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REsUMO

A Mina de Cana Brava, Iocalizada na porção centro-norte do Estado de

Goiás, Brasil, é a única responsável pela produção de crisotila no país.

Os dados de sondagem e dos polígonos de desmonte disponlveis para esta

mina constituem um valioso banco de dados, os quais foram utilizados para

aperfeiçoar o conhecimento sobre as características deste minério e de seu controle

durante o beneficiamento.

Técnicas geoestatÍsticas de estimativa e simulaçáo estocástica foram

aplicadas a este banco de dados. Os métodos de estimativa utilizados foram:

cokrigagem ordinária e collocated; krigagem ordinária; e inverso da potência da

distância. Os métodos de simulaçáo considerados foram gaussiano seqùencial e

bandas rotativas.

Todos os resultados indicaram uma alta correlação entre os métodos de

estimativa, devido a boa densidade de amostragem, bem como, o fato de todos os

dados serem isotópicos, isto é, dados primários e secundários sáo amostrados nos

mesmos locais. Além disso, testes com banco de dados heterotópicos simulados

mostram resultados insatisfatórios à medida que dados primários e secundários

coincidentes diminuem.

Os dados obtidos nos amostradores (pollgonos de desmonte) também

mostram uma boa correlação com os blocos estimados. Isto confirma que os dados

de sondagem estáo corretamente amostrados e que os dados dos amostradores säo

adequados para o controle do minério.

Infelizmente, náo há uma solução geoestatística padräo, entretanto, para esta

mina os métodos de estimativa, incluindo krigagem e cokrigagem, revelam-se

superiores aos métodos de simulaçáo.

Os métodos de estimativa para avaliaçáo de reservas com medidas de

incerteza confiáveis apresentam melhores resultados que os de simulaçáo

estocástica, mesmo considerando a dispersáo associada a média da realizaçöes

geradas na simulaçáo estocástica.

Finalmente, este trabalho reforça a importância do conhecimento da

metodologia geoestatística para uma correta aplicação e, conseqüentemente,

obtenção de resultados consistentes.



ABSTRACT

The Cana Brava Mine, located in the central-northern part of the State of

Goiás, Brazil, is the only responsible for the Brazilian production of chrysotile.

Exploration and development data available for this mine constitute a

valuable database, which was used to improve the knowledge about technological

characteristics of the ore and for ore control.

Geostatistical techniques of estimation and stochôstic simulation were

applied for this database. Estimation methods have included ordinary and

collocated cokriging, ordinary kriging and inverse of weighting distance. Stochastic

simulation methods considered sequential gaussian and turning bands.

All results indicated a high coffelation between the estimation methods,

because this mine presents a high sampling density and, moreover, the data are all

isotopic, i,e., primary and secondary data are sampled at the same locations.

Besides, tests with simulated heterotopic databases showed poorer results as long as

the primary and secondary coincidental data decreased.

Data coming from blasting polygons also showed a good correlation with

estimated blocks. They confirm that the exploration data are correctly sampled and

the blasting polygons are adequate for ore control

Unfortunately, there is no standard geostatistical solution, but these mine

estimation methods, including kriging and cokriging revealed to be superior than

stochastic simulation methods.

Estimation methods for ore reserve evaluation with a reliable uncertainty

measure provide better results than stochastic simulation, even considering the

associated dispersion around the average realizations provided by stochastic

simulation.

Finally, this work reinforced the importance of knowing geostatistical

methodology for a correct application and, therefore, for obtaining consistent

results.
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1. INTROÞ¿çÂO

A avaliação de reservas quantifica e qualifica o corpo mineral em estudo,

além de constituir suporte a todos os trabalhos posteriores, com as conseqüências

econômicas e técnicas.

Este trabalho tem por objetivo a avaliaçáo das reseryas de amianto da Mina

de Cana Brava - municlpio de Minaçu (GO) - com base em diferentes técnicas

geoestatísticas de estimativa e simulaçáo, baseando-se no modelo geológico e

tridimensional do depósito.

Este trabalho foi iniciado com uma revisáo dos métodos geoestatísticos, que

identificou aqueles mais adequados para a avaliação de teor e tonelagem de

amianto do referido depósito. Os métodos escolhidos foráo aplicados sobre os

dados levantados no inventário mineral da Mina de Cana Brava, cujos resultados

foram comparados. O trabalho de avaliação de reseryas e modelagem do depósito

foi feito com base no modelo geológico do depósito, idealizado a partir dos

testemunhos de sondagens, afloramentos, frentes de lavra, e da consulta à
bibliografia especializada.

Numa segunda etapa estudou-se a questáo do minério enviado ao

beneficiamento, através do controle de lavra, tentando-se definir a melhor

metodologia para tal procedimento, ou seja, desenvolvendo-se uma metodologia

que supra o lapso entre as informaçóes obtidas da avaliaçáo de reservas e o dia-a-

dia da lavra.

Foram realizadas duas etapas de campo na Mina de Cana Brava.

Inicialmente, procedeu-se ao inventário mineral, onde foram levantados os dados

relativos a geologia da mina, isto é, litologias presentes no depósito, modelo

estrutural e tipo de mineralizaçáo. Em seguida, acompanhou-se o processo de lavra

e beneficiamento do minério. Foram ainda, coletados os dados relativos aos furos de

sondagem, modelagem do corpo de minério e perfis geológicos. Outro aspecto

observado diz respeito a amostragem da frente de lavra, a fim de obter subsldios

para o planejamento de lavra a curto prazo, baseado no estudo da resposta dos

amostradores instalados na usina de beneficiamento.
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Esta amostragem é realizada na usina de beneficiamento, tendo por base a

identificação da frente de lavra e, especificamente do desmonte, que permite

controlar as caracterlsticas do minério e do rejeito.

O processamento dos dados foi realizado no software Isatis (Geovariances,

19BB) e em estaçáo de trabalho (ambiente Unix). Ainda foram desenvolvidos

programâs de computador (em linguagem Pascal) para o processamento dos dados

de amostragem de frente de lavra.

1.1. JUSTIFICATIVA5

Embora existam diversas discussóes teóricas sobre a utilizaçáo de métodos

geoestatísticos multivariantes e simulaçáo, recentemente náo há muitos estudos de

casos com aspectos aplicados.

Além disso, uma questáo muito discutida atualmente é o controle do minério

enviado ao beneficiamento com respeito a seu teor e qualidade.

As informações relativas as estimativas de resewas que são fundamentais

para determinar a viabilidade do depósito ou dimensionar equipamentos para lavra

não fornecem uma escala de resultados compatfvel com o trabalho do dia-a-dia,

uma vez que os blocos estimados pelos métodos de avaliação de reservas são

volumetricamente maiores e geralmente nao säo desmontados integralmente

durante a lavra.

Desta forma, várias empresas mineradoras tentam suprir este problema

desenvolvendo métodos alternativos de amostragem ou avaliaçäo de frentes de

lavra para melhor estimar o minério. Neste sentido, estudou-se uma metodologia

capaz de confrontar a diferença entre os teores estimados e os lavrados, resultando

um produto de melhor qualidade tanto para a usina de beneficiamento quanto para

consumidor final.



z. Loc{uz{çÃo, AcEsso E AspEcTos FrsrocRÁFrcos

A Mina de Cana Brava situa-se no extremo norte do Estado de Goiás, na

extremidade sudeste da serra homônima, município e distrito de Minaçu. No

quadrante geográfico internacional, Iocaliza-se aproximadamente na interseçáo das

coordenadas 13"14'de latitude sul e 48'14'longitude oeste. (Figura 1).

O acesso por via teffestre se dá, a partir de Goiånia, perfazendo cerca de 517

Km. Inicialmente, pela rodovia GO-080, percorrem-se 97 Km até o entroncamento

com a rodovia BR-153 (Belém-Brasília), e nesta percorre-se 279 Km até a cidade de

Santa Tereza. A estrada GO-241 liga a cidade de Santa Teresa à Minaçu, em uma

distância de, aproximadamente, 747 Km. (Figura 1).

O acesso por via aérea é possível, através de aeronaves mono e bimotores,

dada a existência do Aeropofo de Minaçu, contando com linhas aéreas regulares -

fornecidos pela Empresa Brasil Central, Linha Aérea Regional S.4., pertencente à

TAM - Transporte Aéreos Regionais S.A.

O clima pode ser classificado de quente e subúmido, com quatro a cinco fases

secas, As caracterlsticas monçônicas sáo marcantes, vista c[ue B0o/o das chuvas

ocorrem no período de novembro a março, enquanto no restante do período a

umidade relativa do ar permanece abaixo de 70o/o. O total anual de chuvas fica por

volta de 1300 a 1350 mm.

Os solos da região estáo fortemente ligados às expressões de relevo e à
variada composição litológica, principalmente de rochas do Pré-Cambriano. Os

solos geralmente sáo rasos e incipientes nas formas de relevo mais colinoso. Uma

das variaçóes mais expressivas ocorre no Complexo Máfico-Ultramáfico de Cana

Brava, cujo intemperismo das rochas originam solos mais férteis, como o brunizém

avermelhado, nas pôrtes de relevo mais fngreme; a terra roxa estruturada em

menores declives; e nas porçóes mais suaves, o latossolo roxo sob vegetaçäo de

floresta (Mamede et al., 1981).



Figura 1 - Mapa de localizaçao da Mins de Cqnq Brava, Minaçu tGO)



3. CARACTERÍsTICAs E PROPRIEDADE5 DO AIAIANTO

O amianto ou asbesto corresponde a um grupo de silicatos fibrosos que, de

acordo com sua estrutura cristalina, podem ser subdivididos em dois subgrupos: o

dos anfibólios e o das serpentinas.

No subgrupo dos anfibólios, citam-se minerais como: tremolita, crocidolita,

amosita, antofilita, e actinolita, dos quais se destacariam os três primeiros, de

acordo com suas propriedades especificas e utilidade (Figura 2).

SERPE NTINAS ANFIBÓLIOS

Crisotila
SMgOSirHrÖ

Tremolita Crocidolita Amosita
caoMsosio, NarOFeffeOSiQ FeOMsOSiO,

Figura 2 - Grupo de si,licofos fibrosos do amianto.

No subgrupo das serpentinas, existem a crisotila e a picrolita, das quais se

destaca a crisotila, tanto por possuir propriedades e utilizaçöes específicas como por

oferecer menor risco à saúde ocupacional e ambiental que a crocidolita, do

subgrupo dos anfibólios (Figura 2). Tais aspectos fazem com gue, atualmente, a

crisotila tenha a supremacia mundial de utilização na fabricaçäo de produtos que

contêm amianto, esta é a variedade explorada na Mina de Cana Brava.

De forma geral, o amiônto caracteriza-se por possuir algumas propriedades

que se destacam quando sáo comparados com outros minerais naturais e sintéticos.

As principais características flsicas e qulmicas dos minerais de amianto, são as

seguintes: alta resistência mecânica; estabilidade térmica; o isolamento térmico e

elétrico; afinidade com o cimento; boa capacidade de filtragem; boa capacidade de

isolação acústica; estabilidade ante a açáo de ácidos e bases e a capacidade de
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serem tecidos. Outras propriedades comuns seriam a baixa radioatividade e a

presença de certos óIeos e metais (Scliar, 1998).

3.1. USO5 DO A^{IANTO

O amianto, devido às suas propriedades, é extensamente utilizado como

insumo na fabricação de inúmeros produtos industriais. Segundo a ABRA (1993), o

amianto é utilizado pelo homem desde a pré-história, tendo alcançado uso

industrial a partir do século XIX. A utilizaçáo em larga escala difunde-se no século

XX principalmente a pôrtir da Segunda Guerra Mundial. Sua utilizaçáo tem sido

associada ao estágio de desenvolvimento de sua infra-estrutura básica e ao

dinamismo do setor da construçäo civil

As propriedades do amianto ôsseguram importante presença no ramo das

manufaturas, sendo utilizado como insumo, sob a forma de fibra processada, em

aproximadamente 3.000 itens (ABRA, 1993), dentre os quais: produtos de cimento-

amianto (tubos, Iâminas, telhas e coberturas), assoalhos, materiais para fricçáo,

isolantes, embalagens, papéis e papelões, misturado a plásticos, resinas e grafite,

revestimentos, fitas, têxteis e filtros.

3.2. RESERVAS A{UNDIAI5

As maiores reservas mundiais estão localizadas nos países da CEI e no

Canadá, conforme pode ser visto na Tabela 1. O Brasil participa com

aproximadamente 2,0o/o das reseryas conhecidas. Os dados disponíveis permitem

afirmôr que não haverá problemas quanto ao abastecimento de amianto nos

próximos anos, até porque as restrições que cercam o uso do amianto tendem a

aumentar a vida útil das reservas conhecidas.
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Tabela 1 - Reseryas (medidas + indicadas) mundiais de amianto (Fonte: Pereira,
H.J.(1990) e Pereira, H.J. (1991), In: Progem, 1995) (unidade - 1000 t).

Pals 1990

Africa do Sul

Canadá

Brasil

EUA

CEI

Outros

Total

8000 s,5

47000 32,2

3041 2,I

8000 5,5

65000 44,s

15000 10,3

746047 100

3.3. ,ì^ERCADO

Os países da CEI (Comunidade dos Estados Independentes - países da antiga

URSS) posicionam-se como llderes na produção de amianto com uma participação

média de 54o/" do mercado mundial, seguidos pelo Canadá com uma participaçáo

no mercado produtor mundial de aproximadômente 30 %, e.África do Sul com um

percentual em torno dos 6%. A partir de 1986, o Brasil mostra taxas mais

expressivas de participaçáo nesse mercado mundial, com aproximadamente 5%,

colocando-o na quarta posiçáo, superando a,Á,frica do SuI (Progem, 1995).

Observando a Tabela 2, tem-se que, a taxa média de crescimento no perfodo

de 1985/1996 apresenta claramente a queda da produçáo de amianto. São os casos

da.Á,frica do SuI, Canadá e Zimbawe, cuja produçáo cai a taxas d.e -48,8o/o¡ -44,6%¡ -

59,6% e -34,8%, respectivamente. A ltália, a partir de 1991, paralisou sua produçáo

devido às leis e regulamentaçóes. Somente o Brasil e os países da ex-URSS

mostram acréscimo nestes ânos e uma queda a partir de 1992.
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Tabela 2 - Evolução da Produçõo Mundial de Amianto - Principais Produtores (Fonte:
GriÍÍiths, J, (1993) In: Progem, 1995; e Depto. do lnterior dos EUA (1997) - unidade
1000t).

País tgTt tgTs 1980 1985 1990 1991 1992 1994 1996

Áfr.do sur 3r7 346 283 164 130 tls
Canadá 1460 1056 1203 750 674 620

China 156 150 250 150 L92 190

Brasil 20 74 170 165 2OS 237

Itália 118 147 158 136 4 '
uRss(l) rr34 1B9s 2150 2s00 2660 2400 2400 1100 945

Zimbabwe - 262 25t t74 161 161 160 151 165

Total 3204 3928 4464 4040 4026 3753 3700 2369 2141
(1) A partir de 1990 se denominam CEI (Comunidade dos Estados lndependentes); (-) fechado.

3.4. PANORAMA BRASILEIRO DO A,IAIANTO

A maior oferta de amianto da América do SuI provém do Brasil, de uma única

empresa, a SAMA - Sociedade Anônima Mineração de Amianto, através da

atividade de mineraçáo desenvolvida na Mina de Cana Brava.

A SAMA é uma empresa brasileira dedicada a atividade de mineraçáo de

amianto. Foi fundada em 1939 e sua composiçáo acionária é distribuída entre a

ETERNIT S.A. (s0,0%), a BRASTLIT (49,5%l e CLÁUDIO M.B. OLTVETRA (0,s%).

A Mina de Cana Brava representa 97o/" das reservas nacionais medidas de

amianto crisotila. Existem ainda jazidas de amianto, embora muito menores, nos

Estados da Bahia, Minas Gerais, Alagoas, Säo Paulo e Rio Grande do SuI.

A produçäo brasileira de amianto é, portanto, liderada pela SAMA. Assim,

quando se analisa os dados do Brasil, se analisa implicitamente o comportamento

dessa empresa.

Nos últimos anos, 1987 a 1999, a quantidade produzida de amianto tem-se

mantido em torno de 200 mil Vano com algumas flutuações em funçáo do

comportamento da economia brasileira.

r40 92 90

620 s31 52t
170 303 2s0

270 t92 170
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A produçáo destinada ao mercado interno é distribulda pelos diversos setores

que o utilizam, quais sejam:

a) indústrias de cimento-amianto, que produz telhas, caixas d'água e tubulaçóes.

Esta indústria consome aproximadamente 81% da produção destinada ao mercado

nacional;

b) indústria de materiais de fricçäo e automobilística, que produz linha de freio,

segmentos da linha de freio, disco de freio almofadado, Iinha de embreagem e

automóveis com revestimento de discos e cintas acolchoadas. O consumo é de

aproximadamente L2/"¡

c) fabricaçáo de pisos vinílicos, que consome aproximadamente 21" da produção;

d) outras aplicações, que englobam a indústria têxtil, de plásticos, de papel,

alimentar e farmacêutica (filtros), consomem 5% da produçáo destinada ao mercado

interno.

As perspectivas deste mercado, no contexto nacional, estão vinculadas

significativamente à taxa de crescimento da tenda interna, à superação do perlodo

recessivo e ao grau de assimilaçáo, no âmbito do terútório nacional. Problemas de

desemprego aliados à profunda carência de habitaçäo e de infra-estrutura básica

geral no País, indicam que o setor produtor de fibras e manufaturas de amianto

principalmente aquele voltado para a construçáo civil pode retomar o seu

crescimento no caso de recuperaçäo econômica.

3.5.O AilTANTOEASAúDE

O amianto é uma fibra natural singular. Reúne um conjunto de propriedades

que o faz único em utilidade e custo. Porém, se for extraído ou processado de

maneira inadequada, pode causar doenças. Devido a essa potencialidade tornou-se

uma das substâncias mais polêmicas deste século. Nas duas últimas décadas, criou-

se em torno dele um mito da sua nocividade, originando campanhas que lhe

atribuem danos muito mais graves do que realmente pode provocar.
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O efeitos do amianto sobre a saride sáo o foco principal das discussóes

travadas no mundo desde meados dos anos 60, após a divulgaçáo de um importante

estudo relatando casos de doenças em uma mina de amianto-anfibólio na África do

SuI. Embora resultantes de condiçoes de trabalho que já não se encontram hoje,

essas primeiras conclusões foram generalizadas e acabaram provocando temores

excessivos.

Os estudos mais recentes trouxeram conclusóes importantes:

O amianto só pode ser nocivo a um órgáo do corpo humano: os pulmóes. Isso

facilitou o desenvolvimento de métodos de controle ainda mais eficazes.

A asbestose, o cåncer do pulmáo e o mesotelioma sáo males que demoram

cerca de quinze a quarenta anos para se manifestarem e só estão sob risco os

t¡abalhadores expostos, durante longos perlodos a ôItas concentraçÕes de

fibras.

Os casos de doenças na primeira fase de estudos estavam associados

principalmente à exposiçáo a anfibólios, como o amianto azul, que

praticamente já náo é utilizado. Hoje, quase todo o amianto consumido no

mundo é crisotila, cujo potencial de risco é muito menor do que o dos

anfibólios.

Após longos debates travados durante alguns anos e estudos cientÍficos

conduzidos em quase uma centena de países, a Organização Internacional do

Trabalho editou em 1986 a Convençáo 162, que regulamenta o uso do amianto.

Trata-se de um conjunto de normas sobre o uso do amianto nas áreas de mineraçåo

e nas indústrias de processamento e transformação do minério. Foi o primeiro e

mais importante documento contendo recomendações para o uso seguro do

amianto. No Brasil, essas diretrizes motivaram empresários e trabalhadores, com o

apoio de instituiçöes governamentais, a adotar várias medidas de controle para o

uso do amianto. O movimento inicial culminou, em 1991, com a edição da Portaria

no 01 do Ministério do Trabalho, dando força de lei aos termos da convençáo da

OIT. Similar às modernas legislaçóes internacionais, essa Portaria, no seu conjunto,

é a mais avançada das normas brasileiras de segurança no trabalho. Prolbe o uso
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de amianto tipo anfibólio e de produtos que o contenham; a pulverizaçåo (spray) de

gualquer amianto, e o trabalho de menores de 18 anos nas áreas de produção.

Exige que essas empresas elaborem normas de procedimento para situações de

emergência e que só possam adquirir a fibra de empresas cadastradas no Ministério

do Trabalho. Determina gue as fibras de amianto e seus produtos sejam rotulados e

acompanhados de "instruções de uso", com informaçöes sob¡e o tipo de amianto,

riscos à saúde, doenças correlacionadas e medidas de controle e proteçáo. Fixa o

limite de tolerância para fibras respiráveis em 2 fibras/cm3. Exige avaliaçóes

ambientais, no mlnimo a cada seis meses, e a divulgaçáo dos resultados para

conhecimento dos funcionários.

A Lei 9.055 de 01/06/95 e o Decreto 2.350 de 76/10/97 colocam o Brasil

alinhado na posiçáo de uso controlado e responsável das fibras naturais e sintéticas,

inclusive o amianto (Scliar, 1998).
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4. GEOLOGTA RE6IONAL

A Mina de Cana Brava localiza-se na porção central-norte do Estado de

Goiás e no contexto geológico regional está inserida no Complexo de Cana Brava.

As principais unidades que afloram nos limites deste complexo sáo: a

Seqüência vulcano-sedimentar de Palmeirópolis, os corpos granlticos de Serra

Dourada e da Ser¡a da Mesa, e os Grupos Serra da Mesa, A¡al e Paranoá .

4.1. O COMPLEXO AAÁFICO-ULTRA,IAÁFICO DE CANA BRAVA

O Complexo de Cana Brava apresenta-se como um corpo alongado com cerca

de 40 km de comprimento, de orientaçáo geral N 100-20 "8, tendo largura máxima

na porçäo sul, de aproximadamente 14 km de espessura, onde se encontra melhor

representado estratigraficamente. Possui mergulhos entre 30o e S0o para NW e é

constituído, segundo Girardi & Kurat (1982), por metagabros, metagabronoritos,

metanoritos, anfibolitos, metapiroxênitos e serpentintitos (metaperidotitos) sendo as

rochas máficas dominantes em relação às ultramáficas. Apresenta em sua borda E

um corpo satélite de forma ovalada, de 5 por 3 km, alongada e subparalela ao

macico principal, gue sustenta o relevo da localmente denominada Serra da Bota.

Este corpo é constituído por metagôbros e metagabronoritos (Figura 3).

Marini et al. (1977) o classificam, quanto à gênese, como um maciço do tipo

Alpino, enquanto Danni et aL (1982) como uma faixa móvel granulltica que,

segundo Almeida (1979), demarcaria, ao sul de Minas Gerais e ao centro de Goiás,

os limites de um antigo cráton arqueano (Cráton do Paramirim). Girardi & Kurat

(1982) afirmam que o complexo corresponde a um corpo magmático intrusivo

diferenciado, ¡ecristalizado e soerguido por falhamentos em bloco.
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Pamplona & Nagao (1982) reconhecem, dentro do conjunto básico-

ultrabásico de Cana Brava, três unidades litológicas, sendo a basal constituída por

rochas metabásicas da fácies epídoto-anfibolito, outra formada por rochas

ultrabásicas (serpentinitos e piroxenitos) e finalmente uma unidade constituída por

rochas gábricas e gabronorlticas.

Segundo Correia (1994), o Complexo de Cana Brava é composto por cinco

unidades, cujos estratos caracterizam-se por diferentes associações de fases

cumulus com maior ou menor quantidade de material intercumulus. A transiçáo é

marcada pela mudança geralmente abrupta da natureza destas fases. Feições como

laminaçáo lgnea e bandamento rítmico säo localmente observadas. O
empilhamento estratigráfico ígneo original é interpretado como tendo sido

constituído da base para o topo por microgabros, peridotito, websteritos compostos

predominantemente por clinopiroxênios e, finalmente, por rochas gabróides

variadas.

Segundo Correia (1994), com base nas transformações metamórficas sofridas

pelo Complexo e nas determinações isotópicas disponfveis, interpreta-se que o
Complexo evoluiu segundo as seguintes etapas:

. separação do manto e ¡esidência sub-litosférica ou sub-crustal do magma

progenitor entre 2,25 e 2,62 Ga¡

o intrusáo na seqùência vulcano-sedimentar de Palmeirópolis e cristalização

subseqúente em condições de baixas pressóes ao redor de 2,0 Ga;

. evento principal de metamorfismo e de deformação dúctil-ruptil, em regime

compressivo, ao redor de 1,3 Ga;

. reequilíbrios metamórficos posteriores, principalmente onde água teve acesso ao

sistema, ao longo de zonas de fraqueza, em idades brasilianas ainda náo bem

estabelecidas.

Os processos tectônicos superimpostos não causaram repetiçáo de níveis

estratigráficos e as unidades do Complexo não se encontram invertidas, porém näo

existem indicaçóes das suas encaixantes basais uma vez que suas rochas se

encontram cavalgando as rochas do Complexo Basal Goiano e do Grupo Serra da

Mesa.
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5. GEOLOGTA LOCAL

A Mina de Cana Brava, constitulda por três corpos mineralizados principais,

corresponde a uma área total de 74kmz. Situa-se na extremidade sudeste do pacote

de rochas ultrabásicas, representadas por serpentinitos e piroxenitos, do Complexo

Máfico-Ultramáfico de Cana Brava.

O cinturão de rochas ultramáficas, concordante com a estrutura regional, esta

encaixado entre metabasitos na base e metagabros no topo. Aflora

descontinuamente ao longo dos flancos sudeste e leste da Serra de Cana Brava,

com mergulhos de 300 a 50' para NW e W. Seu contato superior com o gabro é

gradacional, enquanto o inferior com o metabasito é tectônico (Oliveira, 1996).

O corpo ultrabásico tem sua maior expressáo e continuidade na borda SE da

serra (cerca de 1,5 km de largura). Segundo Pamplona & Nagao (1982), é

constituldo de piroxenitos e serpentinitos com as seguintes caracterlsticas:

o Os serpentinitos apresentam maior expressáo na zona da mina, com

aproximadamente 1 km de largura, e se tornam mais delgados em direção

âo norte do maciço;

. Sua coloraçáo varia do cinza escuro, próximo ao contato basal, gradando

para cinza esverdeado, cinza amarelado e marrom, na regiáo do topo. O
serpentinito mineralizado tem cor verde maçã característica;

. Sua composição essencial é serpentina, associada à clorita, opacos e

espinélio. Material reliquiar e pseudomorfos de clinopiroxênio, olivina e

ortopiroxênio foram identificados. A origem dessa rocha é provavelmente

um peridotito (talvez harzburgito), muitas vezes intensamente

serpentinizado.

Os serpentinitos da área da mina estão freqùentemente associados a uma

assembléia de minerais calciossilicáticos (formadores dos rodingÍtos) e minerais

carbonáticos (magnesita e dolomita) com desenvolvimento de talco nas zonas de

contato e de cisalhamento. SobrepÕem-se aos metabasitos (epídoto-anfibolitos e

xistos magnesianos) por contato tectônico, sendo comum o desenvolvimento de
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uma estrutura planar nos metabasitos, e brechas e cisalhamentos nos serpentinitos.

Observam-se ainda, na zona de contato, feiçóes indicativas de eventos

metassomáticos posteriores, responsáveis pela formaçáo de talco xistos e veios

carbonáticos.

Os piroxenitos ocorrem associados ao serpentinito e geralmente são

constituídos de clino e ortopiroxênios em proporção equivalente. Entretanto, na

zona da mina, parece haver um predomfnio de clinopiroxênios, que se mostram

serpentinizados.

Os contatos entre piroxenitos e serpentinitos säo geralmente gradacionais.

5.1. GEOAAETRIA DOS CORPO5 AAINERÁLIZADOS

A SAMA, trabalhando na regiáo desde 1962, delimitou três corpos

mineralizados principais, denominados A, B e F, descontínuos em superfície e

encaixados na parte basal (A e B) e central (F) do pacote serpentinítico. Dados de

testemunhos de sondagem mostraram que os corpos A e B, abaixo da cota 303,

constituem um corpo único (Figura 4).

A faixa mineralizada, de forma grosseiramente tabular, estende-se por cerca

de 6300 m no sentido N-NE; correspondendo à bo¡da sul do Maciço de Cana Brava.

Apresenta espessura de 70 a 120 m e mergulho de 300 a 500 para NW-W; a

profundidade máxima conhecida parô o co{po A é de 260 m; para o corpo B, 250 m;

e para o corpo F, 50 m, que correspondem aos limites de informaçáo obtidos pelas

sondagens executadas. Praticamente toda a faixa mineralizada encontra-se coberta

por solo residual, que varia de poucos centlmetros a 15 metros.
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Hasui & Magalhäes (1985) diferenciaram os serpentinitos mineralizados em

tipo 1 (SP-1) e 2 (SP-2), utilizando, como critério principal, a cor das rochas. Assim,

as de cor marrom foram denominadas de SP-1 e as de cor verde, de SP-2; rochas

espacialmente intermediárias, ou com cores entre os dois extremos foram

denominadas de SP-1/2. Também foram utilizados como critérios algumas

caracterfsticas morfológicas diferentes, que dizem respeito à espessura, mergulho e

estmturas locais, bem como mineralogia e texturas das rochas (Figura 5).

