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ABSTRACT

This d¡ssertation presents the problem of the geometric error, which occurs ¡n ore reserve
est¡mation of an ore body. The geometr¡c error ¡s given by the difference between the ¡nterpreted
and actuar boundaries of the ore body. /qs the actuar boundary wifl be known just when aI ore is
m¡ned, the geometric effor courd be known at the end of m¡n¡ng. However, ¡t ¡s possibre to use a
standard reserve, computed with any method, and use th¡s as reference value for an est¡mation or
geometr¡c error' ln order to est¿blish the ståndard reserves, ¡t is necessaD/ to deñne the method of
evaluat¡on, which ariows an accurate vorume determ¡nat¡on. Th¡s way, the methods of reserve
est¡mat¡on: standard section, rinear sectíon, vorumes computed from digitar surface moders, and
block est¡mated by computat¡onar methods. were used to caribrate the vorumes of known
geometr¡c forms The results po¡nted out that the method of standard section and the method of
volumes from digital surfaces models were most accurate. Beween them, ¡t was choosen the f,rst
method, because th¡s one allows a geological interpretation of ore body and ¡t reconst¡tutes the
geometry of ore body. ln th¡s way, the standard reserve was taken as determ¡ned by the method
of standard sect¡on' and the reserves differences of other methods were assigned to the geometr¡c
eror' The described methodology was applied to the estimat¡on of geometric eryor of phosphate
weathered ore from the Alkaline comprex of Anitápolis, state of santå catar¡na, Brasil. Here, the
largest geometr¡c error was due to the volumes computed from digttal surface models, followed
by the blocks estimated by computac¡onal methods. The large difference related to the volumes
computed from digital surface models, was assigned to the ¡nterpretation of geological sect¡ons,
which is not cons¡dered in the linear interpolat¡on in the tr¡angles. on the other s¡de, the bloc¡.,
est¡mated by computational methods, the geometr¡c error was less, due to the balance between
excluded and incruded vorumes, and consequentry this method does not reconstitute w¡th
accuraacy the geometry of the ore body.
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RESUMO

Este trabalho apresenta o problema do ero geométr¡co. que ocorre na aval¡ação de
reseryas de um corpo mineral, o erro geométrico é dado pela d¡ferença na reserva entre os
l¡mites ¡nterpretado e verdadeiro do corpo de minério. como o l¡m¡te verdade¡ro só será
conhecido após a lavra total do depós¡to, o erro geométr¡co verdade¡ro somente ser¡a conhec¡do
no fim da vlda útil da mina. Entretanto, é possfvel ut¡l¡zar uma reserva padrão. calculada por
algum método, e utilizá-la como referência para uma estimat¡va do erro geométr¡co, a part¡r da
diferença de reserva observada em relação a outros métodos. Para o cálculo da reserya padrão. é
necessário def,n¡r o método de cálculo, que permit¿ o cálculo do volume com exat¡dão, 

^ssim, 
os

métodos de cálculo de reseryas: perfis padråo, perfis l¡neares, volumes a partir de modelos digita¡s
de superflcies e blocos de cubagem por métodos computacionais, foram ut¡liz¿dos para aferir
volumes de figurås geométr¡cas conhec¡das. Os resultados apontaram o método dos perfis padrão
e o método de cálculo dos volumes a part¡r de modelos dig¡tais de superffcies como os ma¡s
ex¿tos Entre os dois métodos, l'oí escolhido o primeiro justamente por permitir uma interpretaçåo
geológica do corpo de minério através das seçöes, trem como por reconst¡tuir a geometr¡a do
corpo de m¡nér¡o. Dessa forma, a reserva padrão foi tomada como aquela determinada pelo
método dos pert¡s padrão e as d¡ferenças de reservas dos demais métodos, foram atnbufdas ao
erro geométrico. A metodolog¡a descrita Fo¡ empregada na estimat¡va do ero geométrico no
cálculo de reservas do minério residual de fosfato do Complexo Alcal¡no de An¡tápolis, Sc. Nesse
caso, o erro geométr¡co verificado para volume a part¡r de MDS foi maior, seguido dos blocos de
cubagem dos métodos computac¡ona¡s e, finalmente, pelo método dos perfis lineares. A grande
d¡ferença em relação aos métodos de volumes calculados a partir de MDs fo¡ dev¡do å
¡nterpretação das seçöes geológicas, que obviamente não são feitos durante a ¡nterpolaçåo linear
dos tr¡ångulos. Por outro lado, o ero geométr¡co em relação aos blocos de cubragem dos
métodos computacionais, foi menor, pela compensação entre volumes exclufdos e incluldos e, por
isso, não reconst¡tuem fielmente a geometr¡å ddo corpo de minério.



I

| - TNTRODUçÃO

Os lrobolhos de pesquiso minerol fornecem umo quontldode muito gronde de
lnformoçÕes que devem ser onollsodos e ovoliodos tecnicomente, principolmente
quondo os volores opresentodos como reservos sÕo fundomentois poro o lomodq de
declsÕo do contlnuldode ou nÕo do empreendlmento mineiro.

Poro qvollor os dodos de pesqulso, vlsondo o cólculo de reservos, exlstem

diversos métodos de ovolioçÕo de reservo, os quois podem ser ogrupodos,
lnlclolmente, em convenclonois e compuloclonois, Nos métodos convenclonols o

reservo é ovollodo pelo estlmotlvo do teor médlo e cólculo do volume do Jozldo, por

melo do oproxlmoçôo de flguros geométrlcos, Nos métodos computoclonois o
ovol¡oçöo é reollzodo subdivldindo o depósilo em blocos, gerolmente no formo de
porolelepipedos, oos quols sÕo lnterpolodos os ieores médios, tonto pelo método do
inverso do polênclo do distônclo como pelo técnico do krlgogem ordlnório,

Ao qvolior um depósiio pelos métodos convenclonols, um corpo mlnerol é
subdividldo em grondes blocos de cubogem e, o oproximoçOo desfes por figuros

geoméirlcos dorðo configuroçdo oo depósilo em funçöo do locolizoçÒo dos

trqbolhos de pesquiso. No ovolioçÕo de reservos pelos métodos compulocionois os

blocos de cubogem sêröo dê tomonho compotível com o densldode de
omostrogem, subdivldindo o corpo de minério em pequenos blocos.

Quolquer que seJo o método empregodo, hovefó umo lncertezo ossoclodo ò

reservo determlnodo. A princlpol fonte de incertezo estó reloclonodo ò omostrogem,

ou oos erros de omostrogem, que estÕo presentes oo longo dos trobolhos de pesquiso

mlnerol, Bqslcomente, o reservo pode ser ofetodo por desvios nos teores (orlginodos

pelo imprecisöo onolítico, pelo volume do omostro ou mesmo pelo preporoçõo

inodequodo), por desvios do densidode oporente do minério e, sobreludo, por

desvlos nos volumes computodos, Esto últlmo fonle de lmpreclsöo, denomlnodo erro

geométrlco, é o diferenço entre o volume colculodo e o volume reol do jozido, Ele é

roromente considerodo, sejo pelo folto de conheclmenlo técnico ou pelo

impossibilldode de se ovollor efetlvomentê suo mognltude,

Observe-se que o volume reol do Jozldo somente seró conhecido quondo eslo

for iotolmente lqvrqdo, e isto slgniflco que o erro geométrlco seró determlnqdo no fim

do vldo útll do jozldo, o que é indeseJóvel, Conludo, se for possível estimor o erro

geométrlco , elo pode ser útil poro oferir o incertezo dos resultodos de volume ou

lonelogem.
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Outro problemo protlcodo no ovolioçôo de reservos é Justomente o diferenço
entre os volumes determinodos pelos dlversos métodos de cólculo de reservos. É

óbvio que q escolho do melhor método de cubogem depende do quonfldode,
guolidode e dlsposlçöo espoclol dos lnformoçÕes de pesquiso, mqs sempre hoveró
umo dlferenço de volume entre eles, Asslm, o volume odequodo serlo oquele obfldo
pelo mélodo que pudesse determlnor com preclsðo o volume de umo figuto
geométricq conhecldo. Poro isso hó necessidode de oferlr os volumes colculodos em
reloçôo oos volumes teórlcos de diferentes figuros geométrlcos ulillzondo-se dos

dlversos métodos de cubogem.

l.l - Oblellvos

Este trobolho iem por objetivo prlnclpol, o estudo do erro geométrlco no
cólculo de reservos, prlncipolmente no que se refere ò ovolioçOo do volume de um

depósito minerol, fixondo-se o limlte do minerollzoçOo, o portir dos lnformoçÕes de
pesquiso.

Nesle estudo pretende-se comporor os volumes colculodos pelos diversos

métodos de ovol¡oçöo de reservos e estimor o erro geométrico pelo diferenço
observodo entre os volumes.

Poro ollnglr este objetivo, o lrobolho fol executodo nos segulntes efopos:

. revlsöo dos métodos de ovolioçÕo de resevos;

. introduçöo oo problemo do erro geométrlco;

. qferlçöo dos métodos de ovolloçÕo de reservos no cólculo de volumes de flguros

geométricos conhecldos.

Como [esultodo desto porie do trobolho, pretende-se conceltuor o eno
geométrlco, bem como lndlcor os métodos mois precisos poro o cólculo de volumes.

No etopo segulnte, o volume do mlnérlo reslduol de opotlto, do Complexo Alcollno de

Anltópolls - SC, cqlculodo pêlos métodos convenclonols é comporodo com os

volumes determlnodos pelos métodos computoclonols e pelo modelo dlgltol de

superfrcie como umo estlmotlvo dê erro geométrlco cometldo no ovolloçõo de
rêservos desse minérlo.
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2 - MÉToDos DE AVAU,AçÂo DE RESERVAS

Neste ltem opresento-se umo revlsÕo dos métodos de ovolioçöo de reservos,
umo def¡nlçôo clóssico do ovolioçÕo de reservos e os prlncÍplos do cólculo de
feservos.

2.1 - Avolloçöo de Reservos: Dellnlçôo

A ovolioçöo de reservos é um procedlmento lécnico que consiste no onólise e
lnterpretoçöo do conJunto de informoçöes resultonte do pesquiso mlnerol do depóslto
em estudo (Popoff l9óó). segundo oquele outor, este trobolho é consiltuído dos
seguintes procedimentos:

. ovolloçÕes geológlcos: entender o tomqnho e o formo do corpo mlnerol; o
dlstribulçöo dos leores e o lnterpretoçöo dos dodos de pesqulso, lnclul tombém o
obtençöo, verlficoçöo e opresentoçÕo dos dodos;

r ovolioçöes do método de pesquiso e omostrogem: determlnor o suflciênclo e o
exotidöo dos dodos de pesquiso, Anolisor o tipo e o densidode dos trobolhos de
pesqulso e omosirogem;

. ovolloçÕo dos dodos de pesquiso: o etopo gerolmente mois descuidodo do
ovolioçôo. Esto é efetuodo pelo definiçoo dos porômetros de porçÕes
economlcomente mineróvels do corpo minerol; pelo determlnoçôo do precisöo
dos medidos e onólises; e pelo determinoçoo do clossificoçÕo do reservo fe¡to
com base nos volores do pesquiso de codo porte do corpo mlnerol.

o delineoçöo do corpo mlnerol; determinor o geometrio do corpo mlnerol poro,
posterlormente, subdivldilo em segmentos ou blocos com vórlos grous de
conflonço e enlÕo colculor o seu volume;

r seleçöo do método oproprlodo poro o cólculo de reservos: o escolho dêve
considerqr todos os operqÇöes onterlormente cltodos, de modo que o método o
ser escolhldo estejo de ocordo com o quolidode e quonfldode de lnformoçoes
disponívels e que oindo represente o geometrlo do corpo mlnerql.

O cólculo de reservos tem por obJetivos:

determlnor o quolldode, quontldode e distrlbulçôo de vorióvels como, por
exemplo teor, espessuro, tonelogens eic;
determlnor o extensöo do exploloçöo e desenvolvlmento do jozido;

fornecer subsÍdlos poro escolho do método de explotoçöo.
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2.2 - O Prlnciplo do Côlculo de Reservos

Segundo Yomqmoto & Bettencourt (1992), todos os métodos ovolloçöo de
teservos, procurom determinor os volores médlos dos elementos bóslcos (leor,
espessufo e densldode) que seröo opllcodos nos equoçOes de cólculo do reservos de
umq porçÕo ou de todo o depósito. As equoçöes bóslcqs de cólculo dê reseryos poro

um depósito podem ser expressos comoi

o) quondo o densidode oporenle pode ser determinodo:

R=V.D,T=A.E,D.T

ondei R é o reservo em peso;

V é o volume;

D é o densidode oporente;
T é o leor em porcentogem;

Aéoóreosuperflciol;
E é o espessuro.

b) quondo o densidode oporente nöo pode ser determlnodo, por exemplo depósltos

oluvionores e borrogens de rejeito:

R: V.T (2\

onde: ï é o teor expresso em peso por unldode de volume.

Poro melhor entendlmento do problemo do cólculo de reservqs de um

depósilo, reproduz-se no Figuro 2.1 de Yomomoto & Bellencourt (,l992), o desenho de

um depósilo hipolético cujo limite é supostomenfe conhecldo, onde o funçÕo T(v) é

deflnldo no domínio do depósito de volume V.

Neste coso, o cólculo de reservo é umo lntegroçÕo numérlco do funçöo teor
(expresso em peso por unldode de volume) dentro do depóslto de volume V:

(l)

n=Jqv;ov

Entretonlo, q funçöo T(v) nuncq é conhecldo pois lsto lmplico no determinoçðo

de teores em todos os pontos do depóslto de volume V. Como economicomenle é

lmpossîvel, o depósito é pesqulsodo segundo um plono de omostrogêm e os reservos

colculodos por meio do equoçÕo (4), equivolente ò qnterior, porém poro o coso

dlscreto:

(3)



Figura 2.1 ' DepósiÍo hipotético, aja função rp) ø conhecøa e, porønøp ,r**o é obtida pera
inregrdção num¿rica dafunção no domlnio do depósito (yamamoto & Bettencourt 1992).

R=Ir,V
i=l

onde: Ti é o teor do l-éslmo bloco;
Vi é volume do l-ésimo bloco,

e o volume do depósito V como:

nv=Iv
i=l

A omostrogem é o procedrmenlo técnrco proneJodo pero responsóver do
pesquiso minerol, que tem por objeflvo o delerminoçðo dos corqcterísticqs
geológlcos, químlcos e lecnológlcos de olguns pontos selecionodos do depósito.
Podem ser estendldos, o dlsfônclo rozoóvel coso se pretendo colculor os reservos
desse depóslto.

Poro llustror o problemo omostrogem tem-se no Figuro 2,2, reproduzldo de
Yomomolo & Bettencourt (1992), o mesmo depósito hipotéilco do Flguro 2,1, ogoro
subdividldo em onze blocos, segundo um progromo de omostrogem reollzodo. Nesse
coso, os fesefvqs porclols seröo focllmenle determlnodos, oplicondo-se o equoçö0 4.

Noto-se, portonto, o lmportônclo do omostrogem, umq vez que estó
justomente no locollzoçôo e dislrlbulçôo dos pontos de omostrogem sobre o depósito
mlnerol o lnfluênciq dlreto do preclsöo do cólculo dos resêrvos porclols dos blocos de
cubogem,

(4)

(5)



Figura 2.2 - Depósito hipotético com rocarizaçao das inprroçarlde puffidividido em r l
blocos de volumes conhecidos e reores determinados por algum métoåo ¡tama.oro & Bettenco rr

r 992).

2.3 - Os Métodos de Avolloçðo de Joztdos

os cólculos de reservo sÕo executodos por melo dq somotórlo dos reservos
porclois (equoçöo 4) dos blocos de cubogem, em funçôo princlpolmenle, dos
lnformoçÖes de omoslrogens.

umo sérle de mélodos de cólculo determino qs reservos em blocos, cujo formo
e tomonho söo definldos pelq locolizoçöo dos trobolhos de pesqulso,

outro conjunto reolizo o cólculo de reservos boseodo em blocos de cubogem,
gerolmente no formoto de porolelepípedos, que independem do geometr¡o dos
pontos de omostrogem,

Adotondo-se o closslficoçÕo sugerldo por yomomoto & Bettencourt (1992), no
prlmeiro conjunto estoriom os métodos clósslcos, oqul denomlnodos convenclonois; e
os métodos computoclonols no segundo.

Além desses, estorlo num tercelro conJunto oqueles mélodos poro cólculo de
volume o portlr de modelos digitols de terrenos - MDT. Modelo digltol dê terreno ó o
representoçÕo do topogroflo de umo reglôo segundo umo molho topologicomenle
regulor em cujos nós sÕo lnterpolodos os volores de elevoçöes. A portir do MDT pode-
se determlnor volumes, por exemplo, em reloçÕo o um plono dotum, ou entÕo em
reloçÒo o outro MDT, como o bose do comodo de copeomento,

Estes métodos sÕo lndlcodos poro ovolloçöo de depósitos sedimentores, de
volumes de copeomenlo; moterlol estérll e outros.
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2.4 - Os Mélodos Convenclonols

A closslflcoçoo dos métodos convencionols de cólculo de reservos popoff
(19óó), qtuq¡¡7qdo com os lnformoçoes de Annels (1991), pode ser subdivldido em:

- método dos blocos: geológlcos;

onólogos;
- método dos blocos de lovro;

- método dos perfls: pqdröo;

llneores;

lsollnhqs (contorno);
- métodos onolíticos: trlôngulos;

polígonos;

blocos motrlclols;

os métodos convenclonqls fundomentom-se nos prlncÍplos de lnterpretaçÕo de
vorlóveis enfre dois pontos contÍguos de omostrogem, popoff ('l9óó) dlvlde esses
princípios em três tipost o onolítico, o empírico e o nolurol ou intrínseco.

Dentro do critérlo onolitico encontrom-se dois princíplos dê interpreloçÕo: do
mudonço groduol ou lel do funçöo llneor e dos pontos mols próximos. No grupo do
critério empírico opllco-se o princípio do generolizoçöo; enquonto que o noturol, sem
nenhumo metodologlo proposto, boseio-se em crltérlos geológlcos, tecnológlcos e
econômlcos.

Poro codo prlncípio de interpretoçÕo tem-se vórlos métodos de cólculo de
reservos, oos quols, em funçôo de codo bloco geomólrlco construído e do teor médio
otrlbuído, serÕo determlnodos dlferentes vqlores de reservo, ontre sl. lsto slgnlfico que
dependendo do tlpo de mlnerolizoçÕo de um dodo Jozimento mlnerol, um método
pode quontlficor melhor suos reservos que um outro,

Os prlncípios de lnterpretqçôo sôo os segulntes:

- princÍplo dos mudonços groduols

Este prlncÍplo conslste no lnterpoloçôo llneor de volores conhecldos entre dols
ponlos de omostrogem, com umo mudonçq groduol e continuo oo longo dq reto
que une esles dols pontos (Figuro 2.3A).



