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RESUMO 

CARBONI, L., 2022, Modelagem Tridimensional Elaborada Pelos Métodos Implícito, 

Explícito E Probabilístico Aplicados a Mineralização do Depósito de Ambrósia, Paracatu 

– Mg [Dissertação de Mestrado], São Paulo, Instituto de Geociências, Universidade de 

São Paulo. 94p. 

O depósito mineral de Ambrósia, operado pela Nexa Resources, tem como Zn e Pb os 

principais elementos produzidos, e é localizado em Paracatu, Minas Gerais. A 

mineralização é contida em brechas hidrotermais estruturalmente controladas. Sua 

complexidade estrutural impacta diretamente na modelagem geológica da zona 

mineralizada, que, por sua vez, reflete diretamente na cubagem e valoração do depósito. 

A modelagem da mineralização apresenta grande importância na tomada de decisão 

sobre o projeto mineiro, uma vez que ele é responsável por controlar o volume e feição 

do recurso que vai ser cubado e assim, posteriormente, lavrado. Atualmente as formas 

mais comuns de se gerar um modelo da mineralização é a partir de técnicas 

determinísticas pelas formas explícita, implícita e probabilística a partir de técnicas de 

geoestatísticas. 

O objetivo dessa pesquisa é a análise das diferenças nos modelos tridimensionais da 

mineralização feitos a partir da metodologia implícita, explícita e probabilística. As 

diferenças analisadas são: 1) Volume global, local e forma dos modelos 2) Avaliação do 

risco associado aos modelos determinísticos a partir do resultado da krigagem de 

indicadoras 3) Comparação entre as facilidades e tempos necessários para confecção 

dos modelos e de questões sobre inserção de interpretações geológicas e enviesamento. 

O resultado desse trabalho demonstrou diferenças locais e globais significativas. 

Localmente, regiões de maior divergência está relacionada com regiões baixa quantidade 

amostral. Entre os modelos determinísticos, o ganho temporal e automatização do 

modelo implícito é inversamente proporcional a quantidade de amostras disponíveis 

Palavras-Chave: Modelagem Implícita, Modelagem Explícita, Krigagem de Indicadoras, 

Depósito de Ambrósia, Geoestatística, Depósito de Zinco e Chumbo. 
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ABSTRACT 

CARBONI, L., 2022, Three-Dimensional Modeling Elaborated by Implicit, Explicit and 

Probabilistic Methods Applied to Mineralization Of Ambrosia Deposit, Paracatu – Mg 

[Master's Dissertation], São Paulo, Institute of Geosciences, University of São Paulo. 94p. 

The Ambrósia mineral deposit, operated by Nexa Resources, has the main produced 

elements as Zn and Pb, and is located in Paracatu, Minas Gerais. The Mineralization is 

contained in structurally controlled hydrothermal breccias. Its structural complexity directly 

impacts the geological modeling of the mineralized zone, which, in turn, directly reflects 

on the cubage and valuation of the deposit. 

The mineralization modeling has a big impact in decision making about the mining project, 

since it is responsible for controlling the volume and shape of the resource that will be 

cubed and thus, subsequently, mined. Currently, the most common ways to generate a 

mineralization model is from deterministic techniques by the explicit, implicit and 

probabilistic forms from geostatistics techniques. 

The objective of this research is the analysis of the differences in the three-dimensional 

models of mineralization made from the implicit, explicit and probabilistic methodology. 

The differences analyzed are: 1) Global volume, location and shape of the models 2) 

Assessment of the risk associated with deterministic models based on the result of kriging 

of indicators 3) Comparison between the facilities and time required for making the models 

and questions about insertion of geological interpretations and bias. 

The result of this work demonstrated significant local and global differences. Locally, 

regions of greater divergence are related to regions of low sample quantity. Among 

deterministic models, the temporal gain and automation of the implicit model is inversely 

proportional to the number of samples available. 

Keywords: Implicit Modeling, Explicit Modeling, Indicator Kriging, Ambrosia Deposit, 

Geostatistics, Zinc and Lead Deposit. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A modelagem do depósito mineral é importante para auxiliar tomadas de decisão 

no empreendimento mineiro e identificar o comportamento e padrões de mineralização 

presentes. Sua representação é feita a partir dos modelos geológicos, que, são 

construídos a partir das informações de amostragem, principalmente testemunhos de 

sondagem, informações geofísicas e interpretações do geólogo. Desta forma, a exatidão 

e representatividade do modelo impacta diretamente no sucesso do empreendimento 

mineiro, uma vez que serve como guia produtivo do minério e procedimentos de avaliação 

de recursos minerais (ABZALOV, 2016). 

Com o surgimento de novas técnicas de interpolação de dados, maior capacidade 

de processamento computacional e necessidade por parte das empresas do 

estabelecimento de cenários de estimativas acurados, precisos e feitos de forma 

dinâmica, os estudos de avaliação de recursos minerais contam com novas técnicas que 

visam aumentar a eficiência da elaboração de modelos geológicos. Atualmente os 

modelos gerados de forma implícita, a partir da aplicação de técnicas de interpolação 

tridimensional de dados de maneira automática, têm se popularizado. Propõem-se com 

elas maior eficiência e menor subjetividade, uma vez que há menos contato do modelador 

com a geração do modelo.  

Uma outra forma de realizar a modelagem 3D está relacionada com krigagem de 

variáveis indicadoras. Essa abordagem permite o cálculo da probabilidade de ocorrência 

de certa característica geológica em uma localização não amostrada com base em dados 

próximos (JOURNEL, 1983; ROSSI E DEUTSCH, 2014), usada para a definição de um 

modelo probabilístico, que, por sua vez, é livre de subjetividade. 
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2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivos a criação e comparação de modelos geológicos 

da rocha mineralizada do depósito de Ambrósia gerados por metodologias distintas e que 

são largamente adotadas pela indústria atualmente. A avaliação foi realizada através do 

estudo conjunto de três modelos gerados: 

1) Um modelo da rocha mineralizada gerado a partir das interpretações seção a 

seção em que foi desenhado de forma manual o modelo interpretado, sendo 

referido no trabalho como modelo explícito a partir do software Datamine Studio 

RM®. 

2) Um modelo da rocha mineralizada gerado a partir de técnicas de interpolação 

tridimensional de forma mais automatizada, referido no trabalho como modelo 

implícito realizado pelo software Leapfrog Geo®. 

3) Um modelo da rocha mineralizada gerada a partir de técnicas geoestatísticas de 

interpolação por krigagem de variáveis indicadoras executada no software Isatis 

Neo Mining®. 

As avaliações consistem em: 

1) Avaliação global e local de distinções volumétricas entre os modelos. 

2) Avaliar localmente o risco associado aos modelos explícito e implícito com base 

nas probabilidades geradas pela krigagem de indicadoras. 

3) Avaliar as diferenças nas formas geradas pelos modelos. 

4) Comparar a facilidade e tempo necessário para a elaboração dos modelos. 

5) Discutir as questões de subjetividade associada a cada modelo. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1.  Amostragem e Análise Estatística 

  

A amostragem tem por objetivo a coleta de amostras que refletem as 

características da população. A acurácia e precisão dos trabalhos de avaliação de 

recursos e reservas minerais dependem diretamente da qualidade da amostragem 

(ERICKSON E PADGETT, 2011), isto posto, visando satisfazer os requerimentos de 

qualidade durante as etapas de execução do empreendimento mineiro, são realizados 

projetos de garantia de qualidade (quality assurance) prévios aos procedimentos de 

amostragem e de controle de qualidade (quality control) (VAN REEUWIJK, 1998). A 

amostragem pode ser aleatória, na qual, os dados são coletados sem nenhum padrão de 

localização, ou podem ser sistemáticas, onde a coleta de amostra segue um padrão, 

definido por uma malha regular de amostragem (SINCLAIR E BLACKWELL, 2004; 

YAMAMOTO E LANDIM, 2013). Os dados obtidos a partir das amostras são estudados 

inicialmente por análise estatística. 

 Estatística é um termo frequentemente usado para descrever a “coleção ou 

resumo de um conjunto de números” (CAERS, 2011) e, quando aplicado à exploração 

mineral, o objetivo é fornecer informações gerais sobre o comportamento das variáveis 

que impactam de alguma forma a mineralização de um depósito e a qualidade dos dados 

coletados, a partir do adensamento das informações (ROSSI E DEUTSCH, 2014). De 

maneira geral, sua aplicabilidade é vasta, entretanto, a estatística convencional 

apresenta algumas limitações quando aplicada para estudos das ciências da terra, uma 

vez que a distribuição espacial das amostras é relevante para a previsão da natureza da 

variável (CAERS, 2011). 

 Os dados coletados na campanha de amostragem têm como objetivo fornecer 

informações relacionadas a uma ou mais variáveis de interesse. As variáveis podem ser 

descritas em duas formas: variáveis discretas/categóricas e variáveis contínuas 

(DANTAS, 2013). As variáveis contínuas nas geociências são as que apresentam, de 

modo geral, valores possíveis em todo universo dos reais, p.e: teor, peso e volume, 



15 
 
 

enquanto as variáveis discretas são relacionadas com categorias atribuídas, p.e.: 

litologia, grau de intemperismo, qualidade do minério, cor, entre outros. 

 Os estudos estatísticos apresentam inicialmente caráter qualitativo, com o objetivo 

de verificar o comportamento geral da variável de interesse e é feito a partir do 

histograma, que é um gráfico que relaciona o teor à frequência de ocorrência. O 

histograma resulta do agrupamento dos valores da variável em classes de mesma 

amplitude que são representadas por barras cujas alturas são definem as frequências 

correspondentes (DAVIS, 2002). Esse gráfico fornece informações a respeito da forma 

da distribuição de frequência da variável. A forma da distribuição é classificada com base 

na simetria do histograma. A assimetria positiva indica que os maiores teores apresentam 

menores frequências, ou seja, a cauda da distribuição está à direita. Esta assimetria é 

usual em depósitos de ouro. Por sua vez, aassimetria negativa indica o oposto, com os 

maiores teores apresentados nas maiores frequências e a cauda da distribuição à 

esquerda, comum em depósitos de ferro. As distribuições simétricas têm caudas iguais 

nos dois lados da distribuição (ROONWAL, 2018).  

