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graphicE, i.e., interpolation, deter¡uination of convex hull,
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automatic contouring, perspective projection and hidden line
elimination, are presentéd as a result of a study carried out in
order to outline a basic methodology for computer aided sråphical
displayinq of geologicaÌ data

The uee of multiquadric equations
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interpolation of scattered data in
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local ly applied to limited
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RESUHO

Esta díssertação apreEenta oE resultados de uma pesquisa

realizada para Í,e definir una ¡netodologia básicâ na obtenção
automática de representações 9ráficas espaciais em geologia. NeIã

as principais técnícae e cbnceitos rnatemáticos de computação
gráfica, quals sejam: interpolação, definição da área de

interesse, deterninaçåo da posiçåo de um ponto'em relação à áreå
de interesse, contorno automáticoi projeção e¡n perspectivå e

elíminåção de Linhas ocultas, são descritos e discutidos.
É proposto o uso de equações multiqr¡ádricas como método

local para interpolação de dados dispersos tanto em duas como em

três våriáveis independentes.
As aplicações da metodologià èpresentada foram feitas con os

dados de topografia e dados de anáIises qulmicas da região do

Complexo Alcalino de Ànitápolís, sC.
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CAFTTULO

INTRODUËãO

À interpretação de resultados obtidos en pesquisas geolóçicàs
é felta geralnente sobre perfis, plantas, mapas e blocos-diagrama.
Estas formas de representações gráficas de dados geológi.cos
perniten sempre o estudo das variaçõee e/av inter-relações
espåciaís dos parâ¡netros investiçados.

Nestas figurås pode-se representar tanto inforn¡açõee
qualitativas cono quàntitativas. Quändo oB dados forem de natureza
qualitativa, isto é, resultados de observações geológicas,
utiliza-se uma simbologia adequada para representá-1os. euando
quantitativog, reaultados de nedidas e/ou ânáIises como dados
estruturais, geoqufmicos, geoffsicoe, Eedinentoldgicos, entre
outros, poden ser repreeentadoe cob. ås maig dtversas formas
gráficas, dentre as quais a naig cor¡um é àtravés das curvas de

isovalores em nðpås de contorno. Além dos mapas de contorno, os
dados nunìéricos poden Erer representados em blocos-diagrama,
piantas e perfis. Essãa representações gráficas poden ser
programadås e obtidas no ccinputador conû gràndes vantagens, tais
cono: rapidez, precisåo e versati I idade, Entretanto, segundo
PETTINATI (1983), no Bråsil ainda nåo é uguaL a utilização de
co¡nputadorea pårà esse f in, pela existência de mão de obra
razoåvelrnente capacitada e de custo não muito elevado pðrå
processårnento manual , pe]à escapsez de equipamento,s especf f icol.J
para a produçâo de desenhos direta¡nente pelo computador, ben coüo
pela indisporribilidade de progrãnas .e eietemas adequados às
nêcessidådes das e¡npresâs usuáriãs. Dentre og fatores citados por
aquele autor, acreditã-Be que, atualmente, ao menos em Geologia,
gonente o últiuro tende a línitar a aplicação da computação qráfica
para a produção autonática de deeenhos.
. os proqramas de conputação, hoje dieponfveis comercialnente

para fins 9ráficos, a1ém de serem relativamente antigos, como SYMAP

(DOUGENICK & SHEEHÀIÍ 1975) e SURPÀCE II (sAl{PsoN L975), seralnente
não proporcíonam resultados satisfatórios a BeuB usuáriog, pela
falta de controle sobre og mesnoa. Por exenplo, o progra¡na SURFACE

II, apresenta sérios problemas, dentre os quais o principal é å

lntersecção das curvas de contorno, quando estås são suavizadå;.
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Além dieso, a sua execuçåo en computadores corû memória virtual
(atualnente a maioria) é ¡nuito. de¡norada, en razão da ineficiente
egtrutura de 'overlay' do prograrna, justanente planejada para
ocuÞÊ¡r o menor e€rpaço de meüória durante a lrua execuçåo (os
coroputadoree disponlveig na época não apresentavam memória
euficiente para cornportar todo o prograna de u¡na únlca vez). por
outro lado, aIén da indieponibilidade de programas para fins
gráficos en Geolo9ía, há també¡¡ a falta de conhecinento, f¡elo
geóIoqo, das técnicas e conceitos natemáticos de conputação
sráficâ, neceEsários ao desenvolvinento de progrânas de conputaçåo
segundo suðg necessidades especfficås.