Figura 2.3 - Princlpios de interpretação: (A) das mudanças groauàit 
" 

(B) do, pontos 
^oßpróximos (Guerra I 988).

- prlncíplo dos pontos mols próxlmos

O volor de um ponto quolque[ nöo omostrodo, sltuodo entre dols pontos de
omostrogem, é conslderodo como sendo iguol oo volor do ponto omostrodo mo¡s
próxlmo (Flguro 2.38).

- pf ncíplo do generollzoçÕo

É um critério multo orbitrório e subjeflvo, pols permite o extropoloçOo dos
volores de lntefesse de um ponto omostrodo, de ocordo com o interpfetoçöo
geológlco, experlêncio profisslonol e tombém pelo semelhqnço com depósitos
slm¡lores (Flguro 2.4),

Fuao I Fùro z

Figura 2.4 - Princlpio de inîerprctação da generalização (Guerra I9B8).

2.4.t - Mélodo dos blocos geológlcos ou onólogos

O cólculo de reservos olrovés deste método conslste nq extensöo dos volores
conhecldos nos ponTos de omostrogem, seguindo crltérlos geológlcos, tecnológlcos,
econômlcos ou por coÍreloçôo o depósltos semelhontes. o depóslto mlnerol pode ser

subdivldldo em blocos (F¡guro 2,54) com corocterísticqs semelhontes, onde os volores
pol'o o cólculo de reservo sôo determinodos pelos médios orltméiicos dos otrlbulos
desejodos,



Figura 2.5 - Subdivisão em blocos, conforme as suas carctcterlsticas geológicas (A) e o
procedimento de cálculo de reservas pelo método dos blocos análogos (B)(Popoff 196ó)

Os fotores médios e estotísflcos söo fundomentois poro o obtençôo dos volores
de teor, espessuro ê densldode do depóslto, A opllcoçOo deste método deve ser

fello, preferenclolmente, em depósltos regulores (em teor e espessuro) de modo que
o extensÕo dos fotores médlos ou estotistlcos nöo esleJo sujelto o grondes erros de
estlmotlvo,

A ovolioçöo de reservos é feito do segulnfe monelro:

o - delimitor os blocos e colculor os respectlvos óreqs;

b- determlnor os volores médios do espessuro (Figuro 2,58), teor e densidode de codo
bloco e utillzor o êquoçÕo bósico de cólculo (equoçÕo 4), Normolmente estos

vorlóveis söo colculodos otrovés do médlo orltmétlco.

A preclsöo desses cólculos depende do tipo de depósito, do número de blocos
e do densldode de lnformoçöes do depósito, Quondo um depósito é completomente
unlforme e os folores médios söo colculodos sobre umo bose suficlente de
lnformoçÕes, os resultodos söo preclsos.

2.4.2 - Mélodo dos blocos de lovro

Este método é específlco poro o ovolloçÕo de blocos de lovro sublerrôneo,
quondo dellmltodos por trobolhos suflclentemente dlstrlbuldos, tols como, golerlos,

shofts, trlnchelros e furos de sondogem.

A reservo do depóslto é determlnodo pelo somo dos reservos porciois oblidos
nos blocos lndividuols de lovro. Estes blocos devem estor deflnldos ou llmltodos pelos

trobolhos de extroçOo em quolro ou em Irês ou menos lodos. O lomonho e o formo
destes blocos é normolmente de um porqlelepípedo (Flguro 2.6), e o reservo

determlnodo utlllzondo-se teores e espessuros encontrodos oo longo dos trobolhos de
escovoçOo, Os volores de teor e espessuro söo compostos poro seus volores médlos,
conforme o prlncíplo dos pontos mols próxlmos.
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Poro o exemplo do F¡guro 2.ó os teores méd¡os porclols tt, tz, ts e t4 sÕo
estendidos òs óreos or, 02, 03 e 04, respecflvomente, onde o teor médlo do bloco
(tmb) é obtido pelo ponderoçdo com codo óreo de influênclo, como segue:

,,no _ (trar + tzaz + t¡a: + t¿a¡ )'"'"- ("r+a,+4,*oo) (6)

A espessuro médlo (em) do bloco é colculodo onologomente, enquonto que o
volume do bloco é determlnodo por:

Vb= (a 
¡ 
+a2+a3+¿4).ç¡¡ (7)

que, no equoçôo bóslco do reservo, juntomente com o fqtor de lonelogem
oproprlodo, delermlnom os reservos porciois.

Figura 2.6 - EsErcma dos blocos de lavra. A) seção vertical de um veio mostado dtavés dos
lrabalhos subterrâneos;B) desenho lsométrico de três blocos (le lavra a b e c ( a espessura do

veio é menor que os rrabalhos de escqvação: c) interpretação geométrica de alguns blocos para
cdlculo de resenas (Popoff 1966).

.$rtott *r"4"lIt-Jl
I
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2.4.3 - Método dos perlts

o procedlmento lnlclol poro se utillzor dos mélodos dos perfis é subdivldir o
corpo mlnerol em blocos, otrovés do construçÕo de seçÕes geológlcos
perpendlculores ò dkeçöo do depóslto ou o dlferentes nfvels, de ocordo com o
lntensldode dos trobolhos de pesqulso ou, olndo, conforme o propóslto dos cólculos
ou noturezo dos depósltos.

o lntervolo entre os seções pode ser constonte ou vorlor segundo o densldode
dos lnformoçöes, Popoff ( ì 9óó) recomendo que, poro umo melhor preclsöo dos
resultodos dos mélodos dos perfls, é necessório que:

. exlsto um número suflclentê de trobolhos no depóslto mlnerol e um número
odequodo de observoçOes e omostros de codo seçöo que representem o
quolidqde do molério prlmo mlnerol;

. os trobolhos esteJom sobre ou próximo dos perfis;

. os trobolhos esteJom dlstrlbuidos mols ou menos lguolmente enlre os petfls.

Dependendo do formo como os blocos estöo deflnldos, o méTodo dos perfis
pode ser subdividido em outros trêst

. método dos perfls pqdrÕo: codo bloco lnterno é conflnodo por duos seçöes de
omostrogem e por umo superfale loterol lnegulor;

. método dos perfls llneores: codo bloco lnterno é definldo por umq sêçöo no
porçöo centrol dellmltodo pelo melo-dlstônclo entre os seçöes odJocenies ;

r método dos lsolinhos; cqlculo os Íeservos consldefondo que os volores dos
otrlbutos vorlom groduol e contlnuqmente dentro do frontelro dos dodos.

IMét"d". d" A""ti"cã"1

método dos perfis padråo método dos perfis lineares

Figura 2.7 - Blocos formados pelos métodos dos perfs padrão e perfs lineares
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As seçÕes podem ter os llmites loterois definldos subjetlvomente, oté os furos de
sondogens conslderodos posltivos, ou olém destes, oté o melo dlstôncio êntre o furo
posltlvo e o negotlvo, ou oindo, por melo do lnterpretoçöo geológico do seçöo,

Poro estlmor o leor médlo dos seçôes pelos métodos dos perfls podröo e llneor,
Annels (1991) clto clnco métodos de cólculo como exempllflcodo no Flguro 2.8;

DDH2 DDH3tt

e(m) - 2.3

% - r.80

m% - ¿1,35

e(m). %. moi6

7,A 7.3

3,22 2,22

25,08 r6.23

6.3

2.17

13.6 8

% e(m)
2.2 11.4

3.2

L45

¡.6 4

acumulaçào

3N 4N 5N 6N 7Nrtt
ODH2 DDH3 DÞH4

8N

I

DDHS

g Acumulaçåo por bloco

't.5

2.1

1,7

3.4

Figura 2,8 - Cálculo de reservas por seções (Annels t 991)

o) método eslotístlco: o teor médlo do perfil é obtido pelo médlq orltméticq dos
omostros, como por exemplo, 2,34olo.;

b) método do ocumuloçoo: o teor médlo do seçöo é obtido otrovés do médlo
ponderodo pelo espessuro, por exemplo, 2,38oÁ;
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c) mélodo dos polígonos: o teor médlo do furo de sondogem é obtldo pelo médlo
ponderodo com o espessurq e extrapolodo poro umo óreo de lnfluênclo lguol ò melo
dlsfônclo entre os furos odJocentes. O cólculo do teor do seçÕo é felto pelo médlo
ponderodo por esto óreo de lnfluênclo, A Flguro 2.8 opresento os llmltes de lnfluênclo
de cqdo furos e os respectlvos teores. A somotórlo do produto dos óreos de lnfluênclo
pelo teor é dlvldldo pelo óreo do seçöo. Poro este exemplo o leor obtldo é de 2,31"/":

d) método do óreo sob o curvo de ocumuloçöo: determlnq-se groflcomenfe os

curvos de ocumuloçÕo e de espessuro do seçöo (Flguro 2.8, porçöo lnferlor). Após o
cólculo dos óreqs sob codo curvo, o teor médlo do seçöo é o quoclente dq óreq sob
o curvo de ocumuloçÕo pelo óreo do curvo de espessuro. Poro esse exemplo, o óreo
sob o curvo de ocumuloçöo (teor x espessuro) e de espessuro sðo respectlvomente:
844 unldodes de medldo e 3ó0,5 unldodes de medido. O teor médlo é colculodo
como:

tm=844 1360.5=2.340/"

e) método do óreo sob o curvo de ocumuloçôo por blocor diferenlemente do
onterlor, o cólculo do curvo de ocumuloçöo, neste coso, é produfo do teor do furo
por suo óreo de lnfluêncio. No exemplo, o teor médlo do bloco é colculodo conforme
descrito onterlormente, ou sejo, o óreo sob o curvo de ocumuloçõo por bloco é iguol

o 817 unldodes de medldq e o teor é lguol o:

tm = 817 /360.5=2.27o/ô

O teor médlo do seçðo, colculodo por todos os métodos opresentom umo
pequeno vorloçÕo e flco lmpossível, segundo Annels (199]), sober quol é o melhor

método. No entonto, oquele outor mostro-se fovoróvel oo últlmo método, por mostror-

se mols lóglco, umo vez que os leores söo ponderodos pglo suo óreo de lnfluônclo,

2.4.3.1 - Método dos perfls podröo

Após o subdlvlsôo do corpo mlnerql em blocos (Flguro 2.9), os procedlmentos

usuols poro o cólculo de reservos por este método sÕo:

determlnor qs óreos de todos os perfls;

colculor os fotores médlos, prlnclpolmente teor, poro codo seçðo;

colculor o volume e os tonelogens de mlnérlo e metol poro codo bloco;
o cólculo do reservo do corpo mlnerol é o somotórlo dos volumes (tonelogem) dos

blocos lndivlduols,



Desenho esquêmático dos blocos de cubagem

Seçäo 2

Seção 1

MÉTODO DOS PERFIS PADRÄO

Figura 2.9 -Blocos de cubagem por perfs padrão com a inlerprelação geológica em cada perf l.

Umo revlsöo dos diversos soluçÕes poro se colculor o volume enfre os seçÕes,

oos quols dêpendem de suo sltuoçöo espoclol serðo opresenlodos como segue,

2.4.3.1.1 - Pells porolelos

Poro o cólculo do volume enlre os perfls porolelos, onde o configuroçÕo dos

óreos e o formqto loterol dos blocos söo lrregulores, Popoff (19óó) opresento vórlos

soluçöes:

A - fórmulo do prlsmq ou óreo-médlo

A fórmulo poro o volume enlre duos seçöes porolelos com óreos S¡ e 52 e umo

dlslônclo L entre elos é:

y= (Sr +Sz),
)

Esto fórmulo dq óreo-médlq é preclso, quondo ombos os órêos tlverem o sêu

tomonho e formo slmllqres,

Asslm, como o volume lotol do corpo é o somo dos volumes dos blocos, tem-se

que:

y=(S'+S,)r*(S,+Sr)¡*., *(S"-r+S"),- ou222

V = (Sr +25, +2S3+.,.+ 2S.-, +S")L/2

(8)

(e)

( t0)
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poro perfis com espoçomento ìguois,

Porém, poro seçöes com espoçqmentos nÕo unlformes entre si, o equaçõo (9)
fico do segulnte formo:

(t t)

onde L¡ söo os distônclos entre os perfis,

B - fórmulo do tronco de pirômlde ou de cone

Quondo qs óreos dos perfls nÕo soo de tomonhos slmllores, mos opresentom o
formoto similor, o fórmulo do tronco de prlsmo ou cone é uiilizodo poro o cólculo do
volume do bloco,

I-
v=;(sr+s2 +JsrS2)

sendo que no prótico esto fórmulo ero evltodo, conforme popotf (19óó), pois
opresentovo compllcoçöes envolvendo o roiz quodrodo, sendo hoje focilmente
resolvido pelos colculodoros.

Guerro (l9BB) clto que esto fórmulo deve ser utilizodo quqndo o dlferenço dos
superlrcies for superlor q 40ol". Porém, deve-se levor em consideroçöo o formo do
corpo. Deste modo, quondo elo se opresento como um bloco de cunho lruncodo,
com a espessuro ou lorguro lguois nos dols perfis, o fórmulo do prlsmo é mols preciso
que o do tronco de plrômide,

C - fórmulos de cunho ou pirômide (cone)

uilllzo-se estos fórmulos porq o cólculo dos volumes dos extremidodes dos
corpos minerols que, quondo seccionodos, podem formor blocos no formo de cunhos
ou cones, os volumes sÕo colculodos pelos duos fórmulos descrltos onterlormente,
onde umo óreo é nulo.

u = ln (para a cunha)

y- (Sr lsz) r, *@Lr* *S#Ðr"_,

u=ln (paraocone)

(t2)

(t3)

D - fórmulo prismoldol

Os corpos de minérlo em suo moiorio, possuem superfícles loterois lrregulores
que podem ter umo protundo lnfluêncio no preclsÕo do cólculo de volumes, A
fórmulo prismoldol é boseodo no princíplo de que os superfcles iregulores, curvodos
ou deformodos podem ser substltuídos por plonos lriongulores, tropezóides ou
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porolelogromos llmitodos por llnhos relos. com bose neste prlncípio, umo seçöo
geológico porolelo (M) é construído entre os duos seçÕes poro ouxilior no cólculo do
volume.

Esto fórmulo é derlvodq do regro dê simpson poro o cólculo de óreos
inegulores, sendo o volume determinodo como:

v = ( sl + 4.M + 52 ) L/6 (14)

onde, lr/ é o óreo de umo seçöo ouxillor no plono médlo de 51 e 52;

L é o distôncio entre 51 e 52,

A construçÕo desto seçÕo ouxilior é boseodo nos seçoes de omostrogens, no
lnterpoloçÕo longltudinol e no inlerpretoçôo do geologio do corpo de minério,
Somente em olguns cosos o seçöo M é o médlo de 51 e 52.

Annels ('l99'l) menclono o utilizoçÕo desto fórmulo sem o construçÒo do seçdo
ouxilior, o quol é oplicodo poro lrês seçöes consecutivos A¡, A2 e A3, conforme
exemplo do Flguro 2. ì0. Desto formo tem-se:

V=(Al +4.A2+A3)U6

onde, h é o dlstônclo entre A1 -43.

Volume do bloco = ({r+4Az+A:)h/6

Figura 2.10 - Aplicação da fórmula prismoidal pora cátiutiãältume cÌ|iorpo de minério
(adaptado de Annels 1991).

Apllco-se esto fórmuro repelidomenle oté o recobrlmento do corpo. poro o
cômputo dos volumes dos extremidodes, como opresentodo no Figuro 2.10, Annels
(1991) recomendo o segurnre fotor de correçöo (c), c= (\ ,q)/2 +(Asdù12, onde d1
e d2 corresponde o meio-distôncio entre os perfis, e A1 e A5 os óreos dos seçoes dqs
exlremidodes.

(15)
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E - fórmulo de Boumon

Esto é o de menor uflfizoçÕo, pors troto-se de umo fórmuro grófico, em que umo
seçöo ouxllior é construído groflcomenle, A construçôo desto seçÕo requer tempo e
experlêncio, o que llmito o seu uso.

v = !rs, *s.)- L R
2' " 6

R = óreq do seçÕo ouxilior

Delimlto-se o óreo R obedecendo os seguintes procedimentos:

( t6)

o porlir de duos seçöes odjocentes unem-se. otrovés de segmenlos de retqs, os
ponlos conespondenies de umo seçôo o outro, com vergèncio oo centro
geométrico do seçðo de menor óreo;
proJeto-se os seçOes e os segmentos de retos num plono;
crlo-se um ponlo de origem O e, o porflr deste, desenhqm-se os segmentos com
o suo direçòo e tqmonho originol. lendo os porfes externos dos segmentos unidos
por umo linho que delimitoró q óreo ouxillor.

2.4.3.1.2 - Perfls nöo porolelos

As seçðes construídos oo longo dos linhos de prospecçòo podem convergir ou
dlvergir por couso dos mudonços no direçöo do corpo minerol. os ôngulos enTre qs

seçöes e qs llnhos de prospecçðo podem vorior de oblíquo o obtuso, dependendo do
vorloçõo do dlreçÕo.

Poro um ônguio enfre os seçöes menor do que ì0 grous, o volume é colculqdo
pelo seguinte fórmulo:

U - (Sr +Sz) (hr +hz)
, ', - ( 17)

onde, Sì e 52 söo óreos dos seçÖes;

ht e hz sÖo os compÍlmenios de linhqs perpendlculores que ligom o centro de
grovidode de umq seçÕo o outro,

Quondo o diferenÇq entre h I e hz for multo pequeno, pode-se colculor o
volume pelo fórmulo do prlsmo (equoçOo 8).

Poro ôngulos molores do que ì 0 grous é ocrescentodo um outro fotor de
cor¡'eçöo (crlsencr) no fórmulo:
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u_ (Sr +Sz) (hr +hz) cr

2 2 sen cr, (18)

sendo que q., o ôngulo em rodionos entre os seçöes.

como estos fórmuros der¡vom do fórmuro do prrsmo, eros söo considerodos
preclsos quondo o diferenço nos óreos dos seçöes nôo for moror do que 4 ou ó vezes,

comporondo-se os vorumes e tonerogens corcurodos pelos perfis pororeros com
os nÕo porolelos eres podem opresenTor oprecióvers drferenços, porém, o vorioçöo
nos teoles é relotivomenie pequeno,

2.4.3.2 - Método dos perfls llneores

No cólculo do reservq pero método dos pefis lrneores, os brocos söo construidos
de ocordo com o princÍpio dos pontos mors próximos, onde codo broco possui umo
seçqo no porçõo centfol del¡mltodo pelo meio dlstôncio entre os seçöes odjocentes
(Figuro 2.ì l).

Desenho esquemático dos blocos de cubagem

Seção 3

MÉToDo Dos PERFIs LINEAREs

Figura 2.lt 'Blocos de cubagem por perftin*ulil^ã iìl"rpriøçalg*tagi*ñîo
perfl .