Segundo Oliveira (1996), o serpentinito (SP-1), de cor marrom, é

caracterizado pela presença freqüente de minerais silicáticos remanescentes do

protótipo ultramáfico (olivina e piroxênio); os minerais do grupo das serpentinas

sáo geralmente antigorita e/ou lizardita e crisotila, e os opacos sáo hematita e

magnetita. O serpentinito (SP-2), de cor verde , é caracterizado pela ausência dos

minerais originais da rocha-máe, sendo constituldo predominantemente por

serpentinas, das quais a crisotila é a mais comum; o mineral opaco principal é a

magnetita. O serpentinito tipo 1/2 (SP-1/2) apresenta geralmente caracterÍsticas

intermediárias entre SP-1 e SP-2 (Foto 1).

De acordo com Ianhez (1992), a mineralizaçáo apresenta-se

predominantemente como veios de crisotila erraticamente distribuídos na massa

serpentinítica, "stockwork" e mais raramente paralela (tabular). A fib¡a de amianto

mais comum ocorre transversalmente às paredes dos veios - tipo "cross", sendo

mais raras as fibras paralelas - tipo "slip". Suas dimensões reais variam de 1 mm a

20 mm (Smm média). É flexível, não talcosa, mediamente sedosa e com uma ou

mais partições (Foto 2).

Aparentemente há um aumento de magnetita com o aumento do grau de

serpentinização, apesar do conteúdo em magnetita ser relativamente baixo, tanto

nos serpentinitos como nos veios de crisotila (Oliveira, 1996).
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Foto 1 - Aspecto geral do serpentinito
mineralizado (SP2) na Írente de lavra da
bancada 568 da Cava A. No
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Foto 2 - Aspectos do minério SP2 Íibras de crisotila.

A descrição geométrica dos corpos mineralizados é apresentada a seguir:

CORPO A

Exibe a forma de um "S" alongado, que se estende por 1400 m no sentido N-

S, com largura média de 590 m, 70 a 110 m de espessura e mergulho de 40o a 55o

para W. A sul é limitado por uma zona de cisalhamento, que interrompe a

continuidade da mineralização e, ao norte, em direção à zona F, o corpo se estreita.

A profundidade final da mineralização é desconhecida, mas as sondagens rotativas

têm mostrado continuidade até 260 m.

CORPO B

É o corpo de minério melhor estudado, exibe forma grosseiramente tabular,

com 1110 m de comprimento, largura média de 800m, 70 a 100 m de espessura,

orientado na direçäo N-S, com mergulho variando de 30o a 45'para W. A
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profundidade final também é desconhecida, mas sondagens rotativas indicaram a

mineralizaçåo até 250 m por enquanto.

O limite norte é definido por uma zona de cisalhamento (a mesma do corpo

A), truncando a continuidade norte da mineralização em superflcie, enquanto que

no limite sul o corpo sofre uma inflexäo para SW, permitindo a continuidade física

para a zona C (Hasui & Magalhães, 1985).

CORPO F

Este corpo, bem mais estreito que os outros, exibe forma grosseiramente

tabular, com 2300 m de comprimento por 60 m de largura média; é interceptado por

falhas, e sua profundidade é desconhecida. Ao norte, provavelmente o corpo

mineralizado apresenta-se fechado, enquanto que para o sul seu limite não está

definido, podendo estar interligôdo à zona A (Hasui & Magalháes, 1985).

5.2. II^ODELO ESTRUTURAL

Hasui & Magalhães (1985) propoem um modelo estrutural e evolutivo da

Mina de Cana Brava a partir da definiçáo da geometria das estruturas geológicas e

das etapas de formaçáo das mesmas. Este, conforme aqueles autores, pode ser

assim configurado:

a) um primeiro evento termotectônico (Er) gera, na área, as foliações S,,

bem como dobras intrafoliais e em bainha. As transformações

metamórficas de rochas ult¡abásicas levariam à formaçäo dos

serpentinitos tipo 1;

b) num segundo evento termo-tectônico (Er) teriam ocorrido

deslocamentos dextrais ao longo de zonas de cisalhamento de alto

ângulo com direçåo ENE, induzindo inflexões em Sr, falhamentos e

fraturamentos, serpentinizaçáo (serpentinitos tipo 2), mineralizaçáo de

amianto (fibras cross e slip), dobras locais, crenulação e formação de

kinks;
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Em relaçáo ao evento El, os seguintes aspectos podem ser realçados:

a) a deformação ocorrida foi do tipo progressivo;

b) nesse evento, a geometria de S, configurava uma ampla sinforme,

bastante espessa apicalmente ;

c) o deslocamento tectônico no evento E, é de direção ESE-WNW, definida

pelas dobras intrafoliais e em bainha.

Em relaçáo ao evento Er, os seguintes aspectos podem ser realçados:

a) a deformaçäo ocorrida foi também progressiva;

b) a sinforme gerada em E, sofreu grandes inflexóes em S, atestando a

deformação plástica do maciço;

c) as falhas e juntas são as feições estruturais proeminentes;

d) nesse evento, fluidos remobilizados, percolando descontinuidades e

fraturas de distensáo abertas, devido ao estiramento durante a
deformaçáo progressiva, teriam gerado alterações metassomáticas que

deram origem aos serpentinitos tipo 2 e aos veios de amianto em fibras

cross;

e) após essa serpentinizaçao, juntas e, posteriormente, falhas teriam sido

geradas, crenulando as fibras cross;

f) os eixos distensivos e o maciço como um todo (por se achar ainda

plástico), sofreram rotação; isso explica a variabilidade das direçöes de

cristalização da mineralizaçáo;

g) todas as falhas apresentam fibras do tipo slip, indicando que foram

também acompanhadas de alguma remobilizaçáo;

h) nesse evento E, se desenvolveram também crenulaçóes, ftjnks e dobras

locais.

5.3. CONTROLE DA MTNEP,AUZAçÃO

Os principais fatores que controlaram a formaçåo de depósitos econômicos de

amianto crisotila na Mina de Cana Brava foram provavelmente a rocha-máe, as

rochas hospedeiras apropriadas, a adequada formação de soluções serpentfnicas,

fraturamento apropriado e controle estrutural
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No que diz respeito à mineralização, pode-se realçar os seguintes aspectos:

a) uma remobilização discreta ocorreu no inlcio do evento Er, gerando as

fibras sJip associadas aos planos de falha. No instante em que o

estiramento propiciou a abertura de descontinuidades é que a percolação

foi intensiva, induzindo a formaçáo do serpentinito tipo 2 (SP-2) e dos

veios com fibra c¡oss; no entanto, a geração de fibras slip continuou

ocorrendo durante todo o processo;

b) essa remobilizaçáo se deu dentro do serpentinito tipo I (SP-1), gerando o

tipo 2 (SP-2), e foi mais intensa onde essas rochas têm maior espessura,

ou seja, na zona apical da sinforme;

c) as zonas mineralizadas tendem a ocorrer na parte inferior dos

serpentinitos, próximo ao contato com os metabasitos, provavelmente em

virtude dos deslocamentos diferenciais que essas litologias distintas

propiciaram;

d) a geometria geral dos corpos de minério obedece o quadro deformativo

do evento Er, isto é, são alongados em forma de S, e os corpos náo se

estendem para as zonas de cisalhamento NE, provavelmente por serem,

estâs zonas, trechos mais deformados;

embora os veios de crisotila náo tenham relaçáo direta com a geometria

das foliações S,(são discordantes em relação a Sr, em termos de direçáo

e mergulho), existe uma concordância em nlvel geral entre a geometria

dos corpos de minério e Sr;

a formação dos veios com fibra cross provavelmente terminou antes do

fim do evento Er, pois elas eståo c¡enuladas. Esta crenulação induz à

partição das fibras, as quais se desmembram em segmentos com

facilidade;

e)
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6. TNVENTÁRrO DOs ÞADO5 DA PE5QUT5A 
^ 

TNERAL

A determinação da viabilidade econômica de um empreendimento mineiro é

estabelecida fundamentalmente a partir da avaliaçäo do depósito, ou seja, por meio

do cáIculo de suas resewas. Nesta etapa procura-se a melhor estimativa de teor e

tonelagem dos blocos que compõem o corpo de minério, bem como, a determinaçáo

do erro provável destas estimativas a um certo nlvel de confiança. A relevância

dessas estimativas depende da qualidade, quantidade e distribuiçäo das amostras e

regularidade do corpo do minério.

Assim, todo o trabalho de avaliaçáo de reservas, de um depósito mineral deve

ter início com a organizaçáo dos dados levantados na pesquisa mineral - inventário

mineral.

Os resultados obtidos numa avaliação de reservas devem ser confiáveis,

devido ao investimento de grande magnitude necessário para implementaçáo de

uma mineração. Deste modo, a avaliaçáo de reservas deve ser baseada em

informaçóes coerentes e de boa qualidade.

O inventário dos dados de pesquisa mineral foi realizado através da

observaçáo de alguns parâmetros que, segundo Handley et al. (1987), sáo:

- densidade de dados : verificar se a densidade de amostras é suficiente ou

náo para garantir a continuidade da mineralizaçáo;

- exatidáo da localização dos pontos de dados : certificar-se da posiçáo da

amostra e seu efeito no cáIculo de reservas. A localizaçáo de amostras no depósito

reflete-se diretamente na geometria do bloco de cubagem e conseqüentemente, nas

reservas obtidas;

- técnicas de sondagem: verificar se o tipo de sondagem utilizado é adequado

ou náo para uma amostragem confiável;

- técnicas de amostragem: verificar como foi feita a amostragem, a

preparaçáo, e qual a quantidade analisada;

- recuperação do testemunho na zona mineralizada: verificar como foi

determinada a porcentagem e com que freqùência;
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- densidade, peso especlfico ou fator tonelagem: é o dado cuja obtenção é

mais difícil, especialmente em material friável ou alterado, e de maior importância,

pois o erro na sua determinaçáo reflete-se na mesma proporção nas reservas

calculadas.

- qualidade das análises: verificar se os resultados são precisos ou imprecisos

por enviesamento ou pura aleatoriedade;

- recuperação da usina de beneficiamento: visa conhecer o fator de

recuperaçáo na planta de beneficiamento, pois nem todo metal dosado em amostras

pode ser liberado por processos técnica e economicamente viáveis;

Estes dados foram coletados em relatórios internos e arquivos dos escritórios

na SAMA (S.4. Mineraçáo de Amianto), bem como através de anotações e

informaçóes verbais dos funcionários da empresa ligados diretamente as atividades

de mineraçáo (geólogos, técnicos de geologia e engenheiro de minas).

Além disso, foram realizados trabalhos de campo na Mina de Cana Brava

com a visita às cavas o que permitiu a observaçáo da geologia do depósito e

acompanhamento da lavra.

Nos labo¡atórios da usina acompanhou-se ôs metodologias empregadas para

obtençáo das variáveis (teor, IC - índice de comprimento da fibra, e pó) utilizadas

para classificaçäo do minério.

Finalmente, acompanhou-se os procedimentos realizados na usina piloto e

usina de beneficiamento para obtençáo da fibra.

ó.1. SONDAGE,tI

As primeiras etapas de sondagem, até 1982, obedeceram uma malha de 35 x

35 m, e furos com diâmetros de 104, 86, 76 mm e NX; a partir de 1988 os furos

foram executados numa malha de 70 x70 m, com diâmetros NW e HQ,

Assim, no desenvolvimento da mina foram executados 1021 furos de

sondagem, dos quais 661 inerentes aos corpos A e B, e o restante espalhado pelas

Zonas C, F, e outros Alvarás de Pesquisa. Todos os furos foram verticais, ao longo
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de perfis SE-NW. Náo se amostrou bancadas onde a recuperação fosse menor que

90% para que as amostras coletadas fossem as mais representativas possíveis,

dando condições de realizar uma avaliaçåo ótima do teor, em funçáo da

mineralização (Figura 6 e Foto 3).

Após a conclusáo de cada furo fez-se a descriçáo geológica do mesmo, sendo

que, para cada bancada (intervalo de 10 metros) foi avaliado visualmente o teor de

minério através da contagem do número de veios de crisotila, e suas respectivas

espessuras.

ó.2. TRATA,I^ENTO NA USINA PILOTO

Todas as bancadas com intervalos mineralizados foram amostradas, num total

foram coletadas 2444 amostras no corpo B e 2138 amostrâs no corpo A.

Estes testemunhos das bancadas mineralizadas foram enviados à usina

piloto foram britados em britador de mandíbulas, seguidos de aspiraçáo e

tratamento de limpeza para separar a fibra da rocha; a fibra que ainda ficou prêsa

na rocha recebeu novas fases de impactação e limpeza, em trommel, e de aspiração

em equipamentos ZIG-ZAG, de 2 a 4 vezes, até recuperar toda a fibra contida nos

testemunhos. A fib¡a libe¡ada era encaminhada a um trommel classificador, que a

separava em longa, > 4mm, média > lmm e <4mm e curta < 1mm; pesava-se as

amostras de fibra, assim como os rejeitos fino e grosso, para obtençáo dos teores dos

tipos respectivos de fibra, assim como o teor total da bancada de 10 m.
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Foto S - Sondo Diakore IV pertencente ø SAMA e que executou a ultima campanha

de sondagem (A); detathe de uma caixa de testemunhos (B)'

ó.3. ELABOR/içÁO DE PERFIS E PLANTAS

Após a descrição geológica e análise dos testemunhos de cada bancada, fez-

se os perfis geológicos nas direções EW e SE-NW, perpendiculares à direção dos

corpos mineralizados.

Nestes perfis lançou-se os dados geológicos, estruturais, o topo e a base da

mineralização, a partir de uma cota de superfície topograficamente levantada.

Estes dados permitiram que se lançasse nas plantas de bancadas todos os dados

necessários à interpretação geológica e estrutural, assim como os limites da

mineralização.

Com base nos perfis geológicos elaborou-se as plantas de bancadas, num

total de 25 para o corpo B e 30 para o corpo A, na escala 1:2500.
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ó.4. AAODELO TRIDIA4ENSIONAL DO DEPóSITO

As plantas de bancadas elaboradas foram digitalizadas e georeferenciadas no

software Autocad e exportadas no formato DXF para o soÍtware de modelagem

tridimensional aplicado à mineração - VULCAN.

Após a ediçáo destas plantas, procedeu-se à modelagem tridimensional dos

corpos de minério, através do método de 'fatias interligadas", onde os plantas

geológicas são interligados diretamente uns aos outros resultando, também através

de triangulaçóes, colpos tridimensionais.

A modelagem tridimensional digital de um corpo de minério tem por

objetivos principais a delineaçåo de um volume (Houlding, 1994) e o melhor

entendimento de sua geometria. Definido o volume no corpo geológico, pode-se

calcular o valor médio de uma variável de interesse e a incerteza associada.

Um elemento essencial aos sistemas de modelagem tridimensional é a

habilidade de visualizar os modelos geológicos e armazenar dados geológicos. Em

um primeiro momento tal visualizaçáo é realizada durante a criação e verificaçáo de

modelos geológicos tridimensionais garantindo que sejam realistas e gue não

possuam grosseiras discrepâncias quando comparados aos dados que os

originaram. Em seguida serve como guia para engenheiros de minas

desenvolverem o planejamento de lavra e as seqùências de produção (Sides, 1997).

Paralelamente à modelagem foi digitatizado o mapa da cava atual da mina,

constituída por bancadas de 10 e 13 metros de altura (Figura 7).

Procedeu-se então a interseção dos corpos de minério com as superfícies das

cavas atual, sendo eliminados os volumes de minério que se encontravam acima da

cava atual.

A partir do modelo tridimensional dos corpos, tanto do minério, calculou-

se os seu respectivo volume, pelo processo conhecido por integração volumétrica,

que consiste, basicamente, na integração da função que descreve os limites dos

corpos (Tabela 3).
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Tabela 3 - Resulfados obtidos de volume atrcvés do modelo tridimensiono.l do do
depósito.

Tipos litológicos Volume (m3)

Serpentinito mineralizado

Metapiroxenito

Grafita

ó.5. ÞEN5IDADE

Buscando uma maior confiabilidade aos dados de densidade para as rochas

da mina, foram feitos testes de densidade no laboratório da METAGO, em Goiânia.

Neste estudo fez-se coleta de 90 amostras de rocha, tanto nas cavas como em

testemunhos de sondagem, dos variados tipos litológicos existentes, assim como

em amostras de rocha alterada; os resultados sáo apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 - Densidade dos rochos da Mina de Cana Brava (GO).

Litologia

L97.327.502,00

818.000,00

889.885,62

Número
de

amostras

Densidade Desvio VaIo¡
média Padrão (%) utilizado
(t/m3) lvmsì

Serpentinito
Metabasito

Rocha Grafitosa
Metapiroxenito

Rodingito
Rocha alterada

Rocha fresca total

40
10
10
10
10
10
80

2,63
2,89
2,52
2,98
2,99
2,06
2,74

0,L4
0,10
0,38
0,09
0,27
0,28
0,26

2,6
2,9
2,5
3,0
3,0
2,0

ó.ó. ENSAIO5 DE LABORATóRIO

No tratamento da Usina Piloto separou-se, de cada bancada, as amostras de

fibras longa, média e curta, as quais, foram enviadas ao laboratório. Em cada

amostra efetuou-se ensaios padronizados de IC e PÓ num total de 13.746 análises.

As amostras de fibras longa, média e curta foram enviadas ao laboratório e

submetidas aos ensaios padronizados para obtenção de índice de comprimento (IC)

e porcentagem de pó menor que 200 mesh (Iavagem). Todos os ensaios seguem as
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nonnas publicadas pelo "Asbestos Textile Institute and Quebec Asbestos Mining

Association" (QAMAj}7 \. Todos os furos de sondagem tiveram seus dados de

Laboratório e Usina Piloto, annazenados em banco de dados.

Para a obtenção da índice de comprimento (IC), toma-se 2 gramas de fibra e

faz-se o peneiramento a úmido no aparelho classificador "Turner Newall (TN)'.

O TN é um aparelho que classifica a fibra por comprimento através de um

jogo de telas alojadas em recipiente de plástico. O aparelho possui chave

automática que desliga-o após 5 minutos de funcionamento. As lo e 30 telas giram

em uma direção enquanto as 20 e 40 giram em outra (Foto 4).

A fibra que não é retida pela primeira tela, escoa parô a 2q através de um

tubo de metal, facilitado por um jato constante de água e de um braço metálico que

agita a fibra, forçando sua passagem pelas malhas da tela.

Foto 4 - Aparelho clossificador "Turner Newall' (TN) para obtenção do índice de

comprimento (A); aparelho uscdo no ensaio de lavagem para obtenção do teor de pó

da Íibra (<200 #), lavagem manual (B) e lavagem automática (c).
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O úItimo recipiente descarrega numa peneira de 200 MESH (#) na base do

aparelho.

Após o aparelho ter desligado, os discos sáo levados a estufa para secar e

pesados. O peso da fibra é calculado subtraindo-se o peso bnrto do peso do disco.

A seguir é apresentado um exemplo do cálculo do IC:

Abertura da
Tela (#)

7
14
25
50
200

-200

% de Fibra
retida

0
0,2
2,4
9,3

20,0

Fôtor de
multiplicação

24x
12x
6x
3x

0,8 x
IC

Fibra retida

0
2,4
74,4
27,9
16,0
60,7

NOTA: O IC é a somatória dos retidos de todas as telas.

O resultado do Ensaio TN -200 MESH pode ser comparado com o ensaio de

lavagem.

O TN tem como finalidade classificar a fibra pela distribuição granulométrica

a úmido e teor de finos < 200 MESH e seus resultados sáo utilizados além da

classificaçáo do minério dos testemunhos de sondagem para:

o classificar a fibra em tipos comerciais.

. informar à operaçáo de mistura se o IC se mantém dentro da faixa de

especificaçáo planejada.

. confirmar o teor de finos < 200 MESH do Ensaio de Lavagem.

O ensaio de lavagem tem como finalidade identificar o teor de partículas

finas, menor que 200 MESH, contidas na fibra, Ele é feito com 10 gramas em uma

peneira de 200 MESH alojada entre 2 suportes metálicos com fundos aberto para

escoamento do pó lavado da fibra. A lavagem é feita movimentando o esguicho no

sentido horário e anti-horário de maneira que todas as fibras sejam bem lavadas. A

pressão de água é controlada por manômetro. O excesso de umidade da fibra é
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retirada por uma bomba de vácuo, finalmente leva-se a uma estufa para terminar de

secar (Foto 4).

As informações obtidas são passadas para os técnicos da área de mistura para

verificar se o teor de pó se mantém dentro das especificaçóes planejadas, além de

classificar a fibra em tipos comerciais.

Durante os estudos feitos, desde o infcio da mina, verificou-se que a usina

piloto limpa muito mais a fibra do que no processo de beneficiamento. Baseado

nisso, viu-se a necessidade de uma padronizaçáo dos resultados, convertendo-os a

uma base constante, por tipo, segundo uma especificação de classificaçáo das fibras,

de aco¡do com uma equivalente canadense.

ó.7. LAVRA E BENEFICIAMENTO DO MINÉRIO

Os processos que caracterizam a lavra e beneficiamento do minério de

amianto na Mina de Cana Brava sáo descritos abaixo:

Lavra

1. decapeamento: consiste na retirada da vegetôção, solo e rocha estéril para expor

minério. É realizado de acordo com o avanço da lavra. O solo retirado é

colocado em depósito para posterior recobrimento do bota-fora; já a rocha estéril

é descartada no bota-fora;

1. desmonte: para se proceder ao desmonte, é feita a perfuração da rocha, o

carregamento dos furos com explosivos e a detonaçáo. A lavra em Cana Brava é

a céu aberto, através de bancadas de 10 a 15 metros e bermas finais de 5 a 7

metros. Os taludes individuais, atualmente, possuem inclinaçáo de 70" e geral

de 45'. A lavra se faz simultaneamente em duas cavas contfnuas "A" e "8"(Foto

5e6);

2. carregamento e transporte do estéril e do minério: No carregamento do estéril

utilizam-se carregadeiras com capacidade de 10 m3, e para o caûegamento do

minério a carregadeira é de menor porte, tendo capacidade de 8,5 m3. Para o

transporte do estéril e do minério utilizam-se caminhões com capacidade de B0 t

(Foto 7).
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Foto 5 - Vista geral da Cava B da Mina de Cana Brava (GO), que utiliza o método de lavra a céu aberto.
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Foto 6 - Seqüência de uma detonação na Cava B, bancada 311 (minério SPz),

Mina de Cana Brava (GO).



Foto 7 - Aspecto geral da Írente de desmonte 54 (minério na bancada 368 - Cava A) e
o carregamento do minério na Mina de Cana Brava (GO). (¡)

æ
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Beneficiamento

O beneficiamento do minério de amianto crisolita na mina de Cana Brava

utiliza exclusivamente métodos fisicos, a seco, sem aditivos, em todos os estágios

de tratamento (Foto 8).

Sáo descritas, a seguir, as unidades de beneficiamento:

britagem primária: é um britador cônico, que recebe os blocos de minério bruto

provenientes das frentes de lavra das cavas A e B. Os blocos sáo lançados com

dimensões de até 1 metro de diâmetro maior, sendo, com a britagem reduzidos para

20 a 30 cm. O material britado segue, por correia transportadora enclausurada

diretamente para a britagem secundária;

britagem secundária: Dentro desta unidade, o minério passa por diferentes estágios

de peneiramento e britagem resultando em duas fraçóes (fina e grossa), que

seguem, por correias transportadoras diferentes: a grossa, para a unidade

denominada concentraçáo e a fina, para a secagem;

concentraçáo: o minério proveniente da Britagem Secundária, na concentraçáo,

passa por três estágios de peneiramento, intercalados com três estágios de

britagem. Deste processo, é separada a fração mais fina, rica em fibra e mais seca,

segue direto para o Silo de Minério Seco; a fração mais fina, rica em fibra, porém

mais úmida, segue para a secagem; e a fraçáo mais grossa, pobre em fibra, segue

para o Silo de Rejeito.

SiIo de Minério Seco: é um silo fechado, de forma prismática, que recebe o minério

proveniente da concentraçäo e da secagem através de correia transportadora. Os

objetivos desta silagem são: permitir a reduçáo da umidade do minério de até 1 %

por evaporação na época da seca; promover a homogeneização do minério

concentrado; permitir uma alimentaçáo constante à usina de tratamento; e manter

uma resewa estratégÍca de minério concentrado seco. Do silo de minério seco o

material segue para a Usina de Tratamento.
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Foto 8 - Vista geral da unidade de beneficiamento da Mina de Cana Brava (GO).
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Usina de Tratamento: ¡ecebe o minério concentrado e seco proveniente do Silo de

Minério Seco, o qual passa por tratamento em diversos circuitos descritos a seguir:

o circuito de minério: tem funçáo de recuperar as fibras livres por aspiraçäo em

peneiras giratórias, liberar as fibras presas na rocha por impactaçáo gradual e

eliminar a fraçáo fina do minério;

c circuito de Íibra: promove a limpeza do material aspirado do circuito de minério

em peneiras giratórias e rotativas para eliminaçao de pó e finos e, em

separadores pneumáticos, para eliminação de pedriscos transformando-o em

produto comercializável;

. ciÍcuito de retorno: tem a finalidade de recuperar as fibras contidas na fraçäo

pesada dos separadores pneumáticos;

o circuito d.e tratamento de minério de libras cu¡úos: visa recuperar as fibras curtas;

o circuito de homogeneizaçõo de fibrosr constitui a fase final do tratamento do

minério, buscando obter um produto homogêneo em silos de homogeneizaçáo;

. circuito de embalagemi corresponde ao acondicionamento do produto em

embalagens, através do sistema de ensacamento, paletizaçáo e cobertura com

material plástico termo-retrátil;
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7. 
^,ìETODO5 

6EOEsTAúsrrcos

Os métodos geoestatísticos, ou simplesmente geoestatística, foram
desenvolvidos graças aos estudos do engenheiro de minas Georges Matheron na

França no final da década de 50 e inlcio da década de 60. Estes métodos estáo

fundamentados na Teoria das Variáveis Regionalizadas, que foi formalizada por

Matheron, a partir de estudos práticos desenvolvidos por Daniel G. Krige no cáIculo

de reservas nas minas de ouro do Rand na ÁJrica do Sul.

A geoestatística é a aplicaç,1o de métodos matemáticos e estatfsticos a
problemas da ciências da Telra e pode se¡ utilizada em diversas áreas como:
geologia pura (análise de elementos traços em rochas metamórficas); em pesquisa

mineral (anáIise de dados geoquímicos de pesquisa); para traduzir a geologia para

modelos usados em engenharia; determinaçáo do tipo de amostragem; estimativa
espacial e temporal; simulaçáo; bem como, na anáIise de riscos e quantificaçáo de

reservas.

As técnicas da estatística clássica assumem que todas as amostras são

aleatórias e independentes de uma distribuição de probabilidade simples - esta

suposiçáo é chamada estacionaridade. sua aplicaçáo não envolve qualquer
conhecimento da posiçáo real das amostras ou do relacionamento entre amostras.

Já a geoestatística âssume que a distribuiçao das diferenças de variáveis entre dois
pontos amostrados é a mesma para todo o depósito, e que isto depende somente da

distância entre eles e da orientação dos pontos. Em outras palavras, diferenças nas

variáveis devem ser consistentes, não constantes, para o depósito - hipótese

intrÍnseca ou quase-estacionariedade (Clark, 1979).

o procedimento para utilizaçäo da geoestatlstica na estimativa de variáveis, é

realizado basicamente em duas etapas:

(1) cálculo do variograma experimental e ajuste de modelo téorico;

(2) processo de estimativa através da (co)krigagem.

Quais os principais argumentos para justificar o uso de técnicas

geoesiatísticas ?
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O padrão da continuidade espacial do fenômeno estudado, estabelecido a

partir do ajuste de uma funçáo ao variograma experimental, pressupõe um completo

entendimento dos efeitos da escolha tanto do modelo (o que também pressupõe o

reconhecimento do mais amplo quanto possível espectro de funçóes passíveis de

representarem a continuidade do fenômeno geológico) quanto dos parâmetros deste

modelo no comportamento da estimativa (Corá, 1996).

Quanto às dificuldades matemáticas da geoestatística, elas certamente existem

a um nível teórico e em sofÍsticadas aplicaçóes, entretanto, pode ser realizada por

um profissional com conhecimentos matemáticos básicos. Além disso, atualmente,

existem uma grande disponibilidade de sofúwores no mercado que auxiliam /
facilitam sua utiìizaçäo.

7. 1. CONCEITOS GEOESTATÍSTICOS

7.1.1. MODELO PROBABTÉSTTCO E FUNçÂO ALEATóRIÁ

Qualquer processo de estimativa requer um modelo do comportamento do

fenômeno. Caso contrário, tem-se apenas um conjunto de dados e nenhuma

inferência pode ser feita para as posições de valores desconhecidos.

Um modelo determinístico é apropriado caso seja possível com apenas

poucas amostras, o conhecimento dos processos geradores de um determinado

conjunto de dados. Mas, infelizmente, as variáveis de interesse em geologia são

essencialmente o resultado final de uma série de processos flsicos e/ou qulmicos,

cujas complexas interações levam a uma variabilidade intrlnseca das propriedades

geológicas. A aplicaçáo de modelos determinlsticos torna-se assim bastante

restrita (Corá, 1996).

Os modelos probabilísticos, por outro lado, além de fo¡necerem as

ferramentas para a estimativa dos valores desconhecidos, possibilitam uma

avaliaçáo da qualidade da estimativa pelo estabelecimento de intervalos de

confiança para os valores estimados.

