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RESUMO 

 

Processos voltados ao mapeamento dos possíveis riscos no planejamento de lavra e na 

recuperação do minério são constantemente utilizados na indústria mineira visando uma 

tomada de decisão mais correta com base nas informações disponíveis. Entretanto, nem 

sempre é possível conhecer o comportamento do risco de todas as condições de contorno de 

um projeto, possibilitando assim, que pequenas variações de determinadas condições possam 

ter um impacto significativo sobre seu retorno final. Dentre as inúmeras incertezas existentes 

em um projeto de mineração (operacionais, custos, variações de mercado, etc), vários autores 

colocam a incerteza geológica como um dos principais fatores de insucesso de um projeto. 

Mensurar e avaliar a incerteza geológica de um projeto de planejamento de lavra é uma etapa 

bastante importante uma vez que o risco calculado pode ser traduzido como um risco 

financeiro ao qual o empreendimento está exposto. Assim, o papel da simulação geoestatística 

é possibilitar a previsão do risco referente à incerteza geológica inerente ao projeto através da 

reprodução e comparação de vários cenários equiprováveis do modelo geológico. Este 

trabalho avalia o impacto da variabilidade geológica no planejamento de lavra em um 

depósito de cobre em um estudo de caso realizado na etapa de otimização de cava. Os 

resultados obtidos com o estudo de caso comprovam que a utilização da simulação 

geoestatística para tal finalidade resulta em um procedimento simples e eficiente com um 

acréscimo significativo de confiabilidade para o projeto de planejamento de lavra. Também é 

apresentado como o tipo de depósito (forma e distribuição de teores) juntamente com a 

suavização proporcionada pela krigagem ordinária pode influenciar no planejamento de lavra, 

gerando assim, possíveis resultados distantes da realidade do depósito.  

 

Palavras chave: Riscos. Incerteza geológica. Simulação geoestatística. Planejamento de lavra 
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ABSTRACT 

 

Risk mapping processes in mine planning and ore recovery are constantly used in the mining 

industry to increase decision making certainty based on the available information. However, it 

is not possible to predict the risk behavior in all the project’s boundary conditions and small 

variations in some of these conditions can cause great impact on its financial return. Among 

the countless uncertainties existing in a mining project (operational, costs, market change), 

many authors define the geological uncertainty as the most critical one, capable of influencing 

the success of the project. Measure and evaluate the geological uncertainty of a mine planning 

project is crucial because the calculated risk can be translated into a financial risk of the 

project. This way, the geostatistical simulation’s role is to predict the risk due to geological 

uncertainty of the project through the reproduction and comparison of many equiprobable 

scenarios of the geological model. This study evaluates the impact of the geological 

variability in mine planning, during the pit optimization in a case study of a copper mine 

deposit. The results of this work show that geostatistical simulation for this situation 

represents a simple and efficient procedure that significantly increases the reliability of the 

project. It is also attested how the deposit type (form and grade distributions) with the 

smoothing created by ordinary kriging can influence in mine planning generating possible 

results that are far from the deposit’s reality. 

 

Keywords: Risks. Geological uncertainty. Geostatistical simulation. Mine planning 
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1. INTRODUÇÃO 

O planejamento de lavra a longo prazo, também chamado de planejamento estratégico 

de lavra, corresponde ao processo para se determinar o melhor projeto e sequenciamento da 

lavra, segundo uma estratégia previamente estabelecida. É considerado um elemento chave 

para o sucesso de um empreendimento de mineração, uma vez que subsidia o processo 

decisório sobre a sua condução e desenvolvimento. Um dos principais desafios durante a 

realização de um plano de lavra é garantir que o plano desenvolvido seja exequível e que leve 

em conta as variabilidades geológicas e operacionais da mina, pois os planos desenvolvidos 

sem o conhecimento dessas variabilidades, possuem uma menor confiabilidade, podendo 

levar a tomada de decisões intuitivas que nem sempre são ótimas, prejudicando assim, o 

atendimento das metas definidas para um longo prazo. 

Incorporar as incertezas e riscos envolvidos em um projeto de planejamento é uma 

etapa que possui grande influência nos limites da cava e na programação da produção. 

Impactos na ordem de milhões de dólares podem ser proporcionados por pequenas variações 

e/ou alterações das condições de contorno de um projeto. Custo de capital, o preço de 

mercado do bem mineral, taxas de atratividade e custos operacionais, são fatores usualmente 

testados para analisar a viabilidade de um empreendimento, entretanto, mesmo sendo 

considerada por muitos autores como o principal fator de insucesso na obtenção das metas na 

indústria mineira, raramente é considerada a incerteza relacionada ao modelo geológico. 

Geralmente a estimativa e distribuição de teores em um depósito mineral são 

realizadas por métodos geoestatísticos e clássicos. Tais métodos resultam apenas os valores 
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médios estimados para o depósito, não sendo capazes assim, de reproduzir a real variabilidade 

espacial dos dados in situ. Tal variabilidade é requerida em análises de sensibilidade dos 

projetos de engenharia, já que a variabilidade desses teores implica em variações no valor 

final do projeto, cujo impacto é geralmente desconhecido. 

As técnicas de simulação estocástica condicional permitiram que a real variabilidade 

in situ fosse avaliada. Os métodos de simulação estocástica foram desenvolvidos 

originalmente para corrigir o efeito de suavização exibido nos mapas produzidos através de 

estimativa por krigagem. Ao contrário da krigagem, métodos de simulação estocástica não 

resultam em uma única estimativa do mapa da variável de interesse. Os métodos de simulação 

geoestatística têm como objetivo reproduzir a variabilidade in situ, e a continuidade espacial 

dos dados originais, pela geração de cenários equiprováveis, condicionados aos dados, que 

reproduzem as características estatísticas de 1ª e 2ª ordem dos dados amostrais. Deste modo, o 

grau de incerteza associado às estimativas pode ser avaliado. 

O presente trabalho apresenta uma avaliação da etapa de otimização de cava de um 

depósito de cobre por meio da comparação entre os resultados obtidos pela krigagem 

ordinária e a simulação sequencial gaussiana, podendo assim, serem mensurados os riscos 

devido a não consideração da variabilidade geológica no projeto. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo geral 

Este trabalho possui como meta ou objetivo geral realizar a incorporação da incerteza 

geológica no delineamento de limites de cava e cálculo de volumes e teores de um 

determinado depósito mineral. Tal tarefa será realizada por meio da utilização do método 

geoestatístico de simulação sequencial gaussiana, o qual torna possível mensurar os riscos 

associados à incerteza geológica em um projeto de planejamento de lavra de médio e longo 

prazo. 

A quantificação da incerteza geológica apresenta grande contribuição no planejamento 

de lavra e é realizada pela comparação dos vários cenários equiprováveis fornecidos pelo 

método de simulação geoestatística com o consagrado método de estimativa de teores 

krigagem ordinária. 
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1.1.2. Objetivos específicos 

Através de um estudo de caso de um depósito de cobre, têm-se os seguintes objetivos 

específicos para alcance do objetivo geral: 

i. Realização de uma análise exploratória e validação dos dados que serão utilizados no 

desenvolvimento do trabalho; 

ii. Modelagem geológica do depósito estudado para obtenção dos limites físicos de 

estimativa; 

iii. Estimativa de recursos pelo clássico método geoestatístico de estimativa de teores 

(krigagem ordinária); 

iv. Realização e validação de diversos modelos equiprováveis obtidos pela simulação que 

servirão para representar a variabilidade geológica do caso em estudo e; 

v. Analisar o risco envolvido na definição de cava final do depósito de cobre com a 

utilização dos modelos obtidos na simulação. 

1.2. Justificativa 

Devido à necessidade de se possuir um maior desempenho computacional, a simulação 

condicional não era muito utilizada no passado. E atualmente, mesmo com a melhora e 

desenvolvimento dos computadores, a simulação ainda não é muito utilizada devido às boas 

estimativas que podem ser obtidas com os métodos geoestatísticos. 

Entretanto, a simulação não deve ser encarada como um método alternativo de 

estimativa, mas sim, uma forma de quantificar as incertezas as quais o projeto está exposto, 

uma vez que a melhor estimativa ainda continua sendo obtida pelo método de krigagem 

ordinária. 

Ou seja, o presente trabalho visa contribuir com uma possível forma de utilização da 

simulação sequencial gaussiana na tradicional abordagem de avaliação de recursos e 

planejamento de lavra no sentido de avaliar o impacto devido à incerteza geológica. 

1.3. Organização da dissertação 

O Capítulo 2 revisa conceitos relacionados à Geoestatística juntamente com a 

apresentação da teoria das variáveis regionalizadas. Nele também está contida uma revisão 
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sobre os tipos de amostragem, desagrupamento de amostras, regularização de amostras, 

variografia (experimental e modelos matemáticos) além dos principais tipos de anisotropia. 

O Capítulo 3 apresenta uma revisão sobre os métodos de estimativa expondo as 

vantagens de utilização da krigagem como método de inferência de uma determinada variável. 

Também são apresentadas as diferenças existentes ao se utilizar um método linear de 

estimativa ao invés de um não linear, a formulação matemática da krigagem ordinária, a 

apresentação da variância de estimativa e as diferenças entre uma estimativa pontual por uma 

por blocos. 

Uma revisão da literatura sobre o conceito de simulação e métodos sequenciais de 

simulação é apresentado no Capítulo 4. Nele também é abordado as condições que devem ser 

respeitadas para que a simulação sequencial gaussiana possa ser utilizada na obtenção de 

cenários equiprováveis da realidade, evitando assim, a suavização proporcionada pela 

krigagem ordinária. 

No Capítulo 5 são apresentados alguns dos conceitos relacionados ao planejamento de 

lavra como, por exemplo, modelo de blocos, períodos de planejamento (curto, médio e longo 

prazo), função benefício, otimização e sequenciamento de cavas. 

O Capítulo 6 descreve o banco de dados utilizado na metodologia do trabalho, 

juntamente com todos os procedimentos realizados na estimativa dos teores de cobre e 

densidade utilizando a krigagem ordinária como método de estimativa, bem como as 

validações dos modelos variográficos utilizados e resultados obtidos com as inferências. 

Visando a obtenção da incerteza da estimativa do teor de cobre contida em cada um dos 

blocos, também é apresentada a metodologia utilizada para a realização dos 50 cenários de 

simulação geoestatística dos teores de cobre.  

Já o Capítulo 7, refere-se à aplicação dos resultados obtidos com as simulações na 

etapa de otimização de cava, mensurando assim, as possíveis incertezas presentes na escolha 

da cava obtida pelo algoritmo de Lerchs-Grossman com o modelo estimado por krigagem 

ordinária como cava final. 

Por fim, o Capítulo 8 apresenta as conclusões e sugestões obtidas ao longo do 

desenvolvimento desse trabalho. 
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Capítulo 2 

 

 

2. INTRODUÇÃO À GEOESTATÍSTICA 

A geoestatística, utilizando como ponto de partida um conjunto de observações de 

natureza quantitativa ou qualitativa (amostras), visa inferir propriedades de um determinado 

fenômeno espacial desconhecido que representa a população da qual as observações ou 

amostras foram extraídas (Yamamoto & Landim, 2013). 

O objetivo de um estudo geoestatístico de uma determinada variável é realizar a sua 

caracterização espacial, podendo ir até à determinação da incerteza associada nos processos 

de inferência ou estimativa envolvidos. 

A população a ser estudada, ou também chamada de fenômeno espacial ou domínio de 

definição, representa a distribuição de todos os possíveis valores da variável de interesse 

dentro de um domínio em duas ou três dimensões.  

Para realizar o estudo da distribuição e variabilidade espacial de alguma variável de 

interesse, a etapa de amostragem é de grande importância uma vez que a análise de todos os 

possíveis valores da população é praticamente impossível. 

A amostra é um subconjunto de valores do fenômeno espacial que, 

se representativa, deve reproduzir a distribuição e variabilidade espaciais 

tanto em tamanho, isto é, número de pontos de dados, como em termos de 

distribuição dos pontos no domínio a ser estudado (Yamamoto & Landim, 

2013, p. 20). 
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Ao utilizar o banco de dados da melhor forma possível, minimizando o erro de 

estimativa, a geoestatística destaca-se dos demais métodos de inferência baseados em pontos 

amostrais, além de, ser o único a oferecer uma incerteza associada à estimativa. 

A amostragem, assim como outras atividades do setor mineral, é realizada com base 

em um planejamento prévio. As amostras podem ser coletadas, conforme apresentado na 

Figura 2.1, de uma forma aleatória simples, aleatória estratificada ou sistemática. 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 2.1. Mapas contendo os diferentes tipos de amostragem: aleatória simples (a), aleatória estratificada (b) e 

sistemática (c). 

Ao se comparar os três métodos existentes de amostragem, não é difícil perceber que a 

amostragem aleatória simples é a que pior descreve a área de estudo, uma vez que existem 

áreas com grande adensamento de pontos e áreas não amostradas. Seguindo esse raciocínio, 

pode-se concluir que a amostragem sistemática é, sem dúvida, a que oferece uma melhor 

descrição da distribuição de valores da variável de estudo. Entretanto, devido à presença de 

rios, lagos, vegetação, falta de acesso à área, topografia acidentada etc., nem sempre é 

possível realizar uma amostragem sistemática. 
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Por isso, na maioria dos casos, a amostragem apresenta uma distribuição aleatória 

estratificada. Porém, por qualquer que seja o método de amostragem, a geoestatística tem por 

objetivo extrair o máximo da informação disponível na amostra coletada. 

2.1. Desagrupamento de amostras 

Devido aos inúmeros fatores mencionados anteriormente, é muito difícil cumprir o 

plano de amostragem, sendo ele regular ou não. Além de, na maioria dos casos, existir um 

adensamento de amostras na região anômala de interesse, resultando assim, em uma 

amostragem semirregular (Olea, 2007). O efeito disso é que uma amostragem planejada 

inicialmente para ser regular passa a apresentar agrupamentos de pontos em determinadas 

regiões. 

[...] Segundo Pyrcz e Deutsch (2003, p.1), a amostragem preferencial 

em áreas interessantes é intencional e facilitada por intuição geológica, por 

dados análogos ou por amostras prévias. De acordo com esses autores, a 

prática de coleta de amostras agrupadas ou espacialmente enviesadas é 

encorajada por limitações de ordem técnica e econômica, tais como objetivos 

de produção futura, acessibilidade e custos de laboratório. Muitas vezes 

segundo eles, objetivos de produção futura podem encorajar amostragem 

agrupada ou espacialmente enviesada, e é comum iniciar a lavra em regiões 

de alto teor (Yamamoto & Landim, 2013, p. 27). 

Com a presença de um número maior de amostras em regiões anômalas de alto teor, o 

resultado da estatística da área de interesse acaba sendo influenciado por esses agrupamentos 

de pontos. Realizando assim, além da alteração da disposição regular das amostras, o 

enviesamento amostral uma vez que tanto a média como a mediana tendem para valores mais 

altos quando, na verdade, deveriam ser menores para refletir a realidade. 

Conforme citado por Deutsch (1989), para se obter uma distribuição representativa e 

não enviesada dos dados amostrais e para que os processos posteriores não sejam 

influenciados, deve-se resolver os problemas proporcionados pelo agrupamento de pontos em 

regiões de alto teor.  

Visando diminuir a influência de amostras muito adensadas, o procedimento de 

desagrupamento atribui a cada uma das amostras um peso de acordo com sua localização na 
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malha amostral. Ou seja, dados localizados em regiões agrupadas recebem pesos menores, 

enquanto que pontos de zonas mais esparsas são contemplados com maiores pesos 

(Leuangthong et al., 2008). 

Com isso, existindo áreas com agrupamento preferencial de amostragem, deve-se 

realizar o cálculo dos pesos de desagrupamento para que as estatísticas globais dos dados não 

sejam calculadas de forma enviesada, não representando assim, a realidade da população. Os 

dois métodos de desagrupamento mais utilizados serão descritos a seguir. Sendo eles o 

método por poligonal e o método por células. 

2.1.1. Desagrupamento poligonal 

Nesse método, em uma representação bidimensional, um polígono de influência é 

construído em torno de cada ponto amostral. Ou seja, cada ponto possui um polígono 

correspondente onde o peso de desagrupamento para o i-ésimo ponto é igual à área do 

polígono dividida pela área total de estudo. 

 

          (∑     

 

   

)

  

 (2.1) 

Com a aplicação do desagrupamento por poligonal, amostras adensadas receberão 

pesos menores associados a polígonos de pequena área de influência, enquanto pontos 

associados a grandes polígonos de influência terão pesos maiores como representativos de 

grandes áreas (Isaaks & Srivastava, 1989). 

O polígono referente a cada amostra é obtido com a utilização do Diagrama de 

Voronoi (Hayes & Koch, 1984). Nesse método, o limite da área de amostras vizinhas é obtido 

através da linha perpendicular ao seguimento que une as duas amostras no seu ponto central. 