O volume do corpo pode ser colculodo como:

V= Sr.L¡ + Sr.L, +,..+S",L"

onde, L¡ söo os dlstôncios de lnfluêncio dos perfis,

Ai sÕo qs óreqs dos perfls.

(le)
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Poro ovalior o reseruq otrovés deste método o procedimento é o seguinle:

o teor médio do broco é o teor médro do seçÕo, corcurodo por um dos métodos
descritos por Annels (ì 99ì );
o espessufo médlo do seçöo é o médlo dos espessuros do corpo de mlnérlo nos
furos;

o volume é o produlo do óreo do seçôo pelo somo dos meros dlstônclos entre os
seçöes odjocentes;
o cólculo do reservo do depósito é q somo dos reservos de codo bloco.

o volume tombém pode ser determrnodo pero produto entre o espessuro
médlo do seçöo e suo óreo de influêncio; esle método tombém pode ser oplicodo
poro seçoes que nÕo estejom porolelos, como exempliflcodo nq Figuro 2,12, o volume
é colculodo o portlr do espessuro médio do seçöo 2,

Arb I'ìr*"
Ir,'*ù

t 
. 

-)-ì

,A2b 
"t 

AJo

Figura 2'12 - Bloco de atbagem para o m¿todo de perlìs linear"s, ctlot p"rft-s não 
"stão 

paralelos
(modif cado de Popoff l9ó6).

2.4.3.3 - lsollnhos

As lsolinhos sôo curvos que unem pontos de mesmo volor. o mopo topogróflco
é o exemplo mols comum onde os curvqs de nível unem pontos de mesmo coto ou
elevoç0o.

O método dqs isollnhos boseio-se no prlncípio que os volores voriom, de um
ponto oo outro, contínuo e suovemente de ocordo com o prlncíplo dos mudonços
groduois,
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No ovorroçöo de reseryos sðo utirizodas isorinhos de teores, espessufos e
tombém de ocumuroçöes. Este método é bostonte utirizodo no a ovorioçoo de
depósiios de gós noturol, óleo e óguo.

Poro o construçôo do mopo de rsorinhos (isoteorês, isoespessuros etc),
determlnom-se os volores intermedlórlos entre dols pontos conhecldos, Esio vorioçoo
groduol e contínuo é felto poro todos os pores de pontos próximos, lnterllgondo-se
todos os volores intermediórlos com mesmo volor (Figuro 2.13),

Poro o cólculo de reservqs odoto-se o seguinie procedimento:

- gerom-se os mopos de isoteores e isoespessuros;
- colculo-se o leor médio do corpo u llzondo-se do seguinte fórmulo:

tm = (t0.40 +t/2 ( Ao + 2 . At + 2. An.r +, . . + An ))/A0

onde, tm é o teor médio do corpo;
t é o intervolo dos isoteores;

t6 é o teor dq menor linho de lsoteor;
A6 é o óreo delimitodo por t0;

At = órea dellmltodo por ti.

AREA MEDIDA

Figura 2.13 - Mapa de isoespessura (A), e um perJìl m@
(Annels 199Ì).

- o volume do depósito é colculodo como:

., = h, ((A0 + AÐ + 2. (At + A2 +... + Au-r))

V = volume do depóslto
h = lntervolo entre qs linhos de lsoespessuro

coso hojom duos curvos com o mesmo teor, o teor médio é corcurodo pero
fórmulo:

(20)
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tm= (t0.40 +tt2(Ao + 2, At + Z.( 2,-rA2',) + (A3,+A3,,))/A0 (22)

e o reservo é obtidq opllcondo_se estes dodos no equoçÕo bóslco (4).

Arém deste méiodo, Anners (rggl) descreve mors três métodos que utirizom os
mopos de contolno, como segue;

o) método do morhq sobreposto; este método é umo vorioçÕo do método dos
isolinhos descrito por popoff (ì9óó), onde o vorume é corcurodo de modo diferenfe, o
cólculo do vorume é ferto o porflr do sobreposrçöo de curvos de isoocumuroçoes e de
isoespessuros, sobre os quors é troçodo umq morho regurqr. As drmensöes desto morho
sÕo ojustodos de ocordo com os brocos de rovro o serem uflrizodos. Derimitondo_se o
contorno do mlnerorizoçõo, pero teor de corte, por exempro, corcuro-se o voror do
teor e volume o portir dos brocos envorvidos, tofor e porciormente por este rimrte,
sobre estos porçöes minerorizodos esflmo-se os vorores de teor e ocumuroçôo poro o
seu centro geométrlco, como mostro o Figuro 2.14. O teor (t) e volume (V) do
depóslto söo colculodos no equoçôo;

_ _(IA*,+lr,+ FM)ur,).'" - (IE;+|(E FM)rrp)

Figura 2.14 - Método tla malho t ,r"iol ,to
mineralizaçdo são compurados apenas com a porção parciarmenre minerarizacra i,lnnets lootl

v = (I Enr + | (E FM)nn ) . área do bloco

onde, Bl sÕo os blocos lntegrols;
BP sÕo os blocos porclols;
A é o ocumuloç0o horlzontol;

llmlle do corpo de mtnérto

(23',)

(24)
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E é o espessuro horizontol;
FM é o froçõo de minérlo nos blocos porciois.

b) método dos ronerqs móvers: uti[zodo quondo o drstriburçöo dos furos de sondqgem
for lnegulor e os teores do eremento de rnteresse opresentom umo drstriburçôo
enótlco' Pofq oplcqr este método o óreo de rnteresse é subdrvidrdo em brocos, o teor
médio de codo broco é obtido pero médro dos teores dos furos que estÕo envorvidos
por umq jonero centfodq em seu rnterror, de óreo quotro vezes moior que o próprro
bloco, Asslm, codo um deres teró o seu teor médro determrnodo pero movrmentoçöo
desto jonelo. Em segurdo, rroçondo-se os curyqs de rsoteores, o vorume e o teor grobor
podem ser corcurodos como no método onterror, A Frguro 2.r5 irustro o procedrmento
de cólculo pero método dos jqneros móvers uflIzondo-se um mopo de rsoteores de
cobre (Annels I 991 ).

Figura 2.15 - Minaiãminããspotição rr 
"h,móveis (Annels 199 ) ).

c) método do mqrho reflcurodo: gerormente oplcodo em depósitos que nöo
opresentom umo coffeloçÕo entre os espessuros e os teores (Annels lggì), sobre umo
molho reticulqdo sobrepõe-se os mopos de contorno destos vorióveis , Numo óreo do
molhq reticurodo corcuro-se os vorores médros dos teores e dos espessurqs (Frguro
2,1ó). O volume (V) e o teor (t) globol do depósito, sÕo colculodos como:

K

J

I

H

G

F

E

o

B

V=la, e, (25)



. lt,t, n¡,7
'= L(q) (26)

Figura 2'16 ' cát"uto dn Mo ftnneh )991).

2.4.4 - Mélodos onof lcos

os mélodos onolíticos soo bqseqdos no divisoo do corpo minerol em figurqs
geométricos simpres como prismos de seçÕes frionguror ou porigonor, A configuroçòo
do depósito mineror é oproximodo peros conjunios dos prismos tr¡ongurores ou
poligonois.

2.4.4.1 - Mélodo dos polígonos

O método dos polígonos, tombém conhecido como prlsmos poligonols, é o
que melhor represenlo o princíplo dos pontos mols próximos, onde tonto o teor como
o espessuro de codo observoçOo sÕo eslendidos poro o prlsmo poligonol,

A construçõo dos porígonos sobre o óreo do corpo mlneror pode ser fertq de
vórios formos como, por exemplo, o método dos bissetrizes ongulores e dos blssetrizes
perpendlculores (Flguro 2.'l7). Outro méfodo, gerolmente utillzodo em progromos de
computodor, é conhecldo como ,,Divisðo de Dlrichlel,, (petflnoti l9B3), conforme
llustrodo no Flguro 2,'ì84, Esto dlvlsöo é felia otrovés do construçÕo de um polígono
convexo em torno de codq ponto de omostrogem, de tol modo que dois polígonos
contÍguos possuom openos umo únlco oresto em comum, que seJo equidistonte dos
pontos lnternos oos referidos polígonos,
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Figura 2.17 - C"nnttruÇao ,
(Annels l99l).

Poro o cólculo de reservos, procêde-se do segulnte moneiro:

o o corpo mlnêrol é dividldo em umq rede de polígonos;
. colculo-se o óreo de codo polígono;
. o volume do prlsmo é colculodo pelo produto do óreo pelo espessufo do furo;
o poro cqdo prismo ou bloco opl¡co-se o equoçöo bósico do reservo;
. o volor do reservo do depósito é o somolório de codo bloco,

Figura 2.18 - A - "Divisdo de Dirichret": ø - ,e@oti
(t e83).

o teor médio do furo pode ser corcurodo otrovés do médiq ponderodo pero
espessuro ou pelo lntegroçoo dos furos vlzinhos, como sugef do por comlsonl-colzolori
(1983, opud Annels l99l), onde o furo centrol tem o peso de soo/" e os demols furos
dos polígonos vlzinhos os outros s0% divididos em proporções rguols, como
exemplificodo no Flguro 2,1 7o, onde o teor é colculodo como:

tmABcDF: tt.0,5 +t2.0,1+t3,0,1+t4.0,1+ts.0,l +t6.0,1 e7\

onde, t ¡ é o teor do furo cênlrol e t2 o t6 os teores dos furos vizinhos,

Y
I
I
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o teor médio grobor do depósito é obtido ponderondo o teor pero óreo ou
volume dos polígonos,

Este método nöo se deve ser utirizodo onde noo hó uniformidode de troborhos
de pesqulso e nos depósrtos com vorioçÕes (teor e espessuro) muito erevodos, de
modo que os polígonos nöo possuom tomonhos muito voriqdos,

2.4.4.2 - Método dos trlôngutos

A portir do "Drvisôo de Dirichrei", o uniôo dos pontos contíguos, por segmentos
de retos, dó orrgem o umo morho triongurqfrzodo (Figuro 2. ì gB), cujo processo é
denomlnodo "TrronguroçÕo de Delounoy", Este procedimento, diferencrodo entre os
pesqulsodores, evrto rnterpreroçÕes subJetivqs poro se obter umq molho Trrongurqr.

A portlr do molho trlongulor, colculo_se o reseruo como segue:

. determino-se o óreo de codo trlôngulo;

. determino-se o vorume de codo prismo ou broco trionguror, murtipricondo-se o suo
óreo pelo médio dos espessuros dos furos dos vértices;

. oplico-se o equqçöo bósico do reservo poro codo prismo triongulor;
o o rêsêrVe do depósito é o somotóriq de Todos os prismos.

O ieor médio do triôngulo pode ser colculodo, segundo Annels (lg9l), por îrês
métodos distintos, como seguem:

o) o leor (t) do triônguro é obtido pero médio ponderodo pero espessuro (E)
(im=t(tl.El)/tEi);

b) o cólculo do teor ponderodo pero espessuro com o infruêncio do ônguro (a), em
grous, de cqdo vérlice (tm=X(ti.Ei,oi)/tEiai);

c) método do porcentogem, onde o teor é colculodo como:

tm=(xti.EilÐEi+Eri)/4 (2S)

A portlr do comporoçöo dos resultodos destes métodos em trlôngulos com
configuroçoes diferentes de, onde os teores nos vérflces permoneclom os mesmos,
Annels ('l991) consideto o segundo mélodo melhor que os demois,
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2.4.4.3 - Mélodo dos btocos molrlctols

Quondo o morhõ de pesquisq possur umo configuroçÒo fegurof em rinhos ou
retôngulos, pode-se drvidrr o depósito em brocos regurores, como mostro o Figuro 2.ì9.
Este método é prótico no fqse exprorotórro onde os estimoflvos de reservos podem ser
obtidos roprdomente e renovodos do mesmo modo com o imprementoçÕo de mors
um furo (Annels ì 991),

a) espaçamento irreoular
distrib. em linhas -

b) malha retangular c) malha retangular
furo no centro furos nos vértices

Nestes cosos os teores médios dos brocos sôo ponderodos pero espessuro dos
furos pertencentes oos blocos; enquonto que pqro os iipos c e e dq Figuro 2,ì9, sôo
obtidos otrovés do médio oritmético.

Observe-se que os figuros 2. ì 9o, 2,I9b e 2, ì 9d, uflllzom_se do pÍlncíplo dos
pontos mols próximos e, portonto, referem-se oo método dos porígonos, enquonto que
os flguros 219c e 2,r9e, uflIzqm o princípio do vorioçöo groduor que poderio ser
denominodo como método dos quodrilóleros,

2.5 - Os Mélodos Compuloclonols

os métodos computocionois considerodos neste troborho e seguem q
clossificoçöo sugerido por yomomoio & Bettencourt (,l992), ou sejo:

. lnvêrso do potènco do distôncio;

. krigogem ordlnório,

Figura 2.19 - l'ipos de blocos matriciais para de resenas (, r99 t ).
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Tolvez o método do inverso do potêncio do distôncio pudesse ser colocodo
juntomente com os métodos convencionois, deixondo o krigogem ordinório dentro
dos métodos geoestotísticos, como umo outro clossificoçÕo. Entretonto preferiu-se
monter, neste trobolho, o clossificoçÕo proposto por Yomomoto & Bettencourt (l gg2),

principolmente porque o inverso do potêncio do distôncio opresento muito
similqridode com os métodos geoestotísticos e, sobretudo, porque necessito de
computodores poro o suo resoluçOo,

Poro ovolioçÕo de reservos por meio dos métodos computocionois, o depósito
minerol é subdividido em blocos de cubogem, cujos dimensÕes devem ser
compotíveis com o objetivo do cólculo de reservos e oo mesmo tempo com os
informoçÕes de pesquiso, Com reloçOo oo objetivo do cólculo de reservos, este pode
ser feito pqro umo reservo geológico ou mineróvel, como tombém poro um bloco de
cubogem que otendo um plono de desmonte, por exemplo, semonol ou mensol. A
geometrio do depósito pode ser oproximodo por um conjunto de blocos de
cubogem, como ilustrodo no Figuro 2,20,

A

minério
blocos

Depósito mineral
O bloco ó con¡idcrado quando o rcu
cenbo geomáblco egtá denbo dos llmlte¡
da mlncrallzaçåo.

minério

Corpo

Figura 2.2O - Aproximação da geometria do deposito mineral (A) peto conjunto de btocot de
cubagem @).

Codo bloco de cubogem do depósito tem o teor médio qvoliodo, o portir dos
informoçÕes dos pontos de omostrogem, por meio do equoçÕo do médio
ponderodo:

t : iw't'i{

onde, ti é o teor do i-ésimo omostrq;
wi é o ponderodor ossociodo o i-ésimo omostro,

(2e)
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No cÓlculo do ponderodor wi, reside o diferenço entre o inverso do potêncio
do distôncio e q krigogem ordinório,

O teor médio do bloco só é colculodo se o mesmo estiver dentro do domínio
dos pontos de omostrogem, isto é, se o boricentro do bloco de cubogem estiver
dentro do fronteiro, lsto significo que nos interfocie minério/estéril ou minério/or pode-
se cometer erros de inclusÕo ou exclusÖo, o que dó origem oo erro geométrico, como
se veró odionte,

Observe-se no perfil esquemótico dos blocos de cubogem do Figuro 2,21, que
nos limites de umo comodo de minério hó blocos que nÕo se constituem totolmente
minério ou estéril, sendo colculqdos como reservos ou blocos de estéril descqrtodos
com portes minerolizodos,

Bloco A

Figura 2.21- Perfil de uma camada de minério com a subdivisão em blocos e os blocot de
cubagem onde em um bloco @loco A) parte do estéril é considerado no cômputo do volume das

reservas e no outro @loco B) parte de minério não é computado.

2.5.1 - Método do ponderoçÕo pelo tnverso do potênclo do dlslônclq (lPD)

O primeiro método onolítico utilizodo poro interpoloçoo de vorióveis de
interesse em locois onde noo hó omostrogem foi o IPD (Yomomoto & Bettencourl
1992). Estes outores citom que, Shepord (19óB) fez umo revisÕo criterioso do método,
definindo motemoticomente o funçÕo de interpoloçOo e seu domínio, Guerro(1988)
subdivide este método em dois: inverso do distôncio e o inverso do quodrodo do
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distônclo; porém, sem constituí-los em dois métodos disfintos, mqs. openos o vorloçÕo
do potêncio é efetuodo, no coso de utilizor o potênciq ì e 2, respectivomente,

A portir do décqdo de 70, este método tem sido bostonte ulilizodo poro o
interpoloçöo de molhos regulores poro flns de contorno outomóflco de dodos
geológlcos. Progromos comerciols de compuiodores poro o ovol¡qçÕo de reservos
lêm utllizodo este método juntomenle com o krlgogem ordinório,

Este método boseio-se no pfincíp¡o de que os teores de omostros de furos
vlzinhos, em reloçöo o um determinodo ponto ou o um bloco do depósito, sÖo
proporcionois oo inverso dos respectivos distônciqs elevodo o umo potêncio.

Desto moneiro, qs omostrqs dos furos mols próximos contrlbuirôo com um peso
mqior em reloçOo o omostros de furos mols distontes, que contribuirÕo com um peso
menor,

A interpoloçdo do teot de um ponto ou bloco do depóslto com coordenodos
(x,y,z), é felto pelo seguinte equoçõo:

'=i''Vå* (30)

(3 l)

onde: Ti é o teor do i-ésimo omostro de coordenodos (x¡,y¡,2¡);

Wl é o ponderodor lguol oo inverso de umo potêncio do distôncio enire o i-

éslmo omostro e o ponto o ser interpolodo;
n é o número de pontos do sub-conJunto ulilizodo poro o interpoloçòo.

O ponderodor W¡ é colculodo do seguinte formo:

w=/di
onde; p é o potênclo;

d¡ é o dlsiônclo entrê o l-éslmo omoslro de coordenodos (xl,yi,zi) do sub-

conJunto e o ponto o ser estlmodo com coordenodos (x,y,z).

A dlstôncio d¡ é colculodo como:

d¡ = [(x¡x)z + (yrÐ2 + (z¡)\t/Z

Coso d¡ seJo lguol o zero, foz-se slmplesmente W¡=ì

O primelro posso o ser dodo refere-se ò escolho do potêncloj os poTênclos

bolxos suovlzom volores extremos e qs oltos tendem o reolçólos. Poro llustror o
lnfluênclo do escolho do potênclo observe-se no Figuro 2.22 (Bornes 1980), como otuo

(32)
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o potênciq no lnterpoloçôo de teores entre dols pontos (sl e s2) de omoslrogens
odjocentes, Nesto figurq o ut¡rizoçöo de potêncio lguol o l, resulto no prlncípio dos
mudonços groduois e os potênclos mols erevodos o prrncÍpro dos pontos mois
próxlmos,

92

'arot
S2

Figura 2-22 ' Efeito da potêncio da disrância nait"rpol"çã. 
"rrr" 

doit p-ltos ãdjacenres de
amostragem (Barne .s 1980).

