52 5.32
572 4.29 3.23 0.40 22.20 1.89 5.29 1.25 8.72 3.58
194 30.39 30.57 5.66 54.85 25.52 36.87 17.80 42.21 9.35
194 10.63 10.12 0.54 32.43 7.07 13.04 4.86 16.70 5.28
557 2.43 1.25 0.01 150.00 0.58 1.75 0.19 5.49 7.50

Litologia = Dunito
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

21 6.88 6.60 4.05 12.17 5.60 7.60 5.00 8.80 1.99
11 19.75 18.00 11.32 32.00 15.98 24.00 14.00 26.00 5.86
1 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
1 17.17 17.17 17.17 17.17 17.17 17.17 17.17 17.17

21 10.31 11.00 2.82 19.00 8.20 11.80 6.20 14.00 3.77
0
0
1 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41

Litologia = Silexito
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

8 9.64 8.31 3.07 24.28 6.43 10.16 3.07 24.28 6.39
7 17.38 17.52 9.00 24.13 11.13 21.37 9.00 24.13 5.55
7 2.84 3.14 0.57 5.57 0.86 4.71 0.57 5.57 1.91
8 13.28 12.03 2.10 35.46 7.52 14.79 2.10 35.46 10.02
8 4.53 2.98 0.62 17.67 1.77 4.25 0.62 17.67 5.47
4 40.16 38.40 16.85 66.97 24.62 55.70 16.85 66.97 21.14
4 2.01 1.70 0.86 3.78 1.13 2.89 0.86 3.78 1.27
8 1.29 1.43 0.75 1.55 1.14 1.46 0.75 1.55 0.28



  

 

 

 

 

Litologia = Encaixante
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

19 2.13 1.54 0.49 6.77 1.06 2.65 0.90 4.92 1.57
19 23.64 27.10 7.40 39.67 12.67 32.56 8.52 36.25 11.08
19 1.86 0.65 0.10 6.18 0.26 3.50 0.12 4.86 1.98
19 2.75 0.70 0.05 13.16 0.33 4.44 0.05 11.37 3.85
19 4.06 3.48 0.89 8.28 1.69 6.31 1.01 8.26 2.45
0
0

19 1.03 0.53 0.04 4.97 0.27 1.38 0.05 2.92 1.21

Litologia = Outras
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

36 4.62 3.66 0.88 12.32 2.41 6.89 1.58 7.92 2.99
20 21.89 20.58 5.73 44.57 11.00 31.13 6.60 37.75 12.20
20 1.59 0.48 0.04 10.27 0.14 0.89 0.05 6.91 2.90
36 7.32 2.77 0.09 23.78 0.30 14.70 0.22 20.60 8.16
36 6.53 5.19 0.22 20.75 2.11 9.67 0.58 12.99 5.24
20 46.71 44.75 18.10 74.50 35.04 55.77 27.10 71.03 15.76
20 2.91 1.10 0.03 16.09 0.17 1.99 0.09 13.01 4.89
36 1.50 0.65 0.08 8.09 0.12 1.95 0.09 4.63 1.95



  

 

 

ANEXO V - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DO BANCO DE SONDAGEM POR 

GRAU DE INTEMPERISMO 

 

 

 

 

 

Intemperismo = Aloterito
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

5197 2.79 2.32 0.01 14.60 1.25 4.05 0.65 5.43 1.96
4586 32.62 30.10 2.61 98.72 21.66 41.00 17.02 51.26 13.54
4296 0.35 0.20 0.01 14.23 0.11 0.36 0.05 0.66 0.69
4690 1.22 1.13 0.01 30.72 0.45 1.61 0.16 2.04 1.42
5208 8.85 7.25 0.02 48.74 5.47 10.52 4.50 15.43 5.13
1717 17.78 18.52 0.16 43.53 10.43 25.06 4.44 29.54 9.10
1717 23.69 25.69 0.27 51.31 17.60 30.87 7.77 34.78 9.90
4684 0.70 0.40 0.00 70.00 0.21 0.61 0.12 1.01 3.20

Intemperismo = Isalterito
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

10173 6.87 6.17 0.03 34.99 4.00 9.25 2.31 12.18 3.96
8025 33.48 29.93 1.10 94.35 22.74 44.69 17.42 52.86 14.10
7763 3.12 1.82 0.01 22.14 0.54 5.01 0.23 7.82 3.21
9827 8.56 8.61 0.01 44.98 1.54 13.80 0.46 17.78 7.02
10174 10.45 9.17 0.16 47.12 5.93 13.65 4.00 18.50 6.14
3291 14.92 12.90 0.24 74.50 5.66 22.94 2.90 29.01 10.63
3289 6.65 5.37 0.03 34.46 3.34 8.54 2.10 12.50 4.89
9826 1.21 1.24 0.00 47.12 0.36 1.50 0.14 1.92 1.48

Intemperismo = Rocha Alterada
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