Assim, a interação entre as linhas perpendiculares de amostras vizinhas dá origem a cada um 

dos polígonos. 

Um problema associado ao método está na determinação do limite dos pontos ou 

amostras localizados em regiões periféricas da área de estudo (Figura 2.2). Vários autores 

afirmam que a área dos dados periféricos é muito sensível ao método utilizado para definição 

das bordas ou limites. Entretanto, tradicionalmente utiliza-se um arco com raio igual à média 
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distância entre os pontos vizinhos ou, um perímetro desenhado previamente imitando o limite 

da jazida. 

  

Figura 2.2. Exemplo de obtenção dos limites periféricos dos polígonos de Voronoi pela média distância entre 

pontos. 

Para dados dispostos em malhas 2D existem algoritmos bem consolidados de ótimo 

funcionamento. Entretanto, o cálculo do Diagrama de Voronoi para dados em 3D não é muito 

trivial uma vez que as retas entre uma amostra e outra passam a ser planos e a influência de 

cada ponto um volume. Devido à complexidade computacional para obtenção desses volumes, 

Pyrcz e Deutsch (2003) propõem que a região de estudo seja discretizada em uma malha 

regular, no qual o valor de um ponto não amostrado seja igual ao do ponto mais próximo. 

Quanto menor o tamanho utilizado para a malha regular proposta pelos autores acima, 

melhor será a aproximação com o método teórico do Diagrama de Voronoi. Conforme 

apresentado na Figura 2.3, o método de aproximação é bastante representativo uma vez que os 

limites dos polígonos obtidos são quase retos por conta do tamanho das células utilizadas. 

 

Figura 2.3. Polígonos de Voronoi obtidos com a aproximação do método utilizando uma malha regular. 
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2.1.2. Desagrupamento por células 

Segundo Pyrcz & Deutsch (2003), o método de desagrupamento por células 

comumente é o mais utilizado em estudos geoestatísticos, pois não depende da extrapolação 

do limite de pontos periféricos. O método foi o escolhido para ser implementado na biblioteca 

de rotinas geoestatísticas GSLib (Deutsch & Journel, 1992). 

Esse método consiste na divisão da área total de estudo em células retangulares. 

Assim, cada amostra recebe um peso inversamente proporcional ao número de pontos 

presentes no interior da mesma célula em que a amostra se encontra. 

 
   

 

     
 (2.2) 

em que ni é o número de elementos dentro da célula onde a amostra i se encontra e nc é o 

número de células ocupadas por um ou mais elementos. 

Com isso, amostras de regiões agrupadas receberão menores pesos uma vez que as 

células nas quais estão presentes também irão conter outras amostras, ao contrário de pontos 

esparsos que receberão pesos maiores por estarem sozinhos ou praticamente sozinhos na 

célula. 

Escolher o correto tamanho da célula é o que define a eficiência do método, pois o 

peso de desagrupamento irá variar conforme o tamanho da célula. Por isso, o método deve ser 

aplicado várias vezes, diferentemente do método por polígonos que é utilizado uma única vez, 

para se obter o tamanho ótimo da célula que irá produzir o mínimo teor médio no caso de um 

adensamento de dados em uma região de alto teor.  

Conforme apresentado na Figura 2.4, várias tentativas devem ser realizadas, pois da 

mesma forma que o método não é muito efetivo para células muito pequenas, à medida que se 

aumenta a dimensão das células, a influência dos pontos agrupados é reduzida uma vez que 

um número maior de pontos é encontrado no interior da célula. Assim, deve-se começar com 

um valor pequeno de célula e ir aumentando o tamanho da célula até o encontro do valor 

ótimo, no qual o valor da média desagrupada volta a subir. Geralmente costuma-se adotar o 

tamanho da célula como um bloco que será utilizado na estimativa de recursos.  
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Figura 2.4. Variação do valor da média desagrupada com a alteração da dimensão da célula para amostragem 

preferencial em zonas de alto teor (Souza, 2001). 

A ideia geral do desagrupamento, seja ele por polígonos ou células, é eliminar a forte 

influência dos agrupamentos de pontos em torno dos valores altos. Assim, a média global 

representativa deve ser a mais baixa possível após aplicação dos pesos de desagrupamento. 

2.2. Regularização de amostras 

Conforme citado por Yamamoto & Rocha (2001), a regularização das amostras em 

intervalos regulares, é uma etapa bastante importante na estimativa, pois possibilita que todas 

as amostras possuam o mesmo suporte amostral, produzindo assim, dados com uma 

representatividade adequada à escala de trabalho e de fácil interpretação. 

A regularização das amostras antes da estimativa é uma etapa fundamental, pois a 

maioria dos softwares de estimativa utilizam-se apenas da coordenada do centroide das 

amostras na inferência de teores. Sem a realização desse procedimento, uma amostra de 15 

metros de comprimento teria a mesma influência sobre um bloco estimado que uma amostra 

com comprimento bem inferior, caso não exista anisotropia e ambas tenham a mesma 

distância ao bloco a ser estimado (Figura 2.5). 

 

Figura 2.5. Amostras de diferentes comprimentos com a mesma distância do bloco a ser estimado. 
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Os dois principais métodos de regularização de amostras são o pela altura do banco de 

lavra ou bancada e o ao longo do furo (Fernandes, 2009). O primeiro considera a altura da 

bancada de lavra e regulariza as amostras de acordo com essa altura, bastante aplicado em 

minas que já estão em operação. Já o segundo caso, regulariza as amostras ao longo do furo, 

geralmente é utilizado em amostras de sondagem inclinadas e depósitos subterrâneos. A 

Figura 2.6 apresenta um mesmo furo regularizado pelos dois métodos. 

  
(a) (b) 

Figura 2.6. Exemplo de regularização de amostras por bancada (a) e ao longo do comprimento do furo (b). 

Os dois exemplos de regularização apresentados pela Figura 2.6 mostram amostras ao 

longo do furo com exatamente o mesmo tamanho. Entretanto, na prática, isso nem sempre 

acontece, uma vez que os contatos litológicos, quando existentes, também são utilizados para 

realizar a quebra das amostras. Ou seja, a regularização é um processo de melhoria na 

padronização do suporte amostral, mas não significa que irá colocar todas as amostras com o 

mesmo comprimento. 

A regularização não é utilizada apenas para seccionar grandes intervalos em intervalos 

regulares. Também pode ser utilizada para agrupar pequenas amostras em uma amostra maior. 

Nesse caso, em ambos os métodos, o teor da amostra ou composta gerada será obtido pela 

média dos teores dos incrementos ponderada pelos seus respectivos comprimentos. 

Uma particularidade da regularização de amostras é que caso o furo seja vertical 

ambos os métodos produzem o mesmo resultado para um mesmo comprimento de intervalo. 

2.3. Inferência espacial 

O processo de inferir determinados valores ou características em locais em que essas 

informações não são conhecidas baseando-se em pontos amostrais é denominado interpolação 
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ou estimativa. Independentemente do método utilizado, a interpolação ou estimativa é 

realizada através da aplicação de funções matemáticas em locais não amostrados utilizando 

valores conhecidos. 

É preciso ressaltar que a interpolação ou estimativa em pontos não 

amostrados é sempre necessária, pois a amostragem nunca é feita em pontos 

muito próximos entre si, por causa, por exemplo, da limitação econômica. 

Geralmente, os pontos não amostrados são interpolados ou estimados em 

uma grade regular 2D ou 3D. Assim, a quantificação de recursos minerais ou 

a avaliação de contaminante em solo deve ser feita com base em medidas 

sistemáticas, ou seja, em pontos distribuídos regularmente no domínio do 

fenômeno espacial em estudo (Yamamoto & Landim, 2013, p. 22). 

Pode-se dizer que a qualidade da inferência espacial sempre dependerá da quantidade 

e distribuição espacial dos pontos amostrais. Supondo que exista uma relação espacial entre n 

valores conhecidos, regularmente distribuídos ou não, Z1, Z2,..., Zn, o valor Z
*
 a ser estimado 

para qualquer local será igual a: 

 
   ∑    

 

   

 (2.3) 

onde ρi representa o peso que cada valor Zi irá contribuir na estimativa do ponto Z
*
.  

Ou seja, os diversos métodos de estimativa correspondem a uma combinação linear de 

amostras, diferenciando-se na maneira como os Zi são escolhidos e os seus respectivos pesos 

ρi calculados. 

2.4. Teoria das Variáveis Regionalizadas 

Ao lançar um dado de seis faces existe a mesma probabilidade de ocorrência de cada 

um dos seis possíveis resultados. Assim, o processo pode ser repetido várias vezes e cada um 

dos resultados não tem nenhuma relação com os resultados obtidos em lançamentos 

anteriores. 

Porém, ao se estudar fenômenos como teores de um depósito mineral, porosidade e 

permeabilidade de rochas e características geotécnicas, o valor obtido com uma determinada 

amostra é único, fisicamente determinado, sendo impossível repetir tal experimento. Além do 
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fato que, caso uma amostra seja retirada em um ponto muito próximo de um local conhecido o 

valor obtido possui forte relação com o ponto conhecido. 

Tal fato também ocorre ao quartear ou subdividir uma determinada amostra em 

frações. Mesmo que muito próximos, os resultados de cada uma das frações resultarão em 

valores diferentes. Evidentemente, esses valores estarão correlacionados entre si, se o 

fenômeno apresentar alguma correlação espacial. 

Assim, conforme mencionado por Yamamoto (2001), uma variável regionalizada pode 

ser definida como qualquer função numérica com uma distribuição e variação espacial, 

mostrando continuidade aparente, mas cujas variações não podem ser previstas por uma 

função determinística. 

Pode-se pensar no ajuste de um polinômio à um conjunto de dados para o 

entendimento de uma variável regionalizada. Por qualquer que seja o grau do polinômio 

sempre existirá uma diferença entre o valor estimado e o valor observado. Essa diferença, 

conhecida como resíduo, representa a componente aleatória da variável de interesse. Isso 

ocorre de forma análoga em uma variável regionalizada. Mesmo que essa variável possua 

uma forte correlação espacial sempre existirá um caráter aleatório não previsível. 

O formalismo geoestatístico é baseado no conceito da dependência espacial e no 

entendimento de que cada ponto no espaço não apresenta um único valor para uma dada 

variável, mas sim uma distribuição de probabilidade de ocorrência de valores com média, 

variância e função de distribuição acumulada da referida variável. Essa consideração difere 

bastante da tradicional abordagem que considera cada observação pontual como um resultado 

independente. 

Conforme descrito por Stevens (1946), as variáveis aleatórias dividem-se em duas 

categorias: contínuas e discretas. Essa classificação também é válida para variáveis 

regionalizadas. Sua formulação foi desenvolvida inicialmente com foco nas variáveis 

quantitativas, mas através do pioneiro trabalho de Journel (1983), as variáveis qualitativas ou 

discretas tornaram-se passíveis de tratamento e análise por metodologia semelhante à utilizada 

nas variáveis contínuas. Atualmente, o modelamento geológico através da krigagem da 

indicatriz é um exemplo bastante difundido de aplicação das variáveis regionalizadas 

qualitativas. 
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Como cada amostra representa uma única realização de uma variável aleatória, é 

teoricamente impossível determinar qualquer parâmetro estatístico de cada uma das funções 

aleatórias individuais. Assim, para aplicação das soluções geoestatísticas alguns graus de 

estacionariedade da função aleatória devem ser assumidos. 

A estacionariedade é uma propriedade do modelo de função aleatória necessária para a 

inferência estatística. A teoria das variáveis regionalizadas propõe fundamentos básicos 

baseados na estacionariedade: a estacionariedade de primeira e segunda ordem e a 

estacionariedade intrínseca. 

A estacionariedade de primeira ordem assume um primeiro momento constante, ou 

seja, que todas as variáveis aleatórias do domínio em estudo possuam a mesma esperança 

matemática. 

  , (  )-   , (  )-     , (  )-    (2.4) 

 Essa propriedade também pode ser escrita comparando-se uma variável aleatória com 

outra variável aleatória separadas por um vetor h. 

  , (   )   ( )-    (2.5) 

Já estacionariedade de segunda ordem, além de considerar o momento de primeira 

ordem constante, implica que a covariância entre qualquer par de pontos depende apenas do 

vetor h que separa os dois pontos, sendo totalmente independente da localização dos pontos. 

    , (   )  ( )-   ( ) (2.6) 

Entretanto, existem certas variáveis regionalizadas com capacidade infinita de 

dispersão, sendo impossível assim, a definição da covariância e variância. Nesses casos a 

hipótese intrínseca é assumida, onde a função variograma definida como a variância do 

incremento [Z(x + h) - Z(x)] depende apenas do vetor h que separa os dois pontos. 

    , (   )   ( )-   *, (   )   ( )- +    ( ) (2.7) 

2.5. Variograma 

A geoestatística está fundamentada na teoria das variáveis regionalizadas (Matheron, 

1963) que busca descrever fenômenos naturais como variações espaciais e ou temporais, 

caracterizando-os por meio de modelos determinísticos e ou probabilísticos. Esses dois 
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modelos necessitam que a variância dos dados amostrados seja modelada por uma função 

dependente da distância (h) entre duas amostras. Essa função é apresentada pela Equação 2.8 

e é denominada semivariograma. 

 
 ( )  

 

  ( )
∑, ( )   (   )- 

 ( )

 (2.8) 

onde: 

γ(h): semivariograma para um dado vetor distância h; 

n(h): número de pares para uma distância h; 

z(u): valor da variável no ponto analisado; 

z(u + h): valor da variável separada por uma distância h do ponto analisado. 

O termo semi refere-se à divisão por dois no cálculo da variância das diferenças [z(u) - 

z(u + h)]. Existem autores que preferem o termo semivariograma, como o caso de Journel e 

Huijbregts (1978), e outros como exemplo de Wackernagel (1995) que utilizam o termo 

variograma. Independente da nomenclatura utilizada os cálculos sempre consideram a divisão 

por dois. Durante o desenvolvimento do trabalho o termo variograma é o utilizado. 

Conforme citado anteriormente, a covariância mede a correlação espacial existente 

entre dois pontos separados por um determinado vetor distância h. A relação entre a função 

variograma e covariância pode ser obtida pela expressão apresentada a seguir admitindo-se a 

estacionariedade de segunda ordem. 

  ( )   ( )   ( ) (2.9) 

Assim pode-se concluir que o variograma é mínimo e a covariância máxima para um 

vetor h infinitamente pequeno e, conforme apresentado na Figura 2.7, as curvas se alternam 

com o aumento do vetor h. 

 

Figura 2.7. Relação existente entre as funções variograma e covariância. 
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2.6. Propriedades do variograma 

Os principais parâmetros de definição de um variograma no caso de variogramas de 

transição são o alcance, o patamar e o efeito pepita (Figura 2.8). 

 

Figura 2.8. Principais propriedades do variograma. 

O alcance, ou amplitude, é a distância a partir da qual as amostras passam a ser 

independentes entre si, ou seja, passam a não possuir correlação. É a distância que separa o 

campo estruturado (amostras correlacionadas) do campo aleatório (amostras independentes). 

Além disso, a amplitude reflete o grau de continuidade dos valores amostrais, isto é, quanto 

maior a amplitude maior será o grau de continuidade das amostras. 

O patamar se refere ao valor de variância (eixo vertical) no qual o variograma se 

estabiliza, ou seja, atinge o campo aleatório. 

Já o efeito pepita é uma das variáveis mais críticas no estudo do variograma. Esta pode 

ser definida como o valor da função γ(h) quando h tende para zero. Teoricamente este valor 

deveria ser zero, uma vez que amostras tomadas no mesmo ponto deveriam ter os mesmos 

valores, ou seja, ocorre uma aparente descontinuidade da função na origem. Porém essa 

diferença entre valores à distância nula é geralmente atribuída a erros de amostragem ou 

análise, dimensões da malha de perfuração e também à variabilidade natural do depósito. 

2.7. Comportamento na origem do variograma 

A continuidade de um elemento em um depósito mineral pode ser avaliada a partir da 

interpretação dos parâmetros dos variogramas encontrados em várias direções. Essa 

continuidade pode ser ainda muito influenciada pelo comportamento do variograma próximo 

à origem, cujo formato da curva permite induzir as variações dos teores a curtas distâncias. 
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Conforme citado por Yamamoto (2001), os variogramas podem ser descritos por 

quatro tipos básicos de comportamento na origem. 

i. Parabólico; 

ii. Linear; 

iii. Efeito pepita; 

iv. Efeito pepita puro. 

O comportamento parabólico descreve uma curva parabólica próxima à origem e é 

indicativo de uma função aleatória altamente contínua e diferenciável. 