A polêncio iguol o 2 é o mois utilizodo, porém sem nenhum critério definido,
lornondo esle mélodo conhecido como lnverso do euodrodo dq Distôncio ou
s¡mplesmente IQD' Esto potêncio produz umo lnterpoloçOo lntermediórlo entre os dois
principios citqdos onteriormente, Outro teorio (Guerro lggg) é boseodo no hipótese
do potenciol quîmlco, pols qs otroçÕes sÕo inversomente proporclonols oo quodrodo
do distôncio e boo porte dos depósilos se produzem por intercômbio iônico ou por
diferenço de potenclol químico,

o segundo posso é o escolho do número de omosTros de furos vlzlnhos (sub-
conJunto de pontos) o serem utillzqdos pqro o lnterpoloçöo do teor, yomomoto
(198ó), boseondo-se em trobolhos de Horbough et at. (1977) propÕe subdivldlr o
reglôo em torno do ponlo o sêr lnterpolodo em olto selores com ôngulos sólldos de 90
grqus, onde serÕo procurodos os pontos mols próxlmos em codo setor. A subdlvisôo
em olto setores deve-se oo foto dq lnterpolqçöo ser efetuodq por omostros situqdos
no espoço lridlmenslonol. o número de omostros o serem utillzodos no lnterpoloçÕo
deve ser estqbelecldo em funçÕo do vorlqbllidode e dq dlsponlbilidode de
informoçoes. Fixq-se um número de pontos por setor e um número mínimo de qmostros
poro que hojo o lnterpoloçõo do ponlo desejodo, onde o número de 2 qmostros por
setor é o mois comumente ulilizodo, como nem sempre é possível ter os omostros por
setor, o mínimo de 4 omostros toiois pode ser considerodo porq ter umo boo
represenlotlvidode espoclol,
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cobe ressortqr que os disiônciqs dos omostros ndo devem ser muito grqndes
pols elos teröo pouco lnfluênc¡o no ponto o ser inierpolodo. Fixo-se umo distôncio de
procuro dos omostros, que é normolmente detefmlnodo em funçÕo dos dimensÕes do
bloco de cubogem, do tipo de depósrto e dos vorioçÕes dos teores em rodos os
direçöes. A dlstônclo ufllizodo no molorio dos cosos é de duos o lrês vezes os
dlmensöes do bloco.

2.5.2 - Métodos GeoeslolÍsltcos

os métodos geoestotísticos de ovolioçÕo de reservos boseiom-se no Teorlo dos
Vorióveis Regionolizodos, que foi formolizodo por Motheron no começo do décodo
de ó0, o portir de estudos prólicos efetuodos por D, G. Krlge, numo mlno de ouro no
Áfrlco do sul. A geoestotÍstico, como é usuolmente conhecido, consfltui-se de um
crltér¡o clentifico e moderno de inlerpreioçÕo e estudo do moior porte dos fenômenos
noturois (Gueno ì 988),

Pontos ou brocos de cubogem podem ser ovo|odos poÍ meio do krigogem
ordinório, umo dos técnicos dos métodos geoestoiísticos, que foz uso tonto dos
informoçÕes de teor como tombém do suo poslçõo espociol relotivo, expresso por
umo funÇôo estotÍstlco subjocenie, denominodo voriogromq,

2.5.2.1 - O vorlogromo

o voriogromo é o ferrqmento mqtemótico que permlte estudor q dispersòo
nqturol dos vorióveis regionollzodos descrevendo quontitotivomente suo vorloçôo no
espoço,

A prlncípio. pontos mols próximos entre sl teröo umo correloçoo moior que os
pontos mois dlstontes, lsto signlflco que os pontos que possuem umo correloçÕo moior
têm umo voriônclo mênor e vlce-verso. Asslm, estq vorlôncio pode ser utilizqdo como
umo medldo do lnfluêncio de omostros em óreos vlzlnhos dentro do depóslto, Esto
vqrlônciq, medido poro vórios intervolos de omostrogem, podê ser representodo
groficomente no formq de um voriogromo. A funçöo vorlogromo 2y(h) de umo
vorióvel quolquer é expresso pelo equoçöot

2y(h) = I / nI(z(x + h) - z(*))2
i=l

onde: 2y(h) é o funçÕo vorlogromo;
n é o número de pores de pontos seporodos pelo distôncio h;
Z(x + h) é o volor do vorlóvel regionolizodo no ponto (x + h);

(33)
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Z(x) é o volor do vorlóvel reglonollzodo no ponto (x).

NoÍmolmente utlllzo-se o funçÕo y(h), ou sejo o seml-vorlogromo, que em termos
prótlcos e comuns é conhecldo slmplesmente como vorlogromo.

o vorlogromo é colculodo segundo umo d¡reçðo pré-deflnldo, sendo, portonto,
umo funçÕo vetorlol, No prótlco foz-se vorlogromos em vórlqs dlrêçöes do jozldo, de
modo q conhecer o estruturo do mlnerollzoçoo ou o qnlsotroplo do depóslto.

A restrlçöo teórlco poro os dlstônclos enlre os pontos utllizodos no vorlogromo é
de um quorto do extensðo totol do lnformoçöo do omostro, porém, o metode deste
volor é ullllzodo no prótlco. observo-se que, como os dlstônclos oumentom entre os
omostros, o número de pores de pontos poro o cólculo dlmlnul, lmpllcondo que os
vorlôncios poro h pequenos söo mois conflóve¡s do que os voriônclos de h grondes.
Este fqto deve ser levodo em conslderoçöo no interprêtoçðo do voriogromo (clork
1979).

clork (1979) menclono que o lntervolo de omostrogem é um fotor importonte o
ser verlficodo quondo do construçôo do voriogromo, Amostrogens em intervolos
pequenos mostrom todos os felções estfutufols de um depóslto. Entretonto, se os
omostros fossem fomodos em lntervolos molores nÕo se podefio observor tqis
estrufuros e, mesmo que isso fosse possível, o efelto peplto ou q vor¡ônclo oleotórlo
poderio ser lnconetq, Portonto, poro lnterpretor um vorlogromo deve-se ter sempre
em mente o lntervolo de omostrogem u llzodo. poro se obter lnformoçÕes sobre os
estruturos de mlnerollzoçÕes deve-se construlr vorlogromos em vórlos dlreçöes,
normolmenle N-S, E-W, NE-SW e NW-SE.

No construçÕo dos voriogromos. hó cosos ondê os omoslros nöo se situqm em
intervolos e direçÕes regulores, nðo sendo possível, o princíplo, encontror pores de
omostros suficientes com exotomente o mesmo espoçomento h, em umo
delerminodo dlreçöo, como se foz em umo molho regular. Deste modo, o soluçÕo
encontrodo foi o deflnlçoo de umo dlstônclo de tolerônclo Âh poro o espoçomento h
entre os pqres de pontos e tombém umo tolerônclo ongulor Âø poro umo dlreçöo c[,
crlondo-se umo Jonelo de pesqulso dos pontos (Flguro 2,23, Londlm lggg).
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Figura 2.23 - Cálculo tlos pares de pontos para uma malha não regular (Landim )9BB).

A lnterpreloçÕo do voriogromo permiÌe obter parômetros que descrevem o
comporfomento espociol dos vofióveis regionql¡zqdos. As prlnclpols propriedodes do
voriogrqmo (Figuro 2,24) sôo:

PROPRIEDADES DO VARIOGRAMA

CAN,IPOS

EsTRUTURADo | ru-earónro

nâ orloem patamar = C(0)

ßigtta 2.24 - Propriedades do variograma para o exemplo de um modelo esférico,

omplitude: é o disiônclo o poriir do quol desoporece o correloçÕo enire os

omostros, Ê lombém umo estimotlvo preclso do zonq de lnfluêncio entre omostros;
pqtomor: é o volor o portlr do quol o votiogrqmo se estobllizo no compo oleolórlo
e é numerlcomenle iguol o voriônclo do vorióvel reglonollzodo;
efelto peplto: é o volor do funçÕo vorlogromo poro dlsiônclos mullo pequenos,

Teoricomente esse volof deverio ser 0, pois duos omostros de um mesmo ponto
deverlom ter volores iguois, porém, nÒo é o que ocoíe e esso diferenço é

otrlbuído q êrros de omosTrogens e/ou qnólises. O efeito pepito (Co) é tombém
denominodo voriôncio oleotóriq;
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vorlônciq espocloli é o diferenço entre o vofôncio o prtort e o voriôncio oleotório;
onisotropio: os vorlogromos determinodos oo longo de dlferentes direçöes dos
Jozldos podem mostror vorloÇöes de voriogromos, indicondo que o jozido
opresenlo umo onlsotroplo. os flpos de onlsotroplo existentes sòo: o geométrico,
quondo o qmpl¡tude vorlo conforme os direçöes, porém com um mesmo potomor;
e o zonol, onde o omplitude e o potomor sðo diferentes poro os dlreçoes d¡versqs
resultondo em vorlogromos dis ntos;

efelto pepito puro: o vorlogromo pode tombém refletir o vorioçöo espociol de um
fenômeno totolmente qleqtório, chomqdo efello pepito puro. Nesfe coso nÕo se
dêve oplicor o geoestotÍstico poro ovolioçõo.

O voriogromo lombém pode ser expresso em termos do voriôncio C(O) e
covqriôncio C(h), conforme Journel & HuUbregts (1978):

Y(h)=c(o) - c(lì) (34)

como o funçoo voriogromo levo em consideroçoo os diferenços dos volores
entre pontos seporodos por umo distôncio h, os pontos mois próxìmos feroo umo
correloçoo moior e conseqüentemente umq vorlôncio menor. ocorrendo um
qumento do distôncio o voriôncio tombém iró oumenfor, Ao contrório, o funçÕo
covoriônclo que é gronde poro dlstôncios pequenqs, dimlnul o medidq que os
distônclos oumentqm. A Figuro 2.25 mostro o reloçöo entre qs funçöes voriônclo e
covoriônclo.

Figura 2.25 - Relação entre as -funções variogroma e covariograma.

2.5.2.2 - Modelos de vorlogromos

Os vorlogromos obtldos sÕo dilos experlmentols e oo elos devem ser ojustodos
os modelos de vorlogromos teóricos.
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Estes modelos teórlcos podem ser clqsslflcqdos em dols grupos: um sêm
potomor, onde o vorlogromo teórlco oumento conforme o dlstônclo enlre qs

omostros oumento, e os outros com potomor, onde qs voflônclos oumentom qté umo
cedo reglÕo (compo estruturodo) e estoblllzom-se o um volor consTonte (compo
oleotório).

Os modelos teórlcos mols comuns estÕo opresentodos no flguro 2.26, com os
suos fespectivos equoçöes.

AJustondo-se o modelo teórlco oo vorlogromo experlmentol, tem-se lodos os

informoçöes necessórlos porq se utilizor os técnlcos de estimqtlvos do geoestotístico
ou krlgogem, poro o estlmotlvo de um volor do vorlóvel de lnteresse em um ponto ou
bloco ndo omostrodo.

MODÊLOS COM
PATA''AR

- ESFÉRICO
lcomportamento
na origem)

'Ø)=çrl täl _ i t!!.t t+t;o;ns¿
,lht=ô+Co:h>â

- EXPONENCIAL
(compoÉamento
na or¡gem)

rþ) = C[|-etv. ] +Co;hsa
/(ñ=C+Co: h>a I c*co

-^

Co

- GAUSS
(compoÉamento
"pafabóllco" na orlgem)

r (h)

- LINEAR
(fenômeno nåo
estaclonátlo)

- POTENCIAIS
o<e<l

(caeo geral para O-1;
linear)

- LoGARÍTMo
(De wljs)

MODELOS sEM
PATAMAR

l;,D:c";etnf

l;,p:@
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rþ)

| ,¡¡¡=¡¡oq1n¡ *col I -/--I Dewtjs = 3atnlhl I c"(
L-- n

Figura 2.26 - Tipos de variogramas leór¡cos mais comuns e suas respectivas fórmulas
(Conde 1994.).
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2.5.2.3 - Klgogem ordinórlo

A krigogem é umq técnlco geoestotístico que permile esiimor o volor
desconhecido Zu ossociodo o umo determlnodo óreo ou volume, o porflr de um
conjunto de n dodos (Z(xt), I=l,n ) dlsponívels,

O estlmodor Z',, é obtldo como médio ponderodo dos dodos disponívels:

n

zi =lxrz1x,¡ (35)
i=l

onde, l'¡ soo os ponderodores o serem obtidos com o mínimo voriônclq de estimotivq,
sem que os esÌimodores sejom enviezodos,

Estes ponderodores represeniom os pesos de codo omostro utilizodo no
estimotivo de Z*u,

Os ponderodores Il sÒo obtidos pelo resoluçÕo de um sistemo de equoçÕes
lineqres, conforme o demonstroçõo efeluodo em Journel & Huijbregts (1928), ou
sistemo de krigogem:

D

f,l,põ(vo,vp)-p = õ(v*,V) paraa=t,n (36)
Ê=l

onde, C(vo , vp ) é o covqriôncio médio poro o distôncio de seporoçöo entre os

omostros cr e p;

C(v", V) é cr covorlônclo médlo entre todos os omostros o e os pontos do bloco

de volume V;

n

Irp = l (37)
fi= I

e q voriÔncio de krigogem é:

oi= y(v,v)+l I,C(v",v)- p (3s)
a=l

onae, y1V,tt¡ é o vqriônciq médio poro iodos os pores de pontos dentro do bloco de

volume V;

O slgnlficodo dos termos dos equoçöes de krlgogem pode ser melhor
enlendido no Flgufo 2.27 (Brooket 1979),



C(V.vÌ)

ASOSTRA v¡

C(v,v)

:----t-----

VOLUME V

Figura 2,27 - ?'ermos das equações de krigagem (Brooker 1979).

O sistemo do krigogem (equoÇÕes 30 e 3l) pode set escrito no formo motrlclol:

-1v,,v,) -1v,,vr) Cf",,",1 llfZ,

':""','_'"':' 
_r-''' 

' 

ll i'
C(y,,vr) (l(v.,vr) C(v,,v,l lll^z

, , ,,]þ

ee,,tt¡

e (v,,v)

C(v.,V)

I

(3e)

2.ó - Os Métodos de Cólculo de Reservos o Porlk de Modelos Dlglfols de Superfrcles -

MDS

Nesle grupo de métodos encontrom-se oqueles que permitem determinor o
volume enlre duos superfíces, gerolmente topo e bose de comodo. Poro que isso sejo

possível, os duos superfrcies preclsqm ser possívels de ojuste de funçÕes motemóticos

de interpoloçÒo,



38

Esles méiodos sõo boseodos em operoçöes motemóticos sobre molhos
regulores, interpolodos o portir dos pontos de omostrogem.

Se os volores lnterpolodos referlrem-se q dodos de elevoçÕes entðo o molho
regulor é o representoçÒo de um modelo dlgltol de terreno (MDT), Por outro lodo, se

forem outros os lnformoçöes de colq, por exemplo, o coto do bose do copeomento,
entÖo q molho regulor serlo o representoçÕo de um modelo digilql do bose do
copeomento. Asslm, resolveu-se denomlnor tois mqlhos fegulotes, genericomente, de
modelos digltols de superficies - MDS,

Obvlomente estes métodos fozem uso lntenslvo de computodores, porém nÕo

fol possível ogrupólos dentro do closse de métodos computocionols, pols dlferem do
sentido dodo por Yomomoto & BeÌtencourt (199Ð. Ê preciso ressoltqr que estes

métodos trobolhom excluslvomenle com os informoçÕes de coto dos pontos de
omostrogem. Por outro lodo, tombém ndo foi possível ogrupó{os dentro dos métodos
convencionois - método dos isolinhos-, pols emboro os procedimentos motemóticos
sejqm equivolentes nq prótico, diferem no que dlz respeiio qo conceito de modelo
digitol de superfcie, que nöo ero odotodo o époco do desenvolvimento do método
dos isolinhos,

Os métodos de cólculo de volumes, o porlir de MDS, dlferem bosicomente no

funçöo motemótico utilizodo poro o ojuste de superfcles. Nesse sentldo, foi

conslderodo neste trobolho duos closses de funçÕes, dentro de um universo de mqis

de 30 métodos desto nolurezo, conforme o revlsÕo feito por Fronke (1982):

. lnverso do poTêncio do distôncio;

. trionguloçöo.

Eslos funçöes sÕo utillzodos poro lnterpolor os pontos sobre os nós do molho

regulor q portlr dos pontos de omostrogem,

A inlerpoloçöo pelo inverso do potênclo do dlstônclo segue o mesmo

metodologlo descrlto no item 2.5 - Méiodos Computoclonols, subst¡tulndo-se o

vorióvel teor pelo cofo.

A Figuro 2,28, ilustrq o procedimento de cólculo do nó do molho regulor pelo

lnverso do polênclo do distôncio,
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12,03 18.64 14,88'10,03

Figura 2.28 - Ponros de dodos e a malha regular suprrpoio@) 
"a representação do valor interpolado na malha regular (C).

A interpoloçöo usondo o trlonguloçÕo de Delounoy é felto em triôngulos, cujos
vértices fornecem os lnformqçoes de cotq, que söo uflllzqdos no lnterpoloçoo do nó
dq molho regulor, Portonto, dodo o nó do molho regulor dentro do domÍnio de um
friôngulo, o interpoloçòo pode se dor pelo ojuste de um plono (Woison & philip ì984)
ou pelo ojuste de um pollnômio de grou 5 (Akimo 1974).

Foi escolhldo o oJuste de um plono (polinômio de grqu l) pqrq o lnterpoloçöo,
pois ele represento, no próflco, o interpoloçqo mqnuol e grófico reolizodo pelo
geólogo poro desenho de mopos de curvos de nível, olém de ser multo mqis slmples.

A Flguro 2,29 represento o procedlmento de cólculo do nó do molho regulor
pelo trlonguloçöo.

A c

equäçåB do plano

z=-4,ggB+0,630x+0,1 1 8y

z(30.30) =valor da cota= 17¡5

'15

ó v
4 18,

1(

21,rffi
741

Figura 2.29 - Pontos de dados e a malha regular superposta (,1¡, o pròcissi alnterpaaçaolnl 
"a represenlação do valor interpolado na malha regular (C)
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Determinodos qs molhos regulores de topo e bose, pode-se colculor o volume
compreendido entre os duos superfrcies, como estó ilustrodo esquemoticomente no
Figuro 2,30,

MDS do topo

MDS da base

Volume entre
os MDS',s

Figura 2.30 - Esquema de dois MDS's e o volume entre eles.