Em geoestatística, a maiorìa das informaçôes relacionadas a um valor náo-

ômostrado Z(x), vem dos valores das locações vizinhas x', seja sobre um mesmo
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atributo Z ou sobre um atributo correlacionável 22. O conceito probabillstico de

funçáo aleatória permite a modelagem do grau de correlaçáo ou dependência

entre qualquer número de variáveis aleatórias Z(x), {Z (x") , ct =1,.... n}, e, mais

genericamente, Z(xl, {Z (x"), cr =1,.... n}, {2, (x'o ), þ=t,... n'} (Deutsch & Journel,

1992).

Uma vaúável aleatória é uma variável que assume determinados valores de

acordo com alguma distribuiçao de probabilidade. Por exemplo, o resultado de se

Iançar um dado não-viciado pode ser considerado como uma variável aleatória a

qual assume um de seis valores eqüiprováveis (sendo que o resultado deste

lançamento particular é denominado uma realização da variável aleatória "Iançar

dado") (Corá, 1996).

Ao se considerar, por exemplo, o teor z(x1)=5 ppm num determinado ponto

particular x, de um depósito, o teor (5 ppm) pode ser considerado como uma

realizaçäo particular de uma determinada variável aleatória Z (x,) definida no

ponto xr. O conjunto de teores z(x) para todos os pontos x do depósito (variável

regionalizada), pode ser considerada como uma realizaçáo particular de um

conjunto de variáveis aleatórias { Z(x), x e depósito}. A este conjunto de variáveis

aleatórias { Z(xr), Z(xrl, ...2 (x,l } dá-se o nome de função aleatória Z(x).

7.1.2. V APT.ÁVEIS REoIONALIZADAS

Pode-se definir variável regionalizada como qualquer funçåo numérica com

uma distribuiçáo espacial, que varia de um lugar a outro com continuidade

aparente, mas cujas variaçöes náo podem ser representadas por uma função

determinÍstica (Blais & Carlier, 1968 apud OIea, 1975).

Segundo Bubenicek & Haas (1969), as caracterlsticas qualitativas de

variáveis regionalizadas, que os métodos estatlsticos convencionais não conseguem

reconhecer, säo:

. Iocalizaçáo: os valores de uma variável regionalizada sáo dependentes de suas

funçóes espaciais relativas dentro do campo geométrico (depósito). Além disso,
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estes valores sáo dependentes do tamanho da amostra, forma e orientaçáo

(suporte amostral);

suporte: por vezes a variável regionalizada Z(x) náo está definida num ponto,

mas sobre uma área ou volume centrado em x. À unidade amostral básica sobre

a qual a variável é medida chama-se suporte (IPT 1989);

continuidade: a variação espacial de uma variável regionalizada pode ser,

dependendo do fenômeno, grande ou pequena, mas deve existir uma certa

continuidade ponto a ponto;

anisotropias: a regionalização pode apresentar anisotropias quando apresentam

variações graduais numa direção e rápida ou irregular em outra;

fenômenos de transiçáo: no campo da variável, particularmente em formaçóes

sedimentares, as estruturas säo freqüentemente encontradas consistindo de

Ientes superpostas. Estas estruturas formam uma rede de descontinuidades nas

bordas das lentes, que é caracterizada como fenômeno de transiçáo.

7.2. VAPTOGP,ATAA

A funçáo variograma 2y(h) é definida como sendo a esperançô matemática do

quadrado da diferença entre os valores de pontos no espaço, separados por uma

distância h, conforme a seguinte equação:

2y(ù=El[zu+n)-z(fil,l

ou em termos computacionais:

'z^Ð=* älz(x+h)-z(rl'z

onde: 2y(h) é a funçao variograma; n é o número de pares de pontos separados

por uma distância h; Z(x) é o valor da variável regionalizada no ponto x; Z(x+h) é

o valor da variável regionalizada no ponto (x+h).

(1)

(21
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Como na Estatística Clássica, pode-se definir a média e a variância de uma

variável regionalizada, de acordo com as relações 3 e 4, respectivamente:

m=efz(x)l

va rlz @þ n fiz (x) - d' | = Elz, @)l- m,

(3)

(41

Assim, a covariância C(h), entre pontos separados por uma diståncia h é:

c(n)=EÏz(x + h).z(x)l- m'? (s)

e portanto C(0) é igual à variância (4).

A funçáo variograma 2y(h) pode também ser expressa em termos da variância

C(0) e da covariância C(h), conforme segue:

y(h) =c(o)-c(h) (6)

A relaçáo entre a funçáo variograma e a função covariograma esta ilustrada

na Figura B.

Figura B - Relação entrc as íunções variograma e covariograma.

A interpretação do variograma permite obter parâmetros que descrevem o

comportamento espacial das variáveis regionalizadas, conforme ilustrados na

Figura 9.
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C6

VARIÂNCIA
ËSPACIAL

VARIÂNCIA
ALÉATÓRIA

Figura I - Variograma típico e suas propñedades.

Uma feiçáo resultante da análise dos parâmetros do variograma experimental

é a zona de influência que é um fenômeno de transição caracterizado

exclusivamente por modelos de variograma que possuem patamar e amplitude

definidos.

Portanto qualquer valor de Z(x) estará correlacionado com outros valores

Z(x+h) que estiverem dentro de um raio "a" de x. Esta correlaçáo, ou a influência

de um valor em outro, decresce conforme Z(x+h) aproxima-se de "a".

Para o cálculo de variogramas experimentais deve-se fazer a comparação

entre valores de amost¡as separadas por uma distância h. Esta comparação é direta

se os pontos de dados estiverem distribuldos segundo uma malha regular.

Entretanto, quando os pontos de dados estiverem dispersos, deve-se fazer a

pesquisa de amostras situadas a uma distância h, dentro de uma janela de pesquisa.

Esta janela é definida, ao longo da direçäo do variograma, por um, ângulo e por

uma distância de tolerância, conforme pode ser observado na Figura 10. O ângulo

de tolerância pode ser limitado levando-se em consideraçáo a distância

"percorrida" ao longo da direçáo, ou seja, quando a toleråncia angular é

estabelecida forma-se um triângulo (2D) ou um cone (3D) em torno da direçáo

preferencial. O problema é que se não houver uma limitaçáo, a área do triângulo ou

o volume do cone tendem a crescer indefinidamente, englobando maior número de

pontos. Para evitar isso, define-se a lôrgura máxima, isto é, estabelece-se uma

distância a partir da qual o triângulo ou cone ficam limitados à essa faixa.
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Em muitos conjuntos de dados, variáveis ao longo de uma certa direçáo såo

mais contínuos que em outras. Uma maneira mais eficiente que a convencional

diagrama de rosácea para visualizar ônisotropias de um fenômeno a fim de

identificar direçóes preferenciais para o cálculo dos variogramas experimentais, é o

variograma de superflcie. O variograma de superflcie é construldo num sistema de

coordenadas retangulares, onde cada célula representa o valor de uma medida de

continuidade espacial para cada separaçáo correspondente a um vetor h (Isaaks &

Srivastava, 1989).

E

Figura 10 - Desenho mostrcndo a direção do vøriograma¿ os possos, a tolerôncia

angular, a largurc móximø e a tolerância do passo (modilicado de pannatier, 1gg4).

O variograma como ferramenta básica será utilizado para calcular os valo¡es

de semivariância, para uma dada distância, os quais são necessários para a

organização do sistema de equações de krigagem, que é feito através do ajuste de

uma função matemática que descreve continuamente a variabilidade ou correlaçáo

espacial existente nos dados.

O uso de uma funçáo qualquer para modelar um variograma experimental não

garante a existência e a unicidade da soluçáo dos sistemas de

krigagem/cokrigagem. Garante-se esta condiçäo com o ajuste de uma função
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positiva definida ao variograma experimental, como as funçöes esférica,

exponencial, gaussiana, etc.

É também por meio do modelo de variograma que se garante o

estabelecimento dos valores para qualquer distância e direçáo, principalmente para

distâncias menores do que o mínimo espaçamento entre as amostras.

A admissibilidade de uma função está ligada à dimensáo do espaço

considerado. Em geral, se uma funçáo é admissivel em Rm, ela também será em Rn

se n < m (Christakos, 1984).

A importância do fator qualitativo, mesmo num quadro de razoável quantidade

de amostras, fica sugerido foftemente na variografia, fase básica da geoestatística.

Para a escolha e a definição de um modelo de continuidade espacial, o fator

subjetivo, atrôvés de modelos teóricos ou do conhecimento empírico - que provém,

sob perspectivas diversas, da experiência, ocupa normalmente papel primordial

(Corá, 1996).

Os modelos de variogramas mais comuns na natuÌeza estão ilustrados na
Figura 11.

O geoestatístico é o principal responsável pela escolha do padrão da

continuidade espacial do fenômeno estudado. Desta forma, a utilizaçáo de métodos

geoestatísticos deve ser orientada pelo completo entendimento dos efeitos da

escolha tanto do modelo quônto dos parâmetros deste modelo no comportamento da

estimativa (Corá, 1996).

Isaaks e Srivastava (1989), a partir de um exemplo de modelo esférico sem

efeito pepita, amplitude igual a 10 e covariância na origem igual a 10, [Co:O, a=10

e C,=16¡, apresetam os principais efeitos dos parâmetros do variograma nos pesos

da krigagem ordinária, que säo extensivos a outros métodos de estimativa

qeoestatfstica:

1. Efeito de escala: o aumento do valor do patamar (variância a pñori) não afeta os

pesos nem o valor estimado, mas afeta direta e proporcionalmente a variåncia da

estimativa.

2. Efeito de forma: a mudança de um modelo esférico parô um modelo de

comportamento parabólico perto da origem (modelo gaussiano, por exemplo.),
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indicativo de um fenômeno mais contínuo, implica uma distribuição de maiores

pesos para as amostras próximas ao ponto a ser estimado, com as amostras

restantes recebendo menos peso ou até mesmo pesos negativos. O

aparecimento de pesos negativos é o ¡esultado do que se denomina de

sombreamento (screen eÍfect) e é mais pronunciado nos variogramas com

comportamento parabólico na origem,

Esférico

(comportômento "linear"

na origem)

+Co,seh<arØ) = c{tsl -','(Ð'}

/ (l¡) = C + Cn, se tr>a

Gaussiano / (h)= Cll_ e-n'i.']+co, se h< a

lcomDortâmentoìp"."LãiiJ;'u o'¡qu,nl /(å) = C+Co' setr>a

Exponencial

(comportamento "linear"

na origem)

y (h) = C[l- e-h 
/'] + Co ,se h< a

/(h)=C+Co,sen>a

Y (h) = Co + Ch" , o<a<zLinear
(fenômeno náo
estacionário)

Figura 11 - Modelos de variogramas teóricos.

Efeito pepita: Uma descontinuidade na origem do variograma caracteriza a

ausência de correlaçäo na escala do menor espaçamento entre amostras . Ao se

aumentar o efeito pepita (nugget eÍÍect), os pesos tendem a ser mais similares

entre si, assim como aumenta a variância de estimativa.

Efeito da amplitude : Ao se dobrar o valor da amplitude, a variância de

estimativa torna-se menor, pois o efeito da duplicação da amplitude faz com que

as amostras pareçam ser duas vezes mais próximas em termos de distância

estatística. Caso a amplitude se torne muito pequena, as amostras aparecerão

como igualmente afastadas do ponto a ser estimado e uma em relação à outra.

Isto torna a estimativa similar a um modelo de efeito pepita puro: os pesos
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tornam-se todos Vn (onde n é o número de amostras) e o procedimento de

estimativa torna-se uma simples média das amostras disponlveis.

5. Efeito da anisotropia: Em muitos conjuntos de dados, existe maior continuidade

de valores ao longo de certas direçoes do que de outras. Nestes modelos

anisotrópicos, maior peso é dado às amostras alinhadas com a direçáo de

máxima continuidade, compensando mesmo um maior afastamento em termos

de diståncia geométrica.

O efeito pepita e o comportamento do variograma perto da origem sáo os

parâmetros que mais influenciam os pesos da krigagem (ou cokrigagem) e

evidentemente para os próprios valores estimados.

7.3. KRIGAGE,U

As técnicas de estimativa, como o inverso da potência da distância (IPD),

utilizam um ponderador médio de valo¡es de amostras para estimar blocos de um

depósito. Os ponderadores säo uma funçao do bloco e da geometria da amostra e de

algumas idéias da variação no depósito mineral, mas eles náo fazem referência para

a particular variabilidade do corpo mineral em estudo. Mais ainda, essas técnicas

não permitem uma determinaçáo da confiabilidade das estimativa (Brooker, 1979).

Ainda segundo este autor, técnicas geoestatísticas de estimativa - baseadas

no estudo da variabilidade espacial do corpo mineral como reflexo de um

variograma - são superiores porque permitem o cáIculo de uma medida de er¡o

associada com a estimativa, chamada variância de estimativa. É também possfvel

descobrir para um dado bloco a configuração de dados que minimize esta

variância de estimativa. Este procedimento, que produz o melhor estimador linear

não enviesado, é conhecido como krigagem.

7.3.T KRTGAGEM ORDINÁRIA

A krigagem ordinária (KO) é o método de krigagem mais amplamente usado,

Através dele é possível estimar um valor de um ponto em uma região na qual o

variograma é conhecido, usando dados da vizinhança local. A KO também pode ser

usada para estimar o valor de um bloco (Wackernagel, 1995).
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De acordo com Wackernagel (1995), pode-se estimar um valor desconhecido

xo usando n dados de amostras de uma vizinhança xo e combinando linearmente

com os pesos wo através de:

z'(,")=f,".2(,,)
a=l

A soma dos ponderadores (w" ,i=1,n) deve ser igual a 1. Esses ponderadores

såo obtidos da resolução de um sistema linear de equações, denominado sistema de

equaçóes de krigagem ordináúa.

A condição de náo enviesamento é garantida através de:

nlz(x")-2"(*.n ="[å,"" ze-z(,,\."f
L---Y-J

1

_!_

= lw"rlz\x")- z\r")l

=0
onde wo= - 1

Como toda técnica de estimativa, a KO procura fazê-Ia com mínima

variância. A variância do erro da krigagem é dada pela equaçáo (9) a seguir:

oi =ulþ'G)-t(ù,)l
=-y(',-')-ff.,.orþ"-*r)*zf."y('"-'o) (e)

d=l p=l a-l

Através da minimizaçáo da variância de estimativa com as restriçöes dos

pesos, pode-se obter o sistema de equações de krigagem ordinária:

(y(*, - r,) .... y(r, -*,,) r llrÍ'l lz(r, -r,)ltilttl
lrG"-,,) ... v(,.-,,) t ll,í'I =lr(',-'")l

I r ... r o)lp*) [ r J lrol

Onde w"k' sáo os pesos associados aos dados e pr.o é o multiplicador de

Lagrange. O lado esquerdo do sistema descreve as dissimilaridades entre os pontos

de dados, enquanto o lado direito mostra as dissimilaridades entre cada ponto de

dado e o ponto a ser estimado xo.

(71

(B)
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pode ser reescrito da seguinte

f,*i"16" - *o)* pro = y(x" - xo\paraa =1,...,n
!=l

t*i'=,
î=t

A variância de estimativa da KO é expressa por:

otro = -þxo -yQ, - r)+zfwfoy(x" - xo)

(1 1)

(12)

(13)

A KO é um interpolador exato uma vez que se x0 é idêntico a localizaçäo de

um dado entáo o valor estimado é igual ao valor do dado no ponto, ou seja;

z'(*,)= z(x") se xo = xû (14]'

A krigagem ordináúa é usualmente preferida a krigagem simples porque näo

requer o conhecimento da média, a qual supõe-se estacionária para toda a área. A

krigagem ordinária, por outro lado, ao estimar a média local, por meio da krigagem

da média, ajusta-se melhor às flutuações dos dados do depósito (Goovaerts, 1997) .

7.4. COKPTGAGEM

O termo krigagem é tradicionamente empregado para regressóes Iineares

usando dados em um mesmo atributo que esta sendo estimado. Por exemplo, um

valor de porosidade não amostrada Z(x) é estimada através valores de porosidade

da vizinhança definidas em um mesmo suporte de volume. O termo cokrigagem é

reservado para uma regressão linear que também usa informaçöes de diferentes

atributos. Por exemplo, o valor de porosidade Z(x) pode ser estimado da

combinaçåo de amostras de porosidade e dados de acrlstica relacionados (Deutch &

Journel, 1996).

A geoestatística univariada preocupa-se com a análise de uma variável

correlacionada espacialmente no tempo embora possam existir várias variáveis de

interesse. Em muitas circunstâncias entretanto, algumas destas variáveis são de
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dupla maneira correlacionadas, bem como correlacionadas espacialmente. por

exemplo, em uma aplicaçäo mineira os teores de vários minerais ou metais em um

depósito sáo provavelmente dependentes devido aos processos deposicionais.

Similarmente, a concentraçäo de metais pesados em um solo poluído ou compostos

orgânicos em solo ou lençol freático såo provavelmente correlacionados se são

resultado de modos comuns de deposição (Myers, 19BB).

Assim, cokrigagem é uma técnica geoestatística desenvolvida para melhorar a

estimativa de uma variável usando informaçáo de outras variáveis cor¡elacionadas

espacialmente e que sáo geralmente melhor amostradas. A técnica da cokrigagem

melho¡a a estimativa e reduz o erro da variância de krigagem, mas o tempo de

cálculo e modelagem do variograma cruzado muitas vezes torna este método mais

lento e difícil (Ahmed & Marsily, 1987).

O desenvolvimento da cokrigagem foi motivado para resolver problemas onde

a variável principal apresenta-se subamostrada. Locais subamostrados podem ser

restaurados pela variável secundária através de correlações entre a variável
principal e as variáveis secundárias. Entretanto, nas indústrias de mineraçáo, o

problema da subamostragem é geralmente insignificante, desde que os elementos

principais a serem lavrados sáo amostrados prioritariamente. Quando o conjunto de

variáveis correlacionadas sáo simultaneamente estimadas, a cokrigagem é

teoricamente superior ô krigagem univariável (Pan et aL, 1993).

Segundo Myers (1988), até recentemente a cokrigagem náo foi amplamente

usada por várias razões:

. muitos autores pensavam que a cokrigagem era somente útil para caso de

subamostragem;

o cokrigagem requer mais modelagem (de variogramas e variogramas

cmzados, ou seja, são calculados m variogramas e (m(m-1)/2) varigramas

cruzados;

o muito autores achavam que o processamento computacional era pesado, isto

é, o sistema de equações é consideravelmente grande;

. muitas aplicaçóes antigas eram em mineração e nestes caso há somente uma

variável de interesse.
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Enquanto estes ôrgumentos não säo exatamente incorretos, rápidos avanços

na computaçäo têm feito o item 3 irrelevante e atualmente, as aplicações onde a
cokrigagem pode ser naturalmente aplicada tem-se expandido.

Uma outra razáo é a dificuldade na modelagem de variogramas cruzados. O
pré-requisito para um modelo de variograma válido é que o coeficiente da matriz

seja positivo, ou seja, o sistema de equações de krigagem seja inversível e

variâncias de estimativa positivas (Pan et al., 1993).

Deutch & Journel (1996) apontam outrô rôzão por que a cokrigagem náo tem

sido extensivamente usada na prática: o efeito sombra do dado melhor

correlacionado sobre os dados menos correlacionados com o Z desconhecido. A
menos que a variável primária, que está sendo estimada, é subamostrada com

respeito a variável secundária, os pesos dados para a variável secundária tendem a

ser muito pequenos, e a redução na variância de estimativa gerada pela cokrigagem

náo compensa o esforço da inferência adicional de modelagem. Além da tediosa

inferência e notação matricial, a cokrigagem apresenta estimativas semelhantes à

krigagem.

Desta forma, esta técnica deve ser aplicada criteriosamente a fim de verificar
se este esforço adicional de cálculo e modelagem de variogramas das variáveis

trarão benefícios para melhora das estimativas.

Diversos autores demonstraram interesse em krigagem multivariante nas

últimas décadas, destacando-se Matheron (1971), Joumel & Huijbregts (1978),

Myers (1982, 1984, 1985, 1991); Isaaks & Srivastava (1989); Wackernagel (1995),

Deutch & Journel (1996), Goovaerts (1997, 1998).

7.4. 1. COKRIGAGEM ORDINÁRIA

Segundo Wackernagel (1995), o estimador da cokrigagem ordinária é uma

combinaçäo linear de pesos woicom os dados de diferentes variáveis localizadas em

pontos amostrados na vizinhança do ponto x0. Cada variável é definida em um

conjunto de amostras (possivelmente diferentes) de tamanho n, e o estimador é

definido como:



(1s)

onde o incremento i0 refere-se a variável particular do conjunto de N variáveis. O

número de amostras n, depende do incremento i das variáveis, assim como incluir
na notaçäo a possibilidade de dados heterotópicos, ou seja, variáveis primárias e

secundárias em posiçóes distintas.

O desenvolvimento matemático das equaçöes de cokrigagem segue aquele

proposto por Wackernagel (1995).

No caso de uma hipótese intrinsica, deve-se estimar uma variável particular

de um conjunto de N variáveis baseadas na estimativa do erro médio próximo a

zero. Esta condiçao é satisfeita escolhendo pesos que somem até l para a variável

de interesse e que somem zero para as variáveis auxiliares.

(16)

zi"@o)=ifu,'"r,1."¡
i-l a=t

i,t =¿ _ f 1sei=io
L¿ur¡0<
a=t I

| 0 caso contrário

Expandindo a expressáo da média do erro de estimativa, obteremos

l"'' "' I
nlz i"Q ) - zi"Q ) = elLf *'"2,(, ) - f, *2 2,"(, 

") 
- Ð T,: zG" ) 

|L'='J; ¿t=t i:lJþ I
I

N¡t
=llw2elz,(r")- z(r")l

¡=ld=|\l-----------\6------J

=0

Para o erro da variância de estimativa tem-se

fr, ", r2l

'i = Ell llw'"2,(x")-2,"(ùl IL\Èrø=r / J

Sendo os pesos wo' definidos como:

(171

(18)



w'o = -õ,," se i =io

se i+io

somas, e podem ser reduzidos a

(1e)

seguinte expressão de

(201

Z,(01 posicionadas

lr "' \'z.',

= ul I II,;t z(x")- z,(o))l 
I

L\i-r ø=o , , ) )
increirentos Qrl

Definindo incrementos de covariâncias cruzadas de C,,I (x",xu) temos:

NNntrt
r; = II|I w'"wþc!,(x",xr) e2)

i=t J=t a=o p=0

A fim de converter o incremento da covariåncia para variogramas, uma

suposiçáo adicional tem que ser feita:as covariâncias cruzadas dos incrementos são

simétricas. com esta hipótese nós obtemos a translaçåo da quantidade invariante.

.NNNN\\(23)oi =2llw',y,,"(x" - ro)-y,","(ro- *.)- III2,¡"*'r(r" - rr)

Depois da minimização em que as restrições dos pesos geram N paråmetros

de Lagrange ¡rj, temos o seguinte sistema da cokrigagem ordinária

l-t
to

Que sáo incluídos nas

variância de estimativa

f r, ,,

'3 = El l Zt *'"2
l\;=o "=o

Entåo, inserindo variáveis aleatórias ficitlcias

arbitrariamente na origem, incrementos podem ser formados

f r , r,, 'r2ìo! = tlf Ët fwzz,(x")-2,(o)f ,, lì I

l\r=t\"-o -{-l )

,"" ,)']
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" - 
*p)+ p, = yil"(x" - xp)

Para i= 1,...N; a= 1,...ni

Para i:1,...N

(24)

E a variância de cokrigagem

o'r* =ZZ-',,r,,"(r" - ro)* lt," - /,",,(xo - ,o) (25],

Goovaerts (1998) recomenda a utilização de uma única restrição de

enviesamento (a soma dos pesos da variável primária e das variáveis secundárias

igual a 1), pois resulta maiores pesos para as variáveis secundárias enquanto reduz

a ocorrência de pesos negativos.

A cokrigagem ordinária requer no mlnimo um valor de dado sobre a variável

de inte¡esse enquanto a cokrigagem simples, necessita do conhecimento da média,

podendo ser executada somente com dados das variavéis auxiliares (Wackernagel,

1995).

7.4.2. COKÈTêACEM COLLOCATED

A cokrigagem collocated é uma versão simplificada da cokrigagem, que

consiste na retençáo somente da variável secundária collocated, providenciando

que esta seja disponível em todas as posições x que forem estimadas.

O princlpio é estimar a variável alvo usando uma variável auxiliar

correlacionada e conhecida de uma malha regular (denominad o backgroundl

através da krigagem, desta forma, esta técnica requer um modelo bivariado

(Geovariances, 1998).

Segundo Xu et al. (1992), a cokrigagem collocated consiste de uma definição

estratégica de vizinhança em que a mesma para a variável auxiliar é

arbitrariarmente reduzida a somente um ponto: a localizaçáo estimada x.. O sistema

de cokrigagem simples para esta vizinhança (usando n valores de dados para a

variável primária) é escrita como:

if,t,,G
j=t p=l

fil, = d,,"
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(26)Gr;:) (;,) 1r")

Onde C", é o lado esquerdo de uma matriz de um sistema de krigagem simples de

Z(x) e c"" é o correspondente do lado direito. O vetor c," contém a covariância

cruzada entre os n pontos de dados de Z(x) e o ponto xo, onde o valor dos dados S(x)

esta localizado e que é incluÍdo no estimado¡.

z.o. v¡n¡Ârucra DE rrureneoueçÂo

A krigagem ordinária é a técnica de estimativa mais popular utilizada para

cáIculo de reservas, pois apresenta características especlficas (como

reconhecimento e coûeçäo de anisotropias, declusterizôção e estimativas náo

enviesadas), que não estão disponíveis em outros métodos de interpolaçáo

(polígonos, triângulos, inverso da potência da distância, etc.) (yamamoto, 1999).

Este procedimento de estimativa é aplicado para estimar blocos, baseados em

suas amostras vizinhas. Para cada bloco, é gerado um teor estimado e um erro

associado, a variância de krigagem (o2ko). Entretanto, segundo Isaaks & Srisvastava

(1989) a variância de krigagem é baseada na média do variograma global de todo o

domÍnio do depósito, náo medindo a dispersáo local dos dados, Em conseqüência,

se a mesma configuração de dados é usada, a variância de krigagem apresenta o

mesmo resultado, ou seja, esta não leva em conta os valores de dados locais.

Assim, como a variância de krigagem apenas mede a configuração dos dados

da vizinhança, esta medida de incerteza não deveria ser utilizada para classificar

um bloco estimado.

Yamamoto (1999) propõe uma alternativa para a variåncia de interpolaçáo

(S'zo) como alternativa a variância de krigagem. A variåncia de interpolaçao mede a

dispersão local dos dados e também considera a configuraçáo dos pontos da

vizinhança, segundo a expressáo (27), e pode ser utilizada tanto na estimativa de

pontos quanto blocos.

Sl =lw,[z(x,) - z' (xJ]'
i-t

(27)



60

onde wi (i= 1,n) sáo ponderadores positivos.

Além disso, Yamamoto (1999) propõe a substituição da variância de krigagem
(o'?n") pela variåncia de interpolaçáo (S2o) no cáIculo do er¡o associado a estimativa

para fins de classificaçáo de reservas, conforme a expressão abaixo:

_ ,s^ *f
F;rro = ------_v: (2Al

z. (x),,f n*

onde: t é valor critico de Sfudenf para o intervalo de confiança de 90 7o; n"¡ - número

de sub-blocos resultantes da discretizaçáo (se a estimativa for pontual nv deverá ser

substituído por n, ou seja, número de amostras da vizinhança utilizadas para

estimar Z*(xo).

7. ó. SI^^ULA ç ÃO eS¡OC ÁSTTCA

A simulaçáo pode ser entendida como uma realização possível de uma

realidade desconhecida. se os dados de amostras de um jazimento são disponíveis,

um modelo de simulação deste jazimento condicionado aos dados têm as mesmas

caracterlsticas matemáticas que o depósito (Remacre & Carvalho, 1g9B).

Ao se fazer simulaçáo, a primeira preocupação é determinar as caracterlsticas

estatÍsticas e geoestatísticas do campo que se quer gerar, e então escolher um

algoritmo matemático que levará às especificações requeridas.

Atualmente, existem uma grande variedade de algoritmos de simulaçáo

estocástica disponíveis que diferem em suas hipóteses básicas, campo de aplicação,

dados requeridos, implementaçâo prática, complexidade e eficiência computacional

(Dowd, 1992).

Segundo Ravenscroft (1994), o método deve ser condicional (honrôr os pontos

condicionantes), embora métodos não-condicionais possam ser de interesse

acadêmico, eles náo têm quase relevância no mundo real de aplicaçóes e
problemas. Além disso, outros critérios na escolha do método de simulação devem

ser definidos: 1. simplicidade do método; 2. robustez da técnica (sensibilidade a

mudanças de parâmetros e grau de repetibilidade);3. velocidade do algorítmo;4.
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tâmanho de modelos simulados (capacidade para gerar modelos grandes e

múltiplas simulaçóes em paralelo).

Em outras palavras, a escolha de uma método de simulação estocástica deve se

basear na disponibilidade de tempo, dinheiro, recursos humanos e computacionais

de hardware e soÍtware, bem como a complexidade requerida pelo estudo.