O comportamento linear é caracterizado por apresentar uma reta tangente oblíqua à 

origem, representando uma continuidade média das amostras. Neste caso, entende-se por 

continuidade média das amostras uma grande homogeneidade destas a pequenas distâncias e 

uma perda progressiva de homogeneidade com o aumento da distância. Diferentemente do 

comportamento parabólico, variogramas com esse comportamento na origem, não são 

diferenciáveis nesse ponto (Morgan, 2011). 

O efeito pepita apresenta uma descontinuidade na origem. Implicando que o 

variograma não tende a zero quando a distância h tende. Esta descontinuidade na origem 

implica que a função aleatória não é diferenciável nem contínua e pode ser reflexo de erros de 

amostragem e/ou micro variabilidade natural do depósito. 

Já o efeito pepita puro é um tipo extremo de comportamento do variograma próximo à 

origem. Conforme mencionado por vários autores, ele representa o caso em que não há 

nenhuma correlação espacial entre quaisquer pares de pontos separados por uma distância h. 

    
(a) (b) (c) (d) 

Figura 2.9. Quatro possíveis comportamentos do variograma na origem. Parabólico (a), linear (b), efeito pepita 

(c) e efeito pepita puro (d) (Morgan, 2011). 
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A avaliação do comportamento da variável na origem (Figura 2.9) é fundamental para 

a determinação da variabilidade dos teores no depósito ao longo de várias direções, 

permitindo uma análise acurada da continuidade da mineralização. 

2.8. Anisotropia 

Em Geoestatística univariada, a covariância mede a relação entre valores da mesma 

variável, obtidos em pontos separados por uma distância h, conforme uma determinada 

direção. Isso significa que, ao alterar a direção, a covariância também pode se alterar e, nesse 

caso, há indicação de presença de fenômeno espacial anisotrópico. 

Existem casos em que a covariância é a mesma em qualquer direção e, por isso, o 

fenômeno espacial é isotrópico. Assim, para detectar se o fenômeno espacial apresenta 

anisotropia ou não, a covariância é calculada para várias direções e mergulhos. Para 

fenômenos espaciais 3D, além das direções no plano de referência, calculam-se as 

covariâncias conforme a estrutura geológica do corpo em profundidade. 

A estrutura isotrópica raramente acontece nos depósitos minerais. Normalmente, os 

teores dos elementos se estendem de um modo mais contínuo em uma determinada direção 

que nas demais, formando uma estrutura anisotrópica, onde o variograma possui continuidade 

diferente nas diferentes direções. A Figura 2.10 apresenta um mapa de variografia 

experimental em que as isolinhas estão associadas a um mesmo valor de variograma. Nele é 

possível observar que o valor de γ(h) depende da direção em que foi realizado o variograma. 

 

Figura 2.10. Mapa variográfico característico de uma estrutura anisotrópica (Sinclair & Blackwell, 2004). 
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Os variogramas calculados ao longo de diferentes direções do depósito podem mostrar 

variações distintas. Os modelos mais comuns de anisotropia no estudo de depósitos minerais 

são a anisotropia geométrica e a anisotropia zonal (Soares, 2006). 

Na anisotropia geométrica, o alcance varia em função da direção, mas o patamar 

permanece constante. Já a anisotropia zonal é caracterizada por variogramas de mesmo 

alcance com diferentes patamares. Esta última, geralmente apresentada em sequências 

estratificadas, no qual o variograma através dos estratos mostra uma variabilidade muito 

maior que nas direções paralelas aos estratos (Sinclair & Blackwell, 2004). 

Os tipos de anisotropia não necessariamente aparecem de forma isolada, elas também 

podem ocorrer simultaneamente (anisotropia mista). A Figura 2.11 apresenta os tipos de 

anisotropia existentes. 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 2.11. Tipos de anisotropia presentes em fenômenos espaciais: (a) geométrica, (b) zonal e (c) mista. 

2.9. Cálculo de variogramas experimentais 

Para entender a variação espacial do processo aleatório subjacente, deve-se levar em 

consideração a possibilidade de que o valor de uma variável em cada ponto no espaço está 

relacionado de algum modo com valores obtidos de pontos situados a certa distância, sendo 

razoável supor que a influência é tanto maior quanto menor a distância entre os pontos, 

conforme interpretação de Soares (2006). 
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Isso significa que a inferência da continuidade espacial de uma variável regionalizada 

pode ser feita com valores amostrais tendo como base a estatística de dois pontos. Aplicando-

se as definições da função covariância e função variograma e admitindo-se a hipótese de 

estacionariedade, verifica-se que elas dependem apenas de dois pontos situados a uma 

distância h. Com isso, cada par de pontos é considerado uma realização diferente, o que torna 

possível a inferência estatística dessas funções (Journel & Huijbregts, 1978). 

A obtenção de variogramas experimentais é a atividade fundamental para a análise da 

continuidade dos teores em um depósito mineral, e será sobre esses que serão realizados os 

ajustes da função variograma para a realização da estimativa dos teores no depósito. 

Os variogramas experimentais dependem fundamentalmente do número de pares de 

pontos para diferentes distâncias encontrados numa determinada direção. Pode-se obter 

variogramas em diversas direções, sendo que deve-se especificar o valor do passo ou lag 

(distância entre pontos) e abrangência (ângulo de abertura) da pesquisa para fins de se realizar 

o cálculo da função γ(h). 

O procedimento para o cálculo do variograma γ(h) se baseia na utilização de pares de 

pontos amostrais separados por um determinado passo (lag) ao longo de uma determinada 

direção. Entretanto, raramente os dados se encontram regularmente espaçados. Dessa forma, 

deve ser adotada uma tolerância angular e uma tolerância de passo para seleção de pontos no 

cálculo da função γ(h). 

A utilização das tolerâncias angulares e de passo tem como finalidade conseguir um 

maior número de pares de pontos para uma determinada direção θ e passo h. 

A tolerância angular se refere ao ângulo formado com a linha que indica a direção do 

variograma formando uma área (análise 2D) ou um volume (análise 3D). Tolerâncias 

angulares muito grandes geralmente não são desejadas, pois todas as direções tendem para o 

mesmo modelo, mesmo quando modelos substancialmente diferentes existem. Assim, o uso 

de grandes tolerâncias angulares pode levar à conclusão errada de que a função variograma é 

semelhante em todas as direções (variograma isotrópico). 

Na aplicação de tolerâncias angulares, se não houver uma limitação, a área ou volume 

de seleção de amostras tendem a crescer indefinidamente, englobando um grande número de 

pontos com direções bem distintas da que está sendo calculado o variograma. Para evitar isso 
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é aplicada uma largura máxima (bandwidth) estabelecendo uma distância a partir da qual a 

área ou volume de seleção ficam limitados (Figura 2.12). 

 

Figura 2.12. Seleção de amostras para cálculo de γ(h) com a utilização da tolerância angular, tolerância do passo 

e bandwidth. 

Na definição das distâncias e tolerâncias para a construção dos variogramas é comum 

se deparar com o termo unidirecional (omnidirectional), que não deve ser confundido com 

isotropia. O termo unidirecional significa que a tolerância angular é 90°, e é recomendada a 

sua utilização para malhas de perfuração nas quais a distância entre linhas de furos adjacentes 

difere bastante da distância de furos de uma mesma linha (Sinclair & Blackwell, 2004). 

A construção e definição dos variogramas experimentais devem ser realizadas de 

forma muito criteriosa para se obter variogramas coerentes com a variabilidade do depósito 

nas várias direções e que necessariamente reflitam a variabilidade dos teores. Além disso, 

uma análise detalhada deve ser realizada quanto à quantidade de pares de amostras utilizados 

para a determinação dos pontos no variograma, de forma que quanto maior o número de pares 

de amostras por ponto, mais coerente e correta é a função γ(h). Essas atividades devem ser 

constantemente realizadas, uma vez que os variogramas experimentais serão a base para a 

realização dos ajustes por modelos teóricos e posteriormente para a realização da estimativa 

de teores. 

2.10. Ajuste por modelos teóricos 

Os parâmetros variográficos são utilizados na solução das equações da krigagem, 

entretanto os variogramas experimentais obtidos na análise geoestatística do depósito não 

podem ser utilizados diretamente para esse fim, pois apresentam o valor do variograma 

apenas para algumas distâncias. Com isso, é necessário ajustar o variograma experimental por 
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meio de uma função matemática que descreva continuamente a variabilidade ou correlação 

espacial existente nos dados (Figura 2.13). 

 

Figura 2.13. Exemplo de ajuste de um variograma experimental por um modelo teórico. 

Ao realizar o ajuste de um variograma experimental, pretende-se, obter uma curva que 

seja capaz de fornecer os valores da função γ(h) para qualquer que seja o valor de h. O ajuste 

do variograma experimental é realizado de maneira iterativa, no qual o variograma teórico é 

desenhado juntamente com os pontos do variograma experimental até ser encontrado o 

modelo mais aderente aos pontos, fornecendo assim, a maior coerência em termos de 

variabilidade do depósito. 

Conforme citado por Soares (2006), inúmeros modelos matemáticos têm sido 

utilizados em aplicações geoestatísticas. Entretanto, os mais utilizados no modelamento de 

variogramas em depósitos minerais são o esférico, o exponencial, o gaussiano e o linear. 

O modelo esférico (Figura 2.14a) é provavelmente o mais utilizado no modelamento 

de variogramas em depósitos minerais. A expressão do modelo esférico com patamar é dada 

por: 

 
 ( )    *
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 ( )              

(2.10) 

O modelo exponencial (Figura 2.14b) assim como o esférico também depende de 

propriedades como amplitude e patamar. Entretanto o variograma atinge seu patamar 

assintoticamente. Apesar do modelo exponencial crescer de forma mais rápida que o modelo 

esférico, estruturas com comportamento exponencial geralmente apresentam maior 

continuidade espacial (Soares, 2006). A equação que rege tal modelo é apresentada a seguir. 
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Já o modelo gaussiano (Figura 2.14c), diferentemente dos modelos esférico e 

exponencial, apresenta um comportamento parabólico na origem, refletindo fenômenos mais 

regulares e contínuos. Ou seja, fenômenos que possuem forte dependência em curtas 

distâncias (Morgan, 2011). A equação desse modelo é apresentada a seguir. 

 
 ( )    *     ( (
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)+ (2.12) 

 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 2.14. Modelos teóricos de variograma (a) esférico, (b) exponencial e (c) gaussiano para os mesmos 

valores de efeito pepita, alcance e patamar. 

Os modelos de variogramas descritos anteriormente possuem um patamar como limite 

para o qual tendem os valores de γ(h) quando h tende para uma distância (alcance) a partir da 

qual não existe correlação entre as amostras. No entanto, há casos em que o crescimento de 

γ(h) é contínuo com h e não tende para um patamar. Esses variogramas são classificados 

como modelos sem patamares e é o caso do modelo linear ou modelo de potência (Soares, 

2006). 

  ( )      (2.13) 

A Equação 2.13 descreve o modelo linear, onde α representa uma constante positiva 

que multiplica a distância elevada a uma potência β. O modelo linear é caracterizado por um 
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valor de β igual a um, enquanto o efeito pepita puro é representado por um β igual a zero. 

Nesse modelo o valor de β deve estar entre -2 e 2, pois valores fora dessa faixa proporcionam 

um modelo não estacionário. A Figura 2.15 apresenta o comportamento desse modelo para 

diferentes valores de β. 

 

Figura 2.15. Exemplo de modelos de potência para os possíveis valores de β sem a presença de efeito pepita. 

Em muitos casos não é possível fazer uma aproximação adequada de um variograma 

experimental por um único modelo. Normalmente coexistem estruturas a diferentes escalas de 

contribuição para o variograma total com diferentes continuidades espaciais e a presença ou 

não de efeito pepita. As estruturas que coexistem, nesses casos, são ditas imbricadas, e o 

modelo variográfico final é uma combinação linear de dois ou mais modelos teóricos válidos. 
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Capítulo 3 

 

 

3. ESTIMATIVA DE TEORES 

Entre os vários métodos de estimativa de recurso existentes, vários autores evidenciam 

dois grandes grupos, os métodos tradicionais e os métodos geoestatísticos. 

Os dois grupos utilizam como dados para realização da estimativa ou inferência a 

localização das amostras e seus respectivos teores, entretanto os métodos tradicionais levam 

em consideração apenas o aspecto espacial das amostras não levando em conta a correlação 

existente entre as amostras e a correlação do ponto a ser estimado com as amostras. Dentre os 

principais métodos tradicionais pode-se citar: 

i. Polígonos; 

ii. Vizinho mais próximo; 

iii. Triangulação; 

iv. Inverso da potência da distância. 

Já os métodos geoestatísticos, com a utilização de sua ferramenta fundamental, o 

variograma, torna possível a inferência de teores de regiões não conhecidas considerando a 

variação dos teores no espaço como um fenômeno regionalizado. Atualmente, a krigagem 

aparece como o principal método de estimativa de teores utilizado na geoestatística. 

Krigagem é um processo geoestatístico de estimativa de valores de 

variáveis distribuídas no espaço e/ou tempo, com base em valores adjacentes 

quando considerados interdependentes pela análise variográfica. Pode ser 

comparado com os métodos tradicionais de estimativa por médias 
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ponderadas ou por médias móveis, mas a diferença fundamental é que 

somente a krigagem apresenta estimativas não tendenciosas e a mínima 

variância associada ao valor estimado (Yamamoto & Landim, 2013, p. 55). 

O termo krigagem é uma homenagem realizada pela Escola Francesa de Geoestatística 

ao engenheiro de minas sul-africano Daniel G. Krige. Ele foi o pioneiro na utilização de 

técnicas estatísticas na avaliação de depósitos minerais. 

Conforme citado anteriormente, estimativas geoestatísticas são, em geral, superiores 

aos demais métodos de interpolação numérica, pois fazem uso da função variograma que leva 

em conta a variabilidade espacial inerente ao depósito. 

Mesmo sendo classificados como inferiores aos métodos geoestatísticos, na 

impossibilidade de obtenção de um modelo de correlação espacial, os métodos clássicos que 

não necessitam do variograma ainda são bastante utilizados. 

O sistema de krigagem necessário para a determinação dos ponderadores, ou pesos, 

associados a cada um dos pontos estimadores baseia-se na ideia de que quanto maior a 

covariância entre uma amostra e o local que está sendo estimado, mais essa amostra deve 

contribuir para a estimativa. 

Em um método puramente geométrico, como o do inverso do quadrado da distância, o 

peso entre a amostra e o ponto estimado também diminui à medida que a amostra fica mais 

distante. No caso da estimativa por krigagem, as distâncias são baseadas na análise 

variográfica e, além desse relacionamento entre as amostras e o ponto a ser estimado, há o 

relacionamento entre as amostras que vão fornecer informações sobre o agrupamento 

presente. O sistema de krigagem leva em consideração, portanto, tanto a distância entre as 

amostras como o seu agrupamento. 

A Figura 3.1 apresenta a seleção das amostras que serão utilizadas em uma estimativa 

com base nos pontos vizinhos mais próximos. A geoestatística trabalha com a utilização de 

funções locais. Assim, pontos localizados além do alcance do variograma não deveriam ser 

considerados na estimativa. Porém, casos esses pontos distantes por algum motivo sejam 

selecionados para a estimativa, a própria krigagem possui um mecanismo interno de 

atenuação da influência desses pontos. 
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Figura 3.1. Localização de amostras mais próximas para estimativa do ponto não amostrado. 

3.1. Krigagem linear e não linear 

Conforme apresentado anteriormente, as variáveis regionalizadas podem ser contínuas 

ou discretas. As variáveis contínuas podem apresentar diversos comportamentos revelados 

pela forma do histograma. Geralmente, caso os dados possuam uma distribuição gaussiana 

(ou próximo a uma) ou uma assimetria negativa, comumente são estimados se nenhuma 

transformação. Entretanto, com a presença de uma assimetria positiva, geralmente existe a 

necessidade de transformação dos dados para evitar a influência dos poucos valores altos na 

estimativa de pontos da vizinhança, caracterizada por valores baixos. 

As variáveis regionalizadas discretas, assim como as contínuas com assimetria 

positiva, necessitam de uma transformação de dados para que possam ser tratadas e 

consequentemente estimadas. Dentre as principais transformações utilizadas na geoestatística 

estão às transformações gaussiana, logarítmica e a indicadora, conhecida também como 

indicativa e indicatriz. 

A necessidade ou não da realização da transformação dos dados distingue a krigagem 

em dois grupos distintos: a krigagem linear e a krigagem não linear. Caso os dados não 

necessitem de transformação prévia, podem ser estimados por um método de krigagem linear 

(simples ou ordinária). Porém, com a obrigatoriedade da transformação da distribuição dos 

dados um método não linear (krigagens multigaussiana, lognormal e indicadora) deve ser 

utilizado. 
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3.2. Krigagem simples 

Conforme apresentado por Journel (1989), um local não amostrado x0 pode ser 

estimado por n valores obtidos em pontos adjacentes em uma estimativa linear ponderada. 