 As medidas de tendência central fornecem os valores centrais da distribuição de 

frequência da variável de interesse, (DAVIS, 2002). Eles são caracterizados pela média 

que é o valor esperado da distribuição, mediana, valor central da distribuição, e a moda, 

valor de maior frequência da distribuição.  

  A variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação são medidas de dispersão 

da população em torno da média. Para se obter dados de dispersão na mesma unidade 

de medida dos dados é calculado o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância 

(DAVIS, 2002). 

 O coeficiente de variação é uma medida padronizada de dispersão em torno da 

média. Seu cálculo é feito pela divisão do desvio padrão pela média, por ser adimensional 

permite a comparação de distribuições com diferentes grandezas (ROSSI E DEUTSCH, 

2014).                    
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3.2. Geoestatística 

  

A geoestatística foi desenvolvida a partir da necessidade de estimar valores de 

teores em regiões não amostradas, resultando em técnicas que se baseiam na 

variabilidade espacial das amostras. Nas décadas de 50 e 60, até então sem a 

formalização das técnicas de interpolação de dados georreferenciados, Daniel Gerhardus 

Krige, um engenheiro de minas da África do Sul, desenvolveu de forma empírica um 

método de estimativa linear, o qual conseguia estimar teores nas regiões que seriam 

lavradas. As técnicas básicas do estudo de variáveis com localização espacial definida 

foram descritas e formalizadas pelos trabalhos de Georges François Paul Marie Matheron 

na década de 1960, a partir da correlação espacial entre amostras vizinhas. A 

geoestatística tem como base a definição da variável regionalizada, o estudo de 

variogramas e a aplicação de um interpolador linear denominado genericamente de 

krigagem ou ainda da simulação estocástica. 

3.3. Variáveis Regionalizadas 

  

A geoestatística é uma parte da estatística que trata questões referentes a 

variáveis regionalizadas, que apresentam características intermediárias entre as 

variáveis verdadeiramente aleatórias e as totalmente determinísticas (LANDIM, 2006). 

Por sua vez, as variáveis regionalizadas estão ligadas a quatro características 

qualitativas básicas (MATHERON, 1963): 1) localização espacial, que está relacionada 

com o espaço definido em que a mineralização ocorre, conhecido como campo 

geométrico da regionalização; 2) ser verificada pelo menos a presença mínima de 

continuidade da variável no seu domínio; 3) anisotropia, verificando-se diferentes 

comportamentos em diferentes direções; 4) suporte amostral, caracterizado como o 

volume da amostra, seu formato, orientação e tamanho.  

 A estacionariedade é outro conceito importante nos estudos de geoestatística. Nas 

ciências da terra essa premissa é raramente encontrada e é difícil de ser verificada com 

um número reduzido de amostras (ABZALOV, 2016). A partir de um ponto de vista 
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prático, os fenômenos geológicos apresentam, em sua maioria, estacionariedade de 

segunda ordem, sendo a média constante, a variância finita e ambas invariantes a 

translação. (JOURNEL, 1983; ARMSTRONG, 1998A; ABZALOV, 2016). Existem casos 

em que a estacionariedade de segunda ordem não é verificada para a distribuição da 

variável regionalizada, neste caso adota-se a hipótese intrínseca, onde apenas o 

incremento da função aleatória [𝑍(𝑥 + ℎ⃗ −  𝑍(𝑥)] é estacionário (MATHERON, 1963; 

ABZALOV, 2016). 

3.4. Variograma Experimental 

  

Seja uma variável regionalizada Z(x ), com 𝑖 =  (1, 𝑛), coletada em 𝑛  pontos de 

uma malha regular, razoável concluir que a distribuição dos teores amostrados está 

relacionada, de certa forma, com os teores de amostras vizinhas, e a influência de um 

ponto a outro é inversamente proporcional à distância entre eles (LANDIM, 2006). O 

variograma experimental é uma função discreta que descreve a continuidade espacial da 

variável de interesse em função da distância (ABZALOV, 2016). A variância espacial 

entre amostras é função do vetor distância ℎ⃗ e é representada graficamente pelo 

variograma (MATHERON, 1963; JOURNEL, 1983; ARMSTRONG, 1998B; ROSSI E 

DEUTSCH, 2014; ABZALOV, 2016), apresentado na Figura 1 e calculado conforme a 

equação (1). 

2γ h⃗ =  ∑ Z x + h⃗ − Z(x )    (1) 

Sendo: 

h⃗: vetor distância; 

γ h⃗ : Semivariância Espacial; 

Z(x ): Variável regionalizada no ponto x ; 

Z(x + h⃗): Variável regionalizada no ponto x  adicionada do vetor h⃗. 
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   Para o cálculo do variograma experimental é necessária a definição dos 

parâmetros (ARMSTRONG, 1998b): 

I. Direções, são as direções nas quais o variograma será calculado; 

II. Tamanho do passo, relativo à distância média que as amostras se 

encontram em uma determinada direção. 

III. Número de passos, que nada mais é do que o número de vezes que o passo 

será incrementado até atingir metade do campo geométrico. 

IV. Tolerâncias angular e do passo, que são uma tolerância de busca 

aplicados, respectivamente, a 1 e 2 e utilizadas caso as amostras não 

estejam em uma malha estritamente regular.  

As propriedades dos variogramas são (ARMSTRONG, 1998b):  

i. γ(0)= 0, pois, por definição, para h=0, 𝑍 x + h⃗ = 𝑍(x ), havendo 

descontinuidade apenas após a origem; 

ii. γ h⃗  ∝ h⃗, dentro do campo estruturado. Para valores de distância 

superiores a amplitude, a variância espacial apresenta 

estacionariedade de segunda ordem e tende a se estabilizar no 

patamar (YAMAMOTO E LANDIM, 2013). 
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iii.  Comportamentos próximos à origem:   

 Segundo Yamamoto (2001) A análise do comportamento do variograma para 

pequenas distâncias é importante devido sua relação com a continuidade espacial da 

variável a pequenas distâncias. São descritos quatro tipos de comportamento próximo à 

origem (Figura 2): 

a) parabólico: que indica que a variável regionalizada apresenta grande 

continuidade; 

b) linear: que indica menos continuidade que a anterior; 

c) descontínuo próximo à origem: chamado de efeito pepita, o γ h⃗  não tende a 

zero conforme h→0, indicando, desta forma, que a variável regionalizada é descontinua 

distâncias que tendem a zero, o efeito pepita é referido também como variância aleatória; 

Figura 1: Variograma experimental calculado para 3 direções (Modificado de SINCLAIR E BLACKWELL, 

2004). 
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d) efeito pepita puro: o objeto de estudo se apresenta puramente aleatório, visto 

que para qualquer valor de h≠0, γ(h) é maior que zero e constante. 

 . 

 

Figura 2: Comportamentos próximos à origem em variogramas (YAMAMOTO, 2001) 

 

iv. Anisotropias 

A anisotropia é caracterizada com a presença de diferentes comportamentos de 

variância espacial para diferentes direções do domínio. Há casos em que não é verificada 

a presença de anisotropia no domínio, assim o domínio é isotrópico e a única 

dependência da variância se encontra na magnitude da distância entre pontos. Segundo 

Yamamoto (2001), existem três tipos de anisotropia: anisotropia geométrica, zonal e 

mista (Figura 3). 

 A anisotropia geométrica ocorre quando diferentes direções apresentam 

diferentes amplitudes, porém com o mesmo patamar; 
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 Para anisotropia zonal a amplitude é a mesma, contudo, os patamares 

variam para diferentes direções; 

 A anisotropia mista é caracterizada por diferentes patamares e amplitudes 

de acordo com as direções de observação.  

 

Figura 3: Tipos de anisotropias em fenômenos espaciais: a) zonal; b) geométrica e c) mista (YAMAMOTO, 

2001) 

 

3.5. Modelos Teóricos de Variograma 

  

Como o variograma experimental é discreto e a variância espacial só é conhecida 

para cada passo calculado, é necessário o ajuste de uma função matemática que 

descreva de forma contínua a curva do variograma, denominado modelo teórico de 

variograma (ARMSTRONG, 1998b; LANDIM, 2006; DEUTSCH E PYRCZ, 2014). 

Armstrong (1998b) relata que existem alguns modelos admissíveis que representam o 

comportamento do variograma experimental. Os principais modelos são os apresentados 

na Figura 4.  
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Figura 4: Modelos teóricos de variogramas mais usuais. a) modelo esférico; b) modelo exponencial e c) 

modelo gaussiano (Fonte: YAMAMOTO, 2001). 

 

3.6. Validação Cruzada 

  

A validação cruzada avalia o ajuste do modelo teórico do variograma e auxilia na 

definição dos parâmetros de vizinhança (DAVIS, 1987; YAMAMOTO E LANDIM, 2013) 

quantificando possíveis enviesamentos globais e condicionais (ABZALOV, 2016). Esta 

técnica consiste na omissão de um ponto amostrado, seguido por sua estimativa baseada 

no modelo teórico de variograma e nos parâmetros de vizinhança definidos obtendo-se, 

dessa forma, n pontos estimados com correspondência aos amostrados (ROSSI E 

DEUTSCH, 2014; ABZALOV, 2016). A partir daí, a interpretação dos resultados é feita 

usualmente por meio de diagramas de dispersão entre os valores amostrais e os 

estimados, conforme exemplificado na Figura 5. A partir da reta de regressão ajustada à 

nuvem de pontos, é feito o cálculo do coeficiente de correlação, sendo ideal o valor 1, 

representado na figura por ‘ρ’. 
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Figura 5: Modo usual de interpretação da validação cruzada. 