O procedimento motemótico poro o cólculo do volume entre duos superfrcies

estó boseodo no célulo do MDS, definido por 4 nós contíguos, Tomondo-se os cotos
do célulo do topo com os respectivos dq célulo dq bose, tem-se um prismo

retongulor, cujo volume pode ser determinodo focilmente usondo o fórmulo do prismo

de Popoff (19óó), ou seJo, o olturo médio multiplicodo pelo óreo dq seçÕo do prismo,

como estó ilustrodo no Figuro 2.3.l,

Cálculo do volume
13,2

g,O,'^--- rs,z

f-{¿'l1,1 lr,5 l¡t

*ffi''o
\tá.0

Área da base=50x50=2.500 m2

MDS do topo MDS da base attura média =ry=6,tz5m
volume da cálula=250f1x6,175=1 5437,5 m3

4,2 5,7

3,6 7.0

1,5 13,i

7,8 15,7

Figura 2.31 - Procedimento de calculo de volumes a parfir de modelos digitais de superJicies.
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3 - O ERRO GEOMÉTR|CO NA AVALTAçÃO DE RESERVAS

No cÓlculo de reservos de um determinodo depósito minerql, o porlir de
informoçÕes de furos de sondogens e de outros trobqlhos de pesquiso minerol, hó de
se consideror, com reloçöo ò incertezo do estimqtivo de reservos, todos qs vqrióveis
do equoçÕo de reservos: volume, densidode oporente e teor.

A densidode oporente é umo vorióvel nÖo tÖo bem omostrodo como os

demois (teor e espessuro), pois gerolmente é utilizodo como um volor médio vólido
poro todo o jozido, emboro lsto nem sempre sejo verdode, podendo hover vorioçÕes
de densidode conforme o litologio, grou de olteroçÕo, grou de froturomento etc,
Considerondo esto vorióvel porciolmente controlodo, nos cosos mois comuns, qs

demqis vorióveis, teor e espessurq, serÕo os principois fontes de incertezo no cólculo
de reservos.

O teor de um depósito, segundo Motheron (1962), nÖo posso de umo vorióvel
oleotório, opesor de ser normolmente umo vorióvel regionolizodq, Pqro precisor o
estimotivo de minério deve-se levor em consideroçoo nöo somente o número de
omostros, mos tombém os suos formos, suos dimensÕes e suos respectivos posiçöes, ou
sejo, todo o geometrio dos trobolhos de pesquiso efetuodos,

Destq formo, o problemq de estimotivo do tonelogem de minério é muito
semelhonte oo problemo de estimotivo do compo geométrico, pois hó umq vorioçÕo

de teor dentro do compo geométrico do depósilo,

A vorióvel teor é estimqdo o portir dqs informoçoes obtidos nq qmostrogem do
depósito minerol, Obviomenle todq o informoçOo de omostrogem estó sujeito o erros,

denominodo erros de omostrqgem, resultqdo do somq dos vórios erros cometidos
desde o coleto do omostro no compo, possondo pelos foses de preporoçÕo oté q
suo determinoçoo qnqlítico, Conlrolodos lodos os fontes de erros, o erro qssociqdo ò
voriobilidode noturol do depósito é o principolfonte do erro de omostrogem,

Porlonto, se o omostrogem foi plonejodo em funçÕo do dispersÕo nqturol do
depósito, hó de se supor que o erro de omostrogem estó controlqdo dentro de olgum
intervolo de vorioçÕo, Como conseqüênciq do imprecisÕo do omostro e sobretudo,

do voriobilidode noturol do depósito minerol, o estimotivo do teor de um ponto ou

bloco noo omostrodo no depósito, estoró sujeito o um erro que, em porte, pode ser

determinodo pelo voriônciq de estimotivo,



No prótico, o volor esperodo do voriôncio de estimotivo, segundo Journel &
Huijbregfs (1978), é determinodo como;

dE = C(v,v)-L)""C(v",V\+ p
d=l

A vorlóvel espessuro é estlmodo o portlr doquelos obtidos nos testemunhos de
sondogem. Observe-se que, oo contrórlo do que ocorre com o teor, o espessurq é
menos sujelto o lmprecisÕo, umo vez que depende tdo somente do medldo do zono
minerolizodo, revelodo pelo testemunho de sondogem. Deve-se ressqltor o
recuperoçOo do testemunho de sondogem no zono minerolizodo, como princlpol

fonte de impreclsoo no espessuro,

A fecuperoçöo do testemunho de sondogem depende de: fqtores geológlcos,
influêncio do lltologlo e estruturos no recuperqçöo dos testemunhos; do utillzoçöo
odequqdo de equlpomentos, e do folor humono, cujo emprego de pessoos nöo
quollflcodos pode comprometer o recuperoçôo,

O erro volumétrico, ossociodo oo cólculo de feseryos, tem suo otigem nq
interprefoçöo dos limltes de minerolizoçöo, no locolizoçöo dos omostros no espoço
(e.9. deslocomento do testemunho no zono minerollzodo) e no erro do medido de
espessuro do testemunho de sondogem. Supondo nöo hqver problemos no
locqlizoçôo dos omostros e nos medidos de espessutos dos zonos minerolizodos, o
vorloçÕo responsóvel pelo erro volumétrlco é dodo pelq lnterpfetoçÕo dos llmites do
corpo de minérlo. A esse erro volumétrico, dodo pelo diferenço entre o llmlte

interpretodo e o limite reol do corpo de minério, denomino-se eno geométfco,

3.1 - O Eno Geomélrlco

O elro geométrico consiste nq diferenço entre o volume determinodo nos

llmites exqtos do mlnerollzoçöo (V) e o volume colculodo nos llmlles ulillzodos no
ovolioçöo de reservos (V'), o porllr do lnterpretoçÕo geológlco dos informqçöes

disponivels poro se definlr o geometrlo do corpo de minérlo,

O eno geométrlco C'/-V-) ocomponho os resultodos do ovolioçÕo de reservos

sejo pelos métodos convenclonois ou computoclonois.

Nos métodos convenclonqls este eno fol denominodo por Motheron (l9ó2),

como erro de efeito de bordo ou de terminoçoo, Este erro, segundo oquele oulor,
ocorre no cólculo do volume como produto de umq superfície pelo olturo médlÕ ou o

(40)
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óreo médlo de umo seçÕo pêlo dlstônclo. O erro reslde Justqmente no uso desses

volores médlos,

Desto formo, o efeito de bo¡do e o volor médlo do vorlóvel regionollzodo dÕo
oo problemo geométrico duos porticulorldodesr o lndetermlnoçõo teórico deste
problemo e os oproximoçÕes quose sempre grosseltos (em multos cosos esse eno de
geomêtrlo poderó ser omitldo). O eno, dependendo do tlpo de depósito, possuiró

pouco representotlvldode e, poftonto, sem importônclo, Todovlo, sê houvet umq
lmpoftônclq multo gronde este seró compensodo otrovés dos reservqs lndlcqdos e
lnferldos do depósito, segundo o closslficoçôo de reservos odotodo no poís (DNPM

1987). Porém, olndo que sejo lndeterminodo, suo existêncio nos depósitos é certo.

O eno de termlnoçöo é oquele cometldo nos extremldodes do depósito, como
exemplo, tem-se o cólculo de reservos pelo método dos perfls, sejo este pqdrÕo ou

lineor, em que os óreos dos seçöes limites sÕo utllizodos dentro do zono de lnfluênclo
poro colculor umo reservo lndlcodo, Como o zono dê lnfluênclo é o metode do
distôncio entre os seçÕes de omostrogem, esto porie do reservo é colculodo como:

V=S!
2

onde: S ê o óreo do seçöo externo;

L é o distônclo enlre os seçöes de omostrogem,

Observe-se que lslo equlvole oo cólculo de umo cunho pelo método dos

tropézlos, onde umo óreo é nulo:

',.r- St *52,v=-L(42)
2

onde: Sl é o óreo do seçÕo externor

Sz é o óreo do seçöo nulo (imoginório);

L é o dlstônclo entre os seçÕes de omostrogem,

(4 t)

(43)

Como Sz é zero, esto equoçõo reduz-se q:

u-t,T

A Figuro 3.'l, ilustro esquemoticomente os volumes colculodos nos limites do
corpo de minério pelo método dos perfis.
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Figura 3.1 - Calculo dos volumes nos limites do 
"da equação 43 (B).

O erro geométrico, nesse coso, ocorre no incertezo que existe em estender o
óreo do seçOo poro todo o suo zono de influêncio.

Nos métodos computocionois, onde o depósito é subdividido em blocos de
dimensöes compotíveis com o omostrogem, o volume é estimodo como sendo o
somo dos N blocos positivos de volume Vi:

n

V* : IVi
L¿
id

(44)

A Figuro 3,2 ilustro, esquemoticomente, o erro geométrico dodo pelo diferenço
entre o volume computodo (V*) e o volume esperodo dentro do limite interpretodo
do minerolizoçOo çYl¡,

óo corpo ô rnharlo lyl,

uolumr ooûtpt¡lodo (v¡l

. Furc Pøn¡r¡o

o Fûþ lt golryo

Figura 3.2'Diferença entre o limite int"rpr"tàdo do 
"orpo 

de *¡n¿rø , o t¡n¡t" a ur computado
(v.)
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Como o limlte exoto do minerollzoçÕo nöo é conhecido, o eno geoméÌrlco finol
seró o dlferenço entre o volume compulodo (V.) e o volume verdodeiro (V). Suponclo
que o limlte do mlnerqllzoçõo tenho sldo definldo opós o lovro, o erro geomélrlco flnol
poderó ser deflnldo, como estó llustrodo no Flguro 3.3:

ato cofDo da m¡r¡lo lvll

FmlL .¡ctc do
(vìclololototot

ot0l0l

lolololo

tttrtr2T-|--r-l--r-l--r-l--|T
¡l ¡l ¡t¡lr trt¡t¡t¡lr

--L- J--L-J--L-J--L-J-_L_
I r r r r |,trt¡t¡

'¡'r'ttr'rtrrrr
- -r - .t- -r -.l- -r -l- -r - -ì- -r -
r I ¡ l¡ I ¡l ¡ l.l.l¡ | ¡ | ¡

--L-J--L-J-L-J--L-I I I I I I

ololololoto

Figura 3.3 - O erro geométrico fnal dado pela diþrença entre o volume no limite exato da
mineralização.

3.2 - A Ocorrênclo do Ero Geoméhlco

A óreo de interesse do depóslto minerol é deflnldo pelos informoçÕes dos furos
de sondogem, onde o óreo dê influêncio dos furos determlno os limites do
minerolizoçôo. Dêsto moneiro, os llmites do depósito mlnerol serlom melhor definldos
se houvêsse umo molhc¡ dê pesqulso bostonte denso, porém, onti-econômlcq,

Os métodos computocionols dlvldem o depósito mlnêrol em blocos, no formo
de porolelepipedos, porq o ovolloçöo dos reservos, Asslm, o eno geoméÌrlco nôo se

restringe ôs dlmensÕes do superfrcle se êstendendo tombém em profundidode. Além
do erro moslrodo no Flguro 3.2, um outro tqmbém ocorre num perfil do depósllo,
quondo do seporoçöo dos blocos de minério dos demols sem lnteresse; no Figuro 3.4,
é mostrodo um perfll onde o comodo de mlnério, o estérll e o copêomento estðo
dlvldldos em blocos de cubogem. No Figuro 3,5 é opresentodo o mesmo perfil com o
delimitoçôo dos blocos pqro o qvolloçÕo, notq-se os problemos de seporqçôo dos
blocos de mlnério e dos blocos de estéril.



Blocos de cubagem

Figrlra 3.4 - Perfil de uma camada de mínërio

figura anterior com os ptoblemas na separação
estéril.

3.3 - O Ptoblemo do Divisào em Blocos

Conforme exposto onteriormenle, noto-se que o tomonho do bloco possue umo

gronde influêncio no ordem de grondezo do eno gegmétrico, pois, quonlo menor for

o lomonho dos blocos que subdividiró o depósito minerol, menor serÓ o ero
geoméÌrico.

O problemo do tomonho do bloco poro o ovolioçöo do superÍcie de umo

figuro foi estudodo por Houlding (1992). O estudo mostro, em testes efetuodos em três
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exemplos de polÍgonos de formos diferenies (Flguro 3.ó), os efeitos dos erros de volume
e de llmifes, em reloçöo q dlvlsöo dos polígonos em relôngulos de diferenles
tqmqnhos,

Figura 3.6 'Figuras geométricas utilimdqs por Houlding (1992) nos testes pora avàIioção dos
erros de volume e de limites.

O erro de volume ovoliodo por Houlding (1992), nqs dlferentes figuros, é o
mesmo que foro denomlnqdo onteriormente como elro geométrlco,

os erros de limltes sÕo definidos como sendo q médlo dos óreos lncluÍdos pelos
óreos excluídos.

A oproxlmoçÕo do óreo dos polígonos, com o divlsÕo em retôngulos, fol
reqllzodo otrovés do somo dos relôngulos incluidos no polígono, oqueles cujo centro
geométrico estlvessem dentro dos llmltes do poligonol, coso contrório, nöo erom
considerqdos no oproxlmoçðo dos lim¡tes (Figura 3,7) e no cólculo do óreo o ser
estimodo,

Os lestes utilizorom umo funçôo denomlnodo "fotor de complexidode', onde
esto funçÕo deflnlu o tomonho do reiôngulo R por F(R), onde F(R) é definldo por
F(R)=¡1.p744, sendo que Ré o lqmonho do retôngulo; Péoperîmelrodo polÍgono e A
q suo Ófeo,

Os resultodos dos erros de volume e de limiies envolvldos nos testes sqo
opresenlodos no Tobelo 3.1 e, groficomente, no Flguro J.B. Hould¡ng ('ì992) enfotizo
que estes volores somente llustrom o potenclol dos etros slgnlflcoiivos. Mos estes
resultodos opresentom umo reloçöo multo gronde entre o tomonho dos retôngulos
com o mognitude dos enos,

I
EXEMPLO 2 EXEMPLO 3



dâvøriam Ësr incìuldå6

Figura 3.7 - Aproximação dos limites de um pollgono através da discretização por retângulos
(Houlding 1992)

3,1 - Resumo dos resultados clos testes de 'I

Testes de aDrox¡macão dos lim¡tes
Função do tamanho do

rel ånar u lo
Effo volumétrico

(o/o\
Erro de l¡mites

to/^\

Exemplo I
0.53
o.27
0.13
0.06
0.04
0.03

4
4
2
1

1

<l

19
13
7
a

2
I

Exemplo 2
0.78
0.39
0.20
0.08
0.04
o.02

43
29
11

1

1

<1

32
16
I
3
1

<1

trxempro 5
0.33
0.17
0.08
0.04
0.02
0.01

não âveliado não avaliedo

Estes testes, reollzodos por Houldlng (ì 992), comprovom que quonto
menof forem os tomonhos dos blocos poro o subdivlsöo, menores seföo os erros de
volume.

Poro o ovoliqr de um depósito minerol pelo menor ero de volumê, serlo melhor
reolizor o divisöo do depóslto em blocos de tomonhos pequenos, porém, isso nöo é



possÍvel, pois hó um limile do tomonho mínimo do bloco,
omostrogem.
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que é funçöo dq molho de

Figura 3.8 - Variação tlos eros de volume e de limitas 
"m 

fuiçao rle n¡4 de
Houlding 1992)

Deste modo, o tomonho do bloco, utilizodo poro o subdivisÕo do depósito é
definido pelo número de informoçÕes de furos de sondogem vizlnhos que integrorÕo o
interpoloçÕo dos corocterístlcos desse bloco. conde & yomomoto (1994) definem o
tomqnho ideol do bloco, cujos informoçÕes de furos vizinhos estejqm dentro de umo
distôncio móximo definido como sendo duos o três vezes q dlmensöo do bloco e,
oindo, que o distônclq móximo deve ser oindo menor que o omplltude.

A Figuro 3.9 ilustro como q diminuiçöo do lomonho dos blocos limlto o
quontidode de informoçÕes vizinhos, imposslbllitondo o cólculo do teor médlo do
bloco,

@
Figura 3'9 - As limitaçöes dos tamanhos de blocos para um mesmo conjunro de amostris, unndo

ma cl¡srância máxima igual a duas vezes o lado do bloco: I ponros para o bloco de lado L (A),
com 3 ponlos para o bloco de lado U2 (B) e sem nenhum ponto para o bloco de lado L/3 (C\
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como ndo se pode dividir o depósito em blocos de tomonhos pequenos pqro
melhor ovollor o volume, o eno geoméirico sempre existiró, conforme o iipo de
mlnerollzoçðo, o erro geométrlco poderó ter umo influênclo moior ou menor nô
cólculo de reservos,

o erro geométrlco fornece umo noçôo do vorloçÕo do volume do depósito
minerol, pois como nöo ocorre umo ocumuloçöo dos volumes incluídos ou excluídos
indêvldomente. ocorrendo, no entonto, umo compensoçöo destes o que Jomols
onuloró o erro geométrico.

3.4 - O Eno Geomélrlco Assoclodo ò Subdlvlsöo do Depósllo em Blocos

As reservos determlnodos pelos métodos computocionqis söo obfldos pelo
somotório dos blocos de cubogem que estÕo no domÍnlo do omostrogem reolizodo,
Sempre hoveró umo dlferenço entre o volume colculodo dentro do limlte interpretodo
do minerolizoçðo e o volume obtldo pelo somo dos blocos de cubogem, se esso
diferenço nÕo é exotomente o erro geométrico procurodo, pode, oo menos, em
termos de ordem de grondezo estimor o desvio cometìdo pelo oproximoçoo por
blocos de cubogem.

os méIodos convencionois trobqlhom os informoçÕes de omostrogem denlro
dos llmites do minerolizoçöo, enquonto que os métodos compulocionois podem
distorcer o llmite do minerolizoçÕo pelo oproximoçÕo por um polígono com orestos
verticols e horizonlois.