3983 5.85 5.30 0.09 28.92 3.89 7.02 2.62 9.55 3.17
3240 17.38 16.22 1.26 68.18 13.49 20.08 10.98 24.88 6.34
3150 8.22 8.35 0.10 20.90 6.33 10.03 4.28 11.85 3.00
3678 15.52 14.91 0.20 52.66 10.94 19.57 8.21 23.23 6.41
3980 6.09 5.17 0.18 63.60 3.66 7.53 2.50 11.00 3.79
994 25.96 25.83 2.44 68.29 21.28 30.40 16.21 35.10 7.93
994 3.09 2.49 0.01 19.98 1.58 3.45 0.94 5.54 2.65

3678 3.76 2.67 0.06 226.40 1.82 4.13 1.46 6.29 5.86

Intemperismo = Rocha Fresca
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

1095 5.20 4.65 0.06 30.00 3.38 6.17 2.24 9.46 2.89
925 15.86 15.56 2.64 44.18 13.10 18.06 10.23 21.24 4.94
916 8.98 9.13 0.06 17.53 7.58 10.60 5.60 12.12 2.66

1087 20.12 20.40 1.19 55.52 16.47 23.15 11.64 26.32 6.78
1093 5.79 4.90 0.17 26.12 3.36 7.49 1.96 10.92 3.58
650 21.87 22.42 1.62 54.27 15.91 27.06 12.34 30.88 7.61
650 2.27 1.79 0.03 23.92 0.97 2.61 0.54 4.00 2.29

1083 5.47 4.11 0.29 150.00 2.82 5.95 2.16 9.25 6.91



  

 

 

ANEXO VI - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DO BANCO DE SONDAGEM POR 

LITOLOGIA DENTRO DO ISALTERITO CONSIDERADO MINÉRIO 

 

 

 

 

 

Litologia = Flogopitito
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

37 10.10 9.63 5.51 19.23 7.84 11.96 5.88 15.06 3.50
25 29.68 29.80 14.53 52.36 23.10 34.48 21.90 38.10 8.10
25 4.12 4.23 0.29 7.55 2.41 6.17 0.56 7.23 2.36
37 14.11 12.58 7.99 32.15 11.60 15.61 8.26 19.98 5.29
37 5.88 5.56 1.46 13.62 3.42 7.87 2.54 9.44 2.84
22 18.59 20.45 4.14 30.80 12.53 25.60 5.60 27.48 8.03
22 4.46 4.61 1.76 7.30 3.60 4.96 2.45 6.90 1.55
37 1.43 1.36 1.07 2.59 1.25 1.49 1.16 1.66 0.32

Litologia = Capeamento
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

2 8.37 8.37 6.71 10.02 6.71 10.02 6.71 10.02 2.34
2 27.47 27.47 22.14 32.79 22.14 32.79 22.14 32.79 7.53
2 5.46 5.46 4.35 6.56 4.35 6.56 4.35 6.56 1.56
2 18.01 18.01 15.37 20.64 15.37 20.64 15.37 20.64 3.73
2 8.86 8.86 6.90 10.81 6.90 10.81 6.90 10.81 2.76
2 22.89 22.89 22.43 23.35 22.43 23.35 22.43 23.35 0.65
2 3.47 3.47 3.30 3.64 3.30 3.64 3.30 3.64 0.24
2 2.18 2.18 2.06 2.29 2.06 2.29 2.06 2.29 0.16

Litologia = Fenito
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

43 8.98 8.46 5.25 20.43 6.91 10.68 5.72 11.85 2.88
30 24.90 25.00 9.84 46.13 15.74 32.06 11.58 35.92 10.24
30 3.22 2.67 0.59 11.71 1.70 4.46 0.87 5.81 2.35
43 12.89 11.92 7.06 26.47 9.92 14.24 8.76 18.07 4.29
43 9.83 7.90 0.87 26.24 5.93 11.56 3.21 21.42 6.60
20 17.95 18.18 0.84 38.31 7.58 27.33 3.07 31.34 11.13
20 5.02 3.41 1.07 15.35 2.54 7.06 1.30 10.75 3.78
43 1.48 1.40 0.91 2.79 1.28 1.62 1.09 1.87 0.39

Litologia = Bebedourito
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

2772 8.89 8.28 5.00 34.99 6.86 10.03 5.88 12.77 2.91
2374 26.19 25.33 6.09 74.93 21.24 30.00 17.55 36.27 7.50
2340 4.85 4.49 0.13 22.14 2.54 6.63 1.12 8.90 3.05
2772 12.99 12.27 6.79 42.95 10.16 15.03 8.61 18.26 3.95
2771 8.41 7.64 1.19 35.65 5.50 10.26 4.18 13.78 4.08
964 20.82 21.34 0.33 62.99 15.75 25.81 9.84 30.36 7.86
964 4.55 4.38 0.11 13.13 3.34 5.62 2.45 6.73 1.81