  

A seleção das amostras que serão utilizadas para o cálculo do ponto estimado, 

deve ser feita de tal modo que garanta uma disposição espacial adequada de dados reais 

e assim o ponto estimado não apresentará tendência não sendo baseado em apenas 

uma região específica de pontos reais (YAMAMOTO, 2001).  

Para tal, o entorno do ponto a ser estimado pode ser subdividido em quadrantes 

ou octantes como representa a Figura 6.  
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3.7.  Krigagem Ordinária 

 

A krigagem ordinária é descrita por Isaaks e Srivastava (1989) como um melhor 

estimador linear não enviesado. Ela apresenta a menor variância do erro possível e, 

também, não requer o conhecimento da média populacional. A krigagem ordinária é um 

método de estimativa local, sendo a estimativa de um ponto o resultado da combinação 

linear dos valores encontrados na vizinhança próxima (YAMAMOTO E LANDIM, 2013; 

ROSSI E DEUTSCH, 2014; ABZALOV, 2016). 

 

O estimador da krigagem ordinária é mostrado na Equação (3). 

 

    Z∗ (x ) = ∑ λ  Z(x )                                                     (3)  

Sendo 𝑍∗ (𝑥 ) o estimador da krigagem ordinária do ponto (𝑥 ), 𝑍(𝑥 ) valor da 

variável regionalizada no ponto 𝑥  e λ  seu respectivo ponderador.  

 

Os pesos ótimos usados na estimativa de um ponto específico são obtidos através 

da resolução de sistemas lineares que tem como base premissas geoestatísticas. Os 

pesos da krigagem ordinária são estabelecidos com base na premissa de mínima 

variância do erro de estimativa, representado de forma matemática por: 

Figura 6: Figura de comparação entre métodos de seleção de pontos. A) pontos mais próximos; B) 

divisão em quadrantes e C) divisão em octantes (fonte: YAMAMOTO, 2001). 
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                                  𝐸[𝑍∗(𝑥)] = 𝐸[𝑍(𝑥)]                                                           (4) 

 

Desta forma, temos que o sistema de equações da krigagem ordinária para a 

definição dos pesos ótimos, descrita por Deutsch e Rossi (2014) a partir da expansão da 

equação da variância de krigagem e a aplicação de técnicas dos multiplicadores de 

Lagrange (μ), que, por sua vez, tem por função garantir que a soma dos pesos seja 1, é 

definido por: 

  

∑ λ  γ x −  x +  μ = γ(x  − x ) para i = 1, … , n

∑ λ = 1                                                                                 
                                 (5) 

Representado na sua forma matricial: 

 

⎝

⎜
⎛

γ(𝑥 − 𝑥 )
γ(𝑥 − 𝑥 )

⋮
γ(𝑥 − 𝑥 )

1 ⎠

⎟
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 = 

⎝

⎜
⎛

γ (𝑥 − 𝑥 ) γ(𝑥 − 𝑥 ) ⋯ γ (𝑥 − 𝑥 ) 1 
γ (𝑥 − 𝑥 ) γ (𝑥 − 𝑥 ) ⋯ γ (𝑥 − 𝑥 ) 1 

⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮
γ (𝑥 − 𝑥 ) γ (𝑥 − 𝑥 ) ⋯ γ (𝑥 − 𝑥 ) 1 

1 1 1 1 0 ⎠

⎟
⎞

  

⎝

⎜
⎛

λ
λ
⋮

λ
μ ⎠

⎟
⎞

 (6) 

 

Sendo γ(𝑥 − 𝑥 ) a variância espacial entre amostras, γ(𝑥 − 𝑥 ) a variância 

espacial entre o ponto estimado e as amostras. 

 

3.8.  Krigagem de Variáveis Indicadoras 

 

A aplicação das técnicas de krigagem de indicadoras (KI) pode ser utilizada tanto 

para a uma variável categórica, estimando a probabilidade de ocorrência de determinada 

característica, quanto para uma variável contínua, como, por exemplo, considerando 

diversos teores de corte para definir a curva cumulativa de distribuição de frequência local 

(ccdfl). 

A KI, descrita em Journel (1983), é baseada na transformação booleana de uma 

variável de teor, a partir de 𝑛 teores de corte, a fim de se obter 𝑛 diferentes variáveis, 
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cada teor de corte gerará uma nova variável indicadora. A transformação categórica de 

uma variável aleatória para uma variável indicadora é a codificação dos dados em um 

formato único (DEUTSCH E PYRCZ 2014). Sua abordagem se dá pela aplicação de 

métodos de krigagem ordinária ou krigagem simples para estimar a probabilidade da 

variável original.  O objetivo do formalismo feito por Journel (1983) quando aplicada para 

as variáveis indicadoras de forma contínua é a definição de uma curva cumulativa de 

distribuição de frequência local (ccdfl) para cada ponto estimado, esse procedimento é 

conhecido como Krigagem Multipla dos Indicadores. 

As técnicas de KI relacionadas com a indicadora resultam na probabilidade de a 

característica estar presente ou não na região não amostrada (ROSSI E DEUTSCH, 

2014). Supondo que uma função aleatória 𝑍(𝑥) = 𝑖   possa apresentar uma característica 

determinada e exclusiva, em que 𝑖 =  C0, ou C1, ou C2, ou C3  para um uma região 

amostrada X, temos que, para um determinado 𝑖, a indicadora 𝐼(𝑍(𝑥) = 𝑖) é igual a 1, 

caso contrário, é 0 (RIVOIRARD, 1994). Para variáveis indicadoras em sua abordagem 

como variáveis categóricas temos a equação de transformação: 

𝑖(𝑧, 𝑥)  =  
1, 𝑠𝑒 𝑧(𝑥) ∈ 𝑖
0, 𝑠𝑒 𝑧(𝑥) ∉ 𝑖

       (9) 

 

Sendo Z um valor categórico aleatório e Z(x) um atributo categórico. 

3.9. Modelagem Geológica Tridimensional 

 

A modelagem geológica 3D é a representação computacional do depósito mineral 

estudado. Sua elaboração permite a identificação do padrão de mineralização e as 

relações entre rocha mineralizada e rocha encaixante, gerando informações a respeito 

dos controles de mineralização, tonelagem, continuidade e variabilidade de teor, sendo 

estas, características importantes no potencial econômico do projeto (SINCLAIR E 

BLACKWELL, 2014). Além disso, eles apresentam forte impacto na estimativa de 

reservas recuperáveis, previsão econômica e planejamento de produção (MCLENNAN E 
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DEUTSCH, 2006). A modelagem geológica explícita ou implícita resultam em apenas um 

cenário possível, e são chamadas de modelagens determinísticas. Por outro lado, a 

modelagem probabilística tem como resultado inúmeros cenários que podem ser 

acessados a partir da variação da probabilidade mínima aceitável da ocorrência da 

característica a ser modelada. 

 

 

3.9.1.  Modelagem Geológica Tridimensional Explícita 

 

Na modelagem geológica explícita são utilizadas todas as informações, 

interpretações e conhecimento sobre o tipo do depósito modelado que são relacionadas 

com a área de estudo que podem influenciar a distribuição espacial da mineralização 

(STOKER E GILFILLAN, 2001; ROSSI E DEUTSCH, 2014). Ela é feita a partir da 

interpretação de variáveis geológicas oriundas de seções transversais e mapas. A 

interpretação é realizada pelo modelador, que aplica seu conhecimento em conjuntos 

dados e informações obtidos e o estende para um corpo tridimensional usando algoritmos 

de triangulação. Esse procedimento de modelagem também é conhecido como 

modelagem determinística, uma vez que ele não apresenta informações a respeito de 

incertezas nas medidas e, geralmente, são aceitas pois são únicas e simples de 

gerenciar, mesmo que as vezes levem tempo e apresentem elevada dificuldade para sua 

confecção (ROSSI E DEUTSCH, 2014). São feitos através da criação de strings 

bidimensionais que são vetores criados dentro do software usados para desenhar 

tridimensionalmente. Os strings, geralmente são feitos seção a seção e os sólidos 

tridimensionais – chamados wireframes – são criados a partir de sua interpolação. 

 

3.9.2. Modelagem Geológica Tridimensional Implícita 

 Como forma alternativa de modelagem geológica tridimensional determinística, o 

método de modelagem geológica implícita foi proposto. Este método é mais rápido e 

necessita de menos intervenção do modelador gerando menos enviesamentos (KNIGHT 

et al., 2007). 
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 A modelagem implícita é realizada por um método de ajuste de uma superfície, a 

pontos e amostras, por interpolação. Essa técnica utiliza um interpolador que propõem a 

reprodução de funções de volumes a partir de dados conhecidos. Baseado neste 

princípio, as funções volumétricas devem gerar um interpolador para definir a interface 

de fronteira dos corpos modelados (COWAN et al., 2004).  

 

 As funções volumétricas são geradas a partir Funções de Base Radial (FBR) 

(HARDY, 1990). Essa ferramenta de interpolação é correlata com funções lineares de 

covariâncias, permitindo gerar isosuperfícies de funções implícitas. Ela não deriva de 

funções de covariância dos dados, mas sim de uma função de covariância linear 

isotrópica, diferenciando-a da técnica da krigagem, apesar de possuírem metodologias 

semelhantes (ROLO et al., 2017). 

 

 Os programas atuais que realizam os procedimentos de modelagem geológica 

implícita possuem uma série de ferramentas que possibilitam o controle do modelo por 

parte do usuário. Entre elas temos as funcionalidades de Pinch Out e Boundary que são, 

respectivamente: 1) Permitir que certos buracos vazios sejam criados dentro do modelo, 

representando feições esperadas nesse tipo de depósito. 2) Criar de forma manual limites 

para os corpos a serem criados a partir de polylines. Esse artefato pode ser enxergado 

como strings descritos na modelagem explícita, sendo linhas criadas de forma manual a 

partir da criação de pontos. 