As principåis técnicas e conceitos màtenáticoE apresentados e

discutidos no presente trabalho são:

. interpolação

. definiçåo da área de interesse

. deterninação dð posiçåo de um ponto em relàção à área de
interegee

. .contorno automát i co

. Projeçåo em per spect iva

. elininação de linhas ocultas

À interpolaçåo é, sen drlvida, a fase de nåior importåncia nà
obtenção de representaçõeÉ gráfícas etn con!¡utador, seja ela
empreqacla para regulårizår uma nalha de arnog tragern irregul.ar como

tambén para enriquecer u¡na nalha oriqinalnente regular para traçado
suave das curvas de contorno. Àssim, dada å importância da

interpolacåo en procedinentos gráficos, deu-se bastante ênfase na
apresentação e discussão dos principais nétodos exístentes em

Geolooiä, be¡a co¡no na f¡roposta de uma netodologia de um

interpolante de uso geral. O ¡nétodo ora proposto foi desiçnådo para
interpolaçåo de grandes conjuntos de dados, sem regtrições quanto
à variabilidade e distribuição dos nesmos no êspaço, Trðta-se de

una adaptação para nétodo local das equações multiquédricas para
interpolação de dados em superffcie. A interpolação con bage nas
equäções nultiquádricðs foi proÞosta originalDente por HÀRDY (1971)

cono método ç1obal.
À aplicação das principais formag de representações gráflcas

espaclais, apresentadas no presente trabalho, ser5o exemplificadas
co¡o dados de topografia da região da intrusão e tar¡bén con os dados
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de anáIises quf¡nicas de elementos naioree das rochae do Complexo
Alcalino de Ànitápolis. Con os primeiros bretende-se exernplificàr a
obtenção de mapas de contorno e bI ocos-d i agrana, que såo as fornas
de representaçåo gráfica quantitatíva e quål itàtiva,
regpect ivanente , mais utílizadaE para dadoe digtribuldos en área.
OE dådos de anál ises qufnicas seråo utilizados no mapeanento
trtdimensional da jazida, isto é, a representação gráfica da
variaç6o espaciðl ao longo da rnesna, através de perfis e plantãs.
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CAPTTI.!LO ?

T-IETODOLOGIA

As representaçõeg gráficas espaciais maiË conuns poden ser
obtidae conforne o fluxo de processamentoa apresentado na Figura 1.
Esse fluxograma. foi idealizado para desenho autonático das figuraË
esÞaciais a partír de uma nalha reçular de dadoe, seja ela bi ou

tridi¡nensíonal. Eeta decisão foi to¡nada após uma ¡¡esquisa
bibliosráfica que apontou o desenho automático ä pàrtir de malhaE

regulares como o mais indicado para obtençåfo de un melhor produto
final, em termos eFtéticos ben como às fåcilidades computåcionais
advindas da utilizacão dag mesmas. Porén, dificiluente as

investigaçöes geolóqicas resultam ern dados dietribuldos sobre u¡na

nalha regular, e sin distribufdos irregularnente na regiåo
pesquisada devido, principãImente, a problenas de vias de acesso.
Una êxceção seria, por exernplo, una ca¡npanha de sondagens planejada
nobre unä ¡¡alha regular i entretanto" o detalhamento de algumas

zonas aiìtmalas numa fase posterior da pesquisa, tornaria a malha

original irregular. Portanto, pode-se generalizar que será sempre

neceseário obter-Ëe uma malhar reÇu.la¡, â partir dos dados

origlnalnente distribuldos sobre urnâ rûalhà irregular. A

regularização dos dadog é feita através da interpolação, que é

urna técnica de ajuste de uma função ¡oatemática aog dados originais
para cálculo de valores em pontos não anostrados ou desconhecidos.