A dislorçöo do limlte de mlnerolizoçÕo provocodo pelo oproxlmoçöo por
blocos pode ser observodq no Figuro 3.10,

llmlte aproxlmado
limite interpretado

(A) (B)

Figura 3.10 - o Iimite interprerado do depósito mineral (Ã) e o aproximado pelcts arestat doi
blocos inlernos (B)



Nos próxlmos etopos pretende-se determinor o precisÕo dos métodos de
ovqlioçÕo de reservos no cólculo de volumes e. com lsso. colculor o volume de
minério reslduol de opotito - complexo Alcolino de Anitópolis, SC - e estimor o ero
geométrlco ossociodo,
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4 . AFERIçÃO DOS VOLUMES CATCULADOS PETOS MÉTODOS DE AVATIAçÃO DE
RESERVAS

A fim de oferir os volumes colculodos pelos diversos métodos de ovolloçÕo de
reservos, fol reollzodo um estudo do oplicoçðo desses métodos no cólculo de volumes
de figuros geométrlcos conhecldqs. poro esse objetivo forom opllcodos os seguintes
métodos:

- convencionois: perfis podröo;
perfis llneores;

- compuloclonois: volume dos blocos de cubogem;
- cólculo de volumes o porlir de MDS: inverso do potêncio do disiônclo;

trionguloçôo,

4.1 - Flguros Ullllzodos poro Alerlçöo dos Volumes

Porq reolizor os testes de oferiçÕo dos volumes colculodos pelos métodos de
ovolioçôo de reservos, forom ut¡lizodos flguros geométricos conhecldos com volumes
motemoticomente deflnidos, como por exemplo: um cone reto; um tronco de cone
reto; um tronco de p¡rômide de bose quodrodo reto e umq figuro que foi
denominodo de pllho. Todos estos figuros geométricos se encont[om ilustrodos no
Figuro 4. ì

CONE RETO

,4\

,/ l\
/ lh\

l"--t-R\
------- 

--Þ-'

TRONCO DE PIRÂMIDE RETA

R=100
h= 100

TRONCO DE CONE RETO PILHA

L=200
l=100
h=100

Figura 4.1 - Figuras utilizadas nos testes de aferição de volume

O cone refo possui umo bqse cltculor com rqio e olturo iguois o I0O m,
resultondo num volume de 1,047 x l0ó m3, o tronco de cone reto possui o bose moior
com roio lguol o 100 m, bose menof com roio lguol o 50 m e olturo iguol o l0O m; o
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volume é de 1,833 x I0ó m3. o tronco de plrômìde retq tem os duqs boses quodrodqs,
onde o bqse moior possui o lodo lguol o 200 m e o lodo dq bqse menor iguol o 100 m,
mesmo volor do oltura; o volume desta figuro é de 2,333 x ìOó m3, A figuro geométrico
denominodo p¡lho, possul o bqse retongulor com lodos ¡guols o 200 e 100 m e umo
cristo de 100 m porolelo oo moior lodo e centrolizodo no retôngulo; o olturo deslo
crlsto estó o 100 m do bose e ovolume é de 833,333 x l03m3.

4.2 - Afeilçõo dos Volumes pelos Mélodos dos Pefls

Porc oferlçöo dos volumes otrovés dos métodos dos perfis, os flguros forom
divididos em vórios perfis verticois porolelos, desde 3 oté 2l perfis, iguolmenie
espoçodos entre sl 100 o ì0 m, respectlvomente, Os perfis no cone e no tronco de
cone forom gerodos porolelomente òs suos dlogonols dos bqses, enquonlo que no
tronco de pirômlde forom porolelos oo seu lodo do bose e no pllho, porolelos oo
menof lodo do bose. Os resultodos dos volumes obtidos podem ser observodos nos
Iobelos 4.1 o A.8.

Tabela 4.1 - llesultados dos t,olumes do cone

Tabela 4.3 - Resultados dos volumes do tronco de cone



Tabela 4.4 - Resultados dos volumes do lronco de cone método dos

Tabela 4.7 - Resultados dos

dos volumes tlo lrohco de

Resullados dos volumes do tronco de

4-B - Resultadr¡s dos volumes da
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Conforme ero de se esperor, com o oumênto do número de perfis nos flguros
geométrlcos, os volumes obtidos forom se oproximondo dos volumes reois dos figuros
utlllzodos.

Nove perfis forqm considerodos como de boo representotivldode poro o
cólculo dos volumes dos flguros, porque o diferenço em reloçOo oo volume reol ficou
gerolmente oboixo dos 5%, tonto no método do perfil podröo como poro o l¡neor,

Anolisondo os resultodos obtidos pelos dols métodos. observo-se que: o método
dos perfls lineores sempre opresenio, poro o mesmo número de pêrf¡s, volumes
molores que o método dos perfis podrõo. Este fqto esló relqcionodo a fórmulo de
cólculo dos volumes. O método dos perfis lineqres, que opresento os mesmos

resultodos colculodos pelo fóÍmulo do óreo médiq, boseio-se numo óreo que é
estendidq o óreo de lnfluêncio de codo perfil, dividlndo o flguro ou um corpo mlnerol
em blocos de formos pr¡smóticos. A bose deste prismo é representodo pelo óreo do
perfil. O método dos perfis podÍòo, com o fórmulo do fronco (frusium), divide o corpo
de minério em blocos com formotos de pirômides truncodos cujo bose sÕo deflnidos
pelos óreos dos perfis odjocentes.

lsto significo que poro corpos com formqtos regulores, onde qs óreos dos perfis

sÖo prot¡comente equivolentes. noo hoveró diferenço nos resultodos dos volumes

obtidos pelos dois métodos, Suondo o corpo tiver um formolo bostonte iregulor o
fórmulo do tronco (perfis podrÕo) forneceró volores mois reollstos, sem incorrer numo
superestimotivo ou em umq subestimotivo dos volumes,

Em corpos onde hó umo reguloridode do espessuro ou do lorguro (formo de
cunhos truncodos), o utilizoçöo do fórmulo do ironco iró resullor em volores menores
do que os reois e, neste coso, o utilizoçôo do fórmulo do óreo médio forneceró um

volor de volume mols próximo do reol,

Apesor de resullorem em volores de volumes lguois, o fórmulo do óreo médio é

conslderodo super¡or ò fórmulo dos perfls llneores, pois o primeiro iró represenlor

melhor o configuroçqo do corpo de minério,

Portonto, o interpretoçOo dq conflguroçöo do formoto do corpo de minério é
muito lmportonte poro o oplicoçõo dos mélodos dos perfis, pois iró definir quol seró o
melhor mélodo de cólculo ou q melhor fórmulq q ser uiilizodo,

Os resultodos opresentodos nos tqbelqs forom plotodos em gróflcos, onde
podem ser observodos os resultodos destes dois métodos comporodos oo volume
ieórico. Os gróficos estÖo nos Flguros 4,2 o 4,5.
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Figura 4.2 - Grafco comparativo dos métodos dos per/ìs para o cone.

TRO¡{CO DE CONE
VOLUME FOR PERFIS

6g
no. dê p€rfls

TPERF. PADRÃo

IPERF. LINEAR€S
120

f00

G
EBo
o
Eeq¡o
o€{o
s

m

o

Figura 4.3 - Grafico comparativo dos métodos dos perfs para o tronco de cone.

Figura 4.4 - Grafco comparativo dos métodos dos perfis para o tonco de pirâmide.
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Figura 4.5 - Grafco comparativo dos métodos dos þer¡s para a pitha

4.3 - Aferlçöo dos Volumes dos Blocos de Cubogem - Métodos Computoclonols

Poro simulor os volumes colculoddos pelo oplicoçÕo dos métodos
computocionois, todos os figuros geométricos forom divididos em blocos de tqmonhos
voriodos. Os blocos tiverom suos dimensÕes definidos o portir do divisöo dos
dimensÕes originois dos figuros, por 2 oté .l0,

Estes testes tombém contqrom com blocos de olturos menores, pqro o mesmo
bose dos blocos de testes onteriores, A qlturo foi reduzido poro o metode do olturo
utilizodo onteriormente,

Poro o cólculo dos volumes, forom computodos somente os blocos cujos
boricentros estovom contidos no figuro em questÕo, Nos tobelos o seguir sÕo
opresentodos todos os resultodos do divisÕo dos figuros por blocos,

PILHA
VOLUME POR PIRFIS

120

100

d¿80
o
Ê
E600
orl0

àe

20

0

Tabela 4.9 - Resultados da divisão do cone em blocos.



Tabela 4.10 - Resultados da divisão do tronco de cone em blocos
d¡mensões do bloco total de blocos volume (x 10o mr) o/o do volume real
lado allurâ

100.o00 50 000 000
66 666 33 333 t1
50 0axl
¿ul ooo 5f
33,333 16.667 105.7 4
2A.571 4 ?86 f.808
25 00ô 't2.500 t{t
22.222 11 111 97 27
?o 000 I ô 0{ìn Æ4 I 856

I OO OOO )00
66,667 l6 667 )6 lt
50 o{Yt l?5ôn 56 1.750 s5 47
40.000 10 000 103.00
33 333 ß ÂBO 196 1.815 ss or
28.571 7 .143 31) 99,25
25 000 l, 500 98.02
)2 

'))
5 555 La38

,o ooo 5,000 896 t 79?

4.11 - Resultados da divisão do tronco de

Tabela 4.12 - Resultados da divisão da



Os resultodos sÖo opresentodos groficomente nos Figuros 4.6 q 4,9.

Figura 4.6 - Vt ao volume real.

Figura4.7-VariaçãodosvoIumesdo'blo@ncodeconeemreIaçãoaovolumereal

Figura 4.8'Variação dos volumes dos blocos de atbagem do tronco de pirâmide em relação ao vol.ume
real.
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Figura 4.9 'Variação dos volumes dos blocos de cubagem da pitha em retaçao ao volume real.

Como ero de se esperor, verifico-se que com o diminuiçöo dos dimensÕes dos
blocos de cubogem hó umo melhor oproximoçOo poro o volume reol, As osciloçöes
em torno do reto do volume teórico ocorrem devido òs compensoçÕes de óreos
incluídos e excluídos, que sÕo gerolmente superior oo volume teórico quondo hó um
excesso de volumes incluídos e menor, quondo ocorre um excesso de volumes
excluídos,

Este problemo ocorre, pois o bloco deve ter o seu boricentro no domínio do
figuro poro ser considerodo pelos métodos computocionqis, Muitos vezes um bloco
pode ter seu boricentro dentro do dominio, mos 4O/" de seu volume estor foro e vice-
verso,

Mesmo que hojo diminuiçÕo dos dimensÕes dos blocos de
dificilmente o geometrio do corpo de minério seró reproduzido fielmente.
os dimensÕes estoröo limitodos òs informoçÕes de omostrogem,

os efeitos de compensoçÕo ou o geometrio oproximodo pelos
cubogem, poro os figuros estudodos, encontrom-se nos Figuros 4,10 o 4,.l3.

cubogem,
Neste coso,

blocos de



Figura 4.10 - Cone dividido por blocos e a vista de dois cortes, um vertical e outro horizontal ,

nosllando os efeitos dc compensqção ocorrenles no calculo de volume.

Figura 4.ll - I'ronco de cone dividido por blocos e a vista de dois corles no lronco de cone, um

ai
ve ical e oulro horizonlal , mostrando os efeilos de compensação ocorrenles no calculo de



l

j

l

Figura 4.12 - I'ronco de pirâmicle div¡dido por blocos e a vista de dois cortes, um vertical e outro
horizonlal , moslrando os efcitos de compensação ocorrenles no cálculo de volume.

Figura 4.13 - Pilha dividida em blocos e a vista de dois cortes, um vertical e outro horizontal ,

mostrando os efeilos de compensação ocorrentes no cálculo de volume.
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4.4 - Afeilçõo dos vorumes corcurodos o porilr dos Moderos Drgilors de superfrcres -
MDS's

como foi revrsto onteriormente, rtêm 2,ó, é possíver o corcuror vorumes o portir
de MDS's. No coso em estudo, for cqrcurodo somente o MDS do topo enquonto o
equivalente do bose for represenrodo por um prono horrzontor de coto conhecrdo.

lsto equivore corcuror o vorume do MDS em reroçÕo o um prono dotum, As
opefoçoes motemóflcos poro o cólculo do volume söo exotomente os mesmos
refêrldos no ltem 2.ó - os Métodos de córcuro de Reservos o pqrtir de Moderos Digilois
de Superícies.

Poro o oferiçöo dos volumes colculodos o portir de MDS,s, forqm utilizodos três
distrlbuiçÕes de pontos de dodos:

. slstemótlcq;

. orlenlodo;

. oleotório.

que simulom possíveis molhqs de omostrogem,

As distribuiçöes desses pontos de dodos encontrom-se nos figuros 4. l4 o 4, I ó,
respectivomente poro o ononjo sistemótico, orientodo e oleotór¡o.

+++++++++
++++++l-++
+ +t+ + +++ +
+ +++ + +++ +
I + f + + l++ +

+ +++ + +++ +

+ +++ + +++ +

+ + + + + f + + +
++-|-+-F+t++

II¡IAPA DE POI{TOS
PARA CONE.
TRONCO DE COTIE E

TRONCO DE PIßAMIDE

+++++++++
È++++++l-+
+ + + + + + ++ +
+++++++++
+ + + + + + -+- + +

MAPA DE PO¡ITOS
PARA A PILHA

Figura 4.14 - Mapas de localizaçdo dos corj@ orronio
sislemáricô.
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Figura 4.15 - Mapas de localização dos conjuntos de pontos de dados, ¡¿l"rrt. o ar,r"þ
orientado.

cone
ffiffi*
tronco de cone tronco de pirâmide pilha

Figrrra 4.16 - Mtrpas de locølização dos conjuntos de pontos de dados, segundo o arranjo
ú lcdl orio

Poro codo conjunto de pontos de dodos, os volores dos cotos nos pontos de
omostrogem forom determinodos motemot¡comente, de ocordo com o figuro
geométricq.

Asslm, o portir desses conjuntos de dodos forom colculodos os modelos digitois
de superfícies usondo os seguinies métodos de lnterpoloçÕot

. inverso do potêncio do distôncio;

. trionguloçöo.

4.4.1 - MDS - lnve¡so do polênclo do dlslônclo

Os resultodos dos volumes obtldos pelo IPD poro os flguros geométrlcos
esludodos enconttom-se nos Tobelos 4.14 o 4.25, e suos represenloçöes gróflcos nos

Figuros4,ì7o4.28.

:-il
co¡¡[

¿¡ PONIOS NÁ OAST
1 PoNTo No ÁPtcE

IÂONCO DE CONE

¿a PoìtTos [M caoÄ BÂsE

TRoNco oE PlF¡ tDE
16 PoNTOS NA BÂSE MAIOR +
¡ FO'{TOS NÂEÀSE ME¡On O

P fiA
I2 PONIOS NA BASE +
I POÌ{TOS NÁ CR|SIÂ O

Os porômetros utilizodos poro o lnterpoloçOo pelo inverso do pofêncio do
distônciq eslÕo sintetlzodos no Tobelq 4,13,

Tabela 4.13 - Parâmetros do inverso da



.14 - Re,su ados dos volumes obtidos

Figrrrn 4.17 - MDS do cone pard arranjo sistemático de pontos, com interpolação por IFb, rq¡o
de 30n, com potêncius I, 2 e l0 e os perfs dssociqdos



4.15 - Resultados dos volumes obtidos

Arranjo aleatór¡o

Figura 4,18 - MDS do cone para arranjo aleatório de pontos, com interpolação por IpD, raio de
60, com potêncids l, 2 e I0 e os perfis associados



volumes oblidos o cone, com

Pontos orientados

Figura 4.19 - Mt¡S do cone pdra o arrãnjo orientado de pontos, com interpolação por IpD, raio
de 150 m, com potências I, 2 c l0 e os perfs associados



Tabela 4.17 - Resultados dos vohmes obtidos por IID para o tronco de cone com arranjo

TRONCO DE CONE - IPD

Potência
ra¡o = 3Om ei{tfY,'

Volume (x l0þ mé) Yo do volume real votume tx ìu-
-3ì

,,/o do votume reãl

,|
1 ,824 99.51 1 .802 98,31

2 99.73 1.E1E 1E
3 'I 100.00 99.67
4 1.833 100.00 1 1 99.89

1,833 1 t32
6 1.833 1.833
7 1,833 )o 1,833
I 1

I 1.833 t33
'10 1.E33 1.833

Pot,=10

Figura 4.20 - MDS do tronco de cone pata ãrranjo sistemático de pontos, com interpolação por
lPD, raio de 30 m, com potências l, 2 e l0 e os perfis associados.



Tabela 4'18 - Ren tados dos volumes obtidos por IpD para o tronco de cone com arranjo
aleatorio.

TRONCO DE CONE - IPD

Potência
râto = tiom

Volume (x 10o mJ) 7o do volume real Volume lx 10o
m3ì

96 do volume real

1,559 8f 05 735 94,65
1.568 4 755 95.74
1.574

4 1,578 86.09 771 9t
581 86.25 96.78

6 t3 36 1.776 89
8f tei 1,777 96.94

584 42 1778 97.00
1.584 42 1.778 97

10 I 58¿ 86.42 1 779 97.05

Figura 4.21 - MDS do tronco de cone pdra arranjo aleatório de pontos, com intetpolação por
IPD, raio de 60m, com potências l , 2 c l0 e os perJìs associatlos.



Tabela 4.19 - Iìesullados dos vorumes obtidos por IpD pora o rronco de cone com arranjo
orientado.

orientados

Figura 4.22 - MDS do tronco de cone para arranjo orienlddo de ponlos, com interpolação por
IPD, raio cle 150 m, com potências l, 2 e l0 e os perfs as,sociados.

TRONCO DE CONE.IPD
Potência Volume (x 106 m3) 7o do volume real

I .805 98,47
2 1.844 1 00.60

101.1
I 0't

5 147 102
6 1.877 102.40

1,880 102,40I 1 aa1 102,62
ö 1.882 102,67

10 1 AAz 102,67



TRONCO DE PIRAMIDE - IPD

Potência Volume (x 10e mo) o/o do volume real Volume (x 10"
m3ì

Yo do volume real

1 2.298 98,50 2.250 96,44
2 2.305 98 80 2.284 97.90

98.93 2 3f)lJ 98,58
4 98,89 2.3lJ4 98,76

304 2.303 98.71
2.301 9A 63 98.58

98.50 2SA 98,50
I ? 98,41 2.296 9A 41

2 4 98,33 2.294 9A.32
10 2 9E.29 2.295 98,29

71

Tabela 4.20 - Resultados dos volumes obtidos por IPI) para o tronco tle pirâmide com arranjo
sislemálico.

Pot = 10

4.23 - MDS do tronco de pirâmide para ãrranjo sistemático de pontos, com interpolação
por II'D, raio de 30m, com potê.ncias l, 2 e l0 e os perJis associados.



Tabela 4.21 - Resultados dos volumes obtidos por IPD para o tronco de pirâmide com arranjo
alealório.

TRONCO DE PIRAMIDE - IPD

Potência
rato = 6um

Volume (x 10o mr) o/o do volume real Volume (x 10e

-3t
7o do volume feal

1 1.534 65.7s 2145 92.11
1-5¡10 66,01 2.171 93.06
1.544 66.14 2 184

4 66.31 2.192
40 2.196 9/

6 .550 44 2.199 94.26
66.48 2 200 94 30

a 551 ,48 2.200 94.30
I 66.48 '1 94,34
10 551 66 48 94,26

Figva 4.24 - MDS do tronco de pirâmide para arranjo alealório de ponlos, com inlerpolação por
II'D, raio de 60m, com polências l, 2 e l0 e os perJìs associados.



TRONCO DE PIRAMIDE - IPD
Pôlênn¡â Volume lx 10b msl 7o do volume real

1 2,040 87.44
2 2.237 95.E9

2.208 94,64
2 233 s5 71

Ê 2, 19
¿4t 96.31

96 40
a 2.25lJ 96.44
I 2.250 96.44

10 2,250 96.44

Tabela 4.22 - Resullados dos volumes obtidos por IPD para o tronco de pirâmide cont arranjo
orientado.