A simulação estocástica é um processo que gera realizaçöes de um campo

aleatório que compartilha estatlsticas globais (Gotway & Rutherford, 1994). De fato,
a essência de qualquer simulação estocástica é a particular dependência do modelo
espacial que é imposto à funçao aleatória e assim compartilhada para cada um dos

conjuntos simulados {2,(x), x e S}, i= 1,L (Journel, lg8g).

Assim, diferentes realizaçöes da simulação estocástica que honram os padrões

de continuidade espacial proporcionam uma avaliaçáo conjugada da incerteza
espacial (Journel, 19Bg). o campo aleatório s é discretizado em uma malha regular,
cujos nós sáo simulados L vezes. Assim, para cada nó na posiçäo (xo) podemos

calcular a média das L realizaçóes:

"LG)=;f,,,(,") (2e)

e a variância em torno desta média como:

4,=ÏÐÞ,(,.)-"i,G.)l' (30)

Observe-se que à medida que a simulação estocástica proporciona

realizaçóes eqüiprováveis, a probabilidade de cada realização é igual a l/L e,

portanto, a média representa o valor mais provável e assim usamos as mesmas

probabilidades para calcular a sua variância. De fato, a teoria da simulaçáo garante
que estatisticamente, a partir de um grande número de realizaçóes, a média irá
aproximar-se do valor mais provável. Talvez esta seja a principal vantagem da

simulaçao estocástica sobre os métodos de krigagem porque uma variância

condicional pode ser determinada. De fato, a variância condicional dá uma

definiçáo mais precisa da variância local que a tradicional variåncia de estimativa

(Deutsch & Journel, 1992).

Segundo Deutsch & Journel (1996), a simulaçäo difere da krigagem ou de

qualquer algoritmo de interpolaçáo, em dois aspectos principais:
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. Na maioria dos algoritmos de interpolaçäo, incluindo krigagem, o objetivo
é gerar a melhor, por isso única, estimativa local da variável sem

específica consideração para o resultado da estatística espacial de

estimativas obtidas conjuntamente. Na simulaçáo, reprodução de

características globais (textura) e estatística (histograma, covariância) tem
prioridade sobre precisáo local. A krigagem gera um conjunto de

representações locais, dito z'(u), u E A, onde a precisåo local predomina.

A simulaçáo gera representações globais alternativas, z (t) (u), u E A, onde

a reproduçäo de modelos de continuidade espacial prevalecem.

. Exceto se o modelo Gaussiano para eüos é assumido, a krigagem gera

somente medidas incompletas de precisáo local, e nenhuma estimativa de

precisäo é associada quando várias localizações sáo consideradas juntas.

Embora a simulaçáo estocástica tenha sido desenvolvida para gerar medidas

de incerteza espacial, algoritmos de simulaçáo sáo muito usados na prática para

oferecer alternativas a fim de produzir mapas /imagens estimadas. Na realidade,

algoritmos de simulaçäo estocástica têm provado muito mais versatilidade que os

algoritmos de interpolação na reprodução de um completo espectro de variabilidade
espacial dos dados e no cálculo para dados de diferentes tipos e origens, se

condicionantes ou simulados (Deutsch & Journel,lgg6).

Segundo Journel (1994), um algoútmo de simulaçåo estocástica é um
mecanismo que permite desenhar âIternativas equiprováveis, distribuição espacial

de objetos ou valores de pixels. cada distribuiçáo altemativa constitui uma imagem
estocástica. Podem existir várias imagens estocásticas do mesmo fenômeno, por

exemplo, a distribuição no espaço de unidades de reservatório ou fácies. cada
imagem,/realizaçáo/salda honra: (1) estatlstica especlfica, como um histograma,

covariância, variograma ou coeficiente de variação, por exemplo, fácies simuladas
podem ser feitas para honrar proporções de volume, distribuição de tamanho, etc.; e

(2) dados condicionantes e simulados de locais específicos. Dados condicionantes

(hard datal, como por exemplo um furo de sondagem, sáo reproduzidos exatamente

por todas as realizações, enquanto que dados simulados (soff dofc) são

reproduzidos com algum grau de tolerância.
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Com restrições estatísticas e dados honrados, não se pode dizer que uma

realização é melhor que a outra. Já várias imagens estocásticas diferem umas das

outras nas localizações fora dos locais de dados condicionantes. Esta diferença gera

uma medida de incerteza visual e quantitativa sobre as propriedades das imagens

geradas.

várias autores revisaram os diversos algoritmos de simulação estocástica:

Journel (1989), Dowd (1992), Deutsch & Journel (1992, 1996), Gotway &
Rutherford (r994), srivastava (1994), dentre outros. Dentre os diversos algoritmos

existentes de simulaçáo estocástica condicional na literatura, seráo apresentados as

caracterlsticas principais da: simulação gaussiana seqüencial e bandas rotativas,

pois mostraram-se mais adequados à realidade e variabilidade dos dados

geológicos.

7.ó.1. STMULAçÃO GÁUSSTANA 5EQüENCTAL (565)

Os algoritmos seqüenciais propostos por Journel & Alabert (1989, 1990) sáo

uma aplicação do Teorema de Bayes. Os n eventos independentes Ai, i= 1,..., n
podem ser simulados seqüencialmente usando a expressáo:

P[Ar,Ar,...AN] -p[AN l Al,A2,...,AN.ll p[AN.1 
l A"&,...,A"o]... ptAe 

l All p[Arl (3 1)

A técnica requer a inferência de (n-1) distribuiçóes sucessivas de

probabilidades condicionais. Isto pode ser obtido através da adoçáo do modelo

gaussiano, o que corresponde à simulaçáo gaussiana seqüencial (Dowd, 1gg2).

No algoritmo de simulaçáo gaussiana seqüencial, cada variável é simulada

seqùencialmente de acordo com a sua função de distribuiçáo condicional

cumulativa gaussiana completamente caracterizada através de um sistema de

krigagem. Em cada etapa, os dados condicionantes são todos os dados originais

mais todos os valores previamente simulados que se encontram dentro da

vizinhança da posição a ser simulada.

Segundo Dowd (1992), o algoritmo da simulação gaussiana seqúencial (SGS)

consiste das seguintes etapas:

1. fazer a transformação gaussiana de todos os dados condicionantes;

2. calcular e modelar o variograma dos dados condicionantes transformados;
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3. definir um procedimento aleatório através do qual todos os n pontos da malha

sejam simulados;

para cada ponto da malha simulada krigar um valor a partir de outros valores

(condicionantes e simulados) ;

o valor krigado e a variância de krigagem associada sáo os parâmetros da

distribuiçáo condicional gaussiana de um dado ponto da malha. Retirar um valor
aleatório desta distribuiçáo e adicionar este ôo conjunto de valores simulados;

retornar a etapa (4) até que todos os valores tenham sido simulados para os

pontos da malha;

7. transformar os valores simulados gaussianos para a ordem de grandeza da

variável original

Geralmente, o número de nós a ser simulado excede em muito o número de

dados condicionantes e, conseqùentemente, os dados originais teráo sua influência

reduzida à medida que o algoritmo progride. os soffwores comerciais fornecem a

opçao do usuário limitar o número máximo de nós previamente simulados, mesmo

que estejam na área da vizinhança¡ a serem usados nos sistemas de krigagem da

simulaçáo.

As maiores vantagens da simulaçáo gaussiana seqüencial sáo: fácil
condicionamento, anisotropias manuseadas automaticamente, e aplicável para

qualquer função covariância.

A aparente desvantagem do método é a utilizaçäo da distribuiçáo gaussiana

intermediária. Vários trabalhos reportam que as simulações gaussianas resultam em

pequena continuidade dos valores extremos. se este comportamento for crucial

para a contabilidade da simulação, alguns autores, não recomendam a utilização

das técnicas gaussianas (Remacre & Carvalho, 1g9B).

Ainda segundo estes autores, na utilizaçáo das diferentes implementaçöes da

simulação gaussiana seqüencial, vários parâmetros devem ser especificados pelo

usuário, tais como: krigagem simples (KS) versus krigagem ordinária (KO);

máximo número de nós simulados mantidos para a krigagem; parâmetros de

vizinhança; estratégia de busca e, em particular, Iimites superior e inferior da

escolha de extrapolaçáo a serem usados na transformaçáo gaussiana. A escolha dos
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diferentes parâmetros pode afetar a eficiência do algoritmo, a natureza das

realizações e o resultado da distribuição de incertezas. Por exemplo, a rigor, a

reprodução dos histogramas e dos semivariogramas do modelo só podem ser

alcançadas através da utilização da KS no sistema de Krigagem da simulaçáo

gaussiana seqùêncial.

7.6.2. STMVLAçÃO BANDAS ROTATTVAS (SBR)

O algoritmo das bandas rotativas é um método de geraçáo de realizações de

uma funçáo aleatória (FA) num espaço multidimensional, a partir da geração de

múltiplas realizaçóes de uma funçao aleatória no espaço unidimensional, ou seja,

ele realiza uma simulaçáo 3D através de uma série de simulaçóes 1D ao longo de

15 linhas que constituem um particionamento regular do espaço 3D. Assim, cada nó

no espaço 3D é projetado em um ponto paÍicular de cada uma das 15 linhas, e os

valores simulados de cada nó é soma dos valores simulados em cada um dos L5

pontos projetados (Deutsch & Journel, 1996).

Neste método sáo feitas as seguintes hipóteses: o campo a ser simulado é

estacionário de segunda ordem e isotrópico com covariância C(h) conhecida; os

valores deste campo sáo N(0,1).

A originalidade deste método está na redução das simulaçóes n-dimensionais

em várias e independentes simulaçóes unidimensionais ao longo de linhas que sáo

giradas no espaço R". Um valor simulado em uma posição x é obtido a partir das

contribuições das n simulações unidimensionais 2",(x)

. lå2",,(x)=-7 )_2",(x) (321
{Il "-r

A realizaçáo resultante 2"". (x) é uma realizaçáo de uma FA, por exemplo no

caso 3D Z"(x)=z"(u,v,w), que é estacionária de segunda ordem, com esperançô zero

e covariância:

E[2" (x) z. (x + h)] = c(h) (3s)

Na prática, o número de linhas nåo pode ser infinito. O reduzido número de

linhas pode provocar o efeito de artefatos (lineamentos) nos campos simulados,
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gerando anisotropias inexistentes. AJém disso, o algoritmo das bandas rotativas

somente é capaz de lida¡ com determinados tipos de função covariância.

O condicionamento para a simulaçåo, via bandas rotativas, é feito em uma

etapa posterior. A malha com os valores condicionantes e que reproduzem a

variabilidade espacial da FA, é gerada através da krigagem, usando os valores

simulados náo condicionais na posiçåo dos dados originais. Este novos valores

krigados säo subtraldos dos valores da simulaçáo não condicional para se obter uma

malha com valo¡es de erros correlacionados. Estes erros correlacionados sáo

adicionados aos valores de uma krigagem realizada considerando os dados

originais, de fo¡ma a produzir uma simulaçáo condicional. Então:

Zsc=zua + (2""" - 2k",") (34)

onde 2." é a simulaçáo condicional, z*o é a krigagem obtida a partir dos dados

originais reais, 2",,", é a simulação não condicional e z*,'" é a krigagem dos valores

simulados nåo condicionalmente nas mesmas posições dos dados originais

condicionantes.

7.7. CLASSTFTCAçÃO DE RESERVA5

A quantificação de reservas minerais, em termos de teores e tonelagens, deve

ser acompanhada de uma medida do grau de confiabilidade associado às mesmas.

Este grau de confiablidade é inerente aos métodos de pesquisa utilizados, métodos

analíticos, precisão da localizaçáo dos pontos de amostragem e, sobretudo à

variabilidade apresentada pelo corpo de minério. Há que se ressaltar que materiais

geológicos podem apresentar variaçöes na geometria do corpo de minério, nas

características físicas do minério e, conseqùentemente , nô distribuiçáo de teores no

mesmo, como resultado da interaçäo dos processos geológicos responsáveis pela

sua gênese. As classificaçóes de reseryas permitem expressar quantidades de

minério, de acordo com o grau de precisåo e conhecimento associado às mesmas

(Yamamoto & Rocha, 1996).

Assim, as classificaçÕes de reservas sáo fundamentais para a comunicação de

reservas minerais, que podem se¡ convertidas em valores monetários e dal, serem

objeto de investimento, negociaçáo e de indenização. Todos os estudos de
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viabilidade técnica e econômica de um empreendimento de mineração fazem uso

do quadro de reservas minerais do depósito. (Yamamoto & Rocha, 19g6).

As principais classificações de reservas adotadas no mundo, estáo baseadas

fundamentalmente na confiança geológica e viabilidade econômica. Tais

classificações usam o grau de certeza de resewas como fator discriminante entre

várias classes, entretanto, nenhum desses esquemas mostra claramente como se

calcula o erro associado a uma dada estimativa. como conseqüência da dificuldade
em quantificar o erro da estimativa, o geológo irá utilizar uma área de influência
subjetiva (distância) em torno dos furos de sondagem como um critério para

discriminaçao entre reservas provada e provável (Froidevaux, lgï2 apud
Yamamoto, 1992).

De acordo com a tendência atual, reservas sáo parte dos recursos geológicos,

as quais são viáveis tecnológica e economicamente no momento da sua

determinação. Portanto, fica implícito que as reservas pertencem à categoria de

reservas lavráveis.

. Assim, o modelo corrente para a estimativa de reservas a partir de recursos

segue aquele proposto pela indústria australiana de mineração, conforme

ôpresentado na Figura 12, segundo AIMM (1996).

CONSIOERACÃO DE ÊATÔRES:
ECONOMICOS. DE MINERACÂO
METALIJRGICOS. MERCADOLÓ-
CICOS. LEGAIS. AMBIEN'TAS.

SÓCIAIS E PÔLITICÔS

Figura 12 - Estimativa de rcseruas a partir de um modelo de recursos, segundo

ArMM (1996).

RECURSOS
MINERAIS

IDENTIFICADOS
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Os recursos sáo classificados, de acordo com o nlvel crescente de pesquisa e

de conhecimento do depósito, em: inferido, indicado e medido (Tabela 4). O único
parâmetro econômico aplicado no cálculo destes recursos é o teor de corte,

fundamental para a definição prévia da economicidade do depósito. A partir de

estudos de viabilidade econômica do depósito considerando fatores econômicos, de

mineraçáo, metalúrgicos, mercadológicos, legais, ambientais, sociais e polfticos, os

recursos indicado e medido poderáo vir a transformar-se em reservas provável e

provada, respectivamente. Este é o modelo proposto, para adoção pelo DNpM na

portaria no 3 de 24/10/90 (Yamamoto & Rocha, 1996).

Esta classificação não menciona qualquer medida de incerteza sendo assim,

baseada na experiência profissional, o que deve ser evitado quando dados

quantitativos estáo disponlveis. uma vez que uma estimativa e seu erro estáo

disponíveis, uma escala de confiabilidade deve ser definida, como reflexo do

aumento do conhecimento do depósito. A Tabela 5 apresenta duas propostas de

cìassificação baseadas na escala de confiabilidade utilizando a variância de

krigagem e variåncia de interpolação com nlvel de confiança 90 o/o fyamamoto,
1e99).

Tabela 4 - Delinições adotadas pela DNPM(1987) para identiÍicar classes de ¡ecursos
minerais em relação ao nível de d,ados geológicos, conhecimento e confidência.

Classes
Medida A tonelagem e o teor computados devem ser rigorosamente

determinados dentro dos limites estabelecidos, os quais não devem
apresentar rior, ou inferior a 20 %

Indicada A tonelagem e o teor do minério computados parcialmente de medidas e
amostras específicas, ou de dados de produçáo, e parcialmente por

até distância razoável com base nclas tcas.
Inferida Estimativa feita com base no conhecimento dos caracteres geológicos do

mineral, havendo pouco ou nenhum trabalho de

'usando ok como medida de incerteza
" usando So2 como medida de incerteza

Ca

Tabela 5 - classificação de recursos/reservos segundo erros de estimativa com g0 o/o

de cle

Medida Indicada I
Autor P¡ovada Provável

Wellmer (1993)' Er¡o: +10% Erro: *201o Erro: *30% Er¡o: *50%

Yamamoto (1999)-' Erro:0-20to Erro: 20 - 50% Erro: > 50%
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8. ANÁuTsE E5TAú5TICA Dos DADos DE SoNDÁ6EIA

8.1. TRAN5FORI AçõEs DAS VARIÁVEIS

Todos os furos de sondagem tiveram seus dados de ensaios de laboratório e

Usina Piloto (Figura 13), armazenados em banco de dados, através das seguintes

variáveis:

c7, ctL, c25, c50, c200, Lc, TC

I47, MI4,M25,MsO, M2OO,LM, TM

L7, LI4, L25,L50, L2OO, LL, TL

onde:

C7... C200 : teor obtido na peneira #7 a peneira #200 para fibra curta no ensaio TN.

M7... M200: teor obtido na peneira #7 a peneira #200 para fibra média no ensaio TN.

L7 ... L200: teor obtido na peneira #7 a peneira #200 para fibra longa no ensaio TN.

LC: teor obtido no ensaio de lavagem da fibra curta.

LM: teor obtido no ensaio de lavagem da fibra média.

LL: teor obtido no ensaio de lavagem da fibra longa.

TC: teor de fibra curta (% em peso total) obtido na Usina Piloto.

TM: teor de fibra média (% em peso total) obtido na Usina Piloto.

TL: teor de fibra longa (% em peso total) obtido na Usina Piloto.

Figura 13- Foses em que ÍoÍam obtidas as variáveis e as varióveis linais que íoram

tratadas.

Sondagem

-----...-, Teor curta (TC)

us¡na Teor méd¡a lrM)
p¡loto

Testemunho
De10m

Laboratório
Ensa¡o rN, Lavasem Y,i¿:;::¿orl","ou,

--¡crda,c2s,c5o,c2o0,Lc ZZ'i!JfJ'i,i*^",r"

-.7 M7,M1 4,Mzs,Ms0,M2oo,LMFó---J7' T1 4'T25'T50'

Teor longa (TL) -* L7'114'125'150'1200'LL

Variáveis inseridas
no banco de dados

PÓ

tc
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Estas variáveis foram transformadas a fim de se obter o teor de fibra em cada

peneira (#7 a #2OOl, o teor total (TT), o teor de pó (PÓ) e o índice de comprimento

da fibra (IC), conforme as equaçóes a seguir e ilustradas nas Figuras 14, 15.

(TL*L7 +TM*M7 +TC*Ci)
10.000

n, n _ (TL* Ll4 + TM * Ml4 + TC * Cl4)
10.000

.". _(TL* L25+TM * M25+TC*C25)
10.000

?"50 =
(TL* L50+TM * M50+TC*C50\

10.000

-"nn _ (TL * L200 + TM * M 200 + TC * C200)

10.000

7,,, _(TL+TM +TC)
100

Onde:

T7 é o teor de fibra na peneira #7...1200 é o teor de fibra

TN7 = (T7I|II)'100 ...'rN200-(T200ÆT)-100 (% de fibra

TT é o teor de fibra total;

IC é o lndice de comprimento da fibra (24,12,6,3 e

multiplicaçåo de acordo com a abertura da peneira);

PÓ é o teor de pó da fibra (< #200).

(35)

(36)

(3e)

(40)

na peneira #200;

retida na peneira);

0,8 são os fatores de

(37)

(s8)

IC -- (TN7 * 24) + (TN14* 12) + (TN25 * 6) + (1N50 * 3) + (1N200 * 0,8) (4 1)

P O = 100 - (TN 7 + TNL 4 + TN 25 + rN50 + r¡f 200) (42)
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Variáveis obtidas
na Us¡na Piloto/

Laboratório

Variáveis de interesse tratadas

TL TM TC n. _(TL+TM +TC)
100

L7 l\Ít7 c7 T7=
(TL* L7 +TM * M7 +TC* C7)

10.000

L14 M14 c't4 TI4 =
(TL* Ll4+TM * M14+TC* Ç14)

10.000

L25 M25 c25 725
(TL* L25 +TM * M25 +TC* C25)

10.000

150 M50 c50 ..., _ (?Z 'r' ¿50 + TM * M 50 + TC * C5O)

10.000

1200 M200 c200 ,ti^^ \t tJ tJzVV 't I lvt lul aVV -f I W W ¿VV )

10.000

IC = (TN 7 * 24) + (7'l/l 4 * I 2) + (IN25 * 6) + (2N50 * 3)

+ (fN200 * 0,8)

PO = 100 - (TN1 + TNI 4 + TN 25 + fN50 + rN200)

Figura 14 - Esquema de obtençÕo das variáveis TT, T7, T14, T25,750, T200, PÓ, IC a

partir das varióveis obtidas na usina piloto e enscios de laboratório.
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Variáveis obtidas
na Usina Piloto /

Laboratório

Variáveis de interesse tratadas para a amostra do
Furo l0l1 cota 253

200 ou 94(TM) 202t¡ct TT= (200 + 94 + 2021/ r00 = 4,96

42tt"tl 0(ur) 0(czl T7 = (200' 42) + (94'0) + (202-0)/10000=0,84

23ttttl 22t¡¡t¿l 4rcr41 T 14: (20o' 23) + (94' 221 + (202' aY LoO00 -0,7 s

1 1(r.zsl 46(vzs) 34lczsl T2s = (200' 1.r) + (94 -46) + (202 -34)/10000 : 1, 34

5tr¡ol l Btvsol 44(cso) T50= (200-5)+ (94- 18\+(202' 44)/10000= 1,16

3(lzoo) 4(lrzoo) 6(czoo) T200 = (200'3) + (94'4)+ 1202-6)/10000 = 0,22

IC: (16,93-24)+ (ts,12'Lzl+ (27,01.6) + (0,23-3)

+ (4,48'0,8)=756,63

PÓ = 100 - (1 6,93 + 15, 12 +27,01 + 0,23 +4,48) =16,23

Figura 15 - Exemplo de obtenção das variáveis TT, T7, T14, T25, T:50, 7200, PÓ, lC a

partir das vørióveis obtidcs na usina piloto e ensoios de laboratório do furo 1011 cota

253 (X=49 1 62,7 ; Y= 1 0539, 5 ;Z=253,00),

De posse de todas essas variáveis iniciou-se ô análise estatlstica clássica

segundo suas classes granulométricas, ou seja por peneira (#7 afé #200), por tipo

(curta, média, longa); e finalmente, para os teores obtidos pelas fórmulas (T7, T14,

T25, T50, T200, TI, PÓ, IC), tentando confrontá-las quando possível.
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8.2. ESTATÍSTICA CLÁSg,TCA

Inicialmente, analisamos todas as variáveis obtidas nos ensaios de

laboratório, sem qualquer tipo de transformação.

Esta análise foi realizada por tipo de fibra (curta, média e longa) e por

peneira (#7, #14, #25, #50, #200) (Figura 16).

por t¡po de fibra
(curta, méd¡a,longa)

TC

TM M14,M2s, Ms0, M200

74, L25, L50, L200TL_

Análise por peneira
(#7,# L4,#25,#5O,#2OO, <#2OO)

Figura 16 - Análise das variáveis pot tipo de Íibra e peneira.

A Figura 17 apresenta as estatlsticas e os histogramas para as peneiras e por

tipo de fibra. Nestô figura, podemos observar que as distribuições nas peneiras e

por tipo de fibra das variáveis não transformadas, apresentam distribuiçöes na

maioria normais. Entretanto, realizando-se o teste de aderência qui-quadrado (1'?),

segundo a metodologia de Landim (1998), verifica-se que todas essas variáveis náo

provêm de uma população normal (todos os valores calculados de 12 teóricos sáo

menores que os 1'calculados). Outra constataçáo é que as variáveis transformadas,

ou seja, obtidas por combinações lineares tais como especificadas na Figura 16

apresentam assimetria positiva, sendo bem pronunciada na variável T7. Observa-se

ainda, que a fibra que mais possui pó é a fibra longa, isto é verificado através da

variável LL (Iavagem da fibra longa) que apresenta X-24,94, ou seja, esta fibra é

mais suja.
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Além disso, verificamos que na peneira #7 concentram-se os maiores teores

de fibra longa; na peneira #14, os teores de fibra longa e média; na peneira #25, os

teores de fibra média e curta; na peneira #50, os teores de curta, média; e na

peneira #200, os teores de fibra curta .

Passaremos agora a analisar estatisticamente as variáveis transformadas TT,

T7, TI4, T25, T50, T200, PÓ, IC, visto que estas permiti.ram uma melhor

caracterizaçåo para avaliação das reservas.

As estatísticas obtidas para as variáveis TI,'f7,T14,T25, T50, T200, IC e PÓ

são apresentadas na Tabela 6.

Tabela 6 - Estatísticas das varióveis TT, TV, 714, Tl25, T50, T200, rc, PÓ fiumero d.e
omosfros para cada variável : 5470)(MIN - valor minimo; MAX - valor móximo; CV
- coeÍiciente de variação).

Variável MIN MAX MÉDIA DEVIO PADRÁO CV

TT

T7

Tt4
'125

T50

T200

IC

PO

3,7 7

0,47

0,52

1,06

0,82

0,17

649,53

77,58

2,51

0,62

0,46

0,70

0,53

0,12

193,7s

4,95

0,67

t,32

O,BB

0,66

0,64

0,72

0,29

0,28

0,15 14,77

0,00 4,63

0,00 2,80

0,04 4,44

0,03 4,12

0,00 0,99

225,28 t483,64

5,13 61,04

Todas as variáveis transformadas apresentam assimetria positiva mais

acentuada. Em geral o depósito apresenta fibras com teores médios em torno de

3,7%, lC igual a 650 e pÓ de aproximadamente 1B%.

Os coeficientes de correlação entre estas variáveis säo apresentados na

Tabela 7. As variáveis no geral apresentam ôltos coeficientes de cor¡elação, sendo

que os maiores coeficientes foram obtidos entre a variável TT (teor total) e todas as

outras variáveis, indicando grande dependência entre elas (Figurð 18). A única

exceçáo é verificada com a variável PÓ, cujo coeficiente de correlação é muito

baixo (-0,042).
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co€¡lcie¡te de côrretoçóo = 0,8ì

Coellcle¡le de coreloçóo = 0.94

Figura 18 - Diagramas de correlação entÍe as varióveis TT e TV,714, T25,750, 7200, IC,PO
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Tabela 7 - CoeÍicientes de correlação entÍe as varióveis TT, W, T14, T25, T5O, 7200,
lC, PÓ @úmero de amostÍas para cada varióvel : 5470).

TT T7 T14 T2s rso ICT200

"r7

Tt4
T25

Ts0

T200

IC

PÓ

0,70

I
0,s2

O,BB

7

0,2s

0,69

0,88

I

0,40

0,70

0,81

0,86

1

o,82 0,11

0,55 -0,07

0,32 -0,18

0,04 0,26

0,16 -0,13

1 0,12

1

8.3. REGULARTZAçÃO DAS BANCADA5

Muitas vezes o intervalo de trabalho na fase de avaliação de reservas não é o

mesmo que o intervalo de amostragem nos furos de sondagem. No caso da Mina de

Cana Brava, o intewalo de amostragem considerado foi de 10 metros, visto que a

intenção inicial era realizar uma lavra a céu aberto em bancadas de 10 metros no

minério e 15 metros no estéril. Entretanto, atualmente a lavra tanto no minério

quanto estéril é de 13 metros. Desta forma, a composiçäo de amostras pelo

agrupamento delas para o intervalo de trabalho de 13 metros produzirá dados mais

homogêneos e mais compatfveis com a unidade de mineraçáo, ou seja, é uma

adequação do modelo geológico à lavra com a passagem ao modelo tecnológico.

Assim, foi realizadâ a composição das amostras em bancadas de 13 metros

com os seguintes parâmetros:

. Coordenada Z mínima: 116 m

¡ Coordenada Z máxima: 454 m

o Altura bancada: 13 metros

. Valor mínimo para compor um intewalo: B metros.
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Foram processadas 26 bancadas, nas quais foram descartados 14 furos por

não apresentarem mínimo de B metros de intervalo mineralizado na bancada.

A partir dos furos regularizados para 13 metros calculou-se as estatlsticas das

variáveis de interesse (Tabela 8), os histogramas (Figuras 19 e 20) e os coeficientes

de correlaçáo entre elas (Tabela 9 e Figura 21).

Estudou-se ainda, as estatísticas e a correlação entre as variáveis TT, TL, TM

e TC a fim de verifica¡ o comportamento na composiçáo da variável TT (Tabela 10,

Figura 22). A variável TT apresenta correlaçäo significativa com TL, TM e TC.

Tabela 8 - Esfcflsficas das varióveis TT, T7, T14, Tl25, 750, T200, TL, fM, TC, IC, PÓ
regularizadas em bancadas de 13 metros (nitmero de amostras para cada vørióvel :

4130) (MlN - valor mínimo; MAX - valor máximo; CV - coeliciente de vaûaçAo).

VaTiáveI MIN MAX MÉDIA DEVIO PADRÁO CV

TT

T7

Tt4
T25

Ts0

T200

TL

TM

TC

IC

PÓ

3,72

0,47

0,52

1,07

0,82

0,r7

137,56

100,18

133,75

660,23

L7,74

2,36

0,57

0,42

0,65

0,49

0,12

123,36

72,7 L

76,29

LBz,B2

4,7 7

0,63

1,21

0,81

0,61

0,59

0,67

0,93

o,72

0,57

0,28

0,28

0,17 t3,92

0,00 4,r3

0,00 2,46

0,0s 4,18

0,04 3,87

0,00 0,94

0,00 789,00

0,00 461,00

8,00 476,00

225,29 1407,79

3,08 61,05
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Tabela 9 - Coeficientes de correløção entrc as variáveis TT, 77, T14, T25, T50, T200,
eÓ, tC (número de amostras para cada variável : 4131) regularizadas em bancad.as
de 13 metros.