 

3.9.3. Modelagem Geológica Tridimensional Probabilística 

A modelagem geológica tridimensional também pode ser feita de modo 

probabilístico, a partir das técnicas geoestatísticas. São descritas duas abordagens 

usuais para este método: a) Um modelo determinístico que estima uma dada categoria 

geológica em cada localização ou b) Um modelo que fornece a probabilidade de 

ocorrência de cada característica mutualmente exclusiva em cada localização (ROSSI E 

DEUTSCH, 2014). 

Entre as ferramentas geoestatísticas usadas para modelagem geológica 

tridimensional probabilística se destacam as baseadas em variáveis indicadoras, que 
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relacionam um valor de indicadora para cada atributo geológico. As variáveis podem ser 

estimadas simultaneamente pela técnica de krigagem múltipla de indicadoras, ou uma 

por vez, por krigagem de indicadoras, sendo que em ambos os casos o resultado é a 

probabilidade de ocorrência das variáveis estudadas na forma de pontos ou blocos 

(ROSSI E DEUTSCH, 2014). 

 

 

3.10. Geologia Regional do Depósito de Ambrósia Sul 

  

O depósito de Zn e Pb de Ambrósia Sul está localizada no município de Paracatu (MG), 

na porção N-NW do Estado de Minas Gerais e geologicamente está inserido no Grupo 

Vazante, que está inserido na Província do Tocantins, de idade neoproterozóica, formada 

pela orogenia proveniente da convergência e amalgamação do continente amazônico a 

oeste, São Francisco/Congo a leste e Paraná a Sul, ocorridas durante o Brasiliano 

(PIMENTEL ET AL., 2001). O Grupo Vazante localiza-se a oeste do Cráton do São 

Francisco e a leste da porção Sul da Faixa de Dobramentos Brasília (VALERIANO ET 

AL., 2008). As imagens da localização do depósito estudado neste trabalho são 

apresentadas na Figura 7 e Figura 8. 
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Figura 7:  Imagem de satélite da região de Paracatu que representa a localização geográfica da mina de 

Ambrósia Sul e as cidades próximas. (Fonte: Google Earth) 
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Figura 8: Imagem de satélite mostrando uma vista superior do depósito de Ambrósia Sul. (Fonte: Google 

Earth) 

  

A região sul e sudoeste da Faixa de Dobramentos Brasília é composta por rochas 

metassedimentares e está em um complexo sistema de nappes e falhas de empurrão 

vergentes para o Cráton São Francisco que justapõem as rochas que o compõe 

(DARDENNE, 2000). Esta porção corresponde às rochas meso-neoproterozóica e é 

composta por cinco grupos relacionados com seus ambientes tectônicos (RODRIGUES 

ET AL., 2012): Grupo Canastra, Grupo Vazante, Grupos Ibiá e Araxá que são 

interpretados como ambientes de margem passiva (PIMENTEL ET AL., 2001; 

VALERIANO ET AL., 2008) e Grupo Bambuí, interpretado como bacia de foreland 

(VALERIANO ET AL., 2008). O Grupo Vazante é caracterizado por ser uma faixa de 

direção preferencial N-S, espessa, estreita e contínua (40 x 250 km.) composto por 

rochas metapelíticas carbonáticas, metamorfizadas em fácies xisto verde (RODRIGUES 

ET AL., 2012). Sua estruturação interna preserva a estruturação regional composta por 
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falhas de empurrão e dobramentos que estão em contato estrutural com o Grupo 

Canastra a leste e com o Grupo Bambuí a Oeste (RODRIGUES ET AL., 2012). A gênese 

das rochas que compõe o Grupo Vazante é associada a um ambiente de plataforma 

marinha profunda durante um ciclo regressivo (DARDENNE, 2000). O Grupo Vazante é 

afetado por deformação thin-skinned, e estruturas resultantes de esforço compressivo, 

notabilizado por falhas de empurrão e dobramentos de vergência para leste (BOTURA 

NETO, 2018). A Mina de Ambrósia está inserida em uma zona de falhas de alto ângulo 

de direções aproximadas de N30°W/60-80°NE hospedada em dolomitos brechados e 

doloruditos com intercalações de folhelho (MONTEIRO et al., 2006; BOTURA NETO, 

2018).  

 

Litologicamente o depósito é composto por espessos pacotes de dolomito e 

dolomitos laminados com níveis de doloruditos e doloarenitos sobrepostos por filitos e 

filitos carbonoso. A porção mineralizada está inserida estritamente na zona de falhas, 

fraturas, veios e nas brechas hidrotermais contidas nas rochas carbonáticas da Formação 

Morro do Calcário (MONTEIRO et al., 2006), conforme pode ser observado na Figura 9. 

A mineralização é composta em sua maioria de pirita, esfalerita e localmente galena, 

ocorrendo no sistema de falhas com atitudes NNW-SSE e mergulhos de 90°-50° NE-SW, 

preferencialmente nas cotas 635-550 com espessura média de 9 metros e extensões 

aproximadas de 450-800 metros de continuidade ao longo do trend estrutural 

característico (BOTURA NETO, 2018)  
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Figura 9: Perfil esquemático da mineralização da Mina de Ambrósia. (Fonte: NETO, 2018) 

 

A deposição da mineralização é estruturalmente controlada e, além disso, sugere-

se que a migração dos fluidos hidrotermais mineralizadores ocorreu singeneticamente à 

rede de esforços e a geração das estruturas (SCHULTZ et al., 2019), uma vez que as 

falhas são preenchidas pelos minerais de minério e minerais de ganga, com 

preenchimento ocorrido principalmente durante as fases de esforços extensionais do 

depósito e perdurou durante toda a inversão tectônica. As principais estruturas 

mineralizadas são falhas normais, falhas de empurrão, falhas antitéticas, sintéticas e 

veios de alto ângulo (BOTURA NETO, 2018). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Base de dados 

  

A base de dados usada neste trabalho foi fornecida pela empresa Nexa Recursos 

Minerais S.A ® referente à Mina de Ambrósia Sul. Os dados foram fornecidos em seis 

planilhas: Collar, Assay, Density, Lithology, Survey e Litho. Esse banco de dados é 

composto por 279 furos diamantados, totalizando 11.046 amostras de Zn e Pb, 18.962 

amostras de litologia, informações relacionadas com medidas estruturais ao longo do 

furo, descrições das litologias das amostras, e análises químicas de outros elementos. 

Os furos, em sua maioria, são inclinados em média para 45º tanto para leste quanto para 

oeste e a base de dados foi orientada segundo o trend de Vazante, com direção 

aproximada N30-40W conforme pode ser observado na Figura 10. 
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Figura 10. Disposição dos testemunhos de sondagem usados.  

 

4.2. Transformação dos dados 

4.2.1 Agrupamento das litologias 

  

Para executar as modelagens geológicas foi realizado o estudo de litologias relacionadas 

com a mineralização do depósito. Para isso, os agrupamentos dos valores contidos na 

coluna Litho_D presente na tabela Litho foram agrupados com base na litoestratigrafia 

do depósito descrita na bibliografia, gerando, assim, o campo Litho_A, composta por: 

Corpo Sulfetado, Formação Morro do Calcário, Formação Serra do Garrote e Solo. A 

Figura 11 e Figura 12 representam os teores de Zn antes e depois o agrupamento das 

litologias: 
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Figura 11: Teores médios de Zn (%) das litologias descritas, assim como o agrupamento executado 

(Litho_A) representado em cores. 

 

 

Figura 12: Teor de Zn (%) médio das litologias agrupadas (Litho_A) conforme a litoestratigrafia. 
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4.1.2 Transformação Booleana 

 

Para realizar o procedimento por interpolação por KI, foi feita a transformação 

booleana da variável Litho_A. Com isso, litologia classificada como Corpo Sulfetado, foi 

classificada como 1 e as demais 0, criando, assim, uma nova coluna na base de dados, 

chamada de Bool_Litho. Os agrupamentos e novas classificações feitas na base de 

dados são apresentadas na Quadro 1. 

 

Tabela 1 : Tabela que relaciona a classificação original das litologias (Litho_D), seu resultado pós 

agrupamento (Litho_A) e sua representante booleana (Bool_Litho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bool_Litho Litho_A Litho_D 
   

0 Solo 
Solo 
Saprólito Argiloso 
Saprólito Homogênio 

   

0    Formação Serra do Garrote 
Filito 
Filito Carbonoso 

  
 

0 Formação Morro do Calcário 

Doloarenito 
Dolorudito 
Chert 
Diamictito 
Marga 
Dolomito Margoso 
Dolomito 
 

1 Corpo Sulfetado 

Brecha Hidrotermal 
Carbonato de Zinco 
Minério Disseminado 
Minério Maciço 
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4.1.3 Separação do banco de dados de acordo com o mergulho 

 

Os corpos hospedeiros da mineralização são controlados pelas estruturas 

características do depósito, com padrão em flor. Essas estruturas, por sua vez, possuem 

dois grupos de sentidos preferenciais, um de mergulho preferencial de E para W e outro 

de mergulho W para E. Por conta desse padrão estrutural e, consequentemente, de 

mineralização, as sondagens foram feitas de modo a interceptar perpendicularmente os 

dois grupos de estruturas. Para os estudos de geoestatística a direção e o sentido da 

mineralização são relevantes para estabelecer direções principais dos variogramas, 

definição dos parâmetros de vizinhança, entre outros fatores. Visando a aplicação de 

diferentes parâmetros de vizinhança para cada corpo, uma vez que esses tinham 

comportamentos distintos, foram realizados os procedimentos geoestatísticos nos dois 

grupos em separado, conforme mostrado na Figura 13 e denominados de 

Sondagem_Leste em vermelho, com sentido de mergulho E-W e Sondagem_Oeste em 

azul, com sentido de mergulho W-E. 