O contorno automático é a fase Beguinte à da interpolação e

permite obter auto¡nat i caüente mapae de contorno, perfis e plantas
en traçadores disitais ("nlotters"), a pärtir das informaçöes
contidas nas céluIab da nalha regular,

oE dados da nalhð regular podem ser projetados e¡n perspectiva,
permitindo, aséim, visualizá-1os eur três dinensõeE. Nesta fàse
obtém-se blocos-dlagräma, que perrûitem o estudo das inter-relações
eepaciais dos parånetros geológicos.

Neste capftulo gerá ãpregentada urna degcriçåo da netodologia
enpregada em cada uma das etapas do fluxo de procegsanentos para

obtençäo de representações qráflcas espacias e!û geologia.
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OADOS IRREG,
DISTRIBUIDOS

2 4rsN\.-'U
TNTERPOLAçÃO EM
OUAS VAR IAV E IS
INDqPENDENTES

FiffiEñFõfÃõño--ËM--I rn€s v¡n ía'vE rsI rru oepE¡¡oe¡rtes

M ÂLHA
REGUI-AR 2D

MALHA
REGULAR 3D

coNroRNo I I cnoleçÃo "
autounîrco | | pEnspecrrva CON TOR NO

aUtOÀ¿dr t c o

MAPÀS DE
CONTORNO

BLOCOS
D¡r1GRA[,lA

PE R Frs I I ,ror.o.

Figuro ì : Fluxo de processomentos þoro oblençõo de represenioções grcíficos
espociois em geolog io

T\tTERPÖLAGñO

Negta fase do processamento a interpolação é feita para Ê,e

determinar os valores da variávei dependente sobre os nós de uma

nalha regular, a pàrtir dos dados observados que, ern geral,
eståo irregularmente distribufdos. Nesse sentído, a

interpolação é efetuada para regular.izar a nalha de pontos,
pois a diEtribuição inicial era irregular. A interpolação pode

tanbé¡n ser utilízada para enriguecer a malhä original, caso
os dados ja estejan regularnente distribuldos, interpolando-se os
os valores intermediárioE à anoetragem i.nicial para nelhorar
traçado dag curvas de contorno. No presente trabalho utiliza-se do
termo interpolação, tanto para definir o processo pelo quàl é

deter¡oinado o valor de una funçåo (de terni nfst i ca) dentro do
do¡nfnio doe pontos de dados deeta, be¡n cono para ae egtimar o valor
de u¡na funçåo aleatória dentro ou fora do do¡nlnio dos pontos de
dados amost,rados.
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una outra definicâo inportante está relacíonada com a
dineneionalidade do probler¡a e o núnero de vàriáveis independentes.
AãBim, u¡na função em duas variáveis independenteE ten ¡,ua
repreeentação geo¡nétrica no eEpãço tridimensional R3, enquanto ur¡¡ê¡

funçåo definida en três våriáveis independentes é representada
geo¡netÈ i camente no eEpåço quadridi¡nensional R4. Desga for¡na uma
suÞerffcie tridimensional. representada no espaço R3 é interpolado
uað.ndo funções de duas variáveis independentes e uma Euperffcie
quadridimensional é int,erpolada com funções de três vàriáveiö
independentee.

O problena da interpolaçåo pðra constr:uçåo de superffcies
auåves, a partir dos pontos de dados dispersos, é encontrado
frequentenente em nuitas áreas de aplicações cientfficas, tais
cono: neteoroloqia, geogråfia, geologiâ e enqenharia (FRANKE "&
NTELSON t9e0).

Às funções de interpolåção Þodem' ser gubdivididas em duag
classee (HÀRBAUGH et al . 1977, MOORE 1972, ÀKIHj\ t978 e HOhTARTH

1983):
- funções slobais
- funçõeg locals

Às funções gtobais åproxixfiam de u¡na única vez todoB os dàClos

do måpa, permitindo-se interpolar o valor da função em qualquer
ponto dentro do domfnio . dos pontos originàis de dados. Seçundo
FRÀNKE (1982), a função qlobal é dependente di todos os pontos de
dados e a adição ou a retirada de un ponto de dado ou a ¡nudança
de uma das coordenadas de un ponto de dado irá propagar através do
donfnio da definição da função.