2772 1.51 1.44 0.90 2.99 1.30 1.62 1.17 1.91 0.34



  

 

 

 

 

 

 

Litologia = Foscorito
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

1789 11.28 10.85 5.00 32.34 9.08 12.91 7.43 15.50 3.40
1465 26.39 25.55 7.70 64.17 22.08 30.16 18.48 34.60 6.87
1404 3.52 3.03 0.19 15.66 1.42 5.10 0.78 6.87 2.58
1789 15.82 15.41 6.79 44.98 12.85 18.02 10.84 21.18 4.44
1789 9.47 8.45 0.50 32.91 5.92 12.10 4.16 16.32 4.98
344 18.97 18.92 0.94 53.00 13.00 24.41 8.10 29.20 8.45
344 3.16 2.89 0.12 9.38 1.94 4.14 1.30 5.37 1.62

1789 1.43 1.39 0.90 2.90 1.28 1.51 1.17 1.75 0.27

Litologia = Carbonatito
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

2 15.17 15.17 14.55 15.79 14.55 15.79 14.55 15.79 0.88
2 30.41 30.41 24.73 36.09 24.73 36.09 24.73 36.09 8.03
2 2.02 2.02 0.81 3.22 0.81 3.22 0.81 3.22 1.70
2 19.10 19.10 19.04 19.16 19.04 19.16 19.04 19.16 0.08
2 9.04 9.04 6.85 11.22 6.85 11.22 6.85 11.22 3.09
0
0
2 1.26 1.26 1.21 1.31 1.21 1.31 1.21 1.31 0.07

Litologia = Sienito
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

66 7.85 6.88 5.01 21.35 5.93 9.44 5.45 10.80 2.97
60 21.26 21.79 8.23 38.58 17.57 25.08 14.32 28.48 5.61
60 4.74 4.33 0.78 9.69 3.14 6.45 1.88 7.78 2.21
66 10.76 9.21 7.01 26.46 8.08 12.42 7.24 16.82 4.21
66 4.96 3.97 1.18 15.50 2.56 6.80 1.89 9.65 3.16
21 27.51 27.63 15.43 42.42 23.44 29.30 22.80 35.50 5.92
21 6.73 6.71 3.34 9.62 5.09 8.69 4.10 8.98 1.91
66 1.39 1.32 0.95 2.68 1.20 1.46 1.15 1.73 0.29

Litologia = Dunito
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

1 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17
1 11.32 11.32 11.32 11.32 11.32 11.32 11.32 11.32
1 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
1 17.17 17.17 17.17 17.17 17.17 17.17 17.17 17.17
1 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82
0
0
1 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41

Litologia = Silexito
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

4 8.48 8.55 6.65 10.17 6.81 10.16 6.65 10.17 1.94
3 18.76 17.52 17.39 21.37 17.39 21.37 17.39 21.37 2.26
3 3.97 4.71 1.64 5.57 1.64 5.57 1.64 5.57 2.07
4 11.38 12.03 6.84 14.61 8.25 14.50 6.84 14.61 3.79
4 2.87 2.98 1.91 3.62 2.24 3.50 1.91 3.62 0.78
1 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42
1 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
4 1.31 1.43 0.95 1.45 1.18 1.45 0.95 1.45 0.24



  

 

 

 
 

 

Litologia = Outras
Estatísticas Descritivas

Variáveis N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio
Padrão

P2O5_ROM
Fe2O3_ROM
MgO_ROM
CaO_ROM
TiO2_ROM
SiO2_ROM

Al2O3_ROM
RCP_ROM

7 8.45 7.70 6.93 12.14 7.18 10.26 6.93 12.14 1.98
0
0
7 13.78 14.43 7.76 16.68 13.06 15.58 7.76 16.68 2.89
7 6.13 4.78 3.38 11.74 4.06 7.76 3.38 11.74 2.94
0
0
7 1.71 1.71 0.95 2.35 1.31 2.15 0.95 2.35 0.52



  

 

 

ANEXO VII - ANÁLISE GEOESTATÍSTICA – VALIDAÇÃO CRUZADA 

 



  

 

 



  

 

 

 

 

Estatísticas descritivas

Variáveis
N Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 P10 P90 Desvio

Padrão
RESÍDUOS_FE2O3
RESÍDUOS_P2O5
RESÍDUOS_SIO2
RESÍDUOS_TIO2

RESÍDUOS_REC_MASS

7951 -0.03 -0.36 -33.96 56.48 -3.70 3.35 -7.47 7.82 6.79
10055 -0.04 -0.18 -11.83 19.84 -1.22 0.97 -2.59 2.68 2.33
3245 0.01 -0.41 -34.15 34.75 -2.91 2.61 -6.06 6.50 5.66
10056 -0.01 -0.25 -21.75 34.06 -1.70 1.47 -3.56 3.90 3.44
1358 -0.06 -0.64 -15.32 29.50 -3.40 2.71 -6.09 6.31 5.24