Figura 4,25 - MDS do lronco de pirâmide para drranjo or¡enlado de pontos, com interpolação
por IPD, raio de 150 m, com potências l, 2 e l0 e os pcrfs associados.

orientados
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4.26 - MDS da pilha para arranjo sitt"m/,tico rr@D, raio
de 30 m, com potência,s l, 2 e l0 e os perfis associadis.



24 - Resultados dos volumes obtidos

A (B} A,

da pilha para ørranjo aleatório de pontos, com interpolação por IpD, raio de
60 m, com potências l, 2 e )0 e os perfs associado,s.



4,25 - Ilesultatlos dos volumes obtidos

Pontos orlentâdos

Figura 4.28 - MDS da pilha paro arranjo oriehtado de pontos, com interpolaç¿ío por IpD, ra¡o de
150 m, com potências I, 2 e l0 e os perfis dssociddos.
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Figura 4.29 - Representações gráficas dos volumes obtidos pelo IPD para o cone.

Figura 4.30 - Representações grafcas dos volumes obtidos pelo IPD para o tronco de cone

Volume do tronco de piråmide
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Figura 43f - Representações gráfcas dos volumes obtidos pelo IPD para o tronco de pirâmide
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Volumes da pilha
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Figura 4.32 - Representações grafcas dos volumes obtidos pelo IPD para a pilha.

A interpoloçöo pelo inverso do potêncio do distôncio poro o MDS depende
fortemente do distribuiçÕo dos pontos de dodos, A omostrogem sistemótico, em
gerol, proporcionou os melhores resultodos, enquonto que o oleotório os piores, No
coso do omostrogem orientodo, o quolidode dos resultqdos vorlou conforme o tipo
de figuro geométrico estudodo, Assim, poro os troncos de cone e de pirômide os

resultodos forom bons, enquonto que poro o cone e pilho os resultqdos forom ruins,

Este problemo observodo no omostrogem orientodo, pode ser explicodo pelo
densidode de omostrogem dos pontos críticos: 1 ponto poro o cone e 3 pontos poro
o pilho (vide Figuro 4.15),

Um outro problemo verificodo estó relocionodo o potêncio do lPD. Esperovo-se
poro o potêncio iguol o I um comportomento lineor, semelhonte oo descrito por
Bornes (1980), desenhodo no Figuro 4.33 (Princípio do Vorioçoo Groduol).

olo

Dtsf^¡lrcLA

Figura 4.33 - Efeito de potência da distância na interpolação de valores entre dois pontos
adjacentes amostrados @arnes I 980).
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se este pf rncípro fosse segurdo, o interporoçÖ0 do cone q pqftir de umo
omostrqgem oflenlodo deverlo reproduzlr perfeitomente esso flguro þeométrlco.
Contudo, lsto nõo fol veriflcodo, conforme pode_se observor no Flguro 4, 19.

No reolidode. o comportomento é fineor poro o potêncio iguor q r, somente
entre dois pontos odJocentes de omostrogem, como o cone for interporodo sempÍe
com mois de dois pontos, o resurtodo for umq poróboro (Figuro 4. r 9) devrdo q
contribulçôo de outros pontos. Tor comportomento jó hovio sldo prevlsto por wotson
& Phillp (1985), como estó mostrodo no Flguro 4.34.

Figura 4.34 - Comparação de su¡terlicie interpolarlct de pontos de daclos paro oi,, "orrg*i^ a"
parâmetros de potência Aaßon & philip I9g5) .

Polêncios elevodos sêguem o princípio dos pontos mols próximos, cousondo o
incoveniente de produzirem óreos plonos em torno dos pontos de dqdos, como no
coso do cone q porflr de qmostrogem orlentodo (Figuro 4. l9).

o perfil em escodo, observodo porq o cone lnterpolodo o portir dos orronjos
slstemótico e oleotórlo (Flguros A,l7 e A.1B), é devldo ò oproximoçÕo pelo principio
dos pontos mols próximos, sempre entre dois potomores, como estó desenhodo no
gróflco de Bornês (1980),

com reloçðo ò merhor potêncio poro o rnterporoçôo do MDS o portir de
orronjos slslemótico e oleotório, observou-se que o potênclo iguol o 2 proporcionou os
melhores resultodos, pÍlnclpolmente no que dlz respelto ö reproduçÕo do geometrlo
do flguro. Por outro lodo, os volumes forom melhor oproxlmodos pelo uso do potênclo
10, no reolidqde isso se deve oo chomodo efeito de compensoçÕo,

Prl

:
t

,ô.

P>1
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4.4.2 - MDS - lilonguloçöo

Os resultodos de volumes obtidos pelo trionguloçöo porq os figuros
considerodqs encontrom-se nos Tobelos 4,26 o 4.28 e representodos nos Figuros 4,3S o
4,37,

Tabela 4.26 - Resultados dos volumes obtidos por triangulação para as figuras geométricas com
q axøt sistemática de

TRANGULAçÃO
Figura Volume lx 106 m3 o/o do volume real
Cone 1.047 100.00

Tronco de cone 1.833 100.00
Tronco de pírâmide 2,310 99,01

Pilha 0.810 97,24

Tabela 4.27 - Resultados dos volumes obtidos por triangulação para as fguras geométricas com
aleatoria de

TRIANGULACÃO
Figura Volume (x 106 ml,) o/o do volume real
Cone 1.021 97.52

Tronco de cone 1.723 94.00
Tronco de oirâmide 2,109 90.40

Pilha 0,583 69.99

Tabela 4.28 ' Resultados dos volumes obtidos por triangulação para as figuras geométricas com
orientados

TRIANGULAçAO
Fiqura Volume (x 106 ms) o/o do volume real
Cone 1.034 98,76

Tronco de cone 1.810 98,75
Tronco de oirâmide 2.332 99.96

Pilha 0,832 99.90

Ànostragem slstemátlca

Figura 4.35 - Gra-fico comparativo dos resultados dos volumes obtidos por triangulação para a
amos Í ragem sistematica



Amootr¡gem ale¡tórla

o99õ
EË

Figura 4.36 - Grafco comparativo dos resultados dos volumes obtidos por triangulação para a
amostragem aleatoria

Figura 4.37 - Gra/ìco comparativo dos resultados dos volumes obtidos por triangulação para a
amostragem orientada.

As figuros interpolodos pelo trionguloçOo opresentorom volores de volumes
bem próximo oos reois, As ilusfroçÕes, Figuros 4.38 a 4.41, mostrom que este método
de interpoloçÕo é bem superior oo lPD, principolmente com reloçÕo ò interpoloçÕo
de superflaies topogróficos, pois reproduziu com muito precisôo os superfícies
geométricos. As superflcies gerodos com os conflguroçÕes sistemótico e orientodo
forom muito semelhontes, jó oquelos superficles obtidos poro os pontos oleotórios
forom prejudicodos devido oo tipo de distribuiçÕo dos pontos,

AmostregGffr orlentada
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Arranjo sistemático
o orientado

Figura 4.38 - MDS do cone interpolado por friangulação, para ot arràn¡os sßtemati"o e
orienlado (superior) a aleatorio (inJërior), e os perfs associados,

Arranjo sistemático
e or¡entado

Arran¡o aleatório

Figura 4.39 - MDS do rronco de cone interpolado por triangulação, pãra os arronjos s¡stemático
e orientado (superior) e aleat<1rio (inJèriol, e os ¡ter/is ctssocictdos



Arranjo sistemático
e or¡entado

Figura 4.40 - MDS do tronco de pirômide inlerpolctdo por triangulação, para os arranJos
sislemálico e orientado (supcrior) e ¿tlaatorio (inJërior), e o perlìs associados.

Arranjo sistemático
e orientado

Figura 4.41 - MDS da pilha interpolado por triangulctção, para os orrãnjos sistemático e

orienlado (superiol e aleatório (inferiol, e o perfis associados.
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Novomentê o omostrogem oleoiório fo¡ o que produzlu os plores resultodos
quonïo o oproximoçÕo de volumes, notodqmente poro o coso dq pllho pqro o quol
se obteve um volume lguol o 70olo do volume reol. os resultodos poro os omostrÕgens
slstemótico e orientqdq forom excelentes com erros menores que 3olo.

Mesmo que o méiodo de trionguloçÕo sejo superior oo do lpD, tonto no
reproduçöo do formo do figuro como no cólculo de volume, ele tombém possui umo
forle dependêncio do tlpo de omostrogem utilizodo e do formo do figuro, No coso do
pilho pode-se observor como o deflclênclo de omostrogem sobre o crlsto influl
negoflvomente nos resulfodos obtldos.

4.5 - Anóllse Gerol dos Resullodos

De posse de todos os resultodos dos volumes obtldos pelos diferenles métodos,
onoliso-se os volores de volumes que mqis se oproximarom dos reois (l-obelos 4,iB q
4,21), Po¡o isso, forom escolhidos os porômetros e tipos de omostrogens que
proÞorcionorom estes volores, conforme o Tobelo 4,29,

Tabela 4.29 - 0s lizados

Méfodo Paråmetros Otimos
Perfis no de ne¡fis = 0

Blocos computaciona¡s lâdo = d¡mensão/7
altura = lado/2

MDS - trianoulacão amostraoem orientada
MDS - inv. pot. distånc¡a potència = 2

raio = 3O

vos do tronco de cone dos diversos métodos

TADOS DOS VOLUMES PARA O TRONCO DE



Tabela 4.32 - Resultados

Tabela 4.33 - Resultados lhavos da dos diversos mëtodos
RESUTTADOS DOS VOTUMES PARA A PITHA

Método Volume (x10ö ms) o/o do volume real
Perfis padrão 0,782 93,78
Perfis lineares 0,814 97,64

Blocos 0,857 102,86
Trianoulacão 0,832 99,90

lPD 0,808 97,00

Estes resultodos forom plotodos em gróficos (F¡guros 4,41 a 4,44), onde pode ser
observodos que os volores obtidos opresentom-se próximos oos reois, com exceçÕo
dos volores do lPD.
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Figura 4.42 'Grafco comparativo dos resultados dos diversos métodos de calculo para o cone.
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Figura 4.43 - Grafco comparativo dos resultados dos diversos mtitodos de calculo para o tronco

de cone.

tvos do [ronco de pircimide dos diversos métodos
RESULTADOS DOS VOLUMES PARA O TRONCO Dffi

Método Volume (x106 m3) % do volume real
Perfis oadrão 2,233 95,71
Perfis lineares 2,313 97,64

Blocos 2,274 97,48
Triangulação 2,332 99,96

IPD 2,305 98,80
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TRONCO DE PIRAMIDE
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Figura 4.44'Grafco comparalivo dos resultados dos diversos métodos de calculo psra o tronco
de pirâmide.
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Figura 4,45 - Grafico comparafivo dos resultados dos diversos métodos de calcalo para a pilha.

Do onólise dos volores dos volumes obtidos por diversos formos de cólculo
empregodo no ovolioçOo de reservos, pode-se observor que os volumes resullontes
possuem volores bem próximos oos reois, se forem definidos corretomente todos os
porômetros como, por exemplo número de perfis, tomonho dos blocos, distribuiçöo de
informoçÖes etc,

Os métodos que opresentorom os melhores resultodos poro os cólculos de
volumes forom os métodos dos perfis, especiolmente pelo fórmulo do tronco, e o
método de interpoloçÕo por trionguloçÕo, Estes dois métodos, olém de estimorem
melhor os volumes dos figuros, reproduzirom mois fielmente qs formos geométricos dos
mesmos,

Enquonto que os demois métodos, opesor de fornecerem resultodos próximos

oos volumes reois, nÕo reproduzem os formos geométricqs dos figuros utilizodos, Os

volumes oblidos sofrerom um efeito de compensoçOo, onde portes forom incluídos
sem pertencerem òs figuros e outros excluídos,
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s - Av^,LrAçÃO Do ERRo cÊoMÉTRtco No CÁrculo DE RESERVAS Do MtNÉRtO
RESIDUAL NA JAZIDA DE FOSFATO DO COMPTEXO ALCATINO DE ANITÁPOLIS

Com bose nos resultodos obtidos onterlormente, os mélodos de cólculo de
feservos seröo oplicodos oos dodos de mlnério reslduol com o objetivo de ovolior o
possível erro geométrico cometido. Poro isso forom conslderodos os lnformoçÕes
obfidos do pesquiso minerol reolizodo no Complexo Alcolino de Anitópolls, pelos
lndústrlos Luchslnger Mqd0rln S.A. (LM).

5.1 - [ocollzoçðo e Vlos de Acesso

O Complexo Alcolino de Anliópolis situo-se no locolidqde denomlnodo
Pinheiros Altos, município de Anifópolis, Esiodo de Sonto Cotorino.

O ocesso é felto, o portir de Florlonópolis, pelo rodovio BR-101 oté Sqnto Amoro
do lmperotfiz, de onde segue-se pelos rodovlos BR-282 e SC-407 oté Anitópolis, poro
seguir ogoro por vlos munlcipois oié Rio Pinheiros Altos (Figuro 5.1), A óreo disio cercq
de 93 km de Florionópolis,

Figura 5.1 - Mapa de localização da região do Complexo Alcalino de Anit¿tpol¡s.

5.2 - Aspeclos do Geologlo do Complexo Alcollno de Anllópólls

O depósito de opoiito do Complexo Alcqlino de Anitópolis é constituido por um

conjunfo de rochos lntrusivos de composlçÕo olcolino em gronitos do embosomenio
cristolino pré-combriono no Estqdo de Sqnto Cotorino.

Esle Complexo Alcolino ocupo umq óreo oproximodo de ó km2, e foi

reconhecido desde o começo do século. A foltq de ofloromentos gerovom
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interpretoçöes equ¡vocodos Or'ergoro l9B0) e os poucos estudos geológlcos erom
openos pqro fins qcodêmicos. somente q porflr de 197ó, iniclorom-se trobqlhos
sistemótlcos de pesqulso poro o ovolloçoo do potenclol econômico do jozimento. A
Figuro 5.2 mostro o mopo geológlco do óreo do complexo Alcolino de Anltópolls.
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A inlrusoo olcolino é lodeodo por rochos gronllóides do Escudo CoTorinense.

Apresento umo formo subclrculqr bostonte evldente devido oo forte intemperismo o
que provocou umo depressÕo espeloculor,.

Todo o conhecimento geológico do Complexo Alcolino de Anitópolis deve-se

oos trobolhos de pesquiso reollzodos duronte 1977 o 1979 pelo lLM, Estes estudos

forom desenvolvldos em duos foses: umo prellmlnor e outro de detolhe (Vergoro

1980). Consiorom de lrobolhos de mopeqmenlo, poços, sondogens e golerios dê
pesqulso, frentes experimentois de lovro, omostrogens, onólises químicos,

mlnerológicos e peirogróficos, ensoios tecnológicos , geoquímicos, geoftsicos, de

densldode e empolomento, zoneomento tipológlco de minérios e estudos

geolécnicos.

Os tipos lltológlcos encontrodos no moçlco olcolino forom ogrupodos em cinco

séries, onde todos esles litotipos se encontrom cortodos por veios irregulores de
corbonolíllcos sovíticos. Êstes velos possuem espessuro vorlóvel tombém ocolrendo
sob o formo de vênulos, omígdoloÍ disseminodos e em brechos,

A série dos rochos do Complexo de Anitópolis possuefi o seguinte descriçoo:

- rochos do série dos feldspolos olcolinos quortzo sienilos: sÖo rochos que portom

plogloclósio e quorizo, nõo possuem teores econômicos de fosfoto, sendo entöo
pouco estudodos, Troto-se de um tipo litológico de mlnerologiq inlermedlório entre os

gronltos encoixontes e o sérle dos feldspotos Õlcol¡no slenitos;

- rochos do série dos feldspotos olcolinos sienitos: esto série é constltuído por rochos

com feldspoto potóssico e piroxênlo, predominontemente, onde termos leucocróticos

e melonocrótlcos sÕo enconfrodos. Estq série é lncotporodo ò onterior por olguns

oufores que o definem como o série dos ólcoll sleniTos;

- sérle dos ljolitos: söo os rochos de minerologlo bostonte simples, onde os minelols que
qs compöem sÕo pref erenciolmente nefelino e piroxênios. Os termos mesocrótlcos

(ljolitos) predomlnom sobre os leucocróticos (urtltos) e melonocrótlcos (molteigitos),

Ocorem em umo omplo óreo centrol do complexo onde os teores de P2O5 situqm-se

em torno de 5,12"/.;

- série dos ulTrqmóficost neslo série forom ogrupodos os plroxenitos, piroxênio biotititos

e blolltiTos, CompÕem-se essenciolmente de plroxênlos e bloTilos, opresenlondo

gronuloçöo fino o médiq e coloroçöo cinzo escuro. Alndo nesto sérle ocorrem rochos

constituidos por olivino e mogneiifo, denominodos de mognetito dunitos, que

opresentom gronuloçöo grosseiro e coloroçÕo clnzq escuro esverdeodo. Os teores
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encontrodos nestos rochos ficom em torno de 7 ,A"/", sendo que nos rochos mqis

escuros hó umo predominôncio moior de opotito.

Estos rochos alcqllnos encontrom-se, em boo porte, recobertos por um depóslto

de tolus, provenlente do lntenso teclônlco de froturomento que ocomponhou esto

intrusÕo. Este depósito constitul-se de blocos e seixos de rochos, gerolmenle sleníticos,

com umo motrlz oreno-síltlco-orglloso, As mqlores espessurqs sltuom-se nos bordos do

lntrusöo onde chego o otinglr cerco de 30 metros de espessuro odelgoçondo-se poro

o centro.

5.3 - Ilpos de Mlné¡lo

Söo dols os iipos de minér¡o presentes no depóslto de opotlTÕ do Complexo

Alcollno de Anitópolis, um é do lipo residuol e o oulro de minério de rocho (Vergoro

I980).