TT T7 Tt4 T25 T50 T200 IC

T7

Tt4
T25

T50

T200

IC

PÓ

0,72

I
0,54

0,89

1

0,31

0,7 t
0,89

I

0,42

0,72

0,83

O,BB

I

0,83 0,15

0,56 -O,r4

0,34 -O,zt

0,05 -0,27

0,17 -0,09

1 0,16

1

Tabela 10 - Coeficientes de correlação entre as variáveis TT, TL, TM, TC (n{tmero de
amostras para cada variável : 4131) regularizadas em bancadas de 13 metros.

TI TL TM TC

TL

TM

TC

0,7 7 0,49

1 0,68

I

Verificou-se gue os resultados sáo muito semelhantes àqueles obtidos nos

furos sem regularizaçäo, com uma pequena diminuiçáo da variåncia e,

consequentemente, do coeficiente de variaçáo. A Figura 23 mostra as pequenas

ôlterações provocadas na variável TT de alguns furos antes e depois da

regularizaçáo de 13 metros.

A composição por bancadas de 13 metros náo causou grandes modificaçöes

nas distribuiçÕes de freqùências dos dados, indicando que esses dados sáo

confiáveis para fins de avaliaçao de reservas.
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Numero dê Dodos 4l3l
Irédlo O,52ó
DewioPodröo 0,429
Coeflclente de Vcrloçóo 0,815
[¡óxmo
3o Sucrlll
fvedlo¡o
I o êuøfi|

2,4æ
0,758
0,4r ì
o,l 73
o,000

f\,4édto

D€svlo Podróo
0,178
0,r20

Coeficlenle de \¡irioçôo 0,ó70
r3.920
5,259
3,288
1,783
0.170

fV¿D{rrþ
3ô oþtif
M€dlono
I o Ouorlll
lì¡fnlmo

0,950
o,2ao
o,149
0,080
0,010

4,180
1,474
o,947
0.538
0,0óo

Figura 19 - Histogramøs da distribuições de Íreqüência das varióveis T7, T14, T25,T50,

7200 eTT para os dodos regulafizados para 13 metros.
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Numero de Dodos 41 3l
Médio 660,24l.
Desvio Podrõo 182,840
Coef¡ciente de Vor¡oçóo 0,277
Móximo l4O1 ,79O
30 Quortil 78ó,550
Mediono 636,670
I o Quortil 5l ó,440
Mínimo 225,290

Numero de Dodos
Médio
Desvio Podroo
Coeficienie de Vor¡oçóo
Móximo
30 Quortil
Mediono
I o Suortll
Mínimo

413l
17 ,144
4,714
o,275

ó1,050
19,768
I ó,ó55
r 3,90ó
3,800

Figura 20 - Histogramas da distribuições de lreqùència das variáveis IC e PÓ
paÍa os dados regulafizados para 13 metros.
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Figura 21 - Diagramas de correlação enf¡e os varióveis TT e TV, T14,725, 750, 7200, lC,
PO regularizadas em bancadas de 13 metros,
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Figura 22 - Diagramas de correlaçõo entÍe as variáveis TT TL, TM e TC regulaûzadas
em bancctdas de 13 metros.
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Figura 23 - Exemplo de 3 Íuros antes (A) e depois (B) da regularização de 13 metros
pctra a variável TT (teor total - %).
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9. ANÁLISE GEoE5TATÍ'TTC,A Dos DADos DE SoNDAGE,ìA

9.1. ANÁ|JSE VARIoGRÁFICA Dos DADos DE SoNDAGE,IA

A obtençáo de um variograma experimental e sua posterior modelagem,

permite a determinaçáo da estrutura do depósito e verificação do comportamento

das variáveis ao longo do corpo. O cáIculo de um variograma experimental deve

ser o primeiro passo no processo de estimativa geoestatística.

Iniciou-se o estudo variográfico da Mina de Cana Brava através do banco de

dados dos furos de sondagem, tomando-se as variáveis não transformadas: TL, TM

e TC; e as transformadas: TT, T7, 114,T25, T50, T200, PÓ e IC, todas regularizadas

para bancadas de 13 metros .

Primeiramente, estudou-se a variável TT, que apresenta uma ótima

correlaçáo com todas as demais variáveis (TL, TM, TC, T7..T200) e, portanto, pode

ser considerada como a mais representativa; depois estudou-se as variáveis IC e
PÓ.

Numa segunda etapa, calculou-se o variograma cruzado entre as variáveis

TT, T14, T25, T50 e T200; TT, T14; TT, TL, TM e TC; a fim de verificar a aplicaçáo

da cokrigagem para estimar a variável TT do depósito. E ainda, o variograma

cruzado entre IC, T7 para cokrigar para a variável IC .

A análise geoestatlstica dos corpos A e B da Mina de Cana Brava foi

realizada com base na interpretação geológica (perfis e bancadas), assim como nos

trabalhos de campo. De modo geral, o corpo de minério tem direçáo NS com

mergulhos variáveis de 35o a 70o para NW-W, e as principais zonas de

cisalhamento tem direçáo NE-SW no corpo B e SE-NW no corpo A. Com base

nesses dados, as direçÕes utilizadas nos estudos variográficos foram: NS (D1),

N45E (D2), EW (D3), N45W (D4) no plano horizontal; e uma direção no plano

vertical (D5) (Figura 24). Ainda foram feitos variogramas dos corpos A e B em

separado e verificou-se que apesar do corpo B apresentar uma variabilidade

ligeiramente maior com relaçáo as variáveis TI e PÓ, náo se justificaria a

compartimentôçáo do corpo de minério, uma vez que este foi ¡esultado de um

mesmo processo geológico.
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tr+N

Legenda \ orreção geraì.da malha de sondagem. Furo de sondasem 
\r_;*'t¡EiiË,i,1"'

Figura 24 - Direções utilizadas nos estudos variográÍicos na Mina de Cana Brava

lD 1 -NS; D2-N 458; D3-EW ; D4-N 45W; D5-vertical).

9.2. V ARTOGRAAAAS EXPERI,IAENTAIS

A fim de verifica¡ o comportamento geral e possíveis anisotropias associadas

às variáveis calculou-se o variograma de superfície das variáveis TT, IC e pó

(Figura 25).

A anáIise destes variogramas de superfície indicam que o comportamento das

variável TT no corpo de minério apresenta maior contínuidade na direçáo NS com

baixos valores de variância e maior variabilidade na direção EW. A variávet IC
apresenta o mesmo comportamento nas direçóes NS e EW, entretanto com valores

altos de variância. A variável PÓ apresenta-se mais uniforme em ambas direções.

Na direçáo vertical estas variáveis apresentam maior variabilidade que nas demais

direçoes quando sáo analisadas as seçóes geradas.
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Baseado nas informações anteriores, foram calculados os variogramas

experimentais para as variáveis Tf, IC, pÓ. Os paråmetros utilizados são

apresentados na Tabela 11.

Tabela 11 - ParâmetÍos utilizados para obtenção dos variogramas experimentois nos
direçöes NS, N458, EW, N45W e vertical para as varióveis TT, IC e PÓ.

Parâmetros utilizados NS, EW, N45,N135 Vertical

Lag (m)

No lags

Tolerância ângular (%)

Tolerância (distância - %)

50

7/15
30

0,2

13

I
0

0,5

Esses parâmetros foram definidos após várias tentativas com diferentes lags,

tolerâncias e distâncias máximas.

As Figuras 26, 27 e 28 mostram os variogramas experimentais obtidos para

as variáveis TT, IC e PÓ para as diferentes direçoes e distâncias máximas.

Para a variável TT, o variograma NS (D1) apresenta estrutura até 700 metros,

o EW (D3) até 300 metros, o variograma N45E (D2) e N45W (D4) tem estruturaçáo

até 400 metros, e o vertical (D5) até 100 metros. Verificou-se assim, que para a

modelagem do variograma, em funçáo do tipo de mineralizaçäo, o ideal é utilizar

distância máxima de 350 metros (lag=7¡, visto que acima desta as amostras passam

a ser independentes. A variável IC apresenta um comportamento semelhante a

variável TT, ou seja uma estrutLrraçäo em torno de 300 metros. A análise dos

variogramas de todas as direçóes horizontais para ambas variáveis (Tf e IC)

demonstra que o corpo apresenta uma anisotropia geométrica (mesmo patamar com

amplitudes diferentes) sendo que os pares de direções Dl/D2 e D3/D4 apresentam o

mesmo comportamento. A direção D5 (vertical) apresenta em ambas variáveis

estruturação em torno de 60 m. Finalmente, a variável PÓ apresenta distintos

patamares e amplitudes para as diferentes direções calculadas e uma distância de

estruturaçáo maior (em torno de 400 m).
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Figura 26 - Variogrcmas experimentais para a varióvel TT (teor total) para as direções ¡JS(Df l,
N45E(D2), EW(Dî), N45W(D4) e vertics.I (D5) para lag igual a 15 (A) e lag igual a 7(B).
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Figurct 27 - Variogrømas experimentais para a variável IC (índice de comprimento) para as
direções ¡JS(Dl), N45E(D2), EW(Dî), N45W(D4) e vertical (D5) para lag igual a 15 (A)
e lag iguøl a 7(B).
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Figura 28 - Variogramas experimentais para a varióvel PO para os direçóes NS(Dfl,
N45E(D2), EW(D3), N45W(D4) e vertical (D5) paro lag igual a 15 (A) e lag igual a V(B)
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Através da análise desses variogramas experimentais e da geologia do

depósito confirmou-se que a direçáo NS (D1) representa a direçäo principal do

corpo e a direçáo EW (D3) a direção de maior variabilidade. Como já foi comentado

anteriormente, o corpo na direção NS tem aproximadamente 2 km enquônto na

direçäo EW tem largura de 300 m, espessura de média de 150 m com mergulho

para oeste, daí a consistência do variograma experimental na direção EW até

aproximadamente 300 m. As direções N45E (D2) e N45W (D4) serão descartadas

para fins de ajustes de modelos teóricos, por não serem compatíveis com as

informaçóes geológico-estruturais .

Finalmente, foram calculados os variogramas experimentais cruzados nas

direçóes NS, EW e vertical entre as variáveis: TT, T14, 'f25, T5O e T200; TT, TL,

TM, TC; '17,T14; IC e T7. Os parâmetros utilizados foram iguais aos da Tabela 11.

9.3. ,UODELAGEM DOS VARIOGRAA,IÁS E VAIIDAçÃO CPVZAÙA

Como visto anteriormente, a variável TT apresenta correlação significativa com

as demais variáveis estudadas podendo assim caracterizar o depósito. Desta forma,

iniciou-se a modelagem por esta variável.

Observou-se que o modelo teórico que mais se ajustava ao experimental seria

composto basicamente de 3 estruturas: o efeito pepita e dois modelos esféricos

imbricados. A partir disto, testou-se vários parâmetros (distância, patamar,

ônisotropias) a fim de obter-se o melhor ajuste (Figura 29). Estes testes foram

realizados empiricamente (observando-se o modelo experimental ve¡sus teórico,

sempre levando em conta a geologia do depósito) e através do cálculo do erro

associado por validaçáo cmzada.

Foi ajustado um efeito pepita baseado nas direções NS e EW que possuem as

informaçóes mais globais do depósito (maior amostragem) que a direção vertical,

evitando assim problemas de microvariabilidade.

Estas estruturas básicas foram estendidas para os demais variogramas

experimentais obtidos (cruzados ou não).
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Figura 29 - Modelos ajustados para a variável TT IC e PO, nas direções NS lDll, EW (D2)
vertical (D3) .
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Ajustado o modelo téodco às variáveis, iniciou-se o teste com o arquivo de

parâmetros de vizinhança que será fundamental para realizar as estimativas das

variáveis.

A Tabela 12 resume os parâmetros utilizados na estimativa das variáveis para

os diferentes métodos que seráo empregados e a Figura 30 apresenta os diagramas

de dispersão entre as variáveis reais e estimadas levando em consideraçáo os

modelos ôjustados e os parâmetros estabelecidos (validação cruzada).

TabeLa 12 - Parômetros utilizados nas estimativas das varióveis

Parâmetros de estimativas Valores

Raio de busca (x , y, z em metros)

Números de setores

Número mínimo de amostras a estimar

Número ótimo de amostras por setor

Discretizaçáo de blocos (apenas para krigagem e

cokrigagem)

50 x50 x 39

B

4

7

3x3xl

9.4. ,T4ETODOS DE ESTIAAATIVA

Determinado o modelo de bloco da mina, ajustados os modelos teóricos aos

variogramas experimentais e definidos os parâmetros de vizinhança procedeu-se o

cálculo do bloco tecnológico através das estimativas por bancadas pelo inverso da

potência da distância - IPD (potência igual a 2), krigagem ordinária e cokrigagem

ordinária e cokrigagem collocated .

A Figura 31 apresenta o modelo de bloco utilizado.

Para a cokrigagem ordinária das variáveís TT e IC, como citado

anteriormente, foram utilizadas vários conjuntos de variáveis (Tabela 13).
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(validação cruzada).
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Tabela 13 - Varióveis utilizadas para cokrigar a varióvel TT e IC.

Variável estimada Variáveis utilizadas para estimar TT

TT, T14, T25, T50, T200

TT, TL, TM, TC

Tf ,'rL4

TI,T14 (collocatedl

TC,T7

lC,T7 (collocated\

co_tt

co_ttl

co_tt2

co_tt3

co_ic

co ic1

O Anexo 1 apresenta bancadas estimadas pelo diversos métodos para as

variáveis TT, IC e pÓ. A anáIise destas figuras, bem como os coeficientes de

correlaçáo entre os diferentes métodos (Tabeta 14), demonstram que esses métodos

utilizados para estimar as variáveis TT, IC e PÓ apresentaram resultados muito

semelhantes com algumas variaçóes locais.

Tabela 14 - coeficientes de correlaçõo entre os dinerentes métodos de estimøtiva
aplicados para estimativa das variúveisT f @), lC (B) e pÓ p). (Legenda: iqd -
inverso do quadrado da distância; ko - krigagem ordinária; co _tt - cokrigagem
ordinária usando as varióveis TT, T14, T25, T50,7200; co_ttl- cokrigagem ordinória
usando as varióveis TT, TL, TM, TC; co _tt? - cokrigagem ordinária uscndo as
variáveis TT,T14; co_tts - cokrigagem collocated usdndo as varióveis TT,T14; co ic-
cokrigagem ordinária usando os varióveis IC e T7; co icl- cokrigagem
collocatedusando as varióveis lC, TV; número de amostras para cada variável:
20683).

Ko_tt Co_tt Co_ttl Co tt2 Co tt3

0,954 0,954
0,999 0,998
0,999 0,999
0,997 0,997

T1
1

(A)

Ipd_tt
Ko_tt
Co_tt
Co_tt1
Co_tt2
Co tt3

0,956 0,956 0,95s
1 1 0,998

1 0,998
I

Ipd_ic Ko_ic Co_ic Co_ic 1 (c) Ipd¡lo Ko3o

Ipdjo
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Comparando-se os dados estatísticos, obtidos pelos diferentes métodos de

estimativa (Tabela 15), com os dados estatísticos, regularizados por bancadas de 13

metros (Tabela 6) para as variáveis fi, IC e PÓ verificou-se que: a média diminuiu

um pouco mas continua praticamente a mesma; ocorreu uma reduçáo do desvio

padráo e coeficiente de variaçáo (Figuras 32 a 34). AIém disso, ocorre uma pequena

reduçáo da variância de cokrigagem em relação a variância de krigagem (Tabela

16).

Tabela 15- Esfoflsücas das variúveis TT, IC e PÓ os dilerentes métodos de estimativa.
(Legend.a: iqd - inverso do quadrado da distâ.ncia; ko - krigagem ordinória; co_tt -
cokrigagem ordinária usondo as varióveis TT, 714, T25, T50, T200; co_ttl-
cokrigagem ordinária usondo as varióveis TT, TL, TM, TC; co_tt| - cokrigagem
ordinória usando øs variáveis TT,T14; co _tt1 - cokrigagem collocated usondo ds
varióveis TT,T14; co ic- cokrigagem ord.inória usondo as varióveis IC e T7; co icl-
cokrigagem collocatedusando as varióveis IC, T7; numero de amostras para cada
variável: 20683; MIN - valor mínimo; MAX - valor máximo; CV - coeÍiciente de
variaçao).

Variável Método MIN MAX MÉDIA DEVIO PADRÁO CV

TT IPD
KO

CO (co_tt)
CO (co_ttl)
CO(co_tt2)
CO (co_tt3)

0,227
0,243
0,239
0,235
0,228
0,229

17,763
10,50s
70,492
10,834
10,416
t0,454

3,758
3,765
3,761
3,767
3,763
3,762

7,870
1,734
1,732
1,744
1,738
1,740

0,498
0,461
0,467
0,462
0,461
0,462

IC IPD 297,7s1
KO 315,041

CO (co ic) 370,622
CO(co ic1) 377,352

7205,340 652,46t
7t48,232 654,138
1135,679 654,976
1138,289 654,9s7

t52,276
143,988
744,802
744,679

0,234
0,220
0,22t
0,220

PO IPD
KO

6,37 4

6.748
3,980
3,741

0,232
0,2r8

51,37 4 77 ,t59
36,593 t7,761
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Numero de Dqdos
N¡édlq
Desvlo Pqdföo
Coef lclenle de Vqrlqçôo
Ny'óximo
30 Suorlll
L4ediono
lo Suortil
Mínimo

Numero de Dqdos
Médiq
Desvlo Pqdróo
Coef iclenle de Vorioçóo
Móxlmo
30 Suqdll
¡,4edlono
I o Suqrtil
lVínlmo

MÓXImo
30 Suqrtil
fvledlqnq
ìo Quortil
IVIínImo

20ó83
3,758
r,870
0,500

I 1,7ó3
5,0ì 9
3,505

o,227

20ó83
3,761
1,732
0,4ól

10,492
4,967
3,5ó3
2.416
0,239

20ó83
3,7ó5
1,734
0,4ól

10,505
4,984
3,567
2,419
0,249

TI por IPD TT krigodo

Numero de Dqdos 20ó83
Nlédlq
Desvlo Pqdroo

3,774

Coeflclenie de Vorioçqo 0,4ó2
10,767
4,979
3,5ót
2,420
0,246

Numero de Dqdos
Médio
Desvio Podrao
Coeflcienle de Vqrioçöo
Nlóxlmo
30 Quqrtll
Mediono
lo Quqrtll
MÍnlmo

20ó83
3,762
1,740
0,462

| 4,454
4,974
3,5ó4
2,412
0,229

Numero de Dodos
Nlédlo
Desvlo Podrôo
Coef lclente de Vorioçóo
N¡óxlmo
3o Ouortil
N¡edlqno
I o Suodll
N¡Ínimo

Numero de Dodos
N.4édto

Desvlo Podróo
Coef lclente de Vorloçôo
N¡óx mo
30 Suorlll
N.4edlono
lo Ouortll
Mínlmo

008

TI cokr¡godo (co tt - f-Tllì 4,T25,T50,T200) II cokrigodo (co ttl - f -TT,TL,TIV,TC)

20ó83
3,763
1,738
0,4ól

t0,4tó
4,974
3,ó55
2,414
0,228

lI cokr¡godo (co_tt2 - f-TT, Tl 4) TÏ cokrigodo (co_tt3 - f -II,I14- "coltocoted')

Figura 32 - Histogramas da varióvel TT obtidos por IPD, krigagem e cokrigagem ordinária.
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Numerode Dodos 20ó83
Médlo 652,461
Dosvlo Podróo 152,276
Coellcl€nte de Vorioçóo 0,233
li/óxlmo 1205,3¿
30 Quoiil 758,103
[4êdlono ó38,4ó3
lo QLqnl $5,300
N¡ínlmo 297.ì5ì

lC por IPD

Numefo de Dodos
Nlédlo
Desvlo Fìrdróo
co€lclenle de vofioçóo
lvóxlmo
3o QlJorlil
lvediono
lo Quorlll
N,,llnlmo

20ó83
ó54,138
t¿3,988

o,220
1144,232
755,395
643,427
5¿3,995
3t 5.0¿l

lC krlgodo

Numêto dê Dodos
lvédlo
Desvio Podfóo
coeflclêôto de VoÍoçóo
Móxlmo
3o Suortil
lvtedlono
I ô êuorlil
N,4lnlmo

20ó83
654,97 6
va,ao2

o,221
ì 135,ó7
754,741
ó44,420
544,290
3to.622

Numero de Dodos
Nlédio

CoellcLenle de Volìoçoo
Móximo
3o âuorill
Mediono
lo âuodll
lì/ínlmo

20ó83
654,957

o,220
I r 3S,28
J 54,765
644,324
544,559
3l1,352

I

¡C cokrigodo (co_ic - f^-lC,T7) lC cokrigodo (co_¡cì - f -lC.T7 ' 'collocoted")

\0
rt-
f:(l
i-

Figura 33 - Histogramas da varióvel IC obtidos por IPD, krigagem e cokrigagem ordinória.
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Numero de Dodos
N,4édro

Desvio Podroo
Coefic¡ente de VorioçÕo
lMóximo
30 Quorlil
lvlediono
I o Quort¡l
Mínimo

20ó83
I7,t59
3,980
o,232

5ì,379
t9,472
ì ó,800
14,413
6.37 4

Numero de Dodos
[/édia
Desvio Podróo
Coeficiente de Vorioçöo
lVóximo
30 Quorlil
lvledlono
I o Quortll
N/ínImo

20ó83
17 ,161

3,7 4l
o,218

3ó,593
19,370
16,825
I 4,595

6,7 48

PO krigodo

Figura 34 - Histogramas da vaùáve| PO obtidos por IPD e krigagem ordinária



102

Tabeta 16- Esfotfsúicos das variâncias de (co)krigagem das varióveis TT, lC e PÓ
calculadas pelos diÍerentes métodos de estimativa (número de amostrds paru cada
varióvel: 20683)(MIN - valoÍ mlnimo; MAX - valot móximo; CV - coeÍiciente de
vañaçõo).

Variável Método MIN MAX MÉDIA DEVIO PADRAO CV
TT 7,627

1,625
1,633
7,627
1,353

1,153
I,L48
1,156
L,75t
1,015

0,168
0,169
o,170
0,168
0,119

0,145
o,747
o,747
o,745
o,777

KO 0,742
CO (co_tt) 0,735

CO (co_ttl) O,7 40
CO(co_tt2) 0,738
CO (co tt3) 0,698

IC KO s7,827 14s,221
CO (co_ic) 57 ,276 144,984
CO(co ic1) 55,235 127,337

92,270
91,733
84,388

74,31t
r4,379
71,582

0,155
0,156
0,737

KO 1,357 3,417 2,169 o,344 0,158

9.4.1. ISOTOPIA X HETEROTOPIA

Como discutido no item anterior, verificou-se uma grande similaridade entre

os resultados obtidos na krigagem ordinária e na cokrigagem (ordinária e

collocated) para as variáveis teor e IC.

Desta forma, viu-se a necessidade de melhor discutir o conjunto de dados

utilizado para estas estimativas. Foi utilizado, como ponto de partida, os conceitos

de Wackernagel (1995) sobre isotopia e heterotopia, bem como o problema da

influência da variável primária em relaçáo à(s) variável(s) secundária(s).

Segundo Wackernagel (1995), as medidas disponlveis de diferentes variáveis

Z,(x) em um dado domínio podem ser localizadas tanto no mesmo ponto de

amostragem como em diferentes pontos. As seguintes situações podem ser

caracterizadas:

PO

Þ Isotopia: para cada variável os dados estáo
pontos amostrados;

Þ Heterotopia parcial: algumas variáveis
amostrados;

Þ Heterotopia total: as variáveis sáo medidas em diferentes conjuntos de
pontos amostrados e náo apresentam pontos de amostragem comuns;

disponíveis em todos os

dividem alguns pontos
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Considerando o conjunto de dados originais (situaçáo isotópica) foram

geradas diversas situações, ou seja, arquivos com heterotopia total, parcial e com

diferentes porcentagens da variável primária (VP) e secundária tVS). Assim, os

seguintes casos foram testados no conjunto de dados, considerando a estimativa da

variável co_tt2 (f-tt, tl4) (Tabela 17).

Tabela 17 - DiÍerentes varióveis estimadas em lunção de diÍercntes composições de
d.ad.os (VP -Varióvel Primória; VS - variúvel secundária; (') por exemplo, em 60 io dos
pontos com VP o VS também foi amostrada).

VP (%) VS (%) % dos dados que
tem VP e VS

Variável
estimada

a tolal / efeito da
amostragem da VS

Het€rotooiâ Darc¡al

subamostragem de
Vp

Varl
Va12
Va13
Va14
Va15
Va16
VarT
VarB
Var9

80

60
40
20
20
80
60
20
10

20

40
60
BO

BO

100
100
100
100

60(')
30
15
5
0

100
100
100
100

Na heterotopia total (Var5), pelo fato das variáveis primária e secundária(s)

situarem-se em posiçóes distintas, náo foi possivel calcular o variograma cruzado e

as covariâncias cruzadas experimentais, embo¡a possam ser computados, não sáo

relativos ao mesmo ponto. Assim nesta situaçåo a cokrigagem não deve ser usada.

Nos demais casos foram utilizados os variogramas originais dos dados

isotópicos, seguindo a proposta de Wackernagel (1995).

As Tabelas 18 e 19 apresentam os resultados estatísticos e os coeficientes de

correlação para as diferentes situações. Náo foram considerados neste

processamento os polígonos do modelo geológico.
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Tabela 18 - Esfofís¿icos das variáveis estimadas nos ccsos de isotopia e heterotopiø
parcial considerando também a in uência das varióveis primária e secundária (CV -
coeliciente de variação; DPVaTKO - Raiz quadrada da variôncia de (co)krigagem
média).

Variável Atnostras Média Desvio CV DPVaTKO
estimada Padráo

Ko_tt 29020 3,409 7,7 65 0,577 1,196
Co_tt2 29020 3,406 7,769 0,519 1,195
Varl 28923 3,407 7,783 0,523 7,237
Var2 27904 3,422 7,852 0,541 1,395
Var3 24760 3,369 1,949 0,578 7,621
Var4 16568 3,486 2.086 0,598 1,878
Var6 28899 3,410 1,775 0,520 1,207
VarT 27879 3,417 1,788 0,523 1,227
VarB 16770 3,492 1,810 0,518 1,252
Var9 9B1B 3,531 1,783 0,504 1,255

Tabela 19 - Coelicientes de correlação entre as varidveis ko tt e co ttz xVarl..Vat10

Variável estÍmada Ko tt Co tt2
Co_tt2 0,999
Varl 0,972 0,971
Var2 0,928 0,927
Var3 0,855 0,853
Var4 0.813 0.81 1
Var6 0,979 0,979
VarT 0,972 0,971
VarB 0,945 0,943
Var9 0,941 0,938

A Tabela 18 mostra que as relaçóes entre as médias estáo preservadas, ou

seja, a média permanece constante, enquanto que o desvio padrão e coeficiente de

variaçáo aumentam com a diminuição da VP e, conseqüentemente, aumento da

heterotopia. Na Tabela 19, verifica-se que quanto maior a porcentagem de VP,

maior é a correlaçáo com krigagem ordinária, ou seja, quanto mais isotópico é o

conjunto de dados maio¡ é similaridade dos resultados com a krigagem ordinária,

sendo que no caso de isotopia total (co_tt2) a conelação chega a 0,999 (quase 1),

como seria de se esperar.
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Além disso, nos casos das variáveis Var6..Varg os coeficientes de correlaçáo

sáo ligeiramente maiores comparando-se com as variáveis Var1..Var4, em relação

ao co_tt2, indicando mais uma vez que o coeficiente de correlação é mais

influenciado pelê presença da VP do que pela porcentagem de VP coincidindo com

VS.

Um caso importante de heterotopia parcial para a cokrigagem é quando o

conjunto de pontos amostrados da variável de interesse é incluído em um conjunto

de pontos amostrados de outras variáveis, que servem como variáveis auxiliares no

processo de estimativa. Neste caso, onde as variáveis auxiliares sáo melhor

amostradas que a variável principal, a cokrigagem torna-se mais vantajosa.

Um caso onde a cokrigagem com dados isotópicos é equivalente a krigagem

ocorre quando todas as variáveis náo são correlacionadas (em qualquer escala), isto

é, todos os pesos da krigagem sáo zero exceto da variável de interesse ou quando os

variogramas cnrzados ou covariâncias sáo proporcionais ao variograma direto ou

função covariância.

Com dados isotópicos, a cokrigagem de um conjunto de variáveis tem uma

importante vantagem sobre a krigagem de cada variável que é a preservação da

coerência dos estimadores. Isto é, se krigarmos cada termo da soma e adicionarmos

os resultados krigados, geralmente, náo obteremos o mesmo resultado da

cokrigagem do conjunto de variáveis. Assim, quando todas as variáveis säo

conhecidas nos pontos amostrados e possuem forte depêndencia entre ômostras é

melhor cokrigá-las para manter a coerência entre os valores estimados, e reduzir a

variåncia de cokrigagem.