 

 

Figura 13: Representação gráfica dos dois grupos de sondagens, segregados conforme seu mergulho. Em 

vermelho Sondagens_Leste e em azul Sondagens_Oeste.  
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4.3. Estatística, Geoestatística e Modelagem Geológica 

  

O primeiro contato com o conjunto de dados pós agrupamento foi feito a partir da 

análise estatística, onde se analisamos teores de Zn eram os esperados para esse tipo 

de mineralização. 

 Foi realizado, em seguida, o estudo estatístico da variável Bool_Litho, usada para 

a modelagem geológica probabilística do depósito. Esse procedimento foi realizado para 

quantificar a proporção entre os litotipos (Litho_A) relacionados à mineralização e os 

demais (conforme apresentado no Quadro 1). 

 Foi feita a representação da distribuição espacial e definição da distância média 

entre amostras a fim de estudar o comportamento no espaço da variável analisada. Para 

isso foram feitos os estudos de geoestatística, onde se realizou a análise exploratória. 

Essa etapa se iniciou com o cálculo do variograma experimental para cinco direções e 

verificação se o depósito apresentava anisotropia. Os parâmetros usados na definição 

do variograma experimental foram o tamanho do passo, quantidade de passos, tolerância 

do passo e tolerância angular. 

 A krigagem de variáveis indicadoras foi realizada para cada um dos agrupamentos 

de sondagem (Sondagens_Leste e Sondagens_Oeste) de forma distinta e depois 

agrupadas. Os procedimentos geoestatísticos mais relevantes foram: Análise 

exploratória dos dados, cálculo de variogramas experimentais, ajuste do modelo teórico 

de variograma, definição dos parâmetros de vizinhança, krigagem ordinária de variáveis 

indicadoras, validação dos resultados e criação de um filtro para se estabelecer o modelo 

geológico probabilístico (probabilidade de ocorrência da Litho_A Corpo Sulfetado). Todos 

esses procedimentos foram realizados no programa Isatis Neo Mining®.  

 A geração do modelo geológico explícito deste trabalho foi realizado no programa 

Studio RM®, os principais procedimentos desta modelagem foram: tratamento e 

visualização de forma integrada das informações de teor, litologia e distribuição espacial 
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das amostras; geração de sessões transversais conforme as linhas de amostragem do 

depósito com, em média, 25 metros de distância entre si para a criação de strings de 

cada uma das litologias de Litho_A e, a partir da triangulação dos strings a obtenção dos 

wireframes, tanto para o modelo geológico de todas as litologias do depósito quanto para 

o modelo geológico do Corpo Sulfetado. 

 A modelagem implícita do depósito foi realizada no programa Leaofrog Geo 5.0® 

e os principais procedimentos realizados foram: seleção das amostras relativas a cada 

corpo de Corpo Sulfetado do depósito estudado; definição dos parâmetros e do algoritmo 

de modelagem implícita mais adequado para o depósito; procedimento de modelagem 

implícita de forma individual para cada corpo de Corpo Sulfetado; seleção de uma 

fronteira (boundary) relacionada aos limites geográficos dos corpos, validação dos 

resultados junto às amostras, junção dos corpos modelados e elaboração do modelo 

implícito final. 

 

4.4. Análise Estatística de teores 

  

Os resultados da análise estatística descritiva de todo o depósito são 

apresentados na Tabela 2. A distribuição dos dados, representada no histograma da 

Figura 14, possui assimetria positiva, característica de depósitos metálicos raros. 
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Figura 14: Histograma da distribuição dos teores de Zn no depósito de Ambrósia.  

 

Tabela 2: Resultado da estatística descritiva para Zn (%). 

Variável N º amostras Min. Máx. Média Desvio P. Variância Coef. Var. 

Zn (%) 11.046 0 44,66 1,429 3,68 13,59 2,57 

 

As estatísticas descritivas para os domínios Sondagens_Oeste e 

Sondagem_Leste são distintas, como pode ser observado na Figura 15 e na Tabela 3 
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Figura 15: Histograma dos valores de Zn (%) para o domínio A) Sondagens_Oeste e B) Sondagens Leste  

 

Tabela 3: Resultado das análises estatísticas da variável Zn (%) do domínio Sondagens_Oeste e 

Sondagens Leste 

 Variável n Min(%) Máx (%) �̅� s s2 CV 

Sondagens Oeste Zn (%) 5.394 0 44,66 1,732 4,349 18,92 2,512 

Sondagens Leste Zn (%) 5.662 0 42,26 1,139 2,886 8,330 2,533 

 

4.5. Transformação e análise estatística dos dados booleanos 

 

Foi utilizado um total de 18.962 amostras de Litho_A classificadas de acordo com seu 

valor, conforme:   

 
𝑆𝑒 𝐿𝑖𝑡ℎ𝑜_𝐴 ∈  𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜 𝑆𝑢𝑙𝑓𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜, 𝐵𝑜𝑜𝑙_𝐿𝑖𝑡ℎ𝑜 =  1
𝑆𝑒 𝐿𝑖𝑡ℎ𝑜_𝐴 ∉   𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜 𝑆𝑢𝑙𝑓𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜, 𝐵𝑜𝑜𝑙_𝐿𝑖𝑡ℎ𝑜 =   0

 

Assim, após a codificação indicadora o histograma (Figura 16) é: 
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Figura 16: Histograma da variável Bool_Litho para todas as amostras do depósito. 

 

Em variáveis indicadoras (booleanas) a média representa diretamente a proporção 

entre Bool_Litho = 1 e Bool_Litho = 0, no caso, 0,29, então a quantidade de amostras 

iguais a 1 é 29% do total. 

Analisando os domínios discretizados (Sondagens Leste e Sondagens Oeste), 

para as 9.630 amostras do domínio Sondagens_Leste, tem-se que 32,9% das amostras 

pertencem à categoria Corpo Sulfetado (Figura 17). 
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Figura 17: Histograma da variável Bool_Litho para as amostras do domínio Sondagens_Leste. 

 

Já para as 9.332 amostras do domínio Sondagens_Oeste a proporção de rocha 

mineralizada é igual a 25,25%, conforme pode-se observar no histograma da Figura 18. 
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Figura 18: Histograma de Bool_Litho para as amostras do domínio Sondagens_Oeste.  

 

Portanto, observa-se que as proporções de Bool_Litho = 1 e Bool_Litho = 0 são 

maiores no domínio Sondagens_Leste. Além disso, esse domínio possui teor médio de 

Zn mais elevado, evidenciando que ele apresenta maior quantidade de rocha 

mineralizada. 

 

4.6. Modelo Estrutural 

 

Devido a importância das feições estruturais em relação à mineralização do 

depósito foi feita a modelagem estrutural do sistema de falhas presente na área do 
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depósito mineral. A modelagem foi feita a partir de interpretações das ocorrências de 

brecha hidrotermal e das feições descritas na caracterização estrutural. Essa modelagem 

foi feita no programa Studio RM® na forma explícita, a partir da criação de strings. Foi 

identificado um sistema estrutural do padrão em flor, composto por cinco falhas principais, 

as quais ocorrem em todo o domínio e três falhas auxiliares que ocorrem localmente. 

Esse sistema de falhas é mostrado na Figura 19 e suas distribuições gerais em sessão 

vertical representativa na Figura 20. Ressalta-se que a Falha Mestra é classificada na 

bibliografia como a falha principal do sistema de falhas característico e ela sobrepõem as 

rochas da formação Morro do Calcário às Rochas da Formação Serra do Garrote. 

 

 

Figura 19: Modelo do sistema de falhas interpretado e modelado da forma explícita. 
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Figura 20: Seção representativa do sistema de falhamentos interpretado de Ambrósia Sul. 

 

O modelo de falhas foi necessário para estabelecer o agrupamento das amostras 

usadas nas modelagens geológicas explícita e implícita dos domínios de Corpo Sulfetado 

e para validar os resultados da modelagem probabilística. 

 

4.7. Modelo Geológico das litologias agrupadas (Litho_D) do depósito 

 

Tendo em vista que o depósito de Ambrósia Sul possui marcante controle litológico 

e estrutural, foi feito o modelo geológico litológico do mesmo, apresentando a litologia 

hospedeira, no caso, Formação Morro do Calcário, servindo como controle nos 

procedimentos de modelagem geológica do Corpo Sulfetado. O modelo foi gerado no 

programa Studio RM®, utilizando os conceitos de modelagem explícita. Foram modelados 

o Solo e as Formações Morro do Calcário e Serra do Garrote, conforme descritas na 
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bibliografia. Apresentam-se na Figura 21 o modelo geológico litológico em conjunto com 

as principais falhas modeladas no modelo estrutural. 

 

 

Figura 21: Modelo litológico e estrutural do depósito de Ambrósia. 

 

4.8. Modelo Geológico Probabilístico do Corpo Sulfetado 

 

A estimativa da probabilidade de ocorrência de Bool_Litho = 1, a partir de 

técnicas de krigagem foi aplicada para os dois domínios distintos, Sondagens_Leste e 

Sondagens_Oeste. Cada um deles com comportamentos e parâmetros geoestatísticos 

distintos. 
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4.8.1 Krigagem de indicadoras no domínio Sondagens_Leste 

 

Tendo em vista a definição da direção de maior continuidade do depósito, foi feita 

a análise exploratória dos dados, a partir dos mapas variográficos apresentados na 

Figura 22. 

 

Figura 22: A) Mapa variográfico no plano horizontal, indicando em preto a linha da direção de maior 

continuidade, U. B) Mapa variográfico no plano perpendicular coplanar a U, mostrando a direção W, de 

continuidade intermediária. 