O minérlo reslduol possul os segulntes porômetros: P2Os > 5% e CoO/P2Ou >

1,291" (1OO./" de fósforo opoiítico. Vergoro 1980). Apresento umo gronulometrio síltico-

orgiloso. A minerollzoçÕo opotítico desenvolve-se, principolmente, ocupondo os

interstícios dos grðos e secundoriomente, no formo de veios, vênulos e bolsöes. Este

mlnério possui um perfil verticol composto de três nívels bem dlstlntos, sendo o superior

"4" correspondente'oo iÓlus minerolizqclo, e os outros dois "B" e "C" oriundos do próprio

olteroçöo reslduol do rocho. As espessuros voriom desde l5 o 50m, tendo umo

espessuro médio de 30 m,

o minerol de minério - fluoropotiio - ocofre em cfistois pufos, corocterizodos por

um olto grou de llberoçðo e nos poucos locois mois intemperizodos encontrqm-se os

fosfotos secundórios (qlumíniojosfoto-omorfo), A gongq de minérlo é formodo,

principolmente, por sllicotos potósslcos (feldspqtos) e

(plroxênio/mico), com presenço eventuol de colcito'

fenomogneslonos

O minério de rocho é bosicomente composto por minerois do tipo micóceo,

feldspolo, piroxênlo, onflbólio, feldspotólde, colclto e opolllo, o fosfoto esló pfesenie

em lodos os f ipos pelrogróficos do Complexo Alcolino. A opotito ocone

preferenciolmente ocupondo os espoços lnlerstlclois, mos lombém sob o formo de

lnclusÕes nos móficos ou iniercrescldo poiquillticqmente com eles. Estos feiçÕes

sugefem que o mogmo originol jó ero rico em P2ou, o que posslbilitou o formoçoo de

opotito duronte o cristolizoçöo mogmólico. Os veios e bolsöes sòo bostonte comuns e

fornecem um enrlquecimenfo odlcionol em opotito (Vergqrq 1980).
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5.4 - Dodos de Pesqulso - Furos de Sondogem

No pesquiso reollzodo pelo lLM, forom efetuodos um iotol de ó I furos de
sondogem rototlvo o dlomqnte, os quois forom inlciodos com diômetros NX no

moteriol reslduol e termlnodos com dlômetros BX, quondo perfurodos em rocho sö

(mlnérlo de rocho), totollzondo 5.293,2 metros,

Estes furos definirom o óreo de inleresse, Juntomente com os demois lrobqlhos

efetuodos (golerios, trinchelros etc), o limite do mlnerolizoçöo, no moteriol residuol,

onde o minério reslduol foi considerqdo como sendo q porçöo que opresenlosse um

teor minlmo de 5% de P2Os e reloçÕo de CoO/P2Os > 1,29"/o (l00'/" fosfqio opotítlco)
(Vergoro 1980).

5.5 - Deflnlçôo do Áreo de lnleresse

Os estudos de ovolloçöo do erro geométrlco no cólculo de reservos poro o
depósito de minélo reslduol de fosfoto foi reolizodo em umo óreo obrongendo 4ó

furos de sondogem. conforme é opresentodo no Figuro 5,3. Foi efetuodq umo

conversöo dos coordenodos originois dos furos poro um novo sistemo,

Figura 5.3 - Mapa de localizaçdo dos 48 furos de sondagem no novo sistema de coordenadas e a
delimilação da árect ulilizada para a avaliaçdo de reservas, nesle trabalho.

A definlçôo desto óreo fol boseodo no relótorio do PAA (ì979), onde forom

definidos como sendo de interesse os 48 furos opresentodos no Figuro 5.3 e em

Vergoro (1980), No irqbolho do PAA (1980) de qvoliqçÕo geoestotísitco utilizou-se de
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mois dois furos, porém, oqul estes furos nÕo forom conslderodos por nöo terem fido

corocterizodos os porçöês de mlnério e de estéril.

A ovolioçöo deste depóslto minerol dentro do óreo de interesse, enquodro-se

como sendo reservo medido, conforme o closslflcoçöo de reservos odolodo por

DNPM (r987).

5.ó - O Eno Geomélrlco no Cólculo dos Resetvos do Mlnérlo Reslduol

A ovolioçÕo do ero geométrlco poro o reservo do mlnério reslduol foi efeluodo

com o oplicoçÕo dos métodos dos perfls, compulocionois e modelo dig¡lol de

supelficie, com bose nos tesies de oferlçÕo de volumes reolizodos no copítulo onterlor.

Poro o cólculo dos reservos de mlnérìo foi considerodo o densidode de 2,0

t/m3, de ocordo com Vergoro (1980), Os teores globols do jozido forom colculodos de

ocordo com codo método utilizodo.

5.ó.1 - Cólculo de reservos pelo mélodo dos perfls

o depósito de minério reslduol foi cubodo pelos métodos dos perfis podroo e

lineqres, A confecçÒo dos seçÕes fol boseodo no dlsposiçÕo dos furos de sondogem

que esïðo distribuídos dentro de umo molho regulor de 200 x 200 m. Forom

confeccionodos sete seçöes porolelos, espoçodos de 200 m e com orlenloçöo E-w, A

Figuro 5,4 moslro o dlsposiçÖo dos seçÕes e os furos de sondogem utlllzodos em codo

seçÕo; no Figuro 5,5 sÕo opresentodos os seçöes com o delimitoçÕo do minórlo

residuol otrovés do lnlerpreloçöo geológico,

55
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Figura 5.4 - Mapa de localização das seções geológicas
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Figura 5.5 - Seções geologicas E-W do minério residual utilizadas para avaliação de reserva pelo
método dos perfis.
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Figura 5.5 - Seções geologicas E-W do minério residual utilizadas para avaliação de reserva pelo
método dos perfis (continuação).
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* Pqro codo seçöo geológlco forom colculodos os teores médios otrovés do
médio ponderodo pelo espessuro. o leor globol do depóslto, utilizodo pelo método
dos perfis, fol obtldo pelq médlo ponderodo pero óreo do seçoo. A Tobero s.l
opresento os volores do óreo mlnerolizodo de codo seçÕo e o respectivo leor médio.

No método dos perfls podrôo, os óreos forom colculodos por melo dq fórmuro
do lronco de cone, A Tqbelo 5,2 opresento os resultodos dqs reservos e os volumes
obtidos, com o utilizoçdo dos dois métodos dos perfis.

5.ó.2 - Cólculo de reservo pelos mélodos compuloclonols

o cólculo de reservos otrovés dos métodos compuiocionois foi reolizodo pelo
método do inverso do potêncio do distônclo, poro este fim, o depósito de minério
residuol foi divldido em blocos de tomonho l00xl00xl0, estq úlflmo medido o olturo
do bloco. o dimensionomento dos blocos fol efeluqdo em funÇöo dq distôncio dos
furos de sondogem, pois os teores dos blocos devem ser eslimodos por omostros
siluodqs o umo distôncio nÕo superlor o 2 ou 3 vezes os dimensöes dos blocos.

Eslo divisÖo do depósito resultou em 287 blocos de cubogem, os quo¡s fofom
considerqdos desde que possuissem os seus centros geométricos dentro dos limiles do
mlnerolizoçõo, A Figuro 5.ó mostrq um desenho esquemótico do depósilo do mlnério
reslduol subdividido em blocos.

5.1 - Valores das áreas mineralizadas e os

- Resullados dos volumes e reservas
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I¡igura 5.6 - Depósito de minério residuol cn, , ,Ì¡,¡taoimiloãiãi*otøãú,.ct os ntek¡c¡ts
cotnpul0ci0nd¡s,

Poro o cólculo de reservos o portir dos métodos computocionois forom
colculodos os teores dos blocos computodos no volume, o cólculo dos teores foi
reolizodo com o lnterpoloçÕo pelo lpD, onde o teor globol do depósito foi
considerodo como o volor médio dos blocos. A Tobelo s,3 opresento os volores de
reseruo obtidq pelos métodos computocionois,

5.ó.3 - Cólculo de reservos pelo MDS

o cólculo de reservos pelo MDS fol reollzodo o pqr r do confecçöo de três
MDS, sendo dois poro o definiçôo do topo e bqse do minério e o terceiro MDS o porflr
dos espessuros do mlnério de ocordo com os furos de sondogem.

Porq o confecçõo destes MDS's forom utilizodos os dodos dos 4ó furos de
sondogem exlslentes dentro do óreo de Inieresse (vejo Figuro s,4), o método de
interpoloçoo poro o construçÕo do MDS fol o tr¡onguloçöo, definido em funçõo dos
testes efetuodos no copítulo qnterlor.

Tabela 5.3 - Valores das resenas obtidas
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O teor globol considerodo poro este método fol o teor obt¡do pelo médio
ponderodo por lodos os furos, onde obteve-se o teor de 8,26% de p2O5.

O cólculo do volume enfre os MDS's do topo e do bose forom reol¡zodos,
conforme descrilo no ltem 2.ó - cólculo de Reservos o po[flr de Modelos Digllois de
SuperfÍcies, onde poro codo célulo do MDS fol cqlculodo o seu volume e
posterlomenle computodos poro o volume totol. O volume do MDS do espessuro foi
obtido em reloçÕo o um plono dolum lguol o zero, onde poro codo célulo o médlq
dos volores de elevoçOes (neste coso vol.ores de espessuros) é o olturo médio do
prlsmo retongulor,

No Figuro 5,7 söo observodos os dois MDS's confeccionodos pofo o topo e
bqse, os resultodos dos volumes obtidos com o diferenço entre os MDS topo e bose e
o volume do MDS do espessuro em reloçöo o um plono dolum iguol q zero forom os

mesmos. A Tobelo 5,4 opresento o volor do reservo obiido por este método,

abela 5.4 - Resultado da reserva obtida pelo método do MDS.
Volume enlre MDS's

lxl 06 m3 )
Teor gloþâl

(o/^\
Reserva

x106 t de P2Osl
23.43 8.26 3.47

5.ó.4 - Anóllse dos Resullodos

A comporoçõo dos resultodos obtidos pelos utilizodos porq o cólculo de reservo

do depósilo de mlnério residuol de opotito mostro quê hó umo vorioçöo entre os

volores de reservos e volume com umo diferenço de olé 20% de um méiodo polo
outro,

MDS base

Figura 5.7 - Visla dos dois MDS utilizados para o ccîlculo de reservas



Os cólculos efetuodos otrovés dos métodos computocionois forom os que
opresentorom os moiores reservos, enquonto que os reservos colculodos pelo método
dos MDS's forom os menores, Os volores dos reservos fornecidos pelos métodos dos
perfis podrÖo e lineores nÕo tiverom gronde vorioçOo entre si, ficondo entre os volores
obtidos pelos dois métodos onteriores, A Tqbelo 5.5 opresento os volores dos reservos

e volumes colculodos por todos os métodos,

'abel¡ 5.5 - Resultado da reserva obtida métodos
Método Volume

(xto6 m3)
Reserva

txlo6 t de PzOs)
Perfis padrão 27.33 4,62
Perfis lineares 27.56 4.67

MDS 23.43 4.97
IPD 28,70 3,87

Estes volores extremos sÕo decorrentes do modo de obtençÕo dos volumes dos
métodos empregodos, que sÖo colculodos o portir de figuros geométricos,
porolelogromos e plonos de triôngulos, enquonto que os volumes obtidos pelos

métodos dos perfis hó umo interpretoçOo geológico no delimitoçÕo do corpo de
minério dentro de codo seçÕo,

Observe-se no Figuro 5.8, umo seçOo onde o comodo de minério é definido
geologicomente e os plonos de interpoloçÕo dos triôngulos que delimitom o minério
pelo método do MDS.

Planc de interpolação

Figura 5.8 - Seção mostrando as diferenças de calculo de re,serva pelos métodos dos perfs e por
MDS.

Neste cqso, opesor do MDS por trionguloçÕo ser o melhor método poro o
interpoloçÕo de superfícies, o folto de moiores informoçÕes poro esto interpoloçOo
prejudicou este método, onde no figuro onterior pode-se verificor que o MDS

obrongeu porte do "or" e exclui porçÕes minerolizodos,



A menor reservo fornecido pelo MDS foi devido ò construçÕo dos plonos de
triôngulos em pontos muito distontes, onde ocorreu umo exclusÕo muito moior de
minério que o inclusöo de portes de estéril,

A dlscretizoçÕo por blocos do depósito minerql proporcionou umo reservo

moior em reloçÕo qos demqis métodos, A Figuro 5,9 mostro umo seçOo com o
comodo de minério e os blocos de cubogem que forom utllizodos poro o cólculo de
reservos poro os métodos computocionois,

Figura 5.9 - Seção mostrando uma camada de minério defnida pelo método dos perfis e os blocos
de cubagem utilizados pelos métodos computacionais.

Como é possível observor nesto figuro, o divisÕo por blocos de cubogem
elimino reservos com porçÕes minerolizodos e considero porçÕes de estéril no cólculo
de reservos, o chomodo efeito de compensoçOo, Neste coso os reservos cubodos
pelos métodos computocionois compensorom muito mois portes de estéril do que
minério,

Conforme pode ser observodo os volores de reservos obtidos pelos métodos
dos perfis opresentorom os resultodos oqui considerodos como os mois sotisfotórios,

Dentre os quois o método dos perfis podrÖo, utilizondo o fórmulo do tronco de cone,
pode ser considerodo como o que opresentou um menor erro geométrlco,
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5.ó.5 - Avolloçöo do er¡o geomélrlco

Considerondo o método dos perfls padrÖo como oquele que proporclonou um
resultodo sotlsfotórlo, dentro do limltoçöo dos informqçÕes, pode-se colculor o erro
geométrlco em reloçÖo o este como:

uc = 
RY=lo* 

xroo(%)
RPP

onde: RM é o reservo por um outro método;
RPP é o reservo pelo mélodo dos perfis podröo

(45)

¡I
l¡)

i¿1

,1 u..ti

'. f-'i O

;.r
' :t]

.-1 oi

\p$\
.-tl
ì=.¡:

Os resullqdos dos erros geométricos osslm obtidos encontrqm-se nq Tobelq 5.ó.

Tabela 5.6 - Erro geométrico estimado para os diþrentes m¿todos de cáIculo de reservãs em
ao método dos

Método Erro seométrico lo¿)
Perfis lineares 0.89

MDS - 16.3 I
IPD 7.48

Denfre os métodos oplicodos, o reservo colculodo o portir de Modelos D¡gitois

de Superfîcies é subestimodo em ìó,3,ì %, enquonto que o reservo determinodo por

blocos de cubogem dos métodos computocionols superesllmo em 7 ,48 "/".

O méiodo dos perfis podröo e lineores é sem dúvido o que proporciono o

menor desvio no cólculo de volumes e consequentemente em termos de erro
geométrico. Além disso, o méiodo dos perfis permiie o lnterpretoçÕo dos seçÕes

geológicos, de sumo imporlônclo poro o cólculo de reservos.

Os métodos computoclonols, por melo do discretizoçÕo em blocos de
cubogem de dlmensÖes compotívels com os dodos de omostrogem, sempre

resultorôo em reservqs superestlmodos, como pode ser velf¡codo neste trobolho.

Por outro lodo, os reservos colculodos por MDS mostrom volores mínimos de
volumes e sem nenhumo lnterpretoçÕo geológico. Estes resultodos poderiom ser

utilizodos porq umo estimollvq multo conservqdoro de reservos.



ó - coNsrDERAçOES FtNAtS

Os empreendimentos mineiros exigem cqdo vez mois que os depósitos minerois

estejom muito bem ovqliodos, pois em funçOo deles pode-se definir o viobilidode
econômico dos mesmos, ou fornecer lmportontes subsídios poro o definiçÕo dos

métodos de lovrq.

Em époco onde o oberturo de novos mlnos exige grondes investimenfos, o
ovolioçÕo dos depósltos deve ser feito com critérios muito rígidos, de modo que ct

reservo estimodo sejo o mois próximo do reol.

E lógico que, de todos os etopos do pesquiso minerol, o etopo de ovolioçÕo
do depósito nÕo é o mois lmportonte. Poro que hoJo umo boo ovolloçoo de reservos

é necessório ter um bom ploneJomento do pesquiso, onde o etopo de qmostrogem

deve ser executodo com muito precisÖo, com equipomentos e pessoos quolificodos,

de modo o diminuir os erros ossociqdos, desde o coleto oté q preporqçÕo e onólise,

a.
!9 Quolquer que sejo o método de ovqlioçÕo empregodo poro o cubogem deÞ
I um depósito minerol, o volume reol deste depósito dificilmente seró cubqdo, umq vez

ø--

F " 
que o erro geométrico for-se-ó presente, independentemente do método utilizodo.

þûi¡¡
i :; O presente trobolho opresento o cólculo do erro geométrico no ovolioçdo de
ti' ; reservos, por diversos procedimentos em reloçÕo oo método dos perfis podrÖo.
c¿, o

qg No ilem de oferiçöo dos volumes em figuros geométricos, observo-se que os

,RF métodos dos perfis podrÕo e o de ovolioçÕo por modelos digitois de superfícies, este

N ä interpolodo por trionguloçÕo, sÕo os que opresentom os melhores resultodos, Os

volumes obtidos por esses mêtodos estiverqm próximos dos reois e reconstituindo,

tqmbém, o formo geométrico originol. Jó os métodos computocionois, com os blocos

de cubogem, opesor de resultorem em volumes tombém perto dos reois, forom

considerodos os plores, pols eles nÕo reproduzem os geometrios originqis; o método
dos perfis lineores é considerodo bom quondo os óreqs dos seçÕes sÕo muito próximos

e os blocos formodos pelos mesmos tendem o reproduzir os formos geométricos dos

figuros.

Um outro ospecto observodo nestes testes, foi que, dentre os diferentes molhos

de omostrogem utilizqdqs porq o cólculo de reservos pelo MDS, o mqlho qleotório de
pontos foi considerodo o plor delos, pois noo oproximo sotisfqtoriomente volumes e

formos.
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A opllcoçÕo dos dlversos métodos de ovolioçöo (perfis, MDS e computocionols)
no depósito de mlnérlo reslduol de opotito, de certo moneiro, confirmo os resultqdos
dos lestes de qferlçÕo.

Os métodos computocionois superestlmom o depósito, onde os blocos de
cubogem, qlém de nÕo reproduzlr o formo do depósiïo, obronge muito de moieriol
eslérll.

Os volumes colculodos o portir de MDS's estÖo oboixo do esperodo, pois, este

método nöo permite o lntepretoçOo geológlco e exlge, em terrenos ocldentodos, um

molor número de lnformoçÕes.

O método de ovolioçÕo que tombém opresento o melhor resultodo, porq q

cubogem do mlnérlo reslduol, é o método dos perfis, Esie méTodo, por possibilitor o

lnterpretoçöo geológico no confecçÕo dos seçöes de cubogem, torno-o boslonte
preclso poro o ovolloçôo de reservos, Como os óreos dos seçOes söo mullo dlferentes

umo dos outros, o método dos perfis podrÕo, com o fórmulo do tronco de prismo,

pode ser considerodo superior oos dernois,

Dentro dos resultodos observodos pode-se f iror os seguinies conclusÕes

Mélodo; Vonlogem poro o erro geométrico:

dos perfls permite o delimltoçÕo do corpo de

minério otrqvés de umo interpretoçÕo
geológlco com boo reproduçOo do suo

formo,

de cólculo de volume
por modelos dlgitois de

superfcles

possul umo boo oproximoçöo do corpo
mlnerol, desde que hoJo lnformoçÕes

suflclentes. A reproduçOo do formo do

corpo flco llmltodo sem o lnterpretoçÕo
geológico

computocionois nöo permitem umo interpretoçõo
geológlco e o leproduçÕo dq formo e

oproxlmoçöo do corpo minerol é
prejudicqdo.
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