O uso da cokrigagem requer um esforço adicional (variogramas cruzados,

tempo maior de análise e processamento) se comparado com a utilização da

krigagem. Além disso, nos casos em que ocoüe a isotopia, a cokrigagem ordinária

atribue pesos próximos de zero para as variáveis secundárias, náo justificando o seu

uso em detrimento da krigagem ordinária, uma vez que a reduçåo da variåncia de

krigagem é muito pequena. Entretanto, nos casos de heterotopia parcial a

contribuiçáo da variável secundária é importante para a estimativa uma vez que

reconstitui, através da correlação, os valores da variável de interesse.
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9.4.2. INFLUÊNCIA DO COEFICIENTE DE CORRELAçÂO NA
COKRI@A6EAA

Náo se sabe ao certo que com que grau de correlação pode-se aplicar a

cokrigagem, a maioria dos artigos consultados indicam como fator determinante

para a utilização desta técnica uma "boa" coûelaçáo entre as variáveis, mas quanto

seria este valor "bom"?

A fim de estudar esta questáo, utilizou-se a variável TT e três variáveis (T14,

T7 e IC) que apresentam diferentes coeficientes de correlação com à primeira

(Tabela 20).

Tabela 20 - Coeliciente de correlação de TT x T14, TV, IC no caso de isotopia.

VariáveI Coeficiente de correlação

TT x T14

TTx T7

TTx IC

0,948

0,7 57

0,51 1

Utilizou-se no processamento, além do banco de dados original (isotópico), os

arquivos processados no item anterior com diferentes porcentagens de variáveis

primária e secundária (Var 6, 7, 8, e 9). O coeficiente de correlaçáo entre as

variáveis apresentam praticamente o mesmo resultado, variando apenas na rlltima

casa de precisáo. Náo foram considerados neste processamento os polígonos do

modelo geológico.

Deve-se ressaltar que no caso de isotopia, devido a(s) variável(s)

secundária(s) influenciar muito pouco a estimativa, náo é possfvel fazer uma

anáIise mais visível sobre a influência dos diferentes coeficientes de correlaçáo.

A Tabela 21 apresenta os resultados obtidos e sua análise indica a

manutençáo da média. Com relação a variaçäo do desvio padráo, coeficiente de

variaçáo e raiz quadrada da variância de (co)krigagem média ocorre um aumento

progressivo do caso 1ao 5, indicando que com a diminuiçäo da participaçáo da

variável primária as estimativas ficam mais imprecisas . Entretanto, analisando-se o

comportamento de TI_T14, TT_T7 e T.r_IC, verifica-se também que a média

permanece praticamente sem alteraçáo enquanto que os outros parâmetros
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relacionados a dispersáo aumentam significativamente, por exemplo, no caso 3 a
variável TT_T14, TT_T7 e TT_IC apresentam desvios padrao igual a 1,788, 1,831 e

1,BgB, respectivamente. Verifica-se que coestimativas com coeficientes de

correlação da ordem de 0,5 ou maiores apresentam bons resultados. Contudo, para

coeficientes de correlaçáo menores, deve haver uma tendência de aumento do

desvio padráo em relaçäo à média, deteriorando a coestimativa.

Tabe|a 21 - Estatísticas das varióveis TT_T14, TT_TV e TT_IC pela cokrigagem
ordinória paru os djversos ccsos; f - isotópico;2- VP B0% eVS - 20%; 3 -Vp 60 % eVS
40 %; 4 - VP 20 % e VS B0 %; 5 - VP 10% e VS g0 %. (CV - coeficiente de variaçöo ;
DPVaTKO - Raiz quadrada da variância de (co)krigagem média ).

Variável Amostras
coestimada

Média Desvio
Padráo

DPVaTKO

Caso 1 TT_T14
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5

29020 3,406
28899 3,410
27879 3,417
16770 3,492
9B1B 3,531

r,769 0,519
r,77 s 0,520
1,788 0,523
1,810 0,518
1,783 0,s05

1,195
1,207
L,227
7,252
t,255

Caso L 'fTJ7
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5

29020 3,407
28899 3,406
27879 3,403
16770 3,460
9B1B 3,534

r,764 0,517
1,786 0,524
I,831 0,538
1,893 0,547
r.928 0.545

1,195
r,259
1,339
t,577
1.561

Caso 1 TT_IC
Caso 2
Caso 3
Caso 4

29020 3,414 1.,770 0,518
28899 3,413 7,821 0,533
27879 3,413 1,898 0,556
16770 3,453 2,008 0,581

1,196
1,312
t,448
7,767
1,848Caso 5 9818 3,570 2,093 0,586

A Figura 35 apresenta diagramas de dispersáo considerando os três

coeficientes de correlaçäo (0,9; 0,7 e 0,5) para os casos 2 (VP-80% e VS-20%) e caso

5 (VP-10% e VS-90-%). Verifica-se que com coeficiente alto em casos de diferentes

heterotopias, a estimativa permanece coerente, por exemplo o coeficiente de

correlação de 0,972 no caso 2 passou para 0,934 no caso 5 para a variável estimada

T'f_T14. Entretanto, a medida que os coeficientes de correlaçáo sáo mais baixos e

em casos de heterotopia acentuada (menor participaçáo de VP), a coestimativa

passa a ser mais imprecisa.
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Figura 35 - Diagramas de correlação entrc as variáveis coestimadas com difercntes coeficientes
de correlação e situações de heterotopia.
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Outra forma de analisar estes diferentes coeficientes de correlação e casos de

isotopia a heterotopia parcial é o cáIculo do erro quadrático médio (rms - root mean

sguo¡e) com relaçáo a variável co_tt2, conforme:

W,-.Y
erroms=l-l:t , - (43)

A Figura 36 indica que o rms aumenta progressivamente com a diminuição

do coeficiente de correlaçáo e com o ôumento das condições de heterotopia, o que

reforça as considerações feitas anteriormente. Nota-se ainda, que esta variação é

mais pronunciada na passagem do coeficiente de correlaçäo de 0,9 (TT_T14) para

0,7 (TT_T7).

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

heterotopia parc¡al a isotopia

Figura 36 - Erro quadrótico médio (rms) calculado para variáveis coesfimodos com

diÍerentes coelicientes d.e correlação e sifudções de heterotopia.

vP40
vs{0
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9.5. 
^ 

ÉToDos DE sr,r uLAçÃo EsrocÁsttce

O método de simulaçáo gaussiana seqriencial (SGS) e simulaçáo por bandas

rotativas (SBR) foram aplicados ao modelo de blocos da Figura 31 para simulaçäo

das variáveis TT, IC e PÓ. Entretanto, devido ao grande volume de dados este

modelo foi subdividido em quatro menores pois existe uma limitaçáo de

pÌocessamento do soffwdre utilizado.

As variáveis TT, IC e PÓ foram inicialmente transformadas (anamorfose

gaussiana), sendo entáo calculados os variogramas experimentais e ajustados os

modelos teóricos.

A fim de verificar o número de realizaçöes mais adequado, efetuou-se um

teste com diferentes números de realizações: 2, 5 , L0, 25, 50 e 100, conforme os

resultados apresentados na Tabela 22.

Tabela 22 - Estatística com dilerentes números de redizações na simulação
goussiano seqüèncial (número de blocos esfimodos para cada realização: 17193 -
sem os dados condicionantes)(MlN - valor mínimo; MAX - valor máximo; CV -
coeÍiciente de variaçöo).

No de

realizaçóes

MIN MAX Média Desvio CV

Padrão

)

5

10

25

50

100

0,170

0,382

0,465

0,516

0,531

0,554

t2,6t5

10,388

9,700

9,265

9,145

8,974

3,792

3,790

3,787

3,789

3,793

3,801

1,934

1,586

r,461

1,380

7,354

1,343

0,500

0,418

0,380

0,364

0,3s6

0,353

Verificou-se que a média permaneceu praticamente a mesma com uma

progressiva diminuiçáo do desvio padráo e do coeficiente de variação, sendo que de

50 realizaçöes para 100 esta diminuiçáo é muito pequena indicando que entre estes

dois números é possfvel obter uma boa estimativa da variável.
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A fim de homogeneizar os parâmetros utilizados nas simulações com os

métodos de estimativa anteriormente calculados, utilizou-se para a SGS os

seguintes parâmetros:

. no realizações: 100

. no nós da dados utilizados: B

. ¡aio de dilataçáor 2

o no de nós já simulados utilizados: 4

Para a SBR os parâmetros utilizados foram os mesmos definidos na Tabela 12

sendo que o número de realizações escolhido foi 50, devido à limitação do software,

e por este número produzir uma estimativa razoável.

É preciso ressaltar que os programas de simulação SGS e SBR, disponíveis

no soÍtware Isôtis, náo respeitam o domínio dos dados condicionantes, assim como

ocoÌre com os demais métodos de estimativa. Desta forma foi necessário aplicar um

processamento posteúor para remover os blocos fora do limite geológico.

Após geradas as n realizações para os dois métodos, foram calculadas as

médias e dispersões destas realizaçóes (Tabela 23 e Figura 37).

Tabela 23 - EstoÍsücas das variáveis TT, IC e PÓ obtidas pelos métodos de simulaçõ.o
seqüêncial gaussiona(SSG) e bandas rotativas (SBR) (número de blocos esfimodos
para cada variáveL: 20683)(MlN - valor mlnimo; MAX - valor móximo; CV *
coeliciente de variaçöo).

Variável Método de
simulacão

MAX MÉDIA DESVIO
PADRÃO

MIN CV

TT SGS
SBR

0,222 13,910 3,816
0.476 9.009 3.780

1,568 0,410
1.323 0.350

IC SGS
SBR

225,289 t293,977 650,311 133,375 0,20s
357,274 1075,046 656,004 L2I,427 0,18s

PÓ SGS
SBR

4,949 57,962 17,031
8.872 30.593 17.127

3,240 0,190
2,969 0.173

As bancadas com imagens simuladas para as variáveis TT, IC e PÓ pelos dois

métodos sáo apresentadas no Anexo 1.



112

Numero de Dodos
f\¡édlo
Desvlo Pqdrôo
coeflcjente de Vqrlqçóo
Móxlmo
30 Suorfil
Mediono
ìo Quofll
I/ínimo

fl por SGS

Numero de Dodos
À,4éd o
Desvlo Pqdroo
Coef lcienle de Vorloçóo
N,4óxlmo

3o Suorlil
f\¡edlqno
lo Ouorlil
l\,4ínlrno

lC por SGS

Numero de Dodos
N,4édro

Desvlo Podrôo
Coeficienle de Vorloçôo
lrlóximo
3o Suorlll
Mediono
lo Ouodll
N.4ínlmo

20ó83
3,81ó
I,5ó8
0,410

I3,9ì 0
4,769
3,ó35
2,691
o,222

20ó83
ó50,31I
ì 33,375

0,205
1293,97 7

735,470
637 ,257
551,781
225,289

20ó83
17,031
3,24O
0,190

57,962
ì 8,881
16,799
14,840
a.949

Numero de Dqdos
Nlédlq
Desvio Podróo
Coefclenle de Vqroçóo
N,4óx mo
30 Quqrt¡
l\4edlonq
lo Suorlil
Àlínimo

IT por SBR

20ó83
3,780
r,323
0,350
9,009
4,676
3,644
2,7 80
4,476

Numero de Dodos
N,4édio

Desvio Podroo
Coef lcienle de Vqrioçóo
N¡óXimo
3o Suorlil
[,4edlqnq
lo Ouorl
Mínlmo

20ó83
ó5ó,004
121,427

0,1 85
r075,04ó
738,183
649,427
564,27 A

357 ,219

20ó83
I7 ,t2l
2,969
0,173

30,593
t8,981
tó,905
I5,040
8,812

1000.

lC por SBR

Numero de Dqdos
¡,4édlo
Desvlo Podróo
Coef iclente de vorioçóo
f\.4óxlmo
3o Suodll
Mediono
ìo Suqrtll
lvlínimo

PO por SBR

Figurc 37 - Histogramas da varióvel TT IC e PO obtidos pelas simulaçoes SGS e SBR
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As médias das realizações das simulações SGS e SBR estão bem

correlacionados com as estimativas de krigagem e cokrigagem ordinária, mostrando

a equivalência entre estes processos para avaliaçáo destas variáveis (Tabela 24).

Além disso, quando compara-se os resultados de cada realizaçáo com os valores

estimados pela cokrigagem ordinária, verifica-se que o coeficiente de correlaçáo é

sempre inferior ao coeficiente de correlaçáo da simulaçáo média com os dôdos

cokrigados (Figura 38). Desta forma, a média das realizações é a imagem mais

coerente para ser utilizada para representaçáo das simulações, ou seja, nenhuma

das n realizações pode ser considerada individualmente.

Tabela 24 - Coeficientes de correlaçåo entre as variáveis TT dos métodos ko tt x
co_tt2, SGS 

" 
SBR.

Método de simuiação Ko_tt Co tt

SGS

SBR

0,805 0,804

0,911 0.910

o
'& 0,8g
6'

o
3 o,ott
í)
c
a)

E o,¿
oo

41 51 61

realizações

Figura 38 - Comparaçöo entre os coelicientes de correlaçdo da média das realizoçöes

e das realizações indivjduajs entre cokrigagem ordinária e SGS,

918171312111
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10. CLASSTFTCAçÃO DE RE5ERVA5

Os resultados dos métodos de estimativa foram muito similares. Assim, pode-

se dizer que o corpo em escala global é uniforme, apesar de apresentar uma

mineralização localmente errática, responsável pelas grandes variaçóes que

ocorrem durante a lavra, produzindo flutuações no minério beneficiado na usina.

As reservas geológicas foram calculadas para todos os métodos de estimativa

e de simulação utilizados, bancada a bancada (22 no total). O volume de cada bloco

é de 5200 m3, a densidade utilizada foi de 2,6 Vm3. Utilizou-se ainda, os polígonos

dos corpos de minério por bancada (item 6.3.) para eliminar blocos que foram

estimados mas, geologicamente náo são minério (Tabela 25 e Figura 39).

Tabela 25 - Reservos geológicas calculadas e teores médios obtidos pelos dilerentes
métodos de estimativas e de simulação (n(tmero de blocos de minério -20683)
Legenda: iqd - inverso do quadradb da distôncia; ko - krigagem ordinária; co_tt -
cokrigagem usondo as variáveis TT, T14, T25, T50, 7200; co_tt[- cokrigagem
ordinária usando cs vatiáveis TT, TL, TM, TC; co _ttZ - cokrigagem ordinória
usando as varidveis TT,T14; co_tt7 - cokrigagem collocated usando as varióveis
TT,T14; SGS - simuJoção gaussiana seqüêncial; SBR - simulaçöo bandas rotativas .

Métodos
utilizados

TT médio ('/.) IC médio PÓ médio Reseva (103t)

f/")

iqd

ko

co_tt

co_tt1

co_tt2

co_tt3

SGS

SBR

3,758

3,765

652,461

654,138

77,L59 70508,47

17,767 10528,04

17,161(',) r0sr7,45

17,161(',1 10532,96

17,161(') 70527,77

17,t6r('l 10519,80

77,031 10669,94

3,780 656,004 77,727 10571,20

(') IC médio foi obtido pela cokrigagem da variáveis (IC,T7) e o PÓ pela krigagem.

3,76t 654,976(')

3,767 654,976(')

3,763 654,976(')

3,762 654,976(-)

3,816 650,311
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Reservas medidas calculadas pelos diferentes
métodos de estimativa e simulação estocát¡ca

sbr

sgs

co_tt3

co_tt2

co_tt1

co_tt

ko

iqd

10400,00 10500,00 10600,00 10700

10^3 toneladas de fibra

Figura 39 - Reservos calculadas por diÍerentes métodos para Mlna d.e Cana Brava

(GO). Legenda: iqd - inverso do quadrado da distôncia; ko - krigagem ordinória;

co_tt - reserua calculada por cokrigagem usando as varióveis TT, T14,725, T50,

T200; co_ttl- cokrigagem ordinória usondo as vørióveis TT, TL, TM, TC; co _ttz -

cokrigagem ordinórta usando as varióveis TT,T14; co _tts - cokrigagem collocated

usando as variáveis TT,T14; sgs - simulaçdo gaussiana seqüêncial; sbr - simulação

bandas rctativas .

A fim de verificar o nível de confiabilidade obtido no cálculo das reservas,

foram calculados os erros associados a estas estimativas. Para tal, utilizou-se as

classificaçoes de reservas propostas na Tabela 5. Além disso, aproveitou-se o

processamento dos dados para comparar os erros obtidos pela variância de

krigagem (o'u.) e variância de interpolaçáo (S'?.), bem como extender esta

metodologia para a cokrigagem.

A variância de interpolação (S2o), para fins de processamento computacional

foi calculada a partir do desenvolvimento a seguir:



sj =Z^¡21r,¡-z'(x)),

sl =Z ú)Í(z(*,))' - 2z(x,)z' (x)+ (z'(x))'|

sì
Sl = Lez(x,)z -2(z'(x))'z+12'(x))2

s¡ =L 
^21r,)z 

- (z' (xo)),

como Z'1xo¡ = i w, Z(x,) tem-se:
l=l

Sl =lw,Z(x,)'z -(I ,,(r,))'

Todo o processamento a seguir foi baseado na raiz quadrada da variância de

de krigagem (o'*J e na raiz quadrada da variância de interpolaçao (S20),

respectivamente denominados de desvio padrão de krigagem (ono) , desvio padráo

de interpolaçáo (So).

A Figura 40 apresenta os histogramas do teor krigado, desvio padráo de

krigagem (TTouJ , desvio padrão de interpolaçáo (TTS.), e os erros calculados com

base no desvio padráo de krigagem (erro TT on ) e de interpolação (erro fi So) para

a variável TT. Verifica-se que os valores de desvio padräo da krigagem estáo

concentrados em poucas classes (apenas 6) enquanto que os valores do desvio

padrão de interpolação estão mais amplamente distribuldos, mostrando

similaridade de forma com a distribuiçäo dos teores krigados de fi.
Além disso, analisando-se a Figura 41, onde sáo apresentados os diagramas

de correlaçåo entre os teores kdgados da variável TT ve¡sus TTono e TTS., verifica-se

que o coeficiente de correlação de TT com TTS0 (0,509) é maior que com a TTouo

(-0,062), demonstrando a condiçáo homoscedática da o2no, ou seja, este parâmetro é

apenas funçáo da configuraçáo dos dados e independente dos valores de dados.

(44)
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Numefo de Dodos
N¡éd o
Desvio Podrôo
Coef lclenle de Vorloçóo
f\¡óxlmo
30 Suorlll
N¡edono
lo Ouorill
N¡inlmo

20ó83
3,7 65
1,734
0,4ól

r 0,505
4,980
3,567
2,419
ñ taa

Numero de Dodos
N.4édio

Desvlo Podróo
Coeficiente de Vqlqçóo
N¡óxlmo
3o Auqdii
N.4edlono
lo Quorlll
Mínlmo

20ó83
1,153
0,1ó8
0,146
I ,627
1 ,279
I ,15ó
1 ,O21
o.7 42

Numefo de Dodos 20ó93
Médiq I,330
Desvlo Podróo 0,771
Coeflclente de Vor oçóo 0,580
MóxLmo 4,ó59
30 Quqrtll 1,794
fvedlonq 1 ,229
lo Quortil 0,735
lMínlmo 0,000

ISo

Numero de Dqdos
Médiq
Desvlo Podróo
Coeflcente de Vorioçoo
Nlóxlmo
30 Suorlll
f\,4edlono
lo Suqrlil
Mínlmo

Numero de Dodos 20ó83
Médlq 0,252
Desvlo Pqdrqo o,2o2
Coeficlenle de Vqrlqçóo 0,801
Móximo 2,952
3o Suqdil 0,294
l\ledlono 0,ì 95
lo Suodll 0,138
N¡ínlmo 0,05ó

20ó83
0,230
0,1t5
0,500
I,045
0,30t
0,2r8
0,145
0,000

elto TTok erro TT S'?o

Figurø 40 - Histogramas do teor krigado (TT krigado), desvio padrõo da krigagem (TTo), desvio
padrao de interpolaçao (TT So), e os erros calculados com base no desvio padrão de krigagem
(erro TTo,,") e na desvio padrão de interpo)ação (erroTTS").



Coeflclenle de coreloçóo : -0,0ó2

s.0 10.0

Tfc^ / rr kri gado

5.0

TI So,/

CoeJlclenie dercoreloçôo = 0,509

10. 0

rr k ri gado

Figura 41 - Diagramas de correlação entre as variáveis TT krigado versus TTor, e TTSo.
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O cálculo dos histogramas, diagramas de correlação e parâmetros estatísticos

foi realizado também para os teores cokrigados da variável TT em funçáo de T14,

T25, T50 e T200 (co_tt). A Figura 42 apresenta histogramas do TT cokrigado,

desvio padrão de krigagem (TTo".), desvio padráo de interpolação (TTS".), e os erros

calculados com base no desvio padráo de cokrigagem (erro fio".) e de interpolação

(erro TTS""). Na Figura 43 tem-se os diagramas de correlação da variável TT

cokrigada versus TTo"o e TTS".. A TTo"" apresenta uma distribuição de valores em

poucas classes ao contrário do que ocorre com a TTS". e no histograma da variável

TT cokrigada. Observa-se, ainda, que o coeficiente de correlação entre TT

cokrigada e TTS." é 0,530, maior que da fio." (-0,063).

A interpretação desses dados aponta para as mesmas conclusões obtidas na

krigagem, ou seja, que a S20 pode ser utilizada como medida local de incerteza uma

vez que é funçáo da configuraçáo espacial e da variabilidade local dos dados,

possibilitando uma precisáo maior na medida de erro local de estimativa.

Finalmente, calculou-se o erro associado às realizaçöes médias baseado no

desvio padrão médio. Utilizou-se a expressáo (28) sendo que n.o foi considerado

como número de realizações executadas, 100 no caso de SGS e 50 no caso de SBR.

A Figura 44 apresenta os histogramas do teor da variável fi, de seu desvio padráo

e erro associado para os dois métodos de simulaçáo. Comparando-se a distribuição

de freqùência do teor entre os métodos, vertifica-se que sáo normais, sendo que na

SGS ocorrem valores maiores se comparados com os outros métodos de estimativa e

SBR, indicando uma tendência de superestimativa dos valores da SGS. Na

distribuiçäo de freqüência dos erros associados aos dois métodos nota-se que na

SGS os erros apresentam menor dispersåo em relaçäo a média e não ultrapassam

20T".
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20ó83
3,7ó r

1,732
0,4ól

10,492
4,967
3,5ó3
2,416
0,239

TTS".

Numero de Dodos
lédio

Desvio Podfóo
Coef lclente de Vqrioçóo
N4óximo
3o Quorlil
l\4edlono
1o Suortll
f\¡ínirno

20099
4,234
0,]l2
o,479
0,95ó
0,t52
0,221
0,152
0,000

20090
r,357
0,7a2
0,576
4,916
1.830
1.251
0,754
0,000

Figura 42 - H)stogrcmas do teor cokrigado (TT cokrigado-co_tt), desvio padrão da krigagem (TTo."r,
desvio padrão de interpolação (TT S"), e os erros calculados com base no desvio padrão de krigagem

(erroTTo"J e no desvio padrao de interpolaçao (erroTTS"),



Coeflclente de coreloçóo = -0,0ó3

4.

3

2.

1.

0.
0

3

2

1.

0 5.0 10.0

Tlo 
"o 

/ TT cokrjgado

150

r-rs." / TT cokri gado

coercq{" oåEou.roçoo = o,s3o

*r+. tr .,.. ,..,tF+

f*ffi¡ffif,. '

Figurc 43 - Diagramos de correlação entÍe as varióveis TT cokrigado (co _tt) versus T7o"o e I7S."



Numefo de Dodos
N.4édio

Desvio Podrôo
Coeflclente de Vqlqçóo
¡i1óximo
30 Suqrfil
¡/lediqnq
ìo Ouortil
Mínimô

20ó83
3,8ró
1,5ó8
0,4t0

13,910
4,769
3,ó35
2,ó91
o,222

Numero de Dqdos
N4édiq
Desvio Pqdrqo
Coeficienle de Vqriqçóo
N4óxlmo
3o Ouorlll
I\¡ed ono
lo Ouorlil
N4ín mo

20ó83
3,780
1,323
0,350
9,009
4,67 6
3,644
2,780
o.47 6

desv¡o_sbr

Numefo de Dodos
Méd¡o
Desvio Podróo
Coeflc ente de Vorioçóo
N¡óximo
3o Ouortil
l\4edlono
lo Suortil

20ó83
0,132
0,028
4,2)2

1A,492
0, t50
0, r3l
4,112
0,053

efro_sgs erro_sbr

Figura 44 - Histogramas do teor, desvio padrão e eno caiculado com base no desvio padrão
poro SGS e SBR (Legendo; ff sgs - úeo¡ SGS; dp_sgs- desvio padrão SGS; erro_sgs - e¡ro SGS;
tt sbr - teü SBR; dp_sb¡ - desvio padrão SBR; e erro_sbr - efio SBR),
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Na Figura 45 sáo apresentados os diagramas de correlaçáo entre a variável

TT e seu desvio padráo para SGS e SBR. Verifica-se que em ambos métodos de

simulaçáo a correlaçáo entre variável TT e seu desvio padräo é alta, ou seja, segue

o mesmo comportômento do desvio padráo de interpolaçáo como medida de

variabilidade Iocal dos dados.

A Tabela 26 apresenta os resultados obtidos na classificaçåo de reservas em

medida, indicada e inferida adotando-se a classificação de Yamamoto (1999) que

utiliza a variância de interpolaçáo. A variância de krigagem foi utilizada para

comparação entre os resultados (Tabela 5).

Tabela 26 - Distribuiçöo de blocos para as reseÍvas geológicas calculadas pela
krigagem e cokrigagem ordinória usondo variância de krigagem e de interpolação e
pelos métodos de simulaçöo usondo o desvio padrão (KO - krigagem ordinária; CO-
cokrigagem orinória; SGS- sjmuJoçõo gaussiana seqüêncial sem os dados
condicionantes; SBR - simulação bandas rotativas ).

KO co SGS SBR

Classes (erro) s..6"nsoõtn

Medida (0-20 %l

Indicada (20-50%)

Inferida (> 50 %)

Náo classificada

Total de blocos

10.665 9.L27 10.687 8.480

8.522 11.131 8.495 71.279

1.496 437 1.501 400

584

20.683 20.683 20.683 20.090

17.193 20.445

_ 238

t7.793 20.683

Analisando-se os dados krigados, verifica-se que de um total de 20683 blocos,

51% säo classificados como reserva medida, utilizando oko para o cáIculo do erro e

44% utilizando So. Para reserva indicada tem-se 41% utilizando o*, e 53% utilizando

So. Os resultados obtidos na cokrigagem são semelhantes, mostrando que com a

utilizaçáo da o*o para o cálculo do erro, a classificação das reservas é mais otimista,

ou seja, um maior número de blocos sáo classificados como medidos. Já os blocos

simulados pela SGS foram classificados totalmente como medidos e pela SBR

apresentaram 98% como medidos e 2o/o como inferidos.

As Figuras 46 e 47 apresentam os blocos da bancada 16 (311 metros) com os

teores classificados pelo erro de krigagem e pelo er¡o de interpolação. Na Figura

48 observa-se os mesmos blocos da bancada 16 com os teores classificados pelo

erro obtido nos métodos de simulação gaussiana e por bandas rotativas .
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Assim, baseado nos dados discutidos anteriormente (histogramas e boa

correlaçáo entre os teores (co)krigados versus desvio padráo de interpolação),

recomenda-se a utilizaçäo da classificaçáo de reservas baseado no erro de

interpolação para definir reservas medida, indicada e inferida. Além disso, verifica-

se a viabilidade da aplicação desta metodologia para a cokrigagem. Entretanto, ao

analisar as classificaçóes obtidas pela simulaçáo, verificamos que apesar de haver

uma boa correlação entre os dados simulados e seu desvio padräo, o fato de

utilizarmos o número de realizações no denominador da expressáo (28) resulta um

erro muito pequeno, classificando as reservas quase que na totalidade como

medida, o que não condiz com a variabilidade de depósito, sendo desaconselhável o

seu uso.
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11. CONTROLE DE LAVRA

Segundo Érrico (1984)¡ uma vez atingida a fase de produçáo de uma

determinada mina, surgem problemas de controle, objetivando atender às

especificações do processo de beneficiamento ou mercado para qual o minério

destina-se.

De modo geral, subdivide-se o controle de produção em:

. controle de pré-lavra: voltado para os planos de curto prazo;

mensais/trimestrais, etc.

¡ Controle de lavra: acompanhamento de frentes de desmonte, produçao por

turno, etc,

Atualmente, as técnicas empregadas na soluçáo destes problemas sáo

suportadas pela Teoria das Variavéis Regionalizadas, e a distinção especffica entre

os tipos de controle depende dos objetivos em pauta e da escala de informação.

A utilizaçáo de ferramentas computacionais torna-se necessária de forma a

agilizar planos e decisões, otimizar e sistematizar procedimentos, diminuir custos,

além de facilitar a implantaçáo e avaliação.

O controle de pré-Iavra tem por objetivo a identificação de blocos de minério

e estéril, resultando um conjunto de blocos, afetados por erros aceitáveis, que seráo

usados na elaboraçåo dos planos de curto prazo.