 
  (  )     ∑  , (  )    -

 

   

 (3.1) 

onde: 

mi: a esperança matemática de Z(xi) assumida como conhecida; 

m0: a média no ponto x0; 

λi: pesos associados a cada amostra i das n utilizadas. 

Devido à condição de estacionaridade de segunda ordem, a média é constante em 

todos os locais e a variância depende apenas da distância que separa os pares de pontos. 

  , ( )-    (3.2) 
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Com isso, conforme apresentado por Olea (1999), o estimador da krigagem simples é 

calculado com a seguinte expressão. 

 
  (  )    ∑  , (  )   -
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E a variância do erro de estimativa é dada por: 

   (  )     , 
 (  )   (  )- (3.5) 

Para se obter o conjunto de ponderadores ótimos da krigagem simples deve-se 

minimizar a Equação 3.5. Para isso, deve-se encontrar as derivadas parciais da função 

variância em relação aos pesos λi e igualá-las a zero. 

    (  )
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 (3.6) 

Ao realizar o passo citado anteriormente obtém-se o sistema normal de equações que 

representa uma estimativa por krigagem simples. 
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Que também pode ser escrito em termos matriciais, cuja resolução resulta nos 

ponderadores da krigagem simples. 
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] (3.8) 

3.3. Krigagem da média 

A krigagem simples utiliza a consideração inicial que a média da função Z(x) é 

conhecida e é constante em todo o domínio amostral. Entretanto, nem sempre isso ocorre e 

tampouco a média pode ser considerada constante. 

Por isso, conforme citado por Wackernagel (1995), é necessário estimar a média em 

torno da região caracterizada pelos pontos que serão utilizados na estimativa e admitir que a 

média em toda a região da estimativa seja a mesma. 

 
   ∑   (  )

 

   

 (3.9) 

Pois para evitar o viés, o erro de estimativa (diferença entre a média real e estimada) 

deve ser, em média, igual a zero. 

  ,    -    (3.10) 

Pela Equação 3.10, também chamada de condição de não viés, é possível concluir que 

a somatória dos ponderadores deve ser igual a um. 

 
∑  

 

   

   (3.11) 

Conforme apresentado no trabalho de Wackernagel (1995) e de forma análoga a 

krigagem simples, para obter os pesos apresentados na Equação 3.11 deve-se minimizar a 

função variância do erro de estimativa. 
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Devido à condição de não viés, o problema de otimização resulta em uma função 

objetivo contendo o multiplicador de Lagrange (μ). O sistema de contendo n + 1 equações 

também é encontrado com a igualdade das derivadas parciais da função variância do erro de 

estimativa da média a zero. 

 
∑   (     )                   

 

   

 

 

∑  

 

   

   

(3.12) 

Em forma matricial o sistema da Equação 3.12 pode ser representado conforme 

apresentado a seguir. 
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 (     )  (     )   (     )  
 (     )  (     )   (     )  
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 (3.13) 

A variância de estimativa da krigagem da média é igual ao próprio multiplicador de 

Lagrange. Desse modo pode-se utilizar a krigagem da média para aprimorar a Equação 3.4 da 

krigagem simples e não mais considerar a média constante. 

 
  (  )  ∑  

   (  )  ∑  
  [ (  )  ∑  

   (  )

 

   

]

 

   

 

   

 (3.14) 

onde: 

λKM e λKS: representam, respectivamente, os pesos da krigagem da média e krigagem 

simples. 

A equação apresentada anteriormente pode ser rearranjada pela seguinte forma 

segundo Wackernagel (1995). 

 
  (  )  ∑[  

   (  ∑  
  

 

   

)   
  ]  (  )

 

   

 (3.15) 

De acordo com o autor, o termo entre colchete é o peso da krigagem ordinária, e o 

termo entre parênteses é chamado de peso da média. Com isso, pode-se chegar à conclusão 
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que a krigagem ordinária nada mais é que a krigagem simples com a média calculada 

localmente pela krigagem da média. 

3.4. Krigagem ordinária 

Devido aos resultados proporcionados e a simplicidade de utilização, a krigagem 

ordinária é o método geoestatístico de estimativa mais utilizado. Por ser um método de 

estimativa local, o valor de um ponto não amostrado é considerado como sendo uma 

combinação linear de valores vizinhos. 

 
  (  )  ∑  

 

   

 (  ) (3.16) 

Analogamente à krigagem da média, a formulação da krigagem ordinária é 

desenvolvida com a condição de não viés e que a variância do erro de estimativa seja mínima. 

A condição de não viés parte do princípio que o erro de estimativa tenha média igual à zero. 

  ,  (  )   (  )-    (3.17) 

O desenvolvimento da Equação 3.17 mostra que para que a condição de não viés seja 

satisfeita a soma dos pesos de krigagem deve ser igual a um. 

 
∑    

 

   

 (3.18) 

A variância do erro de estimativa é calculada conforme apresentado a seguir. 

   
     , (  )   

 (  )- (3.19) 

Utilizando uma das propriedades da variância, a Equação 3.19 pode ser reescrita 

conforme apresentado na Equação 3.20. 

   
   [( (  )   

 (  ))
 
]  ( , (  )   

 (  )-)
  (3.20) 

Conforme apresentado no trabalho de Journel e Huijbregts (1978), expandindo-se a 

Equação 3.20 obtém-se a seguinte expressão. 

 
  
   ( )   ∑   (     )  ∑∑     (     )

 

   

 

   

 

   

 (3.21) 
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Para encontrar os pesos ótimos, assim como no método da krigagem da média, deve-se 

minimizar a variância do erro de estimativa utilizando a técnica dos multiplicadores de 

Lagrange. Igualando cada uma das derivadas parciais da lagrangiana à zero chega-se ao 

sistema de equações de krigagem ordinária. 

 
∑   (     )     (     )              

 

   

 

 

∑  

 

   

   

(3.22) 

Em forma matricial o sistema da Equação 3.22 pode ser representado conforme 

apresentado a seguir. 
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 (3.23) 

A variância de estimativa por krigagem ordinária em termos da função covariância é 

igual: 

 
    ( )  ∑   (     )   

 

   

 (3.24) 

Em termos da função variograma, modo como o problema é abordado na maioria dos 

casos, o sistema de equações de krigagem ordinária pode ser escrito conforme apresentado a 

seguir. 

 
∑   (     )     (     )              

 

   

 

 

∑  

 

   

   

(3.25) 

Em termos do variograma, a variância de estimativa (Equação 3.24) pode ser reescrita 

conforme apresentado a seguir. 
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   ∑   (     )   

 

   

 (3.26) 

3.4.1. Variância de krigagem ordinária 

Um dos motivos do grande sucesso da utilização da krigagem ordinária em problemas 

de avaliação de recursos minerais é pelo motivo do método ser o primeiro estimador a 

fornecer uma medida de incerteza. 

Essa incerteza é apresentada pela variância de krigagem (Equações 3.24 e 3.26). 

Entretanto, ao se analisar ambas as equações pode-se verificar que elas não relacionam todos 

os dados. São apenas uma combinação linear da variabilidade do ponto a ser estimado com as 

amostras. 

Assim, a variância de krigagem ou de estimativa não pode ser utilizada cegamente 

como uma ferramenta de medida da incerteza. É obvio que em pontos mais adensados de 

informação os valores da variância serão menores. Entretanto, a variância de krigagem 

também representa uma medida da distribuição geométrica das amostras ao redor do ponto a 

ser estimado. 

Ou seja, existe a possibilidade de diferentes arranjos de amostras fornecerem o mesmo 

valor de variância. Yamamoto (2013) apresenta um exemplo no qual tal situação ocorre 

(Figura 3.2). 

 

Figura 3.2. Diferentes localizações de pontos interpolados resultando em variâncias de krigagem iguais 

(Yamamoto, 2013). 
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No exemplo apresentado pelo autor, as variâncias das duas estimativas possuem o 

mesmo valor (1,072). Mas pode-se observar claramente que os valores da primeira estimativa 

possuem uma variabilidade bem menor que os valores da segunda estimativa. Entretanto o 

arranjo das amostras ao redor do ponto a ser estimado é bastante semelhante, proporcionando 

assim, um mesmo valor de variância. Isto se deve principalmente ao fato de que a variância de 

estimativa independe do valor das amostras. 

3.5. Estimativa pontual e estimativa por bloco 

Todas as equações apresentadas até então são para realizar a estimativa de um ponto. 

Entretanto, em projetos de mineração, é necessário conhecer o teor de um bloco de cubagem e 

não apenas de um ponto. 

O bloco de estimativa possui dimensões definidas de acordo com o adensamento das 

amostras, escala de produção e porte dos equipamentos de lavra. A Figura 3.3 é uma 

representação esquemática da geometria envolvida em uma estimativa pontual e uma 

estimativa de bloco. 

  
(a) (b) 

Figura 3.3. Representação esquemática da geometria de uma krigagem pontual (a) e uma krigagem de bloco (b). 

Para conseguir estimar os blocos de cubagem deve-se realizar a discretização do bloco 

em vários pontos. Esses pontos são avaliados individualmente conforme apresentado na 

Figura 3.3a. O valor assumido pelo bloco é a média dos valores estimados nos pontos de 

discretização (Figura 3.4).  
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Figura 3.4. Exemplo de krigagem de bloco com uma discretização de quatro pontos. 

A realização da média dos valores obtidos com a estimativa dos pontos de 

discretização já é realizada de forma automática pelos inúmeros softwares de estimativa 

disponíveis no mercado. 

Quando as dimensões do bloco no modelo de blocos não são muito grandes e os 

variogramas utilizados na estimativa possuem boa continuidade, não existem grandes 

diferenças entre a variância de estimativa pontual e blocos. Porém, com o aumento das 

dimensões do bloco, a diferença das variâncias torna-se considerável uma vez que a variância 

aumenta consideravelmente com o aumento das dimensões do bloco. 

3.6. Correção de ponderadores negativos 

Após a solução do sistema de equações de krigagem existe a possibilidade da presença 

de pesos negativos. Esses pesos não são desejáveis, uma vez que podem proporcionar o 

surgimento de teores negativos inexistentes. Visando solucionar tal problema, Rao e Journel 

(1997) propuseram um algoritmo para eliminação dos pesos negativos caso eles ocorram. 

O primeiro passo da solução proposta pelos autores é verificar a presença dos pesos 

negativos e, caso existam, obter o valor do maior peso negativo em módulo. 

       (  ) (3.27) 

Para encontrar o valor dos pesos corrigidos a constante obtida pela Equação 3.27 é 

adicionada a todos os pesos e, em seguida, são normalizados para retornar à soma dos pesos 

igual a 1. 
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∑ (    )
 
   

 (3.28) 

Com a utilização do método, o maior peso negativo é eliminado e os outros são 

preservados com a garantia de que seus sinais são positivos. 
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Capítulo 4 

 

 

4. SIMULAÇÃO GEOESTATÍSTICA 

A estimativa via krigagem é realizada minimizando-se a variância do erro de 

estimativa. Assim, pode-se concluir que a estimativa tem como objetivo oferecer a melhor 

estimativa possível não enviesada de um atributo.  

Entretanto, todo processo de estimativa proporciona uma variância inferior em relação 

aos dados originais. Essa redução de variabilidade é conhecida como suavização. Conforme 

citado por Goovaerts (1997), todos os algoritmos de interpolação tendem a suavizar a 

variabilidade espacial do atributo. Tal efeito caracteriza-se pela subestimativa de valores altos 

e superestimava de valores baixos. 

A suavização pode ser facilmente observada ao se comparar o histograma de um 

banco de dados e o resultado de sua estimativa por krigagem. O histograma dos dados 

estimados apresenta uma nítida redução da variância com o agrupamento dos valores próximo 

à média (Figura 4.1). Ou seja, valores baixos e altos não são reproduzidos na estimativa. 

 

Figura 4.1. Diferenças entre um histograma amostral com o histograma das estimativas por krigagem. 
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O efeito de suavização das estimativas, além de ser observado pelos histogramas, 

também pode ser verificado comparando-se o variograma das amostras com o variograma das 

estimativas conforme apresentado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Comparação do variograma das amostras com o variograma dos dados estimados por krigagem. 

Conforme apresentado por Olea (1999), a simulação foi a solução adotada para 

resolver o problema da suavização da krigagem. Porém, segundo o autor, o ganho na precisão 

global acarreta na redução da precisão local. Na realidade, as realizações dos cenários de 

simulação não estão isentos de erros na reprodução da realidade e, em média, seus erros são 

superiores aos da krigagem. 

Por isso, não se deve pensar na simulação como um método substituto para a 

krigagem, mas sim, como uma ferramenta de verificação da variabilidade e incerteza 

envolvida em uma estimativa por krigagem. Uma vez que a krigagem ainda é o melhor 

estimador não enviesado. 

Apresentada inicialmente por Matheron (1973), as técnicas de simulação estocástica 

condicional permitiram que a variabilidade e a incerteza envolvida na estimativa de depósitos 

minerais fossem quantitativamente avaliadas. 

A variância de krigagem, apresentada anteriormente, até meados da década de 80 era 

considerada uma boa medida de qualidade das estimativas (Diedrich, 2012). Entretanto, 

conforme mencionado no Capítulo 3, utilizar a variância de krigagem como parâmetro de 

incerteza das estimativas não é algo muito adequado. 

[...] Journel (1986) e, mais tarde, Brus e Gruijiter (1993) começaram 

a questionar o uso desse parâmetro como índice de qualidade das 

estimativas. Journel (1986) demonstrou que a variância de krigagem 

incorpora somente as características geométricas dos padrões de 
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amostragem, considerando exclusivamente o posicionamento espacial das 

amostras e o modelo de continuidade espacial associado (Diedrich, 2012, p. 

24). 

A simulação consiste em reproduzir as realizações do modelo da função aleatória, 

visto que cada uma dessas realizações representa uma porção da função de densidade 

acumulada. Ela poderá ser considerada condicional caso reproduza a distribuição univariada 

dos dados em suas posições e também a função de correlação espacial (variograma ou função 

covariância) entre as amostras. No caso de não reproduzir a distribuição univariada dos dados 

em suas posições será considerada como não condicional. 

O resultado de um único cenário de simulação não apresenta grandes contribuições. 

Porém, considerando múltiplas realizações do atributo amostral que foi reproduzido, é 

possível quantificar as incertezas sobre a distribuição espacial de atributos geológicos. 

Com início na década de 70, o conceito de simulação geoestatística não foi largamente 

explorado devido à alta exigência computacional necessária para sua aplicação. Contudo, com 

os avanços na tecnologia dos computadores, o interesse por esses métodos foi novamente 

despertado com a publicação de vários trabalhos propondo aplicação de inúmeros métodos de 

simulação geoestatística para variáveis contínuas e categóricas. 

Na indústria mineira, a aplicação de técnicas de simulação 

geoestatística é crescente. Essas técnicas têm sido usadas tanto nas fases de 

pré-viabilidade e/ou viabilidade econômica, quanto nas fases de 

planejamento de mina (longo e médio prazo) e de produção (curto prazo). 

Principalmente, as técnicas têm sido aplicadas em estudos de sensibilidade, 

que relacionam os parâmetros envolvidos (teores) e seus efeitos sobre o 

valor presente líquido (VPL) do empreendimento. Desde a exploração até o 

planejamento de longo e curto prazo, as medidas de risco podem melhorar 

drasticamente a tomada de decisão (Diedrich, 2012, p. 30-31). 

4.1. Correção da suavização da krigagem 

Segundo Deutsch e Journel (1992), a ausência de um componente do erro de 

estimativa (R(x0)) proporciona a suavização da krigagem. A equação apresentada a seguir 

mostra que o real valor de um determinado atributo em um ponto x0 pode ser escrito como a 

soma de sua estimativa com o erro de estimativa. 
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  (  )   
 (  )   (  ) (4.1) 

Assim, para se ter acesso a real variabilidade da função aleatória Z(x0), deve-se 

simular a função aleatória R(x0) inúmeras vezes e adicioná-la ao valor estimado. Cada l-ésimo 

valor simulado em cada um dos cenários de simulação pode ser escrito como sendo a soma da 

estimativa por krigagem do ponto com a l-ésima realização da função aleatória R(x0). 

   (  )   
 (  )   

 (  ) (4.2) 

Os métodos de simulação existentes procuram determinar aleatoriamente a 

componente de erro com base no conhecido método de Monte Carlo. Assim, como o processo 

é aleatório, as realizações serão diferentes entre si, mas honrando o histograma amostral e o 

modelo de variograma amostral. 

4.2. Métodos sequenciais de simulação 

Dentre os inúmeros métodos de simulação estocástica, os algoritmos dos métodos 

sequenciais de simulação são os mais utilizados para reproduzir a distribuição espacial e da 

incerteza de diferentes variáveis (Soares, 2001, p. 911). Essa maior utilização decorre de uma 

maior simplicidade de execução e eficiência. Uma vez que outros métodos, além de 

apresentarem uma utilização mais complexa, podem possuir restrições e/ou problemas nos 

resultados. 