Já as funções locais são definidaE para pequenaE porções do
nåpa e assim, sucess ivannente , até cobrir toda a área do napa.
Conforne ERÀNKE (f982), a alteração de um ponto de dado irá afetar
sonente os pontos próximos do neano, dentro de alguma dada
dl stância.

Muitas vezes os nétodos locaie envolven o uso de ¡¡étodos
globais sobre pequenae porçðee, que eåo então compoetag para Ëe

obter un interpolante globaI definido gobre suportes locais
(FRANKE 1982).

Cada unå dessag funçõe6 de interpolaçåo pode ser
subd.¡vidi.dê en int.erpoladorec eaäto.s e êproxinados, Diz-ge que a

interpolação é exata quando o reslduo (diferenèa entre o valor
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comput¿do pela função de interpolação e o valor observado) é nulo
e ðproximada quando há reslduo.

À escolha do tipo de interpolador depende principal¡nente da

natureza dos dados, ben cono do tipo de mapa que se deseja obter.
Àssin, se op dados coletados estão com algum tipo de erro, tanto de

localização no canpo como de rûedida do parånetro, . é desejável
utilizar-se de interpolàdores aproxi¡nados que, ao pro¡ûover umâ

suavizaçåo nos dados, pode minimizar tais erros. Por outro lado, se
os dadog coletados estiverem I ivres de ertroE ou seguiren o

co¡nportamento de una função determinfstica e se o napa de contorno
for utilizàdo para cálculos (por exemplo: áreas e volumes) mais
precisos, deve-se utilizâr os interpoLadores exatos.

A malhà regular a duas dimensões é obtida por intert¡olação de

dädos distribufdos em área, enquanto a nàIha regular a três
dimensões é obtida a partir da interpolèção de dados distribufdos
no espaço. À mâIha regular a três diRensões é conposta por uma

eérie de outras a duàfi dimensões, digpostãs verticalmente (perfis)
ou horizontalmente (plantas) ou segundo as duas. Então a

interpolação dessas nalhas regulares b i d i ¡oens i ona i s , segundo

direções e nfveis pré-eepec i f i cadog (perfis e plantas) , é feitá
cons i deråndo-.se não somente os dados que caem sobre oB planos da¡
mesrmag, rnas tanbém os dados que càeü dentro de una zona de

influencia eru torno desses planos. Assim as funções cle interpolação
deven considerår a terceira variável independente (geralmente a

cotã) para o cálculo de plantas e/ou perfis que co¡npõen ¿¡

¡nalha regular trid imensional
leoricånente, todas as

serian casos part i cul ares
ausente corno, por exe¡¡p I o ,

una, duas e t,rês variáveis
abåixo:

F=a+bX

F=a+bX+cy

F=a+bX+cY+dZ (3)

A eguação (l) representa uma reta
guperffcie plana en área, enquänto ð

funcOes a duas variáveis independentes
das neanag a tÈês, colo uma del.ae

un polin6mio que pode eer definido a

independente.s , confor¡ne as equaçõ€s

no plano, a equação (?) una
(3) uma hipersuperffcie no

(r)

QI



fórnula que

08

repr:eaenteespaço. Agora, pode-se mostrar urnà única
as três equações:

m m-i m-i-:i
F = x x x c....Xa-yl.zK

i=O j=0 k=0 1JK

Por exe¡oplor Þåra o caso de u¡ûa reta no

F = coooxovozo * .rooxlvozo

ou

(4)

plano, tem-se:

F=c'+clx (6)
que é e:{atånente o polinômio da equação (1),
cotro Eerá demonstrado a seguir, quaE e todas as funçõeg de

interpolação en duas variáveis independenteg permitem a expansão
pêrä o càso a três variáveis independêntes, excetuando-se aquelas
funçõeB de interpotação que usam redes triançularizadas de dados
(ÀK ll'lÀ 1978, PËTTINATI 1983) , onde a inclusão de ¡nais unra variável
independente tornaria o processo extremamente conplexo e

conput¿¡c i onà lxûente caro, pois a trianqulação no plano já é

un procedinento complexo e baetante demorado em ternog de te¡¡po
de conputação.