Durante os trabalhos de campo verificou-se a importância de obter mais

informações sobre o minério uma vez que seu papel inicial do banco de dados já

havia sido suprido, ou seja, determinar a viabilidade econômica do depósito,

dimensionar equipamentos de lavra e realizar o planejamento de Iavra a longo

prazo (com erro de aproximadamente 10 %). Na fase atual de lavra da mina tornou-

se necessário a atualização do banco de dados com informações que permitam

melhorar a precisáo para o desmonte de blocos volumetricamente menores que

aqueles calculados inicialmente, já que o erro atual no planejamento de lavra a

curto prazo é cerca de 30 %.
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O adensamento da malha atual com uma nova campanha de sondagem

torna-se inviável tanto econômica como operacionalmente.

A idéia básica, neste caso, seria obter mais dados, localizados espacialmente

para incrementar o banco de dados e, assim, realizar novas avaliaçöes (estimativas)

de teor, IC e pó que tornassem possível um melhor refinamento do planejamento de

Iavra a curto prôzo.

Quais seriam as opçóes, então para a realizaçáo deste propósito ?

Na empresa já foram tentadas duas alternativas: avaliação visual de frente de

Iavra e amostragem do pó da perfuratriz. A avaliação visual da frente de lav¡a

mostrou-se muito emplrica, na medida em que dependendo do técnico que analisa

a frente, ¡esulta em informaçóes diferentes, bem como uma falsa avaliaçáo em

funçáo dos diferentes planos que a rocha apresenta, ou devido à frente de lavra

estar suja, podendo mascarar uma real avaliação. Com relação ao pó de perfuratriz,

os resultados apresentaram muitos desvios em função de perfuratrizes com

diferentes pressóes e operadores que acabavam por destruir a fibra.

Como é sabido, só temos conhecimento total das reservas de um depósito

depois que este é inteiramente lavrado. Assim, à medida que estamos lavrando um

depósito estamos tomando conhecimento do conteúdo em minério e rejeito daquela

porçäo da jazida. Sabe-se por algum tempo que tal regiáo da mina é mais rica ou

pobre pois apresentou um teor de fibra X ou Y na usina, entretanto, estas

informaçóes sáo perdidas, uma vez que só sáo registradas junto à produçáo na

usina e náo sáo inseridas no histórico (banco de dados) da mina.

Verificou-se entáo, que o mais coerente seria amostrar a própria frente de

lavra, pois apesar de não gerar informações úteis para a exploraçáo imediata, esta

amostragem poderia fornecer subsfdios para a avaliaçäo das bancadas a serem

lavradas futuramente.

Assim, instalou-se um amostrador (TC-S15) na usina de beneficiamento, mais

especificamente na concentraçáo, onde o minério está suficientemente

homogeneizado e com uma granulometria passível de amostragem.
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O amostrador TC-S15 é um amostrador composto, ou seja, devido a grande

amostra coletada inicialmente, ele é formado por dois tipos de amostrador: um

Iinear e outro circular (Foto 9). A amostra é retirada do minério antes de chegar no

SMS (silo de minério seco) com uma granulometria ¡eduzida a 30 mm. Entretanto,

verificou-se que para fins de balanço de massa necessitava-se amostrar também o

rejeito, que segundo os engenheiros responsáveis da mina possui teor médio de 0,5

% com descarte de 35 a 45 o/o. Desta forma, foi instalado um amostrador do rejeito

(TC-C6).

O amostrador do rejeito grosso (TC-C6), é um amostrador linear e

enclausurado para evitar contaminação do pó da fibra (Foto 10). Inicialmente, este

amostrador coletava amostras por turno de trabalho e depois foi operacionalizado

por frente de lavra como o amostrador TC-S15.

A Figura 49 apresenta um fluxograma simplificado da usina de

beneficiamento de amianto de Cana Brava com a localizaçäo dos amostradores .

100 % (massa)

35-45o/o

rejeito grosso

-@
Õ 6s-sso/o
\rr;s{si\-/ mlnerlo

Figura 49 - Fluxograma simplificado da localizaçöo dos cmosfrcdo¡es TC-S 15 e

TC-C6 na usina de beneficiamento.

Com o andamento da pesquisa algumas melhorias foram implantadas a fim

de diminuir o erro da amostragem e garantir a confiabilidade dos dados amostrados,
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como o estabelecimento de procedimentos a serem seguidos pelos operadores e a

automação dos amostradores.

Os procedimentos estabelecidos sáo os apresentados a seguir:

. aguardar th e 30 minutos após a troca de minério na mina para iniciar a

amostragem automática. O objetivo é eliminar possível contaminação da frente

anterior;

. para o rejeito (TC-6), após o perlodo de descontaminaçáo, fazer 8 cortes, sendo

cada um correspondente à passagem de 40 toneladas, obtendo-se ao final uma

amostra composta de aproximadamente de B0 kg.

. para o concentrado (TC-S15), após o mesmo perlodo de descontaminaçåo, fazer

16 cortes, sendo que cada um corresponde a passagem de 35 toneladas,

obtendo-se ao final uma amostra composta de aproximadamente B0 kg;

. o período de amostragem corresponderá a aproximadamente uma hora de coleta

e será representativo da frente alimentada.

. o novo ciclo de amostragem será reiniciado com a mudança da frente;

. todos os resultados seráo considerados por desmonte e näo por turno;

o caso tenha sobrado na mina material de uma frente já alimentada, ô mesma

deverá sofrer o mesmo procedimento de amostragem caso venha novamente a

ser utilizada;

. a amostra deverá ser etiquetada (com base no relatório emitido pelo sistema) e

conduzida à Usina Piloto para tratamento ;

. os ensaios seräo realizados pelo laboratório da forma atual;

. quando não estiver processando amostragem no TC-C6, náo fazer no TC-S 15;

. ôs duas amostragens deveráo iniciar no mesmo perfodo, para garantir o mesmo

descarte do circuito.



minério e a caçamba
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Aspecto do minério na
correia

caçamba coletora do
amostrador linear

caixa coletora de
amostra

Foto 9 - Amostrador TC-515 instalado ne concentraçõo da usina de beneticiamento pata
amostrar o minérto vindo da Írente de lqvrø.
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Foto 10 - Amostrador TC-C6 instalado na usina de beneliciamento parcr

amostrar o rejeito grosso (A); em (B), (C) e (D) a seqüêncis de amostragem: o

operador coloca o saco para coletar Bùkg que são enviados ô usina piloto
para análise.
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Este sistema foi totalmente automatizado pela equipe de engenharia da

SAMA, sendo monitorado a partir de uma central CLP (central lógica de

processamento das instalações frontais) onde estão localizados microcomputadores

que controlam todos os equipamentos da usina de beneficamento, e também o

acesso aos amostradores TC-S15 e TC-C6.

Neste sistema o CLP é informado que mudou de frente e espera th e 30 min

de alimentaçáo do minério na usina para acionar o sistema de corte automático no

TC-S15 e TC-C6. O CLP envia um aviso para a CCM (central de comandos

motores) que fica próximo ao amostrador TC-S15 que iniciará a amostragem do

minério, com isso um operador dirige-se ao coletor de amostras da TC-S15 para

trocar, etiquetar e enviar os sacos à Usina Piloto. No CLP, outro operador

encarrega-se de realizar as mesmas tarefas no TC-C6 para amostrar o rejeito.

O volume de minério e rejeito säo obtidos por balanças instaladas nas

correias transportadoras. Para o amostrador TC-S15 existe uma balança exclusiva,

enquanto que para o rejeito grosso sua massa é obtida por diferença entre outras

balanças. Estas info¡maçöes såo obtidas através do relatório emitido no sistema

automatizado.

Com relaçáo à frente de lavra alimentada na Usina de Beneficiamento, esta é

inspecionada pelo geóIogo responsável, sendo o seu controle anotado no relatório

das instalaçóes frontais. Desta forma, é possível descartar algumas frentes de

minério com problemas: frentes que náo estão sendo alimentadas

homogeneamente, ou seja, a carregadeira indica uma direçáo preferencial (zonas

consideradas mais ricas ou mais pobres que seriam interessantes para a usina), ou

ainda, frentes que estáo sendo alimentadas juntas para fins de blendagem (Foto 11).

A Foto 12 apresenta o procedimento diário de atualização de frente de lavra

após o desmonte pela equipe de topografia, o que permite agilidade no controle das

frentes desmontadas e atualizaçáo da topografia das cavas. O teodolito emite um

feixe infra-vermelho que reflete no prisma carregado por um ajudante que caminha

na nova frente de lavra, as informações obtidas pela caderneta eletrônica do

teodolito (Wild T1000) são descarregadas no microcomputador que são processadas

no programa Topocam (erro de 10mm por Km).
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(e) I

Foto 11 - Aspecto geral da irente de desmonte 198, com detalhe na placa utilizada para

identiÍicaçao (A); (B) mostra uma Írente de desmonte com blocos de várias dimensões

aguardando o carregamento pqra o britador primório.



Foto 12 - Levantamento topogrático da Írente desmontada, em (A) e (B) o aiudante do

topógrato carÍegc, o prisma na Írente e o topógralo vai coletqndo intormações no teodolito
eletronico. (C) mostra o topógrafo com o teodolito eletrônico levqntando a nova topogratia
da Írente desmontada.
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11.1 TRATAAAENTO DOS DADOS DOS AAAOSTRADORES TC-S15 ETC-C6

Os dados obtidos, na amostragem das frentes de lavra, através dos

amostradores TC-S 15 e TC-C6, foram verificados quanto à sua confiabilidade,

descartando-se os dados duvidosos.

Após, foram verificados os polígonos que correspondem às frentes de lavra

amostradas, estes polígonos em formato DXF são transformados, por um programa

de computador, para um formato ASCII.

Utilizando-se dos blocos estimados no item 9.4. e 9.5 (métodos de estimativa

e de simulação estocástica) calcula-se o valores médios das variáveis para os

polígonos das frentes de lavra amostrada.

Finalmente, foram confrontados os resultados obtidos pôra as variáveis pelos

polígonos estimados em funçáo dos furos de sondagem com os dados dos

amostradores TC-S15 e TC-C6 por frente de lavra.

O Anexo 2 apresenta os dados passíveis de tratamento, tanto para o minério

(TC-S15) quanto para o rejeito (TC-C6), depois dos devidos descartes. Muitos dados

foram desconsiderados, ou por problemas de alimentaçäo na frente de lavra e/ou

usina, ou por náo apresentarem amostragem complementar (minério/rejeito). Após a

automaçáo dos amostradores (agosto/1997) a obtençáo dos dados foi mais

consistente.

Os dados apresentados no Anexo 2 foram analisados estatisticamente para

caracterizaçáo da populaçao em estudo (Figuras 50, 51 e 52 e Tabela 27),

O formato das curvas de freqüência da variável TT obtida no amostrador

(Figura 50) aproxima-se de uma distribuição assimétrica positiva semelhante a

obtida pela variável fi dos furos de sondagem (Figura 17). Os histogramas obtidos

das variáveis estimadas (iqd_tt, k_tt, co_tt, co_ttl, co_tt2, co_tt3, sgs, sbr)

mostraram-se mais erráticos, ou seja, uma grande descontinuidade entre as classes.

Além disso, a média obtida na variável TT do amostrador (X:3,215)- é mais coerente

com a média do depósito, verifica-se ainda que o desvio padrão é menor que as

variáveis estimadas.
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Figura 50 - Histogramas das distribuições de Íreqüëncia da varióvel TT obtidos pelos amostradores
(TC-515 e TC-C6) e estimados por lPD, krigagem, cokrigagem, simulação gaussiana seqüêncial
e bandas rctativas.
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Figura 51 - Histogramas das distribuições de lreqùência da variável IC obtidos pelos amostradores
(TC-915 e TC-C6) e estimados por IPD, krigagem, cokrigagem, simulação gaussiana seqüêncial e
banclas rotativas.
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Figura 52 - Histogrumas das distribuições de Íreqùência da varióvel PO obtidos pelos amostradores
(TC-915 e TC-C6) e estimados por IPD, krigagem, simulação gaussiana seqüência) e bandas rota-
tivas.
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Tabela 27 - Estatistica da varióvel rr, IC e pÓ obtid.os nos ømostradores (TC-sl5 e
TC-C6) e estimados pelos diÍerentes méúodos de estimativa e simula.çAo e26
amostras) .

Variável MétOdO MIN MAX MÉDIA DEVIO PADRÁO CV
TT Amostrada 0,67 7 ,815 3,215 7,423

2,009
7,834
t,837
1,865
7,837
1,837
1,522
7,704

o,442
0,461
0,422
0,423
o,429
0,423
0,424
0,366
0,288

IPD
KO

0,7 40 8,900 4,350
1,070 8,410 4,338

CO (co_tt) 1,030 8,430 4,335
CO (co_ttl) 1,080 8,380 4,347
CO (co_tt2) 0,930 8,520 4,34t
CO (co_tt3) 0,900 8,520 4,331

sGS 0,420 10,100 4,153
SBR L,290 6,990 3,826

IC Amostrada 374,970 7231,760 756,666
IPD 387,270 987,770 689,342
KO 388,250 989,120 696,287

CO(co_ic) 385,350 986,820 695,829
CO(co_ic1) 385,780 984,380 695,653

sGS 446,500 1142,980 686,886
sBR 450,450 948,300 687,237

167,895
754,241
150,033
149,063
149,060
126,675
770,7 48

0,227
0,223
o,2ts
0,274
0,214
0,184
0,762

PO Amostrada 8,440 34,200 19,130 4,775 0,278
0,183
0,t72
0,737
o,727

10,480 26,780 18,337 3,361
KO 10,310 27,t70 t8,327 3,168
scs 9,900 25,490 17,500 2,398
sBR 11,960 23,940 77 ,597 2,244

IPD

Com relaçáo aos resultados obtidos para a variável IC (Figura S1), nota-se

que formato das curvas de freqüência apresenta o mesmo comportamento da

variável rr, ou seja, o IC obtido no amostrador aproxima-se mais da curva original
dos furos de sondagem (Figura 17). A média e desvio padráo do IC do amostrador é

maior em relaçäo as demais variáveis, entretanto o desvio padrão é menor em

relação a obtida nos dados de furos de sondagem.

A distribuiçáo de freqüências da variável pó apresenta um comportamento

similar ao observado nos furos de sondagem, ou seja, uma distribuição simétrica,

Entretanto, a média e variåncia da variável pÓ obtida pelos amostradores são

maiores que as variáveis estimadas, não mostrando padráo de similaridade com os

dados dos furos de sondagem, sugerindo que a variável Pó é mais aleatória (Figura

szl.

A anáIise geral dos parâmetros estatísticos entre os dados de furos

sondagem e dos amostradores indica uma reduçäo da variabilidade para

de

as
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variáveis obtidas nos amostradores, indicando que a amostragem volumétrica

permite uma melhor caracterizaçäo do corpo em estudo.

A diminuiçáo da variância dos dados dos amostradores em comparaçáo a

variância das amostras pontuais (sondagem), é conseqùência do efeito suporte. A

dispersáo será tanto menor quanto maior for o suporte das unidades de estimativa

(relaçáo volume variância).

A seguir, foram correlacionados os valores amostrados yersus estimados e

simulados parâ as variáveis TT, IC e PÓ. As Figuras 53,54 e 55 apresentam os

diagramas de dispersáo entre estâs variáveis e os seus respectivos coeficientes de

correlação.

A variável fi obtida nos amostradores confrontada com os dados obtidos

pelos diferentes métodos de estimativa apresentaram um coeficiente de correlação

em torno de 0,48. Em todos os diagramas de correlaçäo foram traçadas retas

bissetrizes gue ao cruzar com as retas de regressáo geram um ponto de intersecção

que corresponde ao teor da variável TT em torno de 6%. Isto indica que abaixo de 6

% (tt_amostrador) os métodos de estimativa tendem a superestimar os teores e

acima deste valor subestimar (Figura 53).

A variável IC apresentou um bom coeficiente de correlaçäo (em torno de 0,6)

entre os dados dos amostradores e dos furos de sondagem (estimados). O ponto de

intersecçáo ficou em torno de 600, sendo que abaixo deste valor os métodos de

estimativa tendem a superestimar o IC e acima subestimôr(Figura 54). A variável

PÓ nao apresentou correlaçáo entre os teores obtidos nos amostradores e os

estimados através dos furos de sondagem, o que indica que esta variável náo é boa

para aferir a qualidade da estimativa (Figura 55).

Finalmente, analisou-se os resultados obtidos pela simulaçáo. Os dados

obtidos nos amostradores para as 3 variáveis náo apresentaram correlação com os

valores simulados por SGS e SBR, sendo que o coeficiente de correlaçáo entre eles

fica em torno de 0,2. Isto indica que a simulaçäo nåo deve ser utilizada para

acompanhamento da lavra, ou seja, avâIiaçóes localizadas.
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Figura 53 - Diagramas de correlação entre as varióveis TT obtidas pelos amostrado¡es e os
diÍerentes métodos de estimativa. Legenda: tt-qmostrador - TT obtida nos amostradores TC-SI5
e TC-C6; iqd_tt - TT calculada por IPD; k_tt - TT calculada por krigagem ordinória; co_tt - TT
calculada por cokrigagem ordinóris usondo as varióveis TT T14, T25, 750, T200; co_ttl- TT
calculada por cokrigagem ordináúa usondo as varióveis TT, TL, TM, TC; co _ttZ- TT calculada
por cokrigagem ordinória usûndo as va áveis TT 714; co _tt3 - TT calculada por cokrigagem
" collocated" usando os varióveis TT, 714
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Figura 54 - Diagramas de conelação enfte as varióveis lC obtidas pelos amostradores
e os diferentes métodos de estimativa. Legenda: ic_amostrador - IC obtida nos omos-
tradores fC-Sl5 e TC-C6; iqd ic - IC calculada por IPD; k_ic - IC calculada por kriga-
gem ordinória; co ic - lC calculada por cokrigagem ordinária usando as variaveis IC,
T7; co icl - IC calculada por cokrigagem "collocated" usondo as variáveis IC, T7 ,
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Os dados obtidos pelos amostradores permitiram aferir a qualidade dos

métodos de estimativa e indicam gue âs amostragens de frentes de lavra são mais

representativas do que os dados estimados, Isto é resultado do maior volume

amostrado pelas frentes de lavra em relação ao volume amostrado pelos furos de

sondagem que servem de ponto de partida para a estimativa. Devido a variabilidade

Iocal da mineralizaçáo, os furos de sondagem (malha 35x3S metros) náo conseguem

prever com precisáo o comportamento das variáveis. Deste modo, há uma incerteza

acerca do minério enviado à usina de beneficiamento, se forem utilizados apenas os

dados de sondagem.

Os dados estimados pelos diferentes métodos reproduzem a amostragem

realizada pelos furos de sondagem, que permitem caracterizar a continuidade e

comportamento da mineralizaçáo numa escala maior, bem como, dar subsídios para

o planejamento de lavra. Entretanto, durante o desenvolvimento da lavra de

depósitos que apresentem variabilidade geotógica é necessário fazer um

acompanhamento em escala menor das variáveis, a fim de controlar o minério

enviado à usina, Deste modo, os amostradores instalados aliado ao controle visual

das frentes de lavra incrementarão e daráo maiores subsldios ao controle de

qualidade do minério de modo progressivo no decorrer da lavra.

A amostragem possui basicamente uma componente geológica que é função

da regularidade da mineralização e uma componente estatlstica que é funçáo do

número e tamanho das amostras. Assim, o conhecimento geológico de um depósito

mineral só é completo ao final da lavra, desta forma, a incerteza é uma constante

que o geóIogo/engenheiro de minas tem que lidar, uma vez que a amostragem

(furos de sondagem, canaletas, etc) é limitada economicamente. Assim, durante o
desenvolvimento mineiro é necessário encontrar fer¡amentas para lidar com a
incerteza da lavra, essas opçóes devem ser estudadas para cada tipo de depósito e

situaçáo.
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12. ÞrSCU5SÃO

O amianto lavrado na Mina de Cana Brava é tipo crisotila com uma produçáo

de 200 mil lano, que coresponde a 5% da demanda mundial e a totalidade da

brasileira. No Brasil, o setor de fibrocimento corresponde a aproximadamente 90%

do ômianto consumido (telhas, placas de revestimento, caixas d'água e outros itens

presentes na construçäo civil).

As atividades de lavra e beneficiamento geram em torno de 900 empregos

diretos na cidade de Minaçu (GO) e correspondem a 3% de arrecadação do ICMS

de Goiás. No restante do país, somente o setor de fibrocimento emprega cerca de 10

mil trabalhadores e beneficia diretamente outras 200 mil pessoas.

O amianto crisotila da Mina de Cana Brava, apresenta alto teor e grau de

pureza, o que garante o seu valor no mercado internacional, sendo que 40 % da

produção é exportada para países como Japão, Tailândia e fndia, dentre outros.

É de consenso geral que a manipulaçáo e utilizaçáo do amianto de forma

e¡rada e prolongada pode causar sérias doenças ao pulmäo. Desta fo¡ma, todo o

processo de lavra, beneficiamento e principalmente manufatura devem ser

rigorosamente controlados. A existência de reservas economicamente viáveis de

amianto crisotila - tipo que representa menor de risco à saúde - aliado ao elevado

custo de materiais substitutivos e o desconhecimento de problemas de saúde que

tais materiais possam vir a causar säo argumentos para defender o uso controlado

do amianto no país.

A Mina de Cana Brava está localizada na regiáo centro-norte de Goiás,

próximo a divisa com o Estado de Tocantins e está inserida, no contexto geológico

regional no Complexo de Cana Brava, que de forma geral é constituldo por uma

seqüência de rochas máficas-ult¡amáficas. Esta seqùência, na região da mina é

representada por serpentinitos e piroxênitos, sendo que os primeiros correspondem

a rocha mineralizada. O corpo mineralizado apresenta direçao NS com mergulhos

de 35o a 70o para NW-W, aproximadamente 6000 m de extensão e de 70 a 120 m de

espessura. A mineralizaçäo é do tipo sfocftwork em veios de crisotila ¡esultado da
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deserpentinizaçáo da rocha original (provavelmente peridotito) durante etapas

metamorfismo e cisalhamento.

Durante as etapas de campo desenvolvidas nas instalações da Mina de Cana

Brava, foram coletadas informações referentes à geologia, amostragem, ensaios de

laboratório, processo de lavra e planta de beneficiamento. Na realidade reuniu-se o

máximo de informações relativas a este empreendimento mineiro de forma a

ônalisar, principalmente, a consistência da base de dados.

Os furos de sondagem, apesar de terem sido realizados em distintas

campanhas de sondagem, sáo bem documentados e apresentam uma recuperaçáo

de no mínimo 90%. Entretanto, o único problema é a falta de contraprova já que

todo o intervalo mineralizado do furo é enviado para a usina piloto.

Na usina piloto foi possível acompanhar as fases de separação da fibra da

rocha, através de vários procedimentos a seco de impactação e aspiraçáo da fib¡a,

sendo que em cada intervalo de 10 metros do trecho mineralizado sáo separadas as

fibras longa, média e curta de onde pode ser obtido o teor total (%) da fibra. Como

as usinas de beneficiamento e tratamento sáo muito complexas devido as diversas

unidades e circuitos, o monitoramento das atividades da usina piloto permite uma

visão mais cla¡a do processo de obtençäo da fibra.

A modelagem tridimensional do corpo de minério foi realizada através das

informações dos furos de sondagem e de campo. Inicialmente, foram gerados perfis

e plantas em 2D, que integrados permitiram definir de forma clara os limites da

mineralização, deve-se ressaltar que as zonas de cisalhamento e os corpos de

grafita são mais irregulares e complexos, mas mesmo assim puderam ser inferidos.

Os laboratórios que realizam as análises das amostras de fibra recebidas da

usina piloto, sáo extremamente rigorosos, uma vez que esses mesmos ensaios (TN -

"Turner NewaII" e lavagem) såo utilizados para classificaçáo comercial dos tipos de

fibra utilizados para exportaçáo, tendo estes labo¡atórios certificaçáo IS09002/14001.

Acompanhando-se todo o processo de lavra e beneficiamento do minério,

nota-se uma equipe organizada, preocupada com a manutenção de equipamentos e

cumprimento de rotinas estabelecidas, o que assegura a confiabilidade da

amostragem realizada nos amostrado¡es TC-S15 e TC-C6.
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O método para obtençáo dos valores das variáveis na usina piloto e nos

ensaios laboratoriais para o teor total (TT) e pó (nÓ) é simples, entretanto para a

variável lndice de comprimento (IC) é mais trabalhosa. Resumidamente, o IC é

resultante do teor obtido em cada peneira (#7 a #200 do ensaio TN) ponderado

para cada tipo de fibra (longa, média e curta).

Na consolidaçáo do banco de dados (739 furos de sondagem) realizou-se a

conferência dos dados, verificaçáo dos intervalos amostrados, posiçäo geográfica

dos furos, e adequaçáo do arquivo gerado ao soÍtware Isatis (Geovariances, 1998).

Esta etapa é indispensável e deve ser realizada de forma criteriosa, o que acaba

comprometendo um tempo considerável.

Com o objetivo de conhecer o comportamento das variáveis foi realizada a

anáIise estatfstica do banco de dados através da análise de histogramas, diagramas

de dispersão, estatística, etc. Além disso, através deste conhecimento é possível

apontar possíveis problemas no banco de dados: digitaçåo; amostragem; e anáIise,

por exemplo laboratorial, que possam estar ocorrendo e que tenham implicações

econômicas futuras.

As variáveis TT, IC e PÓ apresentam, respectivamente, os seguintes valo¡es

médios, 3,7o/",650, 1B%. As curvas de distribuiçöes de freqùência de TT, T7,,T200 e

IC apresentam assimetria positiva, além disso constatou-se que a variável TT

apresenta boa correlação com: os teores das fibras por telas (#7 a #2001¡ e com TL,

TM e TC, além disso verificou-se que o IC apresenta a melhor correlaçäo com T7.

A fim de adequar os furos de sondagem a unidade de lavra e homogeneizar

os intervalos originalmente amostrados em 10m, foi realizada a regularizaçäo por

bancadas de 13m. Este procedimento produziu apenas uma diminuiçao da

variåncia não alterando as distribuições de freqüência das variáveis, indicando que

estes dados poderiam ser usados seguramente nas próximas etapas.

Com o objetivo de inferir informaçóes nos locais náo amostrados, ou seja,

estimar o bloco tecnológico, foram empregadas técnicas geoestatlsticas no banco de

dados. Como caracterizado anteriormente, uma importante característica destes

dados é a alta correlação entre suas vaúáveis, deste modo utilizou-se métodos

multivaúantes (cokrigagem ordinária e collocated), além da krigagem ordinária e
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do inverso da potência da distância para a estimativa das variáveis. Com o

andamento da pesquisa, viu-se ainda a possibilidade de empregar métodos de

simulação estocástica (simulaçáo gaussiana seqùêncial - SGS - e bandas rotativas -

SBR), a fim de verificar a sua aplicabilidade em quantificação de reservas.

O cálculo dos variogramas experimentais e o ajuste do modelo teórico sáo

etapas que consomem um grande tempo, principalmente, os variogramas cruzados,

uma vez que deve-se verificar a respectiva validaçáo cruzada a cada nova alteraçäo

dos parâmetros, o que despende tempo.

Os variogramas experimentais obtidos para as direções escolhidas e para as

diversas variáveis tratadas definiram modelos teóricos consistentes. Entretanto,

apesar da Mina de Cana Brava apresentar-se bem amostrada, ou seja, apresenta

uma grande quantidade de dados, fica visível o caráter empírico / subjetivo durante

a modelagem do variograma experimental. Desta forma, ao realizar este

procedimento foi fundamental ter conhecimento do fenômeno geológico em

dive¡sas escalas, já que em geologia, as variáveis de interesse são geralmente

resultado de complexos fenômenos flsicos e químicos, os quais geram uma

variabilidade intrÍnseca das variáveis.

Com relaçáo a definição do tamanho do bloco tecnológico, para que estes

fossem compatlveis com a densidade de amostragem, a subdivisáo ideal seria igual

a metade do espaçamento médio entre os furos de sondagem, já que blocos com

dimensões muito menores que a metade da malha de amostragem produzem

estimativas com grande variabilidade, como a malha geral é de 35 x 35 m os blocos

devem variar entre 17,5 e 23,2 m, desta forma utilizou-se blocos de 20 x 20 m. A
altura de 13 m foi considerada por representar a bancada que está sendo utilizada

na lavra.

A geoestatística possui diversas técnicas que devem ser aplicadas de forma

criteriosa a fim de produzir estimativas coerentes em função das informações

presentes. Assim, baseado nesta colocaçáo, toda a jazida dentro do modelo

geológico, compreendendo também a zona já lavrada, foi estimada, num total de

20683 blocos mineralizados.
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As variáveis TT, IC e PÓ calculadas pelos métodos IPD, KO, CO e
cokrigagem collocated apresentaram resultados semelhantes e, portanto, altamente

correlacionados entre si. Deve-se ressaltar, que na cokdgagem ordinária e
collocated fo¡am utílizadas diversas combinaçöes entre variáveis com alto

coeficiente de correlaçäo. Apenas em algumas estimativas foram constatadas uma

diminuição da variância de cokrigagem em relação à variância de krigagem.

A cokrigagem foi a técnica empregada mais trabalhosa, uma vez que envolve

a modelagem dos variogramas cruzados, bem como um tempo de processamento

maior. Embo¡a existam diversas discussöes teóricas sobre a cokrigagem, existem

poucos estudos com aspectos aplicados no Brasil, dentre os que podem ser citados,

estáo os trabalhos de Ribeiro & Liu (1993), Sturaro (1994), Corá (1996). Isto pode ser

motivado pelo desconhecimento teórico, modelagem tediosa dos variogramas

cn¡zados e processamento computacional pesado. Entretanto, deve-se entender a

cokrigagem como uma extensáo natural da krigagem quando dados multivariados

sáo disponíveis e lembrar que os softwores e hardwares disponíveis, atualmente,

permitem este tipo de processamento.