O objetivo da simulação sequencial é a geração das várias realizações conjuntas de N 

variáveis aleatórias condicionadas ao conjunto de dados conhecidos {Z(xα), α = 1, ... , n} 

(Goovaerts, 1997). 

 {  (  )        }         (4.3) 

A simulação conjunta de Z em somente dois pontos x1 e x2 apresenta um conjunto de 

pares de realizações {Z
l
(x1), Z

l
(x2)}, l = 1, ... , L geradas por amostragem da função de 

distribuição acumulada condicional. 

  (           |( ))     * (  )      (  )     ( )+ (4.4) 

A Equação 4.4 conforme mostrado por Goovaerts (1997) pode ser escrita por uma 

forma mais genérica. 

  (           |( ))   (     |( ))      (     |(   )) (4.5) 
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Ou seja, a função de distribuição acumulada condicional é sempre atualizada pelo 

posterior valor simulado e os n pontos amostrais. Assim, a Equação 4.5 pode ser escrita como 

sendo o produto de N funções de distribuição acumulada condicional determinadas 

sequencialmente. 

  (               |( ))   (     |( )) 

                                                                (      (   )) 
                                   

                                                                                   (          (     )) 
                                                                          (      (     )) 

                                                                          ∏ (      (     ))

 

   

 

(4.6) 

Com isso, a Equação 4.6 sintetiza a fundamentação teórica dos métodos sequenciais de 

simulação estocástica, no qual, cada simulação gera um novo ponto que por sua vez é 

utilizado para atualizar a função de distribuição acumulada condicional. 

O principal e mais utilizado método de simulação sequencial empregado na 

modelagem de depósitos é o método de simulação sequencial gaussiana (SGS), devido sua 

simplicidade, flexibilidade e razoável eficiência (Deutsch, 2002, p. 162). 

4.2.1. Simulação sequencial gaussiana (SGS) 

A aplicação da simulação sequencial para funções aleatórias multigaussianas 

denomina-se de simulação sequencial gaussiana. Considerando a simulação de N variáveis 

aleatórias {Z(xi), i = 1, ... , N} localizadas sobre os nós de uma malha regular e condicionadas 

ao conjunto de n pontos de dados {Z(xα), α = 1, ... , n}, uma realização de SGS é obtida 

conforme será apresentado a seguir. 

Primeiramente, antes de qualquer procedimento, a distribuição da variável Z(x) deve 

ser transformada para uma distribuição normal conforme apresentado na Equação 4.7. 

  ( )   ( ( )) (4.7) 

onde φ é a função de transformação para uma distribuição normal como média nula (E[Y(x)] = 

0) e variância unitária (Var [Y(x)] = 1).  

Um exemplo de transformação para uma distribuição normal é apresentado na Figura 

4.3. A transformação é realizada classificando-se os dados em ordem crescente e adicionando 
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a cada valor uma frequência simples igual a 1/(n + 1), no qual n representa o número total de 

dados. De posse das novas frequências simples, basta acumulá-las para poder relacionar o 

valor da variável com o escore da distribuição normal. 

 

Figura 4.3. Transformação gráfica de um conjunto de dados de Cd para distribuição normal (Goovaerts, 1997). 

Após a obtenção dos dados em uma distribuição normal, deve-se realizar o cálculo dos 

variogramas experimentais, uma vez que os dados normalizados podem apresentar uma 

variabilidade diferente dos dados iniciais e consequentemente diferentes variogramas. O 

procedimento é o mesmo realizado em uma estimativa por krigagem, deve-se encontrar os 

variogramas nas três principais direções e realizar o ajuste por modelos teóricos. 

A normalização da distribuição amostral não garante que o modelo da função aleatória 

seja multinormal. Esse procedimento garante apenas a normalidade univariada da distribuição 

e, o método SGS necessita que os dados possuam uma normalidade multivariada. A 

verificação da hipótese multinormal para três ou mais pontos é inviável na prática. Assim, é 

realizado apenas o teste de binormalidade e caso esse teste seja positivo aceita-se a hipótese 

de multigaussianidade dos dados. 

Existem inúmeros testes para verificação de binormalidade. A expressão a seguir 

apresenta um possível teste. 

   ( )

√  ( )
 
 

√ 
 (4.8) 

onde γ1 representa o madograma e γ2 o variograma. 

O madograma apresentado na equação anterior nada mais é que um variograma sem 

aplicar o quadrado na diferença entre o valor do atributo analisado com o valor do atributo 

distante pelo vetor h. 
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  ( )  

 

  ( )
∑, ( )   (   )-

 ( )

 (4.9) 

Depois de feita a transformação dos dados e a confirmação da hipótese de 

binormalidade, a simulação já pode ser realizada para a variável transformada Y(x). O que 

diferencia um cenário simulado de outro é o caminho de simulação. Para cada simulação é 

gerado um caminho aleatório entre os nós a serem estimados (Figura 4.4). 

Assim, a metodologia da simulação é proceder aos nós da sequência definida pelo 

caminho aleatório do cenário e selecionar os n pontos de dados mais próximos, incluindo-se, 

nesse conjunto, os pontos amostrais e os nós previamente simulados. Com isso, faz-se a 

estimativa do nó pelo método de krigagem simples. 

  

   

Figura 4.4. Disposição de um grupo de amostras e nós de uma malha regular a serem simulados juntamente com 

disposição de três possíveis caminhos de simulação. 

O valor estimado por krigagem simples é obtido pela seguinte equação. 

 
  (  )  ∑  

   (  )

 

   

 (4.10) 

E a variância de krigagem simples é apresentada na equação a seguir. 

 
  (  )   ( )  ∑  

   (     )

 

   

 (4.11) 
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O valor obtido com a krigagem simples pela Equação 4.10 ainda não é o valor 

simulado, pois ainda falta adicionar a componente do erro conforme mencionado na 

conceituação da simulação. 

Para encontrar a componente do erro deve-se extrair um escore da função de 

densidade acumulada aleatoriamente sorteando um número entre 0 e 1 e, multiplicar esse 

escore com o desvio padrão de krigagem simples. Uma distribuição normal teórica possui 

seus escores variando de -∞ a +∞, entretanto na prática, os escores de funções normalizadas 

não possuem essa característica. 

O valor simulado corresponde à soma do valor estimado por krigagem simples com a 

componente de erro obtida com a multiplicação do desvio padrão de krigagem simples e o 

escore sorteado. Por fim, o valor simulado é adicionado à função de densidade acumulada e o 

algoritmo é repetido para os próximos nós da sequência definida pelo caminho aleatório, até 

que todos os nós da malha regular sejam simulados. 

Ao final da simulação sequencial gaussiana, os valores simulados estão no domínio de 

Gauss. Assim, para que esses dados possam ser utilizados, deve-se retorná-los para sua escala 

original através da função inversa de transformação. 

  ( )     ( ( )) (4.12) 

Alguns autores propõem algumas modificações na SGS para que a krigagem ordinária 

possa ser utilizada como método de estimativa. Entretanto, o método foi proposto com a 

utilização da krigagem simples e, atualmente, é mais utilizado com esse método. 

Caso a simulação seja realizada em um modelo de blocos geológico, ao término do 

procedimento, cada bloco não possuirá apenas um teor conforme apresentado no capítulo de 

estimativa, mas sim, vários teores correspondentes aos inúmeros cenários de simulação. Esses 

teores utilizados individualmente não possuem nenhuma utilidade, mas em conjunto podem 

ser utilizados para mensurar a incerteza envolvida no teor obtido pela estimativa por krigagem 

ordinária por exemplo. A Figura 4.5 apresenta como a incerteza de uma estimativa pode ser 

verificada com a utilização da simulação (Peroni, 2002). 
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Figura 4.5. Utilização da simulação para verificar a incerteza de estimativa (Peroni, 2002). 

Outro exemplo de utilização da simulação é apresentado por Dimitrakopoulos (2013). 

Em seu trabalho, o autor demonstra como a simulação pode ser utilizada para avaliar o risco 

envolvido ao assumir o valor presente líquido (VPL) de uma cava obtida com a otimização de 

um modelo de blocos krigado. A Figura 4.6 apresenta a validação da cava e demonstra como 

esse tipo de análise pode ser útil para classificar uma cava como um cenário otimista ou 

pessimista. Nessa análise a curva contendo o valor do VPL para cada cava aninhada da 

otimização é comparada com as curvas das cavas obtidas com os cenários de simulação. 

 

Figura 4.6. Comparação das cavas obtidas na otimização do modelo estimado por krigagem ordinária com os 

modelos simulados (Dimitrakopoulos, 2013). 
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Capítulo 5 

 

 

5. PLANEJAMENTO DE LAVRA A CÉU ABERTO 

Frequentemente geólogos e engenheiros de minas se deparam com um problema 

rotineiro, como delimitar o corpo mineral além de como avaliar a quantidade e qualidade das 

variáveis analisadas. Vários métodos são utilizados para definir os limites de um dado corpo 

mineral. Atualmente, a representação e discretização por um modelo de pequenos blocos 

conceituais é o método mais utilizado (Kim, 1978). Saydam & Yalcin (2002) comentam que 

atualmente as atividades de planejamento de lavra se iniciam com a criação de um modelo de 

blocos e envolve a determinação de: 

i. Se um bloco do modelo deve ser lavrado ou não; 

ii. Se for lavrado quando deve acontecer; 

iii. Uma vez lavrado então, quando deverá ser enviado ao processo de concentração. 

Quando combinadas dentro do contexto global do modelo de blocos, as respostas dos 

itens citados definem a progressão anual da cava e o fluxo de caixa advindo da extração do 

minério (Dagdalen, 2001). 

5.1. Modelo de blocos 

Um modelo pode ser simplesmente definido como uma simplificação da realidade 

(Booch et al., 1999), ou de uma forma mais detalhada, como uma representação do contexto 

de um problema a ser resolvido, construído com foco nas variáveis de interesse e abstraindo 

as variáveis que não sejam relevantes para a solução do problema (Rumbaugh, 1991). 
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O modelo de blocos é a base para projetos de planejamento de lavra. Este modelo 

divide o corpo de minério juntamente com o estéril em um conjunto de blocos organizados de 

forma sistemática no espaço. A Figura 5.1 ilustra um exemplo de modelo de blocos 

apresentando a disposição dos blocos dentro de uma malha regular. 

 

Figura 5.1. Exemplo de modelo de blocos. 

Em um modelo de blocos são armazenados os seguintes parâmetros técnicos do 

depósito: coordenadas, teores estimados, densidade, umidade, recuperação além de 

informação sobre interpretações geológicas dos furos de sonda. Incorporando essas 

informações aos parâmetros econômicos (preço de venda do produto e custos de lavra e 

beneficiamento) torna-se possível encontrar o valor de cada bloco através da utilização de 

uma função benefício. 

Essa função atribui a cada bloco do modelo um valor líquido (positivo ou negativo) 

considerando as receitas e descontando os custos. Assim, o modelo valorizado 

economicamente é a base para os métodos computacionais ou algoritmos de otimização de 

cava a céu aberto. 

À primeira vista, seria correto pensar que o modelo deve cobrir apenas a zona 

mineralizada para um menor gasto de memória. Entretanto, deve-se estender esse modelo em 

regiões estéreis, pois provavelmente a cava matemática calculada pelo algoritmo de 

otimização também se desenvolverá nas porções de estéril para justificar o aprofundamento 

nas zonas de alto valor econômico. 
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5.2. Otimização de cava 

Atualmente vários trabalhos empenham-se no desenvolvimento de métodos para 

construção da chamada cava ótima. Uma cava pode ser considerada ótima quando apresenta 

máxima lucratividade, maior valor presente líquido ou maior aproveitamento dos recursos 

minerais (Peroni, 2002). 

Vários algoritmos foram desenvolvidos com o objetivo de alcançar as características 

citadas acima para que a cava seja considerada ótima. Entretanto, a técnica dos cones 

flutuantes (Pana & Carlson, 1966) e o algoritmo de Lerchs-Grossmann (Lerchs & Grossmann, 

1965) foram os métodos que alcançaram a maior popularidade e consequente implementação 

computacional. 

O algoritmo de Lerchs-Grossmann (LG), desde a data de sua criação (1965), é 

considerado o único algoritmo que realmente fornece uma solução ótima para uma cava a céu 

aberto. Atualmente, vários autores têm desenvolvido métodos alternativos para solucionar 

problemas (redução do número de arcos) do algoritmo de LG quando o modelo analisado 

possui um grande número de blocos.  

Para que seja possível realizar um planejamento de produção, a geração de uma cava 

final (ótima ou não) é o primeiro passo a ser considerado. A Figura 5.2 apresenta uma cava 

final vista em uma seção vertical. 

 

Figura 5.2. Exemplo de uma cava final em uma seção vertical. 

Todos os algoritmos de otimização necessitam de um modelo de blocos no qual é 

atribuído um benefício líquido (de ganho ou de perda) a cada bloco. Assim, como esse 

benefício é função do preço do minério e dos custos de processo, ele se tornará desatualizado 
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com o passar do tempo devido às alterações dos preços ou custos. Por isso, uma cava final, 

apesar do nome, não pode ser considerada como um estudo definitivo, mas sim, um projeto 

dinâmico influenciado pelo conhecimento geológico, alteração de parâmetros geotécnicos, 

variações nos parâmetros econômicos, aspectos tecnológicos e ambientais (Candido, 2012). 

A forma e o tamanho da reserva de minério juntamente com a quantidade de estéril a 

ser removido são limitados pela cava final (Wright, 1990). Portanto, qualquer alteração em 

fatores econômicos e/ou restrições de produção pode alterar consideravelmente o tamanho e 

forma da cava. Com um aumento do preço de venda do produto, por exemplo, poderia ser 

viável a expansão da cava caso os fatores de custos se mantivessem constantes (Hustrulid & 

Kuchta, 1995). 

A escolha do ângulo global de talude é um importante fator a ser considerado na 

geração de uma cava final. Ao se elevar o ângulo de talude final, ocorre uma redução do 

volume de estéril a ser removido e, consequentemente, uma redução nos custos de extração. 

Entretanto essa redução dos custos também promove uma redução na segurança da mina e, 

portanto, a escolha do ângulo utilizado deve ser baseada em uma série de estudos geotécnicos.  

5.3. Função benefício 

O benefício de cada bloco, como dito anteriormente, é o resultado da diferença entre 

as receitas e os custos. A receita está relacionada à quantidade da substância de interesse 

contida no bloco ao passo que os custos variam entre o bloco ser minério ou estéril. 

Para o bloco de minério os principais custos são: extração, transporte, beneficiamento, 

movimentação dos produtos, transporte rodoviário e/ou ferroviário, administração, meio 

ambiente, porto e despesas de venda. Já os blocos de estéril possuem custo de extração, 

remoção e deposição.  

Os custos são divididos em custos fixos e variáveis. Os custos variáveis afetam 

principalmente as etapas de perfuração, desmonte, carregamento e transporte. Esses custos 

podem ser incrementados caso exista uma grande diversidade de materiais a serem 

manipulados. Essas diversidades são em termos de abrasividade, resistência mecânica ou 

outras características que diferenciem o desgaste e o consumo de insumos necessários para a 

remoção do material. 
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Deve-se, ao elaborar uma função benefício, tentar retratar todas as fases de 

desenvolvimento do produto, na qual devem ser inseridos custos fixos e variáveis, além de 

receitas obtidas pela comercialização do produto. Por isso, o grau de sofisticação da função 

benefício depende de condicionantes inerentes ao projeto. Uma simplificação da função 

benefício proposta por Halatchev (1999) é apresentada nas Equações 5.1 e 5.2. 

    ,                 -   (5.1) 

 

    [(   )  (  )  (  )  (  )  (  )]   (5.2) 

onde: 

Fb: benefício do bloco (U$/t); 

V: valor do produto final (U$); 

R: recuperação do bloco; 

Cl: custo de lavra (U$); 

Cr: custo de recuperação ambiental (U$); 

Cp: custo de processo do bloco (U$); 

Cg: custos gerais (administração, vendas etc.) (U$); 

t: tonelagem lavrada (t). 

Os blocos classificados como estéril normalmente possuem benefício negativo, uma 

vez que o estéril não promove nenhuma renda. Já os blocos de minério ou blocos que contém 

estéril e minério podem possuir benefício menor que zero, igual a zero ou maior que zero, 

dependendo da quantidade de minério contido no bloco. 

O valor presente líquido de um bloco (valor do bloco descontado no tempo) é um 

parâmetro de grande importância, pois conhecer quando o bloco será minerado e enviado ao 

processo é tão importante quanto saber se o bloco será minerado ou não, uma vez que, um 

bloco com alto benefício proporciona uma receita presente líquida bem abaixo de seu 

benefício se a sua lavra for adiada por muito tempo. 