 

Com base na Figura 22A, foi definida a direção N-10º/0º como a direção de maior 

continuidade. Vale ressaltar que essa direção, além de ser mais contínua no mapa 

variográfico, também é a direção estrutural preferencial do depósito e da amostragem. A 

partir da direção preferencial, foi estabelecido seu plano perpendicular no plano de maior 

continuidade, representado pelo mapa variográfico da Figura 22B, onde foi definida a 

direção, V, N80º/-20º e automaticamente, a direção perpendicular a direção principal e 

normal ao plano de maior continuidade, W, N80º/70º. O elipsóide representativo das 

direções do variograma e o mapa das amostras de Bool_Litho são mostrados na Figura 

23. 
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Figura 23: Mapa das amostras de Bool_Litho do domínio Sondagens_Leste e o elipsóide representativo 

das direções U, em vermelho, V, em verde e W em azul. 

  

O cálculo do variograma experimental foi feito seguindo os parâmetros mostrados 

na Tabela 4 e é apresentado na figura 25.  

Tabela 4: Parâmetros usados no cálculo do variograma experimental de Bool_Litho para o domínio 

Sondagens_Leste. 

Direção Passo (m)  Nº de passos Tolerância Angular Tolerância do passo 

N-10°/0° (U) 28 31 45 50% 

N80°/-20° (V) 17 4 45 50% 

N80°/70° (W) 17 5 12,5 50% 
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Figura 24: Variograma experimental da variável Bool_Litho para o domínio Sondagens_Leste para as 

direções N-10º/0º, N80º/-20º e N80º/70º. 

 

O ajuste do modelo teórico de variograma foi feito utilizando os parâmetros 

apresentados na Tabela 5, o modelo ajustado pode ser observado na Figura 25. 
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Tabela 5: Parâmetros usados no ajuste do modelo teórico de variograma de Bool_Litho no domínio 

Sondagens_Leste. 

Modelo Exponencial 

Estruturas 
Amplitude em 

U (m) 

Amplitude 

em V (m) 

Amplitude em W 

(m) 
Patamar 

Efeito pepita 0,04 

1ª Estrutura 39 39 60 0,18 

2ª Estrutura 1E30 39 60 0,02 

3ª Estrutura 1E30 1E30 60 0,03 
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Figura 25: Representação gráfica do modelo teórico de variograma sobreposto no variograma experimental 

da variável Bool_Litho no domínio Sondagens_Leste para as direções N-10º/0º, N80º/-20º e N80º/70º. 

  

A krigagem realizada foi a de blocos, com dimensões iguais às estabelecidas pela 

Nexa conforme pôde ser verificado em seus relatórios técnicos. Essas direções foram 

pré-estabelecidas com base nas direções da continuidade do depósito, em que a 

dimensão do bloco nas direções é proporcional a continuidade da mineração. Os limites 

do modelo de blocos foram definidos de tal forma que abrangesse a maior parte amostras 

contidas no domínio Sondagens_Leste. Uma área central de sobreposição foi definida 
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nos modelos de blocos do modelo dos domínios Sondagens_Oeste e Sondagens_Leste, 

uma vez que existe sobreposição de sondagens com caimentos tanto para E-W quanto 

para W-E nessa porção. Os parâmetros do modelo de blocos ilustrado na Figura 26 e 

descritos na Tabela 6, geraram um total de 310.800 blocos. Pode-se observar na Figura 

26, que o modelo do domínio Sondagens_Leste possui uma camada a mais do que o 

domínio Sondagens_Oeste, pois a mineralização naquela região (Sondagens_Leste) 

atinge maiores altitudes.  

 

Tabela 6: Parâmetros usados na confecção do modelo de blocos do domínio Sondagens_Leste. 

Direção Origem (m) Tamanho do bloco (m) Número de Blocos 
Discretização do 

bloco (m) 

X 312291 2 105 2 

Y 8.101.730 12,5 74 2 

Z 481 4 40 2 

 

 

Figura 26: Modelo de blocos usados na confecção do modelo probabilístico e os furos relacionados. 
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 Os parâmetros de vizinhança usados na krigagem de indicadoras foram 

estabelecidos buscando minimizar a extrapolação das amostras usadas na estimativa e 

assim obter melhor representatividade do modelo, tendo como base as características e 

feições da mineralização do depósito. Os parâmetros são mostrados na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Parâmetros de vizinhança da krigagem de indicadoras do domínio Sondagens_Leste. 

Parâmetro Valores 

Direção de busca 10º/0º 80º/-20º 80º/70º 

Distância máxima (m) 39 39 60 

Número mínimo de 

amostras por setor 

2 

Número de Setores 

Angulares Horizontais 

4 

Número ótimo de amostras 

por setor 

2 

Distância mínima entre 

duas amostras 

selecionadas (m) 

5 

Número máximo de setores 

vazios consecutivos 

3 

 

Os resultados da krigagem de indicadoras para a variável Bool_Litho são 

apresentados na Figura 27A, blocos com probabilidade maior do que 65%, como exemplo 

e na Figura 28B todos os blocos estimados, independentemente da probabilidade 

associada. 
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Figura 27: Resultado da Krigagem de Indicadoras para a variável Bool_Litho no domínio Sondagens_Leste, 

em A) o modelo de blocos mostrando apenas os blocos com probabilidade maior que 0,65 e em B) os 

blocos mostrando todas as probabilidades de ocorrência. 
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4.8.2 Krigagem de indicadoras no domínio Sondagens_Oeste 

Para a definição das direções de maior continuidade para esse domínio de 

amostras, foi feito o mapa variográfico apresentado na Figura 28. 

 

Figura 28: A) Mapa variográfico no plano horizontal, a direção de maior continuidade é representada pela 

linha preta, U. B) Mapa variográfico no plano perpendicular a U, mostrando a direção V, de continuidade 

intermediária. 

 

 A partir do mapa variográfico apresentado na Figura 28 a direção de maior 

continuidade (direção U) foi definida como N-10º/0º, a direção V foi definida como 

N80º/50º e a direção W como N80º/-40º. O elipsóide que descreve essas direções e o 

mapa das amostras desse domínio são apresentados na Figura 29. 

Os parâmetros usados no cálculo do variograma experimental, apresentados na 

Figura 30, são mostrados na Tabela 8.  
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Figura 29: Mapa das amostras de Bool_Litho no domínio Sondagens_Oeste e o elipsóide que representa 

as direções U, em vermelho, V, em verde e W em azul. 
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Figura 30: Variograma experimental da variável Bool_Litho para o domínio Sondagens_Oeste para as direções N-

10º/0º,N80º/50º e N80º/-40º. 

 

Tabela 8: Parâmetros usados no cálculo do variograma experimental de Bool_Litho para as amostras do 

domínio Sondagens_Oeste. 

Direção Passo (m) Número de Passos Tolerância Angular Tolerância do Passo 

N-10°/0° (U) 28 11 45 14 

N80°/50° (V) 17 4 45 8,5 

N80°/-40 (W) 21.8 4 12,5 10,9 

 

 O ajuste do modelo teórico de variograma, mostrado na Figura 31, foi feito a partir 

dos parâmetros apresentados na Tabela 9. 
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Figura 31: Representação gráfica do modelo teórico de variograma sobreposto ao variograma experimental 

da variável Bool_Litho no domínio Sondagens_Oeste. 
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Tabela 9: Parâmetros usados no ajuste do modelo teórico de variograma da variável Bool_Litho no domínio 

Sondagens_Oeste. 

Modelo Exponencial 

Estruturas 
Amplitude 

Máxima (m) 

Amplitude 

Mínima (m) 

Amplitude Vertical 

(m) 
Patamar 

Efeito pepita 

1ª Estrutura 

- 

38 

- 

38 

- 

25 

0,04 

0,16 

2ª Estrutura 1E30 38 25 0,01 

3ª Estrutura 1E30 38 1E30 0,01 

 

A krigagem de variáveis indicadoras foi aplicada para blocos, mostrados na=Figura 

32, e suas definições são apresentadas na Tabela 10. Para uma melhor adequação da 

direção preferencial de amostragem, o modelo foi rotacionado para N-10º/0º. 

Tabela 10: Definições estabelecidas para o modelo de blocos usados na krigagem de indicadoras da 

variável Bool_Litho no domínio Sondagens_Oeste. 

Direção Origem (m) Tamanho do bloco (m) Número de Blocos 
Discretização do 

bloco (m) 

X 312062 2 131 2 

Y 8.101.700 12,5 72 2 

Z 481 4 39 2 

  

Os parâmetros de vizinhança são apresentados na Tabela 11 e Tabela 12. 
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Tabela 11: Definições do raio de busca usados na krigagem de indicadoras do domínio Sondagens_Oeste. 

Parâmetro Valores 

Direção de busca 10º/0º 80º/50º 80º/-40º 

Distância máxima (m) 38 38 15 

Número mínimo de 

amostras por setor 
2 

Número de Setores 

Angulares Horizontais 
4 

Número ótimo de amostras 

por setor 
2 

Distância mínima entre 

duas amostras 

selecionadas (m) 

5 

Número máximo de setores 

vazios consecutivos 
3 

  

 O resultado da krigagem de indicadoras de Bool_Litho para o domínio 

Sondagens_Oeste resultou em um total de 367.848 blocos estimados. Na Figura 32A, 

são apresentados os blocos estimados com probabilidade superior a 0,65 e na Figura 

32B o modelo de blocos que foi estimado sem a aplicação de filtro. 

 Foram consideradas para o estudo os blocos estimados com probabilidades 

superiores a 50%. A partir desse valor, gradualmente foram inseridas maiores 

probabilidade mínimas aceitáveis afim de se obter não apenas um resultado 

determinínistico do modelo, mas diferentes cenários com distintas tolerâncias aos riscos 

associados. 

 Apresenta-se na Figura 34 o resultado da krigagem de indicadoras com modelos 

geológicos com diferentes probabilidades mínimas aceitáveis. 