Neste lten pretende-se expor os principais métodos atualmente
enpregados na interÞolação de malhas regulares, bem como descrever
a netodologia proposÈa no presente trabalho.

A notação a ser utilizada para designar as variáveis é a

geguinte ¡

X é a variável independente que representa a coordenada leste
oeete;

y é a variável independente que representa a coordenada norte
sul;

Z é a variável independente que representa a cota¡

F é a variável dependente (pode rebresentar, por exemplo,

dadog gedi¡nentoló9icoa, geoqufmicos, geoffsicos' etc).

À orige¡n do sistena de coordenädas é o canto inferior
esquerdo, .conforne o de¡nonstrado na Figura 2.

(5)
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Y (nort.-3ul)

X ( leste-oeste I

Figuro 2 : S¡slemo de coordenodos geogróficos

l-t l.letúdol09 i a corrente

Da Iiteratura consultãdð foran selecionàdos oEt nétodos de
interpotaçåo maig usuais e¡n geolo9ia, quais sejanr funçöes
polinoniais, eguações mutiquádnicas, ponderação pelo inverso da
distâncÍa, triançulação e krigagen. Oe dois primeiros são métodog
globais de interpoläção, enquanto os três últi¡¡os são nétodos
locais.

A descrição desses métodos será feita sobre funções de duas
variáveis independentes, tendo em vista que quase todos os métodos
aqui descritos pernitem expansåo para três variáveis independer¡teg
acrescentando-se o ter¡oo correspodente à terceira variável.

1-l-i Func-des pol, inomiais

Às funções polinomiais pode¡n descrevêr aproxinadamente o
co¡nportamento .de uma guperffcie qualquer, seja ela topográfica,
geoIó9ica, geoflsica, etc.

Inicial¡nente, os polin6nios bivariadoE foran utilizados en
geologia para ajuste de superffcies de tendência. NesÊe sentido, os
polinômios utilizados são de baixo grau (geralmente t ð 8) e serven
parð estudo da tendência de variação regional de un deterninado
partnetro geológico. Àseim, påra estudoB de tendência de variação,
o ajuste de superffcies polinoniais pode Eer entendido cono una
regressão linear múltipla de u¡¡a variável dependente eu função de
duas variáveis independentes.
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Polinônios bivariados de alto grau (maiores gue I0) poden ser
utilizados seja parð degcrever euperffcies mais complexas, seja
para produzir ajuates mais refínados de una superffcie.
?eoricamente, é possfvel proceder-se ao ajuste de superffctes de
graus sucessivaneáte elevadog desde que o número de coeftcientes do
polinônio Eeja menor que o núroero de pontoe de dadoe. À Figura 3
nostra un exenplo de como o aunento do grau do polinônio melhora o
ajucte à euperffcie original dô dados.

Mopo de Anomolio Bougue. 
superlíc¡e de 

.139 grou

' l¡l.rvolo .ñ1.. curro. . 1onool¡

+ ++ Etxo 00 aLTo GRAvrÍErRrco .. . EslÂq6Ës ontvtuÉtnrces

Figuro 3 : Mopo de onomolio Bouguer e três superfícies polinomiois
de olto grou (COONS elol., ì967 opud DOBRIN, 198ì ).

A fór¡nula geral de un polinômio bivariado de grau n
m m-i

F = ¡ ¡ c..,.Xt.yl
i=O j=O rr (7',)

Superficie de ì09 grou

É:
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onde: F é a variável dependente;
¡n é o grðu do pol inô¡îio ¡

c. são os coeficientes do polintnio;ij
Y é a coordenàda norte sul t

X é a coordenada leste oeste.