5.4. Sequenciamento de lavra 

Halatchev (2002) comenta que do ponto de vista tecnológico o sequenciamento de 

lavra está diretamente relacionado a dois fatores – o espaço e o tempo.  
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De posse da cava final, o próximo estágio é determinar uma sequencia adequada de 

extração dos blocos, ou seja, como a mina será desenvolvida. Durante esse sequenciamento de 

lavra torna-se possível determinar a vida útil da mina pela razão da produção requerida. Sabe-

se que a cava ótima fornece a máxima lucratividade, entretanto essa cava não é lavrada de 

uma só vez. Assim, existem inúmeras formas de se realizar o sequenciamento tendo como 

cava final a cava gerada na otimização. 

Técnicas de pesquisa operacional são bastante aplicadas para encontrarem rapidamente 

a sequência ótima de extração para as premissas requeridas. Dessa forma, durante o processo 

de sequenciamento de lavra a cava final é dividida em vários avanços operacionais 

(pushbacks ou fases) que posteriormente são divididos ano a ano (Figura 5.3). Durante a fase 

de sequenciamento, é planejada a estratégia de extração, ou seja, se a produção de minério, os 

teores e a relação estéril/minério (REM) serão crescentes, decrescentes ou constantes durante 

os anos de operação. 

 

Figura 5.3. Exemplo de uma cava final dividida em várias fases de operação (Hustrulid & Kuchta, 1995). 

Alguns autores dividem o planejamento em três etapas: longo, médio e curto prazo. Já 

Couzens (1979) defende a existência de dois tipos de planejamento:  

i. Operacional ou planejamento de curto prazo: necessário para o funcionamento de uma 

mina em operação. Realiza o planejamento das pilhas que alimentam a usina de 

beneficiamento; 

ii. Planejamento de produção de longo prazo: Realiza estudos de viabilidade econômica, 

avaliação de reservas e definição de cava final, elementos determinantes no processo 

de tomada de decisão. 



53 

 

Sendo dividido em duas ou três etapas, o planejamento é fundamental para qualquer 

empresa, independente do tipo de mineralização, ou seja, essas etapas de planejamento devem 

ser realizadas de forma sequencial, no qual, primeiramente dá-se valor ao empreendimento, 

posteriormente orienta-se as decisões de avanço e, por fim, coloca-se em prática os planos 

dentro da realidade operacional do empreendimento. 

5.5. Planejamento de longo prazo 

Definir os limites lavráveis do depósito, determinar as reservas com capacidade 

técnica, econômica e ambiental de extração disponíveis são os objetivos do planejamento de 

longo prazo. Assim, como resultado dessa etapa, obtém-se a configuração da cava final, a 

extensão dos limites de lavra, a interação com os limites legais, minerários ou superficiários 

além da definição da localização de infraestruturas de superfície. 

O planejamento de longo prazo deve elaborar a estratégia de lavra e operação, visando 

maximizar o retorno financeiro para os investidores, minimizar o risco para os investidores 

além de maximizar a vida útil da mina. 

Quando é considerada a etapa de planejamento de médio prazo, seus objetivos são 

parecidos com os de longo prazo só que em uma escala de tempo menor, ou seja, busca-se 

dividir os avanços de lavra contidos nos limites estratégicos definidos no plano anterior em 

etapas menores. Geralmente aplica-se o planejamento de médio prazo sobre projetos em 

andamento, pois ele é utilizado como diretriz para um a cinco anos de operação. 

5.6. Planejamento de curto prazo 

No planejamento de curto prazo deve-se integrar os aspectos operacionais aos planos 

definidos no item anterior. Planos de curto prazo são tipicamente referidos a períodos 

semestrais, trimestrais, mensais, semanais e dependendo do grau de detalhamento até mesmo 

diário. O planejamento de curto prazo busca fornecer um material mais homogêneo para 

minimizar a variabilidade dos teores das pilhas de homogeneização, evitando assim, custos de 

penalização por não atingir misturas com as especificações desejadas (Kumral & Dowd, 

2002). 
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Para que o planejamento de curto prazo seja efetivo deve-se buscar que o planejado 

e/ou pilha de homogeneização satisfaça de forma simultânea os seguintes objetivos: 

i. Minimizar os desvios da tonelagem requerida para cada período; 

ii. Minimizar os desvios dos objetivos específicos da mistura; 

iii. Minimizar as flutuações de teor na alimentação da planta; 

iv. Maximizar a vida útil da mina. 
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Capítulo 6 

 

 

6. DETERMINAÇÃO DA INCERTEZA GEOLÓGICA 

Visando o cumprimento do objetivo proposto pela dissertação, incorporar a incerteza 

geológica em um modelo de blocos por meio da utilização da simulação geoestatística, foi 

utilizado um banco de dados de um depósito de cobre. 

Tanto a descrição como o detalhamento dos dados não foram autorizados pela empresa 

proprietária dos mesmos. Assim, antes da utilização dos dados foram realizadas algumas 

alterações em seus valores e disposição espacial para que não reflitam a realidade. 

Os tópicos seguintes apresentam os passos realizados para quantificar a incerteza de 

estimativa e sua posterior utilização no planejamento de lavra. 

6.1. Exploração dos dados 

O banco de dados utilizado no desenvolvimento da metodologia do trabalho 

corresponde a um conjunto de amostras de sondagem. Os dados são constituídos por 8931 

amostras distribuídas em um total 229 furos. Na Figura 6.1 é apresentada a localização das 

bocas dos furos no terreno juntamente com as dimensões de cobertura da malha de sondagem. 

Os furos de sonda estão distribuídos em uma malha regular 50 x 40 m rotacionada 45° 

no sentido anti-horário apresentando setores de amostragem preferencial. A malha de 

perfuração cobre aproximadamente 950 metros na direção leste e 730 metros na direção norte 

(Figura 6.1). 
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Figura 6.1. Disposição espacial dos furos de sondagem em planta. 

Os furos apresentam variadas profundidades e orientações. Furos com pequenas 

profundidades a furos com mais de 300 metros de comprimento estão presentes no banco de 

dados. A inclinação é em grande maioria para N45E, porém também ocorre a presença de 

furos verticais e furos com um mergulho a S45W. Em média o mergulho dos furos inclinados 

é de 60°. 

A disposição em profundidade das amostras pode ser observada pela vista W-E 

apresentada na Figura 6.2. A ilustração também serve para confirmar o mergulho preferencial 

para NE e a presença dos furos verticais e furos com inclinação contrária a maioria das 

amostras. 

 

Figura 6.2. Vista W-E das amostras de sondagem. 
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Na Figura 6.3 são apresentados os sólidos do modelamento geológico realizados com 

a utilização do software Datamine Studio 3. Eles representam os limites físicos da 

mineralização e são utilizados na identificação dos blocos que pertencem ao modelo de 

minério. 

 

Figura 6.3. Modelo geológico do depósito de cobre visto em perspectiva. 

6.2. Análise estatística dos dados 

As 8931 amostras estão regularizadas em compostas de dois metros de comprimento. 

Assim, a etapa de regularização de amostras não foi necessária para realizar a análise 

estatística das informações presentes no banco de dados. 

O banco de dados possui informação do teor de cobre (em %) e densidade de cada 

uma das amostras. Nem todas as amostras apresentam as duas informações. O teor de cobre 

possui um maior número de amostras que a densidade. A Tabela 6.1 apresenta a quantidade 

de dados de cada uma das informações juntamente com outras informações das duas 

distribuições (Cu e densidade). 

Tabela 6.1. Descrição da informação contida no banco de dados. 

Campo n° dados min máx média variância 

Cu 8.917 0,005 20,99 1,12 3,31 

d 6.529 1,59 4,39 2,86 0,04 
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Os histogramas das duas distribuições são apresentados nas figuras 6.4 e 6.5. O 

histograma dos dados de cobre apresenta uma assimetria negativa (característica em dados de 

Cu ou Au). Ou seja, existe uma maior quantidade de baixos teores em relação a altos teores. 

 

Figura 6.4. Histograma dos dados de Cu. 

Já o histograma dos dados de densidade apresenta um comportamento bem próximo de 

uma distribuição normal. 

 

Figura 6.5. Histograma dos dados de densidade. 

Verificando-se o gráfico de dispersão (scatterplot) dos valores de cobre com as 

densidades das amostras é possível observar que os valores possuem certa relação (Figura 

6.6). A correlação entre as duas variáveis é mediana, uma vez que o coeficiente de correlação 

encontrado foi de 0,52. Ou seja, existe certa tendência que valores altos de densidade estão 

relacionados a altos valores de cobre. 
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Figura 6.6. Gráfico de dispersão (scatterplot) dos valores de Cu e densidade. 

6.3. Análise variográfica dos dados 

A continuidade espacial foi avaliada tanto para os dados de cobre como para a 

densidade. Devido à presença dos valores de densidade das amostras, elas foram estimadas 

por krigagem ordinária nos blocos de minério juntamente com os teores de cobre. 

Por possuírem diferentes distribuições, e consequentemente, diferentes variabilidades, 

as duas variáveis apresentaram diferentes direções de maior continuidade. Os parâmetros 

utilizados no cálculo dos variogramas experimentais do cobre são apresentados na Tabela 6.2. 

Tabela 6.2. Parâmetros utilizados no cálculo dos variogramas experimentais nas principais direções do cobre. 

Continuidade Az 
nº Lag Lag Tol 

Dip Band 
lags dist tol ang 

Maior 125° 6 34 m 17 m 22,5° 20° 45 m 

Intermediária 215° 6 34 m 17 m 22,5° 0° 45 m 

Menor  125° 20 2 m 1 m 22,5° 110° 1 m 

Por ser um depósito de pequenas extensões laterais e considerável profundidade, os 

variogramas não obtiveram grandes alcances. Por possuir uma maior continuidade, o 

variograma vertical foi utilizado na obtenção do efeito pepita. O valor encontrado de efeito 

pepita no variograma vertical juntamente com o número de estruturas e participação das 

mesmas foi utilizado no modelamento dos variogramas nas principais direções. 

Os variogramas experimentais normalizados dos dados de cobre obtidos com a 

utilização dos parâmetros citados são apresentados na Figura 6.7 juntamente com o ajuste 

pelo modelo matemático nas três principais direções. 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 6.7. Variogramas experimentais normalizados de cobre modelados nas três principais direções: (a) maior 

continuidade, (b) continuidade intermediária e (c) menor continuidade ou vertical. 

Os três variogramas foram modelados com anisotropia geométrica, sem a presença de 

anisotropia zonal. Ou seja, os três variogramas possuem o mesmo patamar e se diferenciam 

pelos alcances em cada uma das direções. 

Devido a grande diferença existente entre valores mínimos e máximos de cobre não 

foi possível obter bons variogramas experimentais com a utilização de todo o banco de dados. 

As poucas amostras de altíssimo teor quando comparadas com amostras de baixo teor 

resultavam em valores bastante altos de variograma para distâncias pequenas, sendo bastante 

difícil de encontrar um bom variograma para ser modelado. 

Para resolver esse problema, amostras com valores superiores a 3% de cobre foram 

mascaradas, ou seja, não consideradas no cálculo dos variogramas experimentais. Esse corte 

foi de grande ajuda na obtenção dos variogramas experimentais e não proporcionou uma 

grande alteração no banco de dados inicial, uma vez que mesmo com o corte 

aproximadamente 91% das amostras permaneceram no cálculo dos variogramas.  

Os variogramas foram modelados com duas estruturas exponenciais. Os tipos e 

alcances de cada uma das estruturas dos modelos matemáticos obtidos com o ajuste dos 

variogramas experimentais nas três direções são apresentados na tabela 6.3. 
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Tabela 6.3. Parâmetros dos modelos matemáticos obtidos com o ajuste dos variogramas experimentais dos 

dados de cobre. 

Direção 
Efeito 

Model 1 
Contrib Alcance 

Model 2 
Contrib Alcance 

pepita model 1 model 1 model 2 model 2 

Maior 

0,10 

exp 

0,89 

15,0 m exp 

0,01 

80,0 m 

Intermediária exp 7,0 m exp 48,0 m 

Menor exp 6,0 m exp 28,0 m 

Para as amostras de densidade não foi encontrada uma direção principal de 

continuidade no plano horizontal. Por isso, foi utilizado o variograma em todas as direções 

(omnidirecional) para representar a variabilidade no plano horizontal e o variograma vertical 

para a direção vertical. 

Os parâmetros utilizados no cálculo dos variogramas experimentais da densidade são 

apresentados na Tabela 6.4. 

Tabela 6.4. Parâmetros utilizados no cálculo dos variogramas experimentais nas principais direções para 

densidade. 

Direção Az 
n° Lag Lag Tol 

Dip Band 
lags dist tol ang 

Horizontal - 15 50 m 25 m 90° 0° 45 m 

Vertical  0° 20 2 m 1 m 22,5° 90° 1 m 

Os variogramas experimentais (omnidirecional e vertical) encontrados para as 

amostras de densidade são apresentados na Figura 6.8. 

  
(a) (b) 

Figura 6.8. Variogramas experimentais da densidade para o (a) plano horizontal e (b) vertical. 

O modelo matemático utilizado no ajuste dos variogramas experimentais da densidade 

possui três estruturas exponenciais. Os parâmetros utilizados no ajuste variográfico da 

densidade são apresentados na tabela 6.5. 
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Tabela 6.5. Parâmetros dos modelos matemáticos obtidos com o ajuste dos variogramas experimentais das 

amostras de densidade. 

Direção 
Efeito 

Model 1 
Contrib Alcance 

Model 2 
Contrib Alcance 

Model 3 
Contrib Alcance 

pepita model 1 model 1 model 2 model 2 model 3 model 3 

Horz 
0.01 

exp 
0.49 

10,0 m exp 
0.04 

45,0 m exp 
0.37 

95,0 m 

Vert exp 5.0 m exp 150.0 m exp 300,0 m 

Mesmo com o patamar do variograma vertical experimental sendo inferior a variância 

dos dados, o variograma foi modelado com a utilização de uma terceira estrutura de longo 

alcance para não inserir o efeito de anisotropia zonal. 

6.4. Validação cruzada 

Antes de utilizar os modelos variográficos obtidos no item anterior deve-se realizar 

sua validação, e assim, verificar se eles realmente estão representando a variabilidade espacial 

dos dados que serão estimados. Esse procedimento, chamado de validação cruzada, consiste 

na estimativa de cada uma das amostras utilizando as próprias amostras e as mesmas 

estratégias que serão utilizadas na estimativa. 

Com essa validação, o modelo variográfico e a estratégia de busca das amostras são 

localmente checados. As Figuras 6.9 e 6.10 apresentam, respectivamente, os histogramas 

originais comparados com os provenientes das estimativas para os valores de Cu e densidade. 

  
(a) (b) 

Figura 6.9. Comparação dos histogramas das amostras de cobre (a) originais e (b) estimadas. 
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(a) (b) 

Figura 6.10. Comparação dos histogramas das amostras de densidade (a) originais e (b) estimadas. 

Os histogramas das amostras estimadas apresentaram, como já esperado, um pequeno 

efeito de suavização. Entretanto, não apresentaram nenhuma anomalia absurda em relação aos 

dados amostrais. 

Os gráficos de dispersão entre quantis das amostras originais e amostras estimadas 

servem para apresentar o correto funcionamento da estimativa das amostras. Na Figura 6.11 

são ilustrados os gráficos de dispersão entre quantis para o cobre e a densidade. Em ambos os 

casos os pontos ficaram bem ajustados a bissetriz do gráfico, indicando uma proximidade 

entre amostras e valores estimados. 

  
(a) (b) 

Figura 6.11. Dispersão entre quantis das amostras originais com as amostras estimadas para (a) cobre e (b) 

densidade. 

Uma outra maneira de verificar os resultados da validação cruzada é através das 

nuvens de dispersão (Figura 6.12). Nesses gráficos, assim como nos anteriores, os valores 

estimados são confrontados com os valores reais, porém sem o agrupamento dos pontos em 

classes. Nesse método todas as amostras são plotadas e espera-se que a nuvem de 

agrupamento das amostras localize-se o mais próximo da primeira bissetriz. Devido a uma 
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maior variabilidade os valores de cobre dispersaram-se mais da bissetriz em relação à 

densidade. 

  
(a) (b) 

Figura 6.12. Nuvem de dispersão entre as amostras originais com as amostras estimadas para (a) cobre e (b) 

densidade. 

Outro aspecto bastante interessante de se observar na validação cruzada é o 

comportamento da diferença entre o real valor da amostra com o valor estimado. Ao construir 

os histogramas da diferença entre o valor real e estimado pode-se observar que esse erro de 

estimativa possui exatamente o comportamento esperado na formulação matemática da 

krigagem ordinária. Ou seja, satisfaz a condição de não viés, no qual a diferença entre o valor 

real e o valor estimado, em média, é nulo (Figura 6.13). 