Como forma de validação, foi estudado a ocorrência geográfica dos blocos dos 

modelos probabilísticos e suas relações espaciais com o modelo estrutural feito e as 

amostras usadas na krigagem, esta validação pode ser vista na Figura 33 tomando 

apenas o modelo de probabilidade de 65%. 
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Figura 32: Resultado da Krigagem de Variáveis Indicadoras para o domínio Sondages_Oeste, em A) são 

representados apenas os blocos com probabilidade superior a 0,65 e em B) não foi aplicado qualquer limite 

de probabilidade ao modelo.  
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Figura 33: Visada NW-SE do modelo probabilístico com probabilidades mínimas de 0,65. 
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Figura 34: A) Seção representativa AA' mostrando o modelo probabilístico com probabilidades maiores que 

95%, as amostras de Bool_Litho e o modelo de falhas. B) Vista em planta do modelo probabilístico com 

probabilidades mínimas de 95%. C) Mesma seção que a figura A, entretanto com probabilidade mínima de 

80%. D) Mesma seção que a figura B, entretanto, com probabilidade mínima de 80%. E) Seção 
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representativa AA’ apresentando os blocos do modelo probabilístico com probabilidades mínimas de 65%. 

F) Vista em planta do modelo probabilístico com probabilidades mínimas de 65%. G) Seção AA’ 

apresentando os blocos do modelo probabilístico com probabilidades mínimas de 50%. H) Vista em planta 

do modelo probabilístico com probabilidades mínimas de 50%. 

 

4.9. Modelo Geológico Explícito do Corpo Sulfetado 

 

A modelagem geológica explícita da litologia Corpo Sulfetado foi realizada no 

programa Datamine Studio RM®. Sua execução foi feita a partir dos furos de sondagem 

e foi baseado nas principais feições estruturais presentes, definidas a partir do modelo 

de falhas. A partir das sessões verticais que continham furos alinhados foram 

interpretados os corpos mineralizados, como exemplificado na Figura 35. A modelagem 

foi feita com a criação de strings de cada corpo definido no agrupamento de litologias a 

partir da sua disposição tridimensional, ou seja, as interpretações não foram feitas 

apenas com informações das sessões. Também consideraram a disposição dos corpos 

nas sessões anteriores e posteriores àquela que estava sendo interpretada. Os strings 

são bidimensionais, deste modo o corpo tridimensional é criado a partir da aplicação de 

um algoritmo de triangulação matemática o que gera o sólido que recebe a denominação 

de wireframe. Representam-se na Figura 35 os strings interpretados em uma sessão e 

na Figura 36 podem-se observar os strings interpretados nas diversas seções definidas. 

Na Figura 37, o sólido renderizado a partir do wireframe pode ser observado.  
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Figura 35: Seção transversal(B-B’) exemplificando a interpretação de strings (2D) dos corpos modelados. 

As cores representam cada um dos strings modeladas individualmente dos corpos com compõe o modelo 

geológico explícito. 

 

Figura 36: Conjunto de strings interpretadas e modeladas em sessões verticais bidimensionais. As 

colorações dos strings são relacionados com cada um dos corpos mineralizados que compõe o modelo 

geológico explícito do Corpo Sulfetado. 
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Figura 37: Modelo geológico tridimensional explícito das rochas do Corpo Sulfetado. As colorações dos strings são 

relacionados com cada um dos corpos mineralizados que compõe o modelo geológico explícito. 

 

4.10. Modelo Geológico Implícito do Corpo Sulfetado 

 

A modelagem geológica implícita foi feita no programa Leapfrog Geo 5.0®. Esse 

procedimento se iniciou com o agrupamento das amostras relacionadas a cada um dos 

corpos sulfetados. com base nomodelo estrutural e nas informações geológicas 

relacionadas (continuidade, espessuras e rochas encaixantes). O agrupamento das 

amostras usadas para a modelagem de cada um dos corpos é mostrado na Figura 38. A 

partir do agrupamento dessas, a modelagem implícita foi feita para cada corpo 

individualmente a partir da aplicação do algoritmo veins disponível no programa utilizado.  

O procedimento de modelagem se dá pela definição dos parâmetros, 

apresentados na Tabela 12, que serão adotados nos cálculos.  Visando maior controle e 

inserção de interpretações a respeito do modelo, foi utilizado as ferramentas de Pinch 

Out, para que fosse permitido a criação de buracos dentro dos modelos, como é de se 
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esperar em zonas que não houve percolação de fluído mineralizante em porções que não 

tinham abertura o suficiente, e também de Boundary, em que, a partir da criação de 

polylines foi limitado as extensões dos corpos modelados que compõe o modelo 

geológico. Para se aplicar a ferramenta de Boundary foi criado um buffer com 

considerando-se metade das distâncias entre as amostras. As polylines relacionadas 

com a ferramenta de boundary foram criadas com o auxílio de um buffer que considerava 

a metade da distância média entre as amostras. Esse procedimento é exemplificado na 

Figura 39. O modelo implícito modelado é apresentado na  Figura 40. 

 

 

Figura 38:  Amostras usadas na confecção dos corpos contidos no modelo geológico implícito, as cores 

representam cada um dos conjuntos de dados referentes a cada um dos corpos. 
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Figura 39: Criação das polylines  para aplicação da ferramenta de boundary. 

 

 

Figura 40: Modelo Implícito do Corpo Sulfetado. 
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Tabela 12: Parâmetros usados na confecção dos modelos implícitos dos corpos sulfetados a partir do 

algoritmo ‘Veins’ disponível no Leapfrog Geo 5.0®. 

Parâmetros adotados na modelagem implícita  

Espessura mínima do corpo 0 

Espessura máxima do corpo 9m. 

Ferramenta de Pinch Out Ativada 

Ferramenta de Boundary Ativada  

Algoritmo de Modelagem Usado Veins 

 

A validação da modelagem implícita se deu a partir da análise visual com a análise 

das amostras classificadas como Corpo_Sulfetado e sua disposição espacial em relação 

às falhas modeladas e rochas hospedeiras relacionadas a Formação Morro do Calcário. 

Esse procedimento de validação é exemplificado na Figura 41 e na Figura 42. 

 

Figura 41: Modelo Implícito da litologia Corpo_Sulfetado (amarelo) e o modelo de falhas do depósito em 

cinza. 
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Figura 42: Seção NNW-SSE mostrando em amarelo o modelo implícito, em vermelho o modelo de falhas 

e as amostras usadas na modelagem. 

5.   COMPARAÇÕES DOS RESULTADOS  

 

Neste tópico são abordadas as diferenças relativas aos modelos gerados em 
especial em relação ao volume global e local e suas eventuais causas. 

 

5.1.  Diferenças volumétricas globais 

 

Em linhas gerais, foram verificadas diferenças expressivas nos volumes totais, 

conforme pode ser observado na Tabela 13 dispostos de ordem decrescente de volume 

total. 

 

Tabela 13: Volumes totais dos modelos de Corpo Sulfetado. 

Modelos Geológicos Volumes Totais (m3) 

Modelo Geológico Probabilístico de 50% 4.522.700 
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Modelo Geológico Probabilístico de 55% 3.486.800 

Modelo Geológico Probabilístico de 60% 2.892.700 

Modelo Geológico Explícito 2.658.694 

Modelo Geológico Implícito 2.395.671 

Modelo Geológico Probabilístico de 65 % 2.371.300 

Modelo Geológico Probabilístico de 70% 1.975.000 

Modelo Geológico Probabilístico de 95% 917.500 
 

Verifica-se diferença de aproximadamente 10% entre os modelos determinísticos 

implícito e explícito. A partir do modelo probabilístico verifica-se que, em termos de 

volumes globais, as probabilidades no entorno e 65% são as que mais se assemelham 

com os modelos determinísticos. As comparações entre os volumes globais são 

apresentadas na Tabela 14: Proporções entre os volumes totais dos modelos geológicos elaborados. 
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Tabela 14: Proporções entre os volumes totais dos modelos geológicos elaborados. 

Modelo 
Geológico 

Explícito Implícito Probabilístico 95% Probabilístico 65 
% 

Probabilístico 50% 

Explícito 1 0.9 0.34 0.89 1.70 

Implícito 1.1 1 0.38 0.98 1.88 

 

A diferença encontrada entre os modelos determinísticos implícito e explícito é de 

aproximadamente 10%. O maior volume do modelo explícito pode estar associado à 

facilidade de enviesamento que a interpretação resultante dos procedimentos de 

modelagem traz, onde as espessuras dos corpos podem ser localmente aumentadas 

devido interpretações de continuidade local. Nota-se, também, que mesmo existindo a 

possibilidade de se aplicarem interpretações geológicas no modelo geológico implícito 

este não é feito de forma tão intensa e tão direta quanto no modelo explícito.  

 

5.2. Diferenças locais dos modelos 

 

As diferenças locais encontradas são apresentadas na análise de deriva a partir 

do gráfico de análise de deriva apresentado na  Figura 43. 
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Figura 43: Gráfico de deriva na direção leste – oeste, em seções de 5 metros mostrando a variação 

volumétrica dos modelos geológicos a partir da variação das coordenadas. 