Aplicaram-se ainda aos dados, os métodos de SGS e SBR de forma a observar

o comportamento das variáveis. Os resultados das médias das n realizações foram

compatíveis com os obtidos nos métodos de estimativa. Os recursos de soffwore e

hardware náo foram capazes de processar o modelo de blocos original, sendo

necessária a subdivisão deste em outros menores. Isto gerou um maior tempo de

processamento e volume de dados de safda. O processamento da SGS é simples e

rápido, entretanto, o da SBR é bem mais pesado, levando alguns dias para o

processamento de todo o modelo. Deste modo, a escolha de um método de

simulação estocástica deve se basear na disponibilidade de tempo, dinheiro,

recursos humanos e computacionais de hardware e soffwore, bem como a

complexidade requerida pelo estudo.

A similaridade entre os métodos de estimativa e os de simulaçäo descritos

anteriormente, só poderiam produzir tonelagens de reservas geológicas muito

próximas, como realmente foi constatado, ou seja, em tomo de 10.500.000 t de

minério com os valores médios de:3,7% de TT; 650 de IC; e 17"/. d,e PÓ.
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Durante a lavra da mina é freqüentemente necessária a produção de mapas

de distribuição das variáveis TT, IC, PÓ e dos tipos de produtos com os erros

associados, tentando obter o maior nível de confiabilidade posslvel para o controle

da lavra. Assim, foram instalados amostradores (TC-S15 e TC-C6) em locais da

planta de beneficiamento capazes de obter amostragem homogênea e

representativa do minério da frente de lavra.

A operacionalizaçáo deste sistema apresentou diversos problemas, como: a

definição da metodologia para coleta do minério; adequação às normas de

segurança (vedaçáo devido a problemas de pó); quebra de equipamentos (caçambas

de amostragem); e implantação do sistema automatizado.
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13. CONCLU5õE5

O estudo em queståo pretendeu abordar de maneira prática a aplicaçáo de

métodos geoestatlsticos (multivariados e de simulação) aos dados da Mina de Cana

Brava (GO), através da estimativa e simulaçáo dos teores, índice de comprimento e

pó do amianto nos blocos tecnológicos e nos pollgonos de desmonte obtidos nos

amostradores TC-S15 e TC-C6.

Os resultados similares obtidos entre os diferentes métodos de estimativa

(krigagem e cokrigagem), estáo relacionados com a isotopia dos dados, ou seja, com

as informações disponfveis em todos os pontos amostrados. Isto foi certificado

através da geraçáo de vários arquivos com distintas porcentagens da variável

primária, secundária e de uma em relaçáo a outra. AIém disso, verificou-se que para

a cokrigagem ser aplicada é necessário que todas as variáveis tenham um número

significativo de pontos de dados em comum para o cáIculo significativo dos

variogramas cmzados.

Verificou-se também, que quanto maior a porcentagem de variável primária e

menor o efeito da subamostragem, maior a similaridade com ôs variáveis estimadas

pela krigagem e cokrigagem isotópica e menor o desvio padráo em relação a média.

Quando todas as variáveis säo medidas em todas as posições/locais

amostrados e se as variáveis estão intrinsecamente correlacionadas, verificou-se

que a cokrigagem é similar a krigagem, uma vez que os pesos dados para a

variável secundária tendem a ser muito pequenos, e a reduçáo na variância de

estimativa gerada pela cokrigagem náo compensa o esforço adÍcional de

modelagem, considerando resultados necessários a uma estimativa global.

Entretanto, durante a etapa da lavra, qualquer ganho de informaçáo e diminuiçáo

de variância deve ser considerada.

Desta forma, a cokrigagem ordinária e collocated devem ser aplicadas nos

casos de boa correlação entre as variáveis e quando os dados apresentam

heterotopia parcial.
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A comparaçáo entre os resultados dos métodos de estimativa e processos

estocásticos indicam que a densidade de informaçóes é boa e que a realidade geral

do fenômeno estudado é contfnuo com pequenas variaçóes, que serão sentidas

durante o andamento da lavra.

No estudo foram analisados os parâmetros de incerteza associados aos

métodos de estimativa (variância de krigagem e de interpolaçao) e de simulaçáo. A
variância de krigagem é derivada do variograma médio global de todo o domlnio

estimado, sendo que a variabilidade local de um fenômeno geológico não é

representada neste parâmetro, ao contrário do que acontece na variância de

interpolaçáo. A variância de interpolaçáo não produz o mesmo valor diante de

configurações de dados iguais com diferentes valores de dados, pois além de

depender da geometria dos dados também é dependente dos valores de dados, bem

como apresenta boa correlação como os valores estimados. AIém disso, verificou-se

que a variância de interpolaçáo pode ser aplicada para a cokrigagem ordinária.

Apesar dos métodos de simulaçáo apresentarem resultados similares aos métodos

de estimativa, a utilização de um parâmetro associado a incerteza destas realizações

náo produz resultados coerentes.

Em função disto, a variância de interpolação pode ser entendida como uma

medida mais robusta da incerteza associada a estimativa e deve ser utilizada para

definir as classes de resewas (medida, indicada e inferida) com maior

confiabilidade.

O conhecimento dos métodos geoestatfsticos, sejam métodos de estimativa ou

simulação, com relaçáo aos seus pontos fortes e fracos é imprescindlvel para a

realização de um bom trabalho, uma vez que não existe técnÍca superior e sim uma

metodologia corretamente aplicada.

Uma constante busca de ações para incrementar as informações das

campanhas de sondagem realizadas durante a lavra faz-se necessária, uma vez que

náo havendo muito mais o que extrair das informações dos furos de sondagem,

deve-se procurar, dentro da realidade do empreendimento, formas de acompanhar

as variabilidades locais do minério que a sondagem não é capaz de fornecer.
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Apesar de existirem mais furos de sondagem, verificou-se que as frentes de

Iavra amostradas são representativas em função do grande volume amostrado. A
queda da variância dos valores estimados em comparaçáo à variância das amostras

pontuais, é conseqüência do efeito suporte, ou seja, a dispersão será tanto menor

quanto maior for o suporte das unidades de estimativa. Os métodos de estimativa

âpresentaram uma tendência a superestimâr os dados quando confrontados aos

obtidos nos amostradores enquanto que os resultados obtidos na simulação não

apresentaram correlação com os amostradores.

A comparaçáo dos dados obtidos nos amostradores com os dados estimados

indicam a consistência desta metodologia para aferir a qualidade da avaliaçáo e

acompanhamento da lavra.

O estudo da viabilidade econômica de um empreendimento mineiro deve ser

conduzida de forma criteriosa com respeito a análise de todo o conjunto de

informações disponíveis, inicialmente, através da caracterizaçáo geológica regional

e local, verificaçáo do método de sondagem e análises laboratoriais. A partir destas

informaçóes e do conhecimento de técnicas de estimativa, o cáIculo deve produzir

resultados de reservas mais próximo do real, e principalmente com parâmetros de

incerteza associados, de forma a poder convencer os investidores/empresários da

confiabilidade dos resultados.

Toda esta caracterização geológica e geoestatlstica deve ser aliada a

informações de mercado, ambientais e sociais que devem ser obtidas através de

uma equipe multidisciplinar, mas com uma visão global do empreendimento.

Desta forma, atualmente, deve-se lidar com dois grandes desafios: a

padronizaçáo das informações que permitam determinar as classes das reseryas

estimadas através da aplicação correta dos métodos geoestatlsticos e

principalmente o estabelecimento de métodos que âssociem valores de incerteza

associada a côda estimativa; e a monitoraçáo do dia a dia de uma lavra, através do

desenvolvimento de técnicas que permitam mensurar as variaçöes locais dos

fenômenos geológicos.
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ANEXOS

A - SeçÕes em plonto dos boncodos l4 (285 ml e 22 (389 m) estimodos poro os
vorióveis IT, lC e PÓ pelos métodos lPD, krigogem ordinório, cokrigogem ordinório,
cokrigogem "collocoted", simuloçoo goussiono seqùênciol e simuloçÕo
de bondos rototivos (SBR).

B - Dodos finois obtidos por frente de lovro omostrodos no TC-Sl5 e TC-Có,
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Seçáo em planta das bancadas 14 (285 m) e 22 (389 m) estimadas para avañável
TT pelo método IPD.
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22-Abr-97 eosT 7,61

29-Mai-97 121s7 2,23

04-Jun-97 128s7 1,1o

04-Jun-97 122s7 3,10

0ô-Jun-97 122e7 3,74

09-Jun-97 121s7 3,8e

10-Jun-97 135e7 2,58

18-Jun-97 145s7 s,23

21-Jun-97 13197 3,24

24-Jun-97 13997 4,96

25-Jun-97 14597 6,78

26-Jun-97 145s7 8,64

27-Jun-97 131s7 2,4a

30-Jun-97 146s7 2,06

18-Jul-97 176s7 7,53

18-Jul-97 17as7 6,s5

23-Jul97 181e7 4,e6

23-Jul-97 183e7 3,51

24-Jul97 184e7 7,27

29-Jul-97 186s7 2'ao

30-Jul-97 183e7 4,37

1 
.l -Ago-97 187s7 7,73

1 1-Ago-97 1e8s7 5,42

12-Ago-97 1e8e7 5,og

14-Ago-97 2o2s7 2,60

B-1

TC'C6 valores Ponderados
pola Massa

lc Pó Massa Teor lc Pó Massâ Teor lc
(r) f¿) (t) (%)

7g4po 17,30 6185,00 O,4o 503'OO 7'60 2902p0 1'48 660 23

993,00 17,00 55o4,OO 0,95 426,00 11,30 1990'00 3'56 842'44

7g2,OO 36,30 7195,00 0,28 582,00 17,80 5465'00 2,05 667 25

918,00 20,60 5712,OO 1,34 686,00 s10 3711'00 4'71 826 63

78o,OO 20,80 72s4po O,3o 616,00 10'10 1618,00 2'32 750'23

604,00 16,30 3471,00 O,5o 525,00 9,60 1640,00 1,22 574'23

768,00 20,20 6061,00 0,56 554,00 6,60 3132'00 3,15 695'09

a74po 19,50 51oO,OO O12 637,00 20'10 1537'00 5,53 819'12

817,00 18,80 l591,OO 0,77 599,00 14'50 836'00 4'34 741'91

766,00 27,10 452o,OO 0,36 635,00 19'10 2147 'O0 2'42 72341

576,00 2c.¡0 44o4,OO O,52 6!8'00 15'60 3771'OO 2,34 595,37

566,60 24,00 5387,00 O,4o 528,00 11'60 1925'00 2'34 556¡4

562,10 3o,OO 72A6,00 O,4o 484,00 12'10 4709'00 1'73 531'44

917,10 21,20 32O3,OO 0,33 670'30 17,50 2010,00 5'42 821'94

716,80 20,60 6925,00 1,74 586,00 14,30 3767,00 4'30 670'72

619,80 14,20 5o92,OO 0,82 54',1'30 8,20 7436'00 1'98 573'21

965,50 i1,80 7682p0 1,79 486,60 6'10 2707 'O0 3'88 840'72

850,90 22,40 71o9,OO 0,59 623'00 8'60 45',17'00 3'55 762'35

1o3o,7o 17,30 4626p0 0,46 603,50 8,70 2654,00 4'70 874p6

M7,80 21,40 5o17,OO 1,03 729þ0 16'00 4836'00 4'49 924'47

703,80 37,10 5959,00 O,2A 797'80 12,80 807,00 4'17 715'01

7oo,8o 25,90 4799,00 0,38 576,60 28¡0 2409,00 1,95 659'29

647,20 17,50 3647,00 1,95 533'OO lo,OO 2753'OO 4'24 598'08

7oo,4o 16,50 2006,00 0,77 514/0 11,20 1655,00 2'99 616,4s

a42,50 2o,OO 7102p0 0,73 534,60 13'10 5442,00 3,21 708p2

768,30 20,30 974o,OO O,41 5s4/0 10'70 7725'OO 3,64 664,98

1065,20 2f,60 5625,00 0,25 589,40 19,60 3815,00 3'96 A72,91

814,00 25,60 4376,00 0,36 58o,OO 17'40 2864,00 2'34 721'43

lo91,oo 20,20 6379,00 O,85 453,80 24'80 63,00 3'54 1084'77

730,70 15,90 3899,00 1,65 666,00 11,70 1518'00 4,O2 712,57

816,20 21J0 1237,OO 0,89 573,00 11,20 540,00 3'36 742'30

807,50 20,80 49O,OO O,9O 587,80 13'80 (.) 2'55 730'61

64922 22,50 49OO,OO 2j2 55O'O2 27j0 (.) 5,69 614,50

656,00 22¿0 7OO,OO 1,97 522,40 15,10 (-) 1'93 609,24

4A7,g4 20,70 8O5,OO 0,35 512,12 17'80 (.) 0'84 496 40

1111,80 26,90 8O5,OO 0,66 599,00 23,10 (-) 2'25 932.32

887,00 2f ,80 f) 0,28 503'oo 23'70 (.) 2'53 752 60

458,70 31,10 49O,OO 1,65 4s2p9 21'80 (.) 3'11 449'70

601,90 27p0 49O,OO 0,43 46s,14 15'90 f) 1'83 554'03

1111,00 15,90 (-) 1,29 515,00 27'OO (.) 6'4s 902'40

929,66 24,OO 42O,OO 0,45 536,38 33'80 (') 2'26 792'01

818,54 26,30 42O,OO O,42 491'50 16'90 (.) 3'37 704'OA

a77,OO 18,80 r) 0,73 562,00 12'90 c) 4'66 766'75

993,92 17,80 42OpO 2,29 666'82 15'30 .(.) 6,40 879,44

785,00 21,60 (.) 0,41 632'00 16'fo (.) 1,76 731'45

623,00 22,20 c) o,3o 425,OO 2220 (.) 1'44 553 70

831,48 f5,50 4265 1,25 480,20 20,60 1503 5'89 739'95

988,40 25,60 2635 0,56 391,92 15,90 1546 4,34 767 '84

640,10 16,10 2967 1,67 497'58 14,00 1146 4'O4 600'39

522,76 23,10 48E1 0,47 580,54 20'55 2655 2,44 543'12

1134,04 14,50 2974 0,68 72436 17 '45 1818 4'77 978'61

697,42 17,40 1866 0,76 466,19 14'15 1131 2,03 572 80

579,78 92,20 1984 0,91 470,38 21,30 371 3'82 562'55

aa7,62 17,50 1664 0,89 642,52 16'30 306 6,67 849 55

1065,95 22,15 2As7 0,49 686'50 22,90 930 4'22 973'14

609,40 24,10 1838 0,37 622'30 2sþ0 405 4,19 61184

1005,60 20,40 2784 1,01 557,20 15,90 44A 2þA 94345





Data Númêlo
âmostragem desmonte

19"Mar-98 53s8

23-Mar-98 s6s8

24-Mar-98 6os8

24-Mar-98 62e8

25-Mar-98 23e8

25-lvlar-98 62s8

25-lvar-98 53e8

27-lvlar98 56e8

28-Mar-98 56e8

30-Mar-98 66e8

30-Mar'98 64e8

01-Abr-98 TosB

02-Abr-98 66sB

02-Abr-98 Tosg

03-Abr-98 7oe8

04-AbÍ-98 4ee8

04-Abr-98 74sa

07-Abr98 7es8

07-Abr-98 76sB

08-Abr-98 76s8

08-Abr-98 7ss8

09-Abr98 76sB

10-Abr-98 TseB

13-Abr-98 73sB

13-Abr-98 78e8

15-Abr-98 23eB

15-Abr-98 76s8

16-Abr-98 66s8

17-Abr-98 85sB

18-Abr-98 78eB

18-Abr98 85e8

18-Abr98 83e8

20-Abr-98 88s8

21-Abr-98 sBeB

21-Abr98 sss8

22-Abr-98 BBss

22-Abr-98 B3sB

22-Abr-98 Bsss

23-Abr-98 BssB

23-Abr-98 88e8

27-Abr-98 66eB

28-Abr98 e4e8

30-Abr-98 sos8

01-Ma¡-98 e7s8

06-Ma¡-98 3se8

06-Mai-98 lo4s8
07-Mai-98 3se8

09-Mai-98 3se8

1 1-Ma¡-98 3se8

12-Mai-98 106e8

04-Jun-98 127sa

04-Jun-98 86eB

05-Jun-98 127e8

05-Jun-98 86e8

22-Jun-98 13998

23-Jun-98 13ss8

23-Jun-98 112e8

B_3

TC-S15 TC'C6 Valores Ponderâdos
pelã Massa

Teor lc Pó Massa Teor lc Pó Massa Teor lc
e/ò (t) f/") c) (%)

6,f9 584,85 13,10 4369 0,96 463,51 24,28 2131 4'48 545'07

7,s7 1122,74 1A,O5 1620 0,95 656,96 20,20 483 6,0s 1015'76

6,01 1281,27 15,95 2646 0,44 636,63 19,55 1429 4,06 1055,21

6,57 f09',1,69 20,55 2048 0,36 637,44 22,05 657 5,06 981'36

5,49 s74,so 23,70 1195 0,22 6!1,14 20,90 454 4'O4 474'32

6,88 849,90 19,45 1285 0,98 461,33 37,35 539 5,14 735,08

4,66 650,54 15,20 2398 0,97 453,13 22,83 ?42 3,98 614,1s

4,49 7s4,A6 25,35 2503 0,76 647,16 28,25 301 4,09 779,00

6,29 839,14 19,00 1597 0,71 564,a7 21,30 732 4,54 752'94

4,73 851,36 17,06 5257 0,48 698,20 17,50 1525 3'78 816'92

3,27 1100,29 20,68 2661 0,29 616,08 31,75 602 2'72 101096

4,04 1014,62 19,33 s510 0,77 630,28 15,65 1094 3,26 923,29

4,96 1213,40 16,55 21oO O,73 627,36 18,15 592 4,03 1084,52

3,3f loo3,72 23,50 3103 0,64 525,88 21,05 874 2,72 898,71

6,44 984,32 17,40 3334 0,81 557,AO 20,75 941 5,20 890,44

s,76 606,82 fl,OO 5745 0,39 461,77 9,55 1621 3,O2 574,90

9,84 1104,07 20,50 2052 0,64 563,21 19,00 579 7,82 985,04

3,08 1035,64 20,65 3610 0,54 483,50 23,55 1018 2,52 914,19

8,67 1181,26 13,10 3088 0,96 646,55 17,50 872 6,97 1063,52

6,71 963,88 22,40 2477 1,17 512,66 23,85 699 5,49 464,57

4,38 864,80 19,45 3325 0,45 526,49 18,40 938 3,51 790,36

2,15 873,81 16,90 7241 0,82 583,06 21,43 2042 1,86 809,85

1.56 591.83 23,20 3161 0,52 608,68 22,00 892 1,33 595,54

3,76 896,22 18,50 5081 0,38 517,09 34,40 1434 3,02 812,77

1,92 853,17 28,85 2334 0,58 547,66 19,2A 659 1,62 785,90

4,77 842,17 18,95 1211 0,57 658,69 12,35 942 3,84 801,76

5,38 776,24 23,08 3023 0,A2 568,78 20,55 853 4,38 730,58

3,06 871,85 25,65 2991 0,52 644,91 16,98 A44 2,s0 821,90

4,67 832,38 22,05 2817 0,7A 542,69 21,70 795 3,81 764,62

1,99 901,09 26,95 4152 0,32 564,37 17,60 1170 1,62 A27,06

7,34 1oo8,4o 11,20 8194 0,62 4A4,10 20,25 2311 5,86 893,06

3,39 730,63 20,25 22A2 0,56 514,01 20,55 643 2,77 683,01

4,82 982,'t8 21,93 6735 0,61 553,88 21,38 1899 3,89 447,97

7,03 944,11 17,70 3933 0,61 598,08 f9,15 1109 5,62 868,00

5,77 972,07 16,10 1835 0,89 593,68 21,35 517 4,70 888,89

5,12 978,74 20,55 4913 0,89 716,50 23,25 1386 4,19 921,04

3,54 849,71 16,55 2533 1,01 650,98 25,75 715 2,98 805,96

1,00 626,20 23,30 3346 0,28 536,82 19,85 944 0,84 606,53

3,31 983,71 17,4A 5651 0,44 588,69 10,95 1593 2,64 896,84

4,37 832,35 22,55 ',1564 1,04 685,24 20,65 440 3,64 800,05

6,39 836,90 ',15,95 42s2 0,97 527,79 13,45 3581 3,91 69s,22

3,58 1125,67 22,00 23t0,00 0,55 622,83 16,35 651,00 2,91 1015,12

3,60 965,4E 23,80 1472 0,2A 610,86 14,75 436 2,84 884,45

3,05 864,93 23,65 343 0,60 537,90 17,80 143 2,33 768,70

2,99 1265,80 20,80 3094 0,76 721,15 12,45 1085 2,41 1124,39

4,55 985,06 20,23 4461 0,79 647,55 18,95 2362 3,25 868,22

5,73 1127j6 17,80 2229 0,59 756,67 17,30 736 4,45 1035,19

8,39 1 184,87 18,15 2471 0,45 644,94 22,30 728 6,58 1062,00

6,01 1018,46 37,60 2656 0,68 621,60 23,80 1232 4,32 892,71

3,51 1013,24 21,25 3856 0,96 4c.2,44 30,70 1A24 2,69 817,10

1,78 547,44 20j5 2580 0,48 567,98 10,15 1101 1'39 553'58

1,10 588,99 27,a5 4840 0,18 556,44 11,55 1716 0,86 580,47

3,24 697,75 23,60 3134 0,43 510,56 13,20 1140 2'49 647 
'82

1.62 421,08 34,70 2350 0,14 562,15 12,80 757 1,26 455'45

3,91 666,50 24j0 2933 0,62 489,04 16,15 1260 2,92 613'17

1,63 47A,ag 20,15 1526 0,32 570,42 17,15 620 1'25 505'33

4.94 652,58 13,75 2239 0,66 631,46 18,25 657 3'97 647'79



B-4

TC-S15

Data Núm€ro Teor lC

amostrãgem desmonte (Y"l

TC-C6

Pó Massa Toor lc(r) ("/")

Valotes Pondgrados

Pela Massa
Pó Massa Toor lc

(t) (%)

25-Jun-98 1s798 5,87 1093,72 19,65 5048 0,56 630,96 16'20 1252 4'81 1001'75

25-Jun-98 13998 1,15 753,00 15,80 1862 o,42 493,38 15'15 767 0'94 677 
'26

26-Jun-98 13998 5,97 857,71 24,80 1150 0,70 663,17 22,15 401 4'61 Bo7 
'41

27-Jun-98 11198 5,41 778,68 15,80 2704 0,59 611,77 11,20 1283 3'86 724'97

27-Jun-98 11298 5,07 804,96 15,85 2643 0,39 559,75 9,90 1291 3'53 724'4s

27 -Jun-98 1499e 6,37 14oo,8o 15,7s 124a 0,62 433,68 21,88 480 4'77 1132,16

29-Jun-98 14998 4,23 882,33 13,85 2441 0,46 672,24 9'60 343 3'77 856'45

29-Jun-98 14998 6,92 1271,88 16,10 2023 0,41 602,59 12'40 431 5'78 1154'33

29-Jun-98 11i98 3,51 823,68 13,95 2304 0,69 665,54 12,30 630 2'90 789'72

30-Jun-98 149s8 3,49 914,43 16,63 2971 0,33 645,76 1r,30 577 2þ7 a7o'73

30-Jun-98 12098 2,93 943,55 19,29 1526 0,46 575,79 9,20 816 2,o7 815,41

01-Jul-98 i4998 6,89 1259,08 17,10 3234 0,26 971,73 8,10 348 6,25 1231,16

01-Jul-98 13298 1,82 5s2,64 17,55 1515 0,50 748,68 17,45 493 1,50 585,68

01-Jul-98 1so98 5,36 984,82 15,15 s746 0,60 619,1 1 2o,as 575 4,73 936,15

01-Jul-98 1499e 4,38 1089,59 15,55 4462 0,43 716,a2 14,4a 77o 3,79 1034,73

02-Jul-98 14998 5,08 984,79 15,35 3996 0,61 643,7a 13,73 866 4,28 924,os

03-Jul-98 15098 5,13 781,18 15,00 2772 0,67 731,33 14,95 3s7 4,62 775,49

04-Jul-98 14098 2j8 794,86 14,80 2603 0,43 613,27 12,os 1834 1,46 719,80

06-Jul-98 14098 1,78 763,s3 '!9,45 2572 0,26 584,32 
' 
!,00 1515 1'22 697,10

06-Jul-98 1s098 4,79 97s,6e 14,7s 3970 o,57 530,36 12,08 2242 3,27 817,52

07-Jul-98 l4o98 1,49 617,32 18,70 3719 0,27 448,32 26,35 1565 1,13 567,27

07-Jul-98 lso98 1,98 646,05 '14,60 1781 o,43 486,11 12,30 688 1,55 601,48

08-Jul-98 14098 2,6a 516,76 18,80 4810 o,54 561,36 19,05 1861 2,0a 529,20

08-Jul-98 t4o98 s,o2 57a,97 21,55 47ao o,4a 498,69 11,75 2642 2j2 550,39

08-Jul-98 r5o98 s,2o 567,61 21,75 1637 o,72 566,90 18,30 433 2,6a s67,46

09-Jul-98 16098 1,53 598,09 11,05 6039 0,45 488,88 10,23 2527 1,21 565,83

11-Jul-98 16098 1,65 597,87 !4,18 9534 o,24 543,74 11,30 3885 1,24 5a2,2o

13-Jul-98 93397 z,sg 551,10 14,05 2558 0,61 452,65 12,45 1131 1,98 520,92

13-Jul-98 14098 2,s9 699,51 21,45 1387 0,38 as4,76 18,94 586 1,79 739,68

14-Jul-98 12098 2,49 812,4s 1s,78 2685 0,65 s61,89 10,15 11s9 1,92 73s,13

14-Jul-98 33397 3,15 768,13 18,75 2509 o,41 485,60 10,30 763 2,51 702,25

15-Jul-98 16698 7,62 12s0,93 17,95 3257 0,60 649,79 8,30 1520 5,38 1059,6s

15-Jul-98 r2o98 2,4o 768,07 19,68 4584 0,74 463,81 7,97 1754 1,94 683,87

15-Jul-98 12998 2,zo 704,25 18,40 3646 0,26 456,32 11,10 1850 1,55 620,79

16-Jul-98 16698 2,oo 1043,83 15,45 1752 0,59 553,72 13,60 523 1,68 931,16

16-Jul-98 i2998 6,58 757,ao 17,10 1613 o,75 500,48 15,35 820 4,61 671,07

17-Jul98 li798 3,5s 933,89 21,90 Sofo 0,54 421,91 30,80 243a 2,55 766,43

1 7-Jul-98 I 1798 2,a4 898,02 20,65 1268 0,93 777,76 25,45 672 2,18 856,36

22-Jul98 16498 2,o4 632,56 26,40 1531 0,46 464,10 15,45 524 1,64 589,60

23-Jul-98 16498 2,91 1310,82 14,40 2154 o,47 570,90 18,40 1083 z,os 1063,27

24-Jul-98 14498 4,48 878,66 22,25 4013 0,56 s42j3 11,43 1979 3,19 767,51

28-Jul-98 16498 1,7a a27,62 16,20 2095 0,s6 623,23 19,65 11s7 1,33 753,30

30-Jul-98 16498 s,o6 742ia 18,t0 3930 0,52 585,91 16,4s 1969 2,21 6s0,02

31-Jul-98 12498 6,24 11t8,6s 15,60 3051 0,48 732,5a 17,65 1091 4,72 1016,94

31-Jul-98 1s998 9,12 6s7,gz 21,48 251a 0,54 521,15 15,30 1415 2,19 608,33

31-Jul-98 1249a 2,63 1030,31 21,25 3438 0,65 549,59 14,35 991 2,19 922,75

01-Ago-98 i5998 3,52 712,90 21,05 2748 0,55 4a4,62 13,50 1465 2,49 633,52

01-Ago-98 t24sa 4,13 !025,50 24,60 1315 0,25 622,32 12,65 693 2,79 886,35

03-Ago-98 12498 4,45 947,60 26,85 4454 o,41 693,39 10,40 1884 3,25 872,a3

05-Ago-98 15998 4,13 986,46 19,0s 5415 0,39 519,22 11,05 2a26 2,a5 a26,24

06-A90"98 15998 3,53 853,51 15,55 4269 0,51 5s6,40 16,38 1353 2,8o 7e1,63

07-Ago-98 12798 1,4a 515,43 17,75 2338 0,36 480,29 12,30 968 1,15 s05,14

08-Ago-98 i6498 2þs 1127,30 12,70 2049 0,34 560,54 13,05 57o 1,68 1003,95

08-Ago-98 19298 1,66 1t02,s1 18,35 3079 0,53 662,58 13,6s 681 1,46 1022,83

08-Ago-98 19298 4,1s 1095,03 7,as 24a6 0,s8 64s,79 10,60 7o7 3,34 996,44

(-) os valores ponderados foram calculados considerando-se que 35 70 da massa
êm TC-C6 e 65 % em TC-S15.
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