  
(a) (b) 

Figura 6.13. Histogramas da diferença entre o real valor da amostra com o valor estimado para os dados de (a) 

cobre e (b) densidade. 

6.5. Estimativa de teores 

O primeiro passo para a estimativa dos teores de Cu e densidades foi a criação do 

modelo de blocos do modelo de minério. Para isso, os sólidos da Figura 6.3 foram 

preenchidos com blocos com dimensões de 10 x 10 x 16 metros nas direções x, y e z 



65 

 

respectivamente. A Figura 6.14 apresenta o modelo de blocos do corpo de minério em uma 

seção W-E do terreno. 

 

Figura 6.14. Seção W-E apresentando os blocos do modelo de minério. 

O modelo é composto por um total de 33.807 blocos. E a estimativa por krigagem 

ordinária das duas variáveis foi realizada com a utilização de elipsoides de busca. Os quais 

foram criados com as orientações e alcances dos variogramas de cada uma das variáveis. 

Esses elipsoides locomovem-se bloco a bloco selecionando as amostras que serão utilizadas 

na estimativa de cada um dos blocos. 

Para que o bloco fosse estimado, foi considerado um mínimo de quatro amostras e um 

máximo de dezesseis amostras. Ou seja, caso o elipsoide posicionado no centroide do bloco 

englobe uma quantidade maior que dezesseis amostras, apenas as dezesseis mais próximas 

(em relação à distância estrutural) serão utilizadas. 

Devido às restrições de estimativa citadas acima, alguns blocos não foram estimados. 

Para resolver esse problema e obter uma estimativa para todos os blocos o número mínimo de 

amostras foi reduzido para duas amostras e as dimensões dos elipsoides multiplicadas 

respectivamente pelos fatores 1,3 e 10. Ou seja, um bloco não estimado na primeira tentativa 

possui mais duas chances de ser estimado. 

Quanto mais próximas as amostras estão do bloco a ser estimado, melhor é o resultado 

obtido com a estimativa do mesmo. Assim, conhecendo-se o elipsoide utilizado na estimativa 

de cada um dos blocos foi possível realizar a classificação de recursos do depósito em blocos 

medidos, indicados e inferidos. Como os elipsoides do cobre e da densidade possuem 
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diferentes dimensões e orientações, um mesmo bloco poderia ter diferentes classificações de 

recurso para cobre e densidade. Devido a uma maior quantidade de dados, o elipsoide do 

cobre foi utilizado para classificar os blocos. A relação do número de blocos em cada uma das 

classificações de recurso é apresentada na Tabela 6.6. 

Tabela 6.6. Número total de blocos presentes em cada uma das classificações de recurso. 

Recurso n° de blocos 

Medido 24.046 

Indicado 4.401 

Inferido 5.360 

6.6. Validação da estimativa 

A etapa de estimativa nem sempre é realizada apenas uma única vez. Na maioria dos 

casos é realizada iterativamente até que produza resultados condizentes com a realidade e 

dados amostrais. Entre os possíveis problemas encontrados na obtenção de uma boa 

estimativa podem-se citar erros na modelagem variográfica, erros no dimensionamento dos 

elipsoides e rigidez nos critérios de seleção de amostras para estimativa. 

A primeira validação que deve ser realizada após um processo de estimativa é a 

validação visual. Assim, deve-se verificar os blocos estimados seção a seção buscando algum 

tipo de inconsistência. Os blocos não podem possuir valores bastante anômalos às amostras 

que os cercam. Blocos com valores fora do intervalo esperado indicam problemas de 

estimativa. 

6.6.1. Comparação das médias 

Como o modelo não apresentou nenhum problema na validação visual, o próximo 

passo foi checar o comportamento das médias globais estimadas em relação às médias 

desagrupadas dos dados amostrais. 

Na tabela 6.7 é apresentada a comparação entre as médias obtidas com a estimativa e 

as médias amostrais desagrupadas. Como procedimento de desagrupamento foi utilizado o 

método das células. 
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Tabela 6.7. Comparação das médias amostrais desagrupadas e estimadas. 

Variável 
Média Média 

desagrupada estimada 

Cu (%) 1,11 1,17 

d (t/m³) 2,86 2,84 

 Nas Figuras 6.15 e 6.16 é apresentada a comparação entre os histogramas das 

distribuições das amostras desagrupadas e os blocos estimados para as variáveis cobre e 

densidade respectivamente. 

  
(a) (b) 

Figura 6.15. Histogramas dos dados de cobre das (a) amostras desagrupadas e (b) blocos estimados. 

 

  
(a) (b) 

Figura 6.16. Histogramas dos dados de densidade das (a) amostras desagrupadas e (b) blocos estimados. 

Conforme já esperado, o clássico efeito de suavização da krigagem ordinária ocorreu 

em ambos os casos. Outra forma de verificar a presença da suavização é verificando-se os 

gráficos de dispersões dos quantis (qqplot) das duas variáveis (Figura 6.17). O qual evidencia 

novamente a aproximação dos valores estimados à média amostral com superestimativa de 

valores baixos e subestimativa de valores altos. 
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(a) (b) 

Figura 6.17. Dispersão entre quantis (qqplot) entre amostras e blocos estimados dos dados de (a) cobre e (b) 

densidade. 

6.6.2. Análise de deriva 

Após a validação das médias globais, deve ser realizada a validação das médias das 

faixas, também conhecida como análise de deriva. Nesse procedimento o modelo de blocos 

resultante da estimativa é seccionado em várias faixas nas direções x, y e z e, as médias dos 

teores de cada uma das faixas são comparadas às médias das amostras localizadas em cada 

uma das faixas. 

Essa validação permite verificar o comportamento da estimativa ao longo das direções 

x, y e z do depósito. O valor obtido pela estimativa da faixa não necessariamente será o 

mesmo das amostras presentes na faixa. Porém, deve possuir um comportamento semelhante 

ao longo das faixas. A tabela 6.8 apresenta os parâmetros utilizados na secção do modelo para 

a validação. 

Tabela 6.8. Parâmetros utilizados na análise de deriva. 

Direção Largura da faixa (m) Número de faixas 

x 40 25 

y 40 17 

z 32 27 

A Figura 6.18 apresenta o resultado da análise de deriva da estimativa dos dados de 

cobre. Nela pode ser observado que a estimativa ficou bastante aderente às amostras nas três 

direções. 
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Figura 6.18. Análise de deriva nas direções x, y e z para a estimativa dos valores de Cu. 

Os resultados para a densidade são apresentados na Figura 6.19. Devido a sua menor 

variabilidade, os gráficos apresentam-se bastante aderentes nas três direções.  

  

 

Figura 6.19. Análise de deriva nas direções x, y e z para a estimativa dos valores de densidade. 

6.7. Normalização dos dados de Cu 

Após a validação das estimativas foi realizado a normalização dos dados de cobre para 

uma distribuição gaussiana padrão, passo fundamental para utilização da simulação 
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sequencial gaussiana. A distribuição dos valores de cobre após a transformação pode ser 

observada na Figura 6.20. 

 

Figura 6.20. Histograma dos dados de cobre normalizados. 

6.8. Análise variográfica dos dados normalizados 

Para utilizar a simulação sequencial, assim como na estimativa, deve-se modelar a 

continuidade espacial dos dados normalizados através do variograma. A Tabela 6.9 apresenta 

os parâmetros utilizados na obtenção dos variogramas experimentais dos dados normalizados 

de cobre nas três principais direções. 

Tabela 6.9. Parâmetros utilizados no cálculo dos variogramas experimentais dos dados normalizados. 

Continuidade Az 
nº Lag Lag Tol 

Dip Band 
lags dist tol ang 

Maior 125° 6 34 m 17 m 22,5° 20° 45 m 

Intermediária 215° 6 34 m 17 m 22,5° 0° 45 m 

Menor  125° 20 2 m 1 m 22,5° 110° 1 m 

Os variogramas experimentais obtidos para os dados normalizados com a utilização 

dos parâmetros citados (mesmas direções dos dados sem transformação) são apresentados na 

Figura 6.21 juntamente com o ajuste pelo modelo matemático nas três principais direções. 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 6.21. Variogramas experimentais dos dados normalizados modelados nas três principais direções: (a) 

maior continuidade, (b) continuidade intermediária e (c) menor continuidade ou vertical. 

Analogamente ao processo de estimativa, foram utilizadas duas estruturas 

exponenciais no ajuste dos variogramas experimentais ao modelo matemático. Na Tabela 6.10 

estão contidos os alcances e contribuições de cada uma das estruturas nas três principais 

direções variográficas. 

Tabela 6.10. Parâmetros dos modelos matemáticos obtidos com o ajuste dos variogramas experimentais dos 

dados de cobre. 

Direção 
Efeito 

Model 1 
Contrib Alcance 

Model 2 
Contrib Alcance 

pepita model 1 model 1 model 2 model 2 

Maior 

0,10 

exp 

0,59 

9 m exp 

0,31 

56 m 

Intermediária exp 2 m exp 35 m 

Menor exp 5 m exp 25 m 

6.9. Verificação da multinormalidade da distribuição 

Como a simples normalização da distribuição amostral não garante que o modelo da 

função aleatória seja multinormal. Deve-se verificar tal característica uma vez que o método 

de simulação tem como premissa a utilização de uma distribuição amostral multinormal. 
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Conforme já mencionado, a verificação da multinormalidade não é uma tarefa trivial. 

Assim, realiza-se o teste de validação da binormalidade e, em caso positivo, aceita-se também 

a multinormaliade dos dados. A Figura 6.22 apresenta o teste de binormalidade no qual a raiz 

quadrada do variograma é dividida pelo madograma, esperando-se, um valor próximo a raiz 

quadrada de π. 

 

Figura 6.22. Divisão do madograma pela raiz quadrado do variograma no teste de binormalidade dos dados de 

cobre. 

6.10. Simulação condicional dos teores de cobre 

Foi realizado um total de 50 cenários de simulação utilizando o método de simulação 

sequencial gaussiana. O método de estimativa utilizado pela simulação foi a krigagem 

simples. Cada bloco foi discretizado pela metade em cada uma das direções proporcionando 

um total de 8 pontos (nós) de simulação em cada bloco. 

Os 50 cenários dos 33.807 blocos subdividos em 8 pontos resultou em um total de 

13.522.800 teores de cobre a serem simulados. A tabela 6.11 apresenta as premissas e 

restrições consideradas em cada uma das simulações. 

Tabela 6.11. Parâmetros utilizados na simulação dos teores de cobre. 

Descrição Valor 

Número de simulações 50 

Número de pontos na direção x do bloco 2 

Número de pontos na direção y do bloco 2 

Número de pontos na direção z do bloco 2 

Mínimo de amostras por ponto simulado 1 

Máximo de amostras por ponto simulado 8 

Máximo de pontos simulados utilizados 8 
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Os elipsoides de busca foram criados com as mesmas orientações e alcances do 

variograma dos teores normalizados. Assim como na estimativa, para que todos os blocos 

fossem simulados, as dimensões do elipsoide tiveram que ser incrementadas. Na Figura 6.23 

podem ser observados três diferentes cenários de um mesmo nível do modelo de blocos. 

   

Figura 6.23. Vista em planta dos cenários 7, 19 e 32 obtidos com a simulação. 

6.11. Validação das simulações 

A validação da simulação consiste em verificar se os cenários reproduzem a 

distribuição dos dados amostrais e modelos variográficos utilizados. Os 50 cenários 

reproduziram de forma bastante aceitável a distribuição das amostras. Na Figura 6.24, é 

apresentado o histograma dos três cenários ilustrados pela figura anterior. 

   

Figura 6.24. Histogramas dos cenários 7, 19 e 32 obtidos com a simulação. 

As variações referentes à continuidade espacial dos teores, também conhecidas como 

flutuações ergódigas, ficaram muito bem definidas e representativas ao modelo matemático 

(Figura 6.25). De maneira geral, as figuras evidenciam que a simulação reproduziu bem os 

modelos, convergindo sempre, para as estatísticas univariada e bivariada dos dados sem a 

presença de viés. 
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Figura 6.25. Validação da continuidade espacial nas três principais direções anisotrópicas. 

O histograma apresentado a seguir mostra que os valores médios do teor de cobre 

obtidos com a simulação não variaram muito. Os 50 cenários resultaram em um teor médio de 

cobre de 1,18 % e uma variância média de 4,56. 

 

Figura 6.26. Histograma referente aos teores médios de Cu obtidos com os 50 cenários de simulação. 

A tabela 6.12 apresenta os cenários que obtiveram o menor e maior (cenário 4 e 19) 

valores de média para o teor simulado. 

Tabela 6.12. Cenários com menor e maior médias em valores reais obtidos na simulação. 

Cenário Mínimo Máximo Média Variância 

4 0,000 20,997 1,074 3,931 

19 0,000 21,000 1,259 5,169 
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Todos os valores médios e de variância obtidos em cada um dos cenários de simulação 

estão expostos na Tabela 6.13. 

Tabela 6.13. Médias e variâncias obtidas em cada um dos modelos simulados. 

Cenário Média Variância Cenário Média Variância 

SIM1 1.151 4.379 SIM26 1.150 4.207 

SIM2 1.180 4.551 SIM27 1.217 4.820 

SIM3 1.251 4.998 SIM28 1.211 4.611 

SIM4 1.074 3.931 SIM29 1.144 4.446 

SIM5 1.208 4.866 SIM30 1.173 4.579 

SIM6 1.172 4.636 SIM31 1.202 4.604 

SIM7 1.117 4.262 SIM32 1.159 4.386 

SIM8 1.115 4.093 SIM33 1.119 4.209 

SIM9 1.145 4.359 SIM34 1.142 4.431 

SIM10 1.157 4.467 SIM35 1.214 4.710 

SIM11 1.166 4.478 SIM36 1.147 4.358 

SIM12 1.134 4.247 SIM37 1.136 4.305 

SIM13 1.209 4.834 SIM38 1.144 4.283 

SIM14 1.192 4.660 SIM39 1.182 4.581 

SIM15 1.135 4.542 SIM40 1.174 4.568 

SIM16 1.164 4.452 SIM41 1.163 4.590 

SIM17 1.157 4.352 SIM42 1.106 4.252 

SIM18 1.194 4.746 SIM43 1.201 4.591 

SIM19 1.259 5.169 SIM44 1.244 4.953 

SIM20 1.237 4.880 SIM45 1.255 5.081 

SIM21 1.220 4.798 SIM46 1.158 4.474 

SIM22 1.220 4.769 SIM47 1.196 4.565 

SIM23 1.096 4.092 SIM48 1.211 4.742 

SIM24 1.168 4.472 SIM49 1.237 4.877 

SIM25 1.225 4.981 SIM50 1.211 4.801 

O teor médio obtido com a krigagem ordinária apresentou-se próximo da média das 

simulações. Conforme ilustrado na Figura 6.27, existem cenários com teor médio inferior e 

superior ao valor médio encontrado com a utilização da krigagem ordinária. O impacto dessa 

variação dos teores de cobre no planejamento só pode ser mensurado após a etapa de 

otimização de cava, na qual, a cava matemática obtida com o modelo estimado por krigagem 

ordinária é comparada com as cavas dos modelos provenientes da simulação. 
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Figura 6.27. Comparação do teor médio de cobre obtido com a krigagem ordinária com os cenários de 

simulação. 
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Capítulo 7 

 

 

7. ANÁLISE DA INCERTEZA NO PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO 

Conforme apresentado no capítulo anterior, o teor médio obtido com a estimativa por 

krigagem ordinária apresentou-se bem próximo ao valor médio das 50 simulações. Entretanto, 

essa semelhança não necessariamente garante a obtenção de cavas muito parecidas, uma vez 

que a localização de blocos de maior e menor teor é o fator que possui maior influencia nas 

dimensões da cava obtida pela otimização. 

Nesse capítulo serão apresentados os procedimentos utilizados na obtenção da cava 

ótima do modelo estimado por krigagem ordinária juntamente com a avaliação do risco 

envolvido ao se utilizar essa cava como cava final. Tal análise é realizada comparando-se a 

cava obtida com as cavas resultantes do modelo simulado. 

7.1. Otimização de cava 

A obtenção da cava ótima foi realizada com a utilização do algoritmo de otimização 

tridimensional de Lerchs-Grossman (1965), através do software NPV Scheduler 4. 

Fatores crescentes de retorno financeiro (revenue factors), foram aplicados ao preço 

do cobre na otimização, obtendo assim, um conjunto de cavas incrementais (aninhadas). A 

obtenção das cavas incrementais foi realizada variando-se o valor do cobre de 0 a 100% 

utilizando-se incrementos de 5%. Com essa variação foram obtidas cavas para preços 

incrementais de 5% do valor informado como preço do cobre. Essa análise é importante para 

verificar a sensibilidade da cava final em relação ao preço do metal. Itens como a quantidade 
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de minério, valor presente líquido e relação estéril/minério (REM) são verificados na 

comparação das cavas aninhadas para seleção de uma cava final (ultimate pit). 