  

Analisando os modelos geológicos determinísticos implícito e explícito, observa-

se que existem regiões com diferenças expressivas entre os volumes locais. Verifica-se 

que entre as coordenadas X = 312180 e X = 312270, representada pela região A, 

encontramos uma baixa aderência entre os modelos. A região A é representada na Figura 

44. Observa-se que nessas regiões, ocorre a transição dos conjuntos de corpos que 

mergulham de leste a oeste e de oeste a leste, fazendo com queseja uma região de maior 

complexidade na modelagem. Observa-se, também, uma baixa aderência entre os 

modelos determinísticos nas regiões de borda dos modelos, representadas na Figura 43 

pelas regiões B e C, entre as coordenadas X = 312075 e X = 312120 e entre X = 312375 

e X=312420. Essas regiões são críticas pois, por se tratar de regiões de borda, existe 

menor quantidade de amostras o que aumenta a subjetividade em suas interpretações e 

consequentemente em suas formas e volumes.  
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 As análises realizadas entre os modelos determinísticos e o modelo probabilístico 

pode ser enxergada como análise de risco entre eles. Observamos que na região A, 

destacada na análise de deriva, o modelo geológico explícito possui um comportamento 

análogo ao do modelo probabilístico com probabilidade mínima de 50%, evidenciando 

uma região de alto risco e possível enviesamento do modelo. Por outro lado, analisando 

o modelo implícito, para a região A, observa-se uma aderência para modelos 

probabilísticos com probabilidades mínimas mais altas, ou seja, às porções mais 

rigorosas do modelo, evidenciando que essa porção foi modelada de maneira mais 

conservadora. Mostrando, desta forma, um menor risco associado ao modelo geológico 

implícito para essa região. Outro ponto a ser destacado é que para ambos os modelos 

determinísticos as regiões de borda estão com volumes menores que o modelo 

probabilístico com probabilidade de 90%, evidenciando que estes são conservadores 

nessas regiões. 
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Figura 44: Imagem em planta representando a região A e os furos de sondagens. 

 

5.3. Diferenças na forma do modelo 

 

Analisando as formas dos modelos determinísticos, observamos que, de maneira 

geral são aderentes, conforme mostrado na Figura 48 Entretanto, localmente são 

encontradas algumas diferenças significativas a respeito das espessuras e feições dos 

corpos modelados em cada uma das metodologias, conforme pode ser visto na Figura 

476, na Figura 467 e na Figura 48 . Não se pode desprezar o fato de que as formas 

gerais semelhantes nos modelos determinísticos estão relacionadas às interpretações 

do modelador que, através das ferramentas particulares de cada um dos programas de 
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modelagem, pode fazer uma série de ajustes que possibilita a representação fiel às 

interpretações guiadas tanto pelo conhecimento e entendimento do corpo, quanto, por 

suas conclusões, mesmo que a modelagem explícita apresenta maior facilidade de 

inserção de interpretações. 

 

 

Figura 45: Modelos geológicos explícito (vermelho) e implícito (amarelo) mostrando suas feições gerais. 
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Figura 46: Seção BB', mostrando em vermelho o modelo geológico explícito e em amarelo o modelo 

geológico implícito.  
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Figura 47: Seção CC', mostrando em vermelho o modelo geológico explícito e em amarelo o modelo 

geológico implícito. 

 

Figura 48: Seção DD’, mostrando em vermelho o modelo geológico explícito e em amarelo o modelo 

geológico implícito. 
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As comparações realizadas entre os modelos determinísticos e o modelo 

probabilístico foram feitas nas regiões em que existem maior aderência local entre os 

modelos implícito e explícito. Para isso, foi feita uma seleção dos blocos resultantes da 

krigagem de indicadoras com probabilidades maiores que 50%. A distribuição geral é 

apresentada na Figura 49. Observa-se que a feição geral dos modelos comparados é 

semelhante, entretanto, existem blocos entre os corpos modelados e nas extremidades 

do modelo probabilístico que não são evidenciados nos modelos determinísticos. Esses 

blocos, por sua vez, apresentam probabilidades mais baixas de ocorrerem. Vemos que 

as regiões que possuem blocos com probabilidades elevadas no modelo probabilístico, 

são concentradas, preferencialmente onde ocorrem corpos modelados pelos métodos 

determinísticos.  
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Figura 49: A) Feição geral entre o modelo geológico explícito (A) e o modelo probabilístico e (B) entre o 

modelo geológico implícito e o modelo probabilístico. 
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Figura 50: Seção que contém o modelo probabilístico com probabilidade mínima de 50% e o modelo 

explícito em A) seção HH'' e em B) seção II'. 
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Figura 51: Seção que contém o modelo probabilístico com probabilidade mínima de 50% e o modelo 

implícito em A) seção HH'' e em B) seção II'. 
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A partir das análises realizadas nas seções apresentadas na Figura 50 e Figura 

51, verifica-se há uma certa aderência entre o modelo geológico probabilístico e os 

modelos geológicos determinísticos. Verifica-se também a existência de regiões que 

possuem baixa probabilidade de ocorrer, ou seja, regiões com alto risco nos corpos 

modelados determinísticos. Regiões com altas probabilidades definidas pelo modelo 

probabilístico são de maneira geral as porções centrais dos modelos determinísticos, que 

são vistas como regiões de baixo risco no modelo. 

 Verifica-se que as regiões de borda dos corpos modelados em todas as técnicas 

são predominantemente de risco mais elevado quando comparado com as porções 

centrais, verificadas a partir de baixas probabilidades de ocorrência, esperando-se, 

assim, menor aderência das bordas dos corpos modelados com a realidade. Existem 

regiões em que são apresentados como baixo risco, com probabilidades de ocorrência 

próximas a 100% e que não estão dentro dos modelos geológicos determinísticos. Essas 

porções são relacionadas com possíveis regiões onde foi atribuída uma continuidade do 

corpo que não foi interpretado nos métodos determinísticos. 

Os procedimentos de modelagem geológica explícita são eficientes para que o 

modelador tenha direta liberdade na elaboração de seu modelo, podendo assim fazer, de 

modo quase que instantâneo, interpretações acerca das continuidades e extensões dele. 

Por outro lado, essa liberdade abre portas para a introdução de viés e subjetividade no 

modelo geológico. Esse método de modelagem, feito em sessões, obriga o modelador a 

ter mais atenção e maior percepção espacial, o que aumenta o tempo de trabalho da 

modelagem. 

 

A modelagem geológica implícita é uma técnica robusta para modelagem que visa 

a rapidez na elaboração do modelo. Essa técnica apresenta uma série de ferramentas 

que facilitam e auxiliam o modelador na hora de modelar, possibilitando tanto a inserção 

de sua interpretação geológica quanto de viés. O manejo dessas ferramentas possibilita 

que o modelo seja tão interpretativo e detalhado quanto o modelo explícito. Um ponto a 

se ressaltar é que se a modelagem implícita for executada sem nenhuma preparação 

prévia dos dados e aplicação de ferramentas de controle relacionadas à interpretação do 
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modelador, a modelagem será feita possivelmente, com baixa coerência geológica, 

entretanto, honrando os dados. A modelagem implícita é rápida, eficiente e robusta na 

confecção do modelo geológico. 

 

O resultado da modelagem geológica probabilística permitiu avaliar 

adequadamente locais com maior probabilidade de ocorrência de mineralização, uma vez 

que, através de técnicas geoestatísticas e matemáticas, o resultado apresenta um baixo 

grau de enviesamento e pode ser visto como um guia de regiões de maior interesse. O 

resultado do modelo geológico probabilístico apresenta uma série vantagens, entre elas, 

a análise de risco entre os modelos determinísticos. Como ele é feito com base em 

krigagem de indicadoras, um interpolador que leva em consideração a continuidade da 

variável estudada, as continuidades encontradas no modelo representam espacialmente 

o fenômeno. Isto posto, pode-se evidenciar novas regiões de interesse que não foram 

anteriormente modeladas. Por outro lado, esse procedimento requer um conhecimento 

prévio do modelador em técnicas geoestatísticas, porém, uma vez dominadas, o 

resultado é obtido de forma relativamente rápida.  

 

6. CONCLUSÕES 

 

As metodologias abordadas neste trabalho para a modelagem geológica são 

atualmente as mais utilizadas pela indústria e se mostraram eficientes para tal. As 

diferenças entre volumes nos corpos foram de no máximo 12%, quando se compara o 

modelo explícito com o modelo implícito. Observando as variações locais entre os 

modelos, pode-se concluir que a falta de amostras impacta as três técnicas de 

modelagem diretamente, em especial a modelagem probabilística, que apresenta baixa 

intervenção direta na forma do modelo por parte do modelador. Por sua vez, a 

modelagem implícita apresenta elevada rapidez de realização e possui muitas 

ferramentas de controle de formas e limites do modelo o que resulta em eficiência na 

elaboração. A modelagem explícita é completa e robusta, entretanto a interpretação 
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manual demanda tempo, porém confere precisão e facilidade de inserir interpretações no 

modelo. 

As novas técnicas que surgem atualmente visam rapidez na modelagem sem 

perder qualidade. A automatização do modelo implícito depende da quantidade de 

amostras que são usadas, uma vez que se o número de amostras for alto a intervenção 

e interpretação do modelador fica cada vez menor, porque o algoritmo usado encontra 

mais informações e realiza as aproximações necessárias com menor interferência do 

modelador para gerar resultados com menor incerteza. Na modelagem explícita o 

modelador faz um trabalho completamente manual e interpretativo sessão a sessão e 

consegue fazer ajustes interpretativos em tempo real durante a modelagem, adicionando 

conhecimento geológico e, por vezes, viés. Já o modelo probabilístico, possui um número 

restrito de ferramentas que possibilitam localmente o ajuste do modelo. Os ajustes que 

podem ser feitos e que impactam de maneira relevante o modelo são ajustes no modelo 

teórico de variograma, nos parâmetros de vizinhança e/ou, de forma intensa, na 

probabilidade mínima definida para caracterizar um bloco como pertencente a 

determinada categoria. 

 Por mais que exista rapidez e maior facilidade de atualização do modelo implícito, 

as fases de pré e pós processamento dos dados e parametrização das ferramentas de 

ajuste podem demandar uma quantidade extensa de tempo e processamento, que é 

proporcional a complexidade do depósito. O uso dessas ferramentas é recomendado, 

uma vez que introduz o conhecimento e interpretações e impede que seja feito um 

modelo que honre amostras mas não tenha sentido geológico. 

O modelo probabilístico foi o mais rápido de ser realizado, mas demanda bagagem 

prévia em geoestatística. Esse tipo de modelo serve como um bom indicador de regiões 

propícias a presença de minério sendo um excelente guia prospectivo quando usado 

antes dos procedimentos de modelagem tradicionais e que demandam maior tempo.  
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