Na tabela 7.1 são apresentados os valores e parâmetros utilizados na etapa de 

otimização de cava. O preço de venda considerado para o cobre foi de 2,06 $/lb 

(aproximadamente 4.540 $/t). 

Tabela 7.1. Parâmetros técnicos e econômicos considerados na etapa de otimização. 

Parâmetro Valor 

Preço do Cu 4.540,00 $/t 

Recuperação metalúrgica 83,70 % 

Custo de lavra 3,50 $/tROM 

Custo de processamento 10,00 $/tROM 

Ângulo geral 62° 

Apenas blocos classificados como recurso medido e indicado foram considerados 

como minério na otimização. Mesmo possuindo bons teores, blocos classificados como 

recurso inferido foram taxados como blocos de estéril. Uma vez que pela prática adotada na 

maioria das minas apenas recursos medidos e indicados podem tornar-se respectivamente 

reservas provadas e prováveis. 

A Figura 7.1 apresenta a cava matemática obtida pela otimização do modelo estimado 

por krigagem ordinária. 

 

Figura 7.1. Vista em perspectiva da cava matemática obtida com a otimização. 

Nas figuras 7.2 e 7.3 são expostos a variação da quantidade de minério e a relação 

estéril/minério (REM) das cavas incrementais resultantes da otimização. 
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Figura 7.2. Massa de minério contida em cada uma das cavas incrementais. 

 

 

Figura 7.3. Relação estéril/minério (REM) de cada uma das cavas incrementais. 

Além da superfície da cava matemática ótima, o algoritmo de Lerchs-Grossman 

também cria uma sequência ótima de extração dos blocos contidos no interior da cava 

matemática. Essa sequência é considerada ótima pois garante que o valor presente líquido da 

cava seja maximizado com a extração de blocos com maior benefício o mais rápido possível. 

A sequência citada acima, também chamada de Optimal Extraction Sequence (OES), 

garante o maior retorno do projeto. Entretanto, a OES é totalmente matemática e não leva em 

conta aspectos operacionais, podendo assim, apresentar uma lavra totalmente difusa em 

inúmeras frentes de lavra. 

Porém, para avaliar o valor presente líquido (VPL) de uma cava deve-se adotar um 

sequenciamento e uma taxa de lavra no decorrer dos anos. Por isso, a sequência da OES foi 

utilizada na obtenção do VPL de cada uma das cavas incrementais a uma taxa de lavra de 

minério de 1,000,000 t por ano e uma taxa de desconto de 12% ao ano. 
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A OES não é efetivamente a ordem de retirada dos blocos no decorrer da lavra da 

mina, mas na falta do resultado de um sequenciamento é corriqueiramente utilizada para uma 

estimativa do valor do VPL uma vez que representa o cenário ideal. Como o intuito do 

trabalho é avaliar o risco na etapa de otimização proporcionado pela incerteza contida no 

modelo geológico, sem a realização de um sequenciamento, a sequência da OES pode ser 

utilizada sem maiores problemas. 

Na Figura 7.4 é apresentado o aumento do VPL com as cavas incrementais até sua 

estabilização encontrada na cava de número 7. 

 

Figura 7.4. VPL encontrado com as cavas incrementais. 

Ao analisar as Figuras 7.2, 7.3 e 7.4, uma boa opção de cava para ser utilizada como 

cava final seria o pit 6, uma vez que possui VPL praticamente estabilizado e uma baixa 

relação estéril/minério. Após a seleção da cava final, é realizada a sua operacionalização 

considerando acessos, bancos, drenagem e outros fatores operacionais. 

O ideal é que com a operacionalização a cava obtida seja o mais próximo possível da 

cava matemática selecionada. Entretanto, em inúmeros casos ocorre a perda de minério no 

fundo da cava e/ou a expansão do limite da cava com o consequente aumento de estéril 

lavrado. 

7.2. Otimização do modelo simulado 

A otimização dos cenários contidos no modelo simulado seguiu as mesmas premissas 

adotadas para o modelo krigado (Tabela 7.1). A única diferença é que ao invés de utilizar o 

valor de cobre estimado por krigagem ordinária como produto foi utilizado o valor obtido pela 

simulação em cada um dos cenários. 
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Devido a grande demanda de tempo e quantidade de informação gerada, não foram 

realizadas as otimizações de todos os cenários. Com intuito de manter a representatividade de 

todas as simulações sem a necessidade de calcular as 50 cavas, foi adotado um critério de 

seleção das simulações que participariam do estudo. Nesse critério, a OES obtida com a 

otimização anterior foi utilizada para calcular o VPL dos 50 cenários considerando a cava do 

modelo krigado como cava final. Assim, os 50 valores encontrados de VPL foram ordenados 

de forma crescente e os cenários escolhidos para participarem da avaliação da cava foram os 

11 cenários (Tabela 7.2) que dividem toda a população em um intervalo de 5 em 5 valores de 

VPL. 

Tabela 7.2. Cenários selecionados para cálculo da cava final. 

Cenário SIM 

1 36 

2 21 

3 38 

4 42 

5 30 

6 8 

7 49 

8 6 

9 47 

10 35 

11 45 

A Figura 7.5 apresenta os limites em planta das 11 cavas referentes aos cenários 

selecionados comparados com o limite da cava do modelo krigado (linha em vermelho). 

 

Figura 7.5. Comparação do limite máximo da cava do modelo krigado (em vermelho) com as cavas dos cenários 

simulados (em cinza). 
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Pode-se observar que em determinadas regiões a cava do modelo krigado apresenta 

um comportamento otimista localizando-se externamente aos limites simulados. Já em outras 

regiões, a cava apresenta um comportamento mais conservador em relação às simulações. Tal 

comportamento também pode ser visualizado em profundidade conforme apresentado na 

Figura 7.6. 

 

Figura 7.6. Seção vertical na direção SW-NE apresentando a diferença em profundidade da cava do modelo 

krigado (em vermelho) com as cavas dos cenários simulados (em cinza). 

Áreas com grande variação dos limites tanto em planta como em profundidade podem 

ser utilizadas para definir potenciais alvos de sondagem adicional (Godoy, 2009). Ou seja, 

essa grande oscilação de limites é decorrente de uma alta variabilidade proporcionada pela 

ausência ou pequena quantidade de informação. 

Assim como na cava do modelo krigado, também foram construídos gráficos para que 

fosse possível verificar o comportamento da quantidade de minério e REM em cada uma das 

cavas incrementais dos modelos simulados (Figuras 7.7 e 7.8). 

 

Figura 7.7. Comparação da massa de minério contida nas cavas do modelo krigado com as cavas simuladas. 
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Figura 7.8. Comparação da relação estéril/minério (REM) contida nas cavas do modelo krigado com as cavas 

simuladas. 

Ao analisar os dois gráficos anteriores é fácil notar que a cava do modelo krigado 

destaca-se das demais por possuir uma maior quantidade de minério e uma menor relação 

Estéril/Minério. 

Tal disparidade nos resultados foi proporcionada pelo conhecido efeito de suavização 

da krigagem ordinária. No qual, conforme apresentado nas validações da estimativa, valores 

baixos foram superestimados e valores altos subestimados. A Tabela 7.3 apresenta a 

comparação entre os valores mínimos e máximos dos teores de cobre amostrais e estimados. 

Tabela 7.3. Comparação entre teores amostrais e estimados de cobre. 

Cu n° dados min máx média variância 

Amostral 8.917 0,005 20,99 1,11 3,31 

Estimado 30.807 0,042 11,01 1,17 0,68 

 Utilizando os dados da Tabela 7.1 pode-se facilmente encontrar que o teor de corte 

para o estudo em questão é 0,26%. Assim, ao realizar a suavização, a krigagem trouxe certa 

quantidade de material que deveria estar abaixo do teor de corte para valores superiores de 

teor, transformando assim, parte do material de baixo teor para minério. Isso explica a maior 

quantidade de minério e menor valor de REM apresentados pelos gráficos das figuras 

apresentadas anteriormente. 

Yamamoto (2013) relata que se deve tomar cuidado ao estimar uma distribuição com 

assimetria positiva, pois a influência dos poucos valores altos na estimativa de pontos da 

vizinhança, caracterizada por valores baixos, pode acentuar o efeito de suavização da 
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krigagem. Caso esse efeito seja bastante representativo, o autor sugere que seja utilizado um 

método não linear de estimativa com prévia transformação dos dados. 

A não reprodução dos valores baixos pela estimativa foi evidenciada pelos gráficos de 

quantidade de minério e REM, porém a não reprodução dos valores altos pode ser facilmente 

observada na Figura 7.9. No qual, a ausência de blocos de altíssimos teores (responsáveis por 

grande incremento no VPL) proporcionam um baixo VPL para a cava do modelo estimado 

por krigagem ordinária em comparação as cavas dos modelos simulados. 

 

Figura 7.9. Comparação do VPL das cavas do modelo krigado com as cavas simuladas. 

Em seu trabalho, Magri (2003) mostra que não apenas a distribuição dos dados pode 

impactar de forma relevante no resultado da cava obtida pelo modelo estimado. Segundo o 

autor, outro importante fator que deve ser levado em conta é a forma do depósito, uma vez 

que em seu estudo mostrou que depósitos disseminados e verticalizados são mais sensíveis à 

suavização dos teores em relação a depósitos de outras formas. 

A quantidade de metal recuperado em cada uma das cavas incrementais é apresentado 

na Figura 7.10. Nesse quesito a suavização não age de forma tão acentuada e pode-se verificar 

que os cenários de simulação oscilaram entre -7,85 e 9,23% do valor encontrado com a 

krigagem ordinária. 
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Figura 7.10. Comparação do metal recuperado das cavas do modelo krigado com as cavas simuladas. 

7.3. Verificação da incerteza na otimização de cava 

Em seu trabalho, Godoy (2009), mostra que a incerteza nem sempre é algo negativo, 

pois existe a chance de existência de cenários melhores que o valor utilizado como referência. 

Assim, o autor classifica a incerteza como sendo a soma do risco (downside potential) com o 

potencial (upside potential). A Figura 7.11 apresenta um exemplo de comparação de um teor 

estimado com uma distribuição de cenários simulados. 

 

Figura 7.11. Exemplo de avaliação da incerteza existente em uma estimativa. 

Para o caso em estudo a incerteza geológica foi verificada por duas formas distintas: 

verificação bloco a bloco e verificação da interseção de cavas. Ambas verificações podem ser 

utilizadas como procedimento para mensurar o risco envolvido na seleção da cava final. 

7.3.1. Incerteza bloco a bloco 

Nessa metodologia o risco foi calculado realizando a contagem de quantos cenários de 

simulação possuem um valor inferior ao valor obtido com a krigagem ordinária. De posse do 
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número de cenários inferiores à estimativa foi possível criar a variável RISCO bloco a bloco 

representando o percentual do risco do valor do bloco ser inferior ao valor krigado. 

Como o campo criado possui valores entre 0 e 1 pode ser utilizado como se fosse um 

campo de teor. Para verificar a incerteza através dessa metodologia foi utilizada a cava obtida 

com a otimização do modelo krigado para realizar o corte dos blocos localizados no interior 

da cava (Figura 7.12). 

 

Figura 7.12. Seção W-E dos blocos localizados no interior da cava final. 

Ao avaliar o valor médio do campo RISCO ponderado pela massa dos blocos de 

minério foi encontrado um valor próximo a 70%. O campo calculado não necessariamente 

pode ser utilizado apenas nesse sentido, ele também poderia ser utilizado pelos seguintes 

exemplos: 

i. Sequenciamento de lavra buscando a minimização do valor do RISCO; 

ii. Possível utilização na classificação de recursos; 

iii. Otimização de cava com a transformação de blocos com alto valor de RISCO em 

estéril. 

7.3.2. Incerteza interseção de cavas 

Essa verificação foi realizada utilizando o módulo GRA (Geological Risk Assessment) 

do software NPV Scheduler 4. O procedimento consistiu na utilização do algoritmo de 

Lerchs-Grossman para obtenção da cava final dos 50 cenários de simulação. Posteriormente 

foi realizada a interseção das cavas obtidas com o intuito de verificar em quantos cenários 

cada um dos blocos são extraídos pela otimização. 
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O resultado de tal verificação é uma lista de valores crescentes de massa e risco para 

as cavas simuladas. Esses dados podem ser plotados em um gráfico (Figura 7.13) similar a 

uma curva de parametrização de recursos ou reservas. 

 

Figura 7.13. Relação da massa de minério com o risco geológico envolvido. 

De posse dessa curva que relaciona a massa de minério com o risco geológico é 

possível verificar a probabilidade da massa real de minério ser inferior à massa de minério 

obtida na cava do modelo krigado. O valor encontrado para essa análise foi um risco de 32%. 
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Capítulo 8 

 

 

8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Avaliar e mensurar o impacto da incerteza geológica no planejamento de lavra é um 

assunto que está sendo cada vez mais pesquisado por alguns autores em diversos estudos e 

aplicações em depósitos a céu aberto. Entretanto, tal consideração não é efetivamente aplicada 

na maioria das minas mesmo com a atual grande melhoria no desempenho computacional. 

Abordar a incerteza geológica com a aplicação de técnicas de simulação geoestatística 

demonstrou-se uma ferramenta essencial e indispensável na avaliação de projetos de 

planejamento de lavra a longo prazo. Mesmo que ainda não seja uma abordagem muito 

utilizada atualmente, quantificar a incerteza geológica com a utilização da simulação 

geoestatística pode reduzir de forma considerável possíveis riscos associados a alguns fatores 

do projeto. 

Conforme resultados apresentados no Capítulo 7, ao considerar apenas o modelo 

estimado por krigagem ordinária como verdade absoluta existe um grande risco que os valores 

estimados do valor presente líquido (VPL), quantidade de minério e a relação estéril/minério 

(REM) da cava final selecionada não reflitam a realidade. 

O objetivo de realizar a incorporação da incerteza geológica na etapa de otimização de 

cava utilizando a simulação geoestatística foi alcançado, o qual, conforme exposto no capítulo 

anterior, pode ser obtido por duas metodologias distintas em que não necessariamente deve-se 

optar por uma ou outra. As duas podem perfeitamente serem empregadas de forma conjunta e 



89 

 

utilizadas na tentativa de deixar a seleção da cava final mais criteriosa, minimizando assim, 

possíveis erros proporcionados por alta incerteza de teores. 

Alguns autores têm apresentado a utilização do risco obtido na comparação dos 

cenários de simulação com o modelo estimado em trabalhos de sequenciamento de lavra. Ou 

seja, uma proposta de continuidade no trabalho desenvolvido seria utilizar o risco já calculado 

em cada um dos blocos contidos no modelo de blocos utilizado no estudo de caso apresentado 

em um trabalho de sequenciamento de lavra. Dessa forma, a variável risco poderia ser tratada 

como mais um target, além dos tradicionais existentes, a ser alcançado pelos algoritmos 

utilizados no sequenciamento de lavra. 

O estudo de caso apresentado no decorrer do trabalho mostrou que o conhecido efeito 

de suavização da krigagem ordinária pode proporcionar significativas diferenças entre as 

cavas simuladas e a cava do modelo estimado por KO caso a distribuição dos dados seja 

semelhante aos dados utilizados na metodologia. Conforme citado por Yamamoto (2013), por 

se tratar de uma distribuição de dados com assimetria positiva, típica em depósitos de cobre e 

ouro, a suavização afeta de forma mais efetiva os resultados da otimização de cava por não 

reproduzir baixos e altos teores na estimativa. 

Assim, mesmo que o modelo estimado possua média bem próxima das amostras e dos 

cenários simulados, se possuir uma distribuição de dados semelhante às amostras de cobre 

utilizadas no estudo de caso, a quantidade de minério e o VPL das cavas obtidas podem variar 

bastante pela ausência de baixos e altos teores no modelo resultante da estimativa por 

krigagem ordinária. 

Por isso, uma interessante e possível proposta de trabalho futuro seria a realização do 

mesmo estudo comparando-se os cenários simulados com um modelo estimado por uma 

técnica não linear de estimativa, a qual garante que o efeito de suavização da estimativa seja 

reduzido uma vez que os dados são transformados para uma outra distribuição antes de serem 

estimados. 

Por fim, um grande potencial de desenvolvimento observado no decorrer desse 

trabalho é o de criação de rotinas para validação e manipulação dos dados obtidos com os 

cenários de simulação. Uma vez que a simulação geoestatística não é uma metodologia muito 

utilizada na maioria das minas, e por isso, não existem muitas ferramentas para o tratamento e 
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tabulação dos inúmeros resultados obtidos com os vários cenários de simulação, 

proporcionando assim, um gasto de tempo desnecessário na realização de tais tarefas. 
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