O número de coeficientes de um polinûnrio bivariado de grau
dado por:

nc - (m+1) - (m+2) /2

é o número de coeficientes;
é o grau do polinônio.

Por exenplo un pol.inônio de qrau 2, a partir da expansäo da
equaçåo (7), tem a seguinte forÍta:

(8)

onde: nc
m

u ; Ç00 * "01Y 
n "orY' * "10x 

+ crfxY + c2ox2
\'

Àgrupåndo-se os termos do mesmo grau obtén-se:

F = c00 * .10X * .OIy + c 2Ox2 + ctÌXy +c'2y2

(9)

(r0)

que é a forrüa mais usual de representaçåo, porque dá idéia urelhor
da expansão dos termos de graus mais baixoe para obtençãö dos
termoE de graus mais elevados.

Os coeficientes de u¡û i¡oI inômio såo determinados pela
resolução de urn sistema de equações ,lineares, que satisfaz o
critério dos nfninos quadrados, ou sejè, o polinônio ajustado será
tal que a sonatória das diferençag ao quadraáo entre og valores
co¡nputados e os valores observados será a rnfnima posslvel. por isso
as superffcies polinomiais gão tanbém cha¡nadas de superffcies dos
mf ni¡rios quadrados .

O siste¡nà de equaçöes lineares, ou també¡r sistena nornal de
equações, pðra o cálculo do polinônio da equaç:lo (f0) tem a
seguinte forna natricial :



t2

N 
'X 

XY

¡x tx2 ¡xy
xY XXY î,y2
tx2 ¡x3 ,x2y'
xxy ,x2" ,*"2
,"2 ,xy2 ,"3

tx2 ¿xY ,r2
,x3 ,x2y ,*"2
,*2" ,xy2 ¡y3
xx4 ,*3" ,*2t
,*3y ¡x2y2 ¡x"3
,*2y2 ,xy3 ,"4 ïil li*l

(r1)

À matriz à esquerda da equação (Il) é chamada nåtriz dos
produtos escålares e o vetor que a ¡nultiplica é o vetor dos
coèflcientes.

O vetor C, vetor dos coeficientes, é a única incdgnita desse
sistena e pode ser obtido a partir da resoluçåo do nes¡no, por
exemplo, àtråvés do método de eliminação de càuss (DoRN &.MccRAcKEN
1978). o cálculo do vetor c que deternina a for¡na do polinômio,
através da equaçåo (1I), iluetra como a retiracia ou ädiçåo de um
rlnico dado irá se propaqar por todo o sistema, cono foi çitado por
FRÀNKE (1982).

O ajuste de superffcies polinomiais de baixo grau, para
estudos'de tendência de variação, é conhecido exn geologia como
análiEe de superffcies de tendência. Esta análisê, no sentido
clássico, pressupõe o ajuste de polinômios da forna da equacåo (7),
considerando todos os ternos da ¡nesna. Entretånto, segundo crÀNNrNï
& FERNANDES (1984), nuitas das variáveis independentee, ternos
polinoniàis erß X e Y, podem ser mais correlacionáveis entre si que
entre as mesnas e a variável dependente. Isto permitiria a
elinin¡çåo de alguns termos polinorniais, já que poderiam ser
expressosr como coübinações lineares de outros. crANNrNr s. FERNANDES
(1984) sugeren å àplicação da técnica de regressão múltipta
"stepúttse"r Þara ajuste de superffcies de tendência onde, através
de critérios de correlação e tolerância, procura-se eliminar
ðqueles terno¡ nåo sisntficativos dos polinômios que degcreve¡n
nunericamente a superffcie de tendência.

À tdcnica clássica de análise de superffcies de tendêncta é
feita no sentido de umä regressão polino¡nial, através do ajuste de
polinômiog de graus eucesgivanente elevados até encontrar un que
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produzð un ajuste ótinro. o grau de ajuste ótino pode tanto ser
definido em¡¡irica¡nente pelo pesquisador cono estatisticamente,
através da análise de variância e teste F.

À análise de variåncia é feita separando_se da väri&ncia
total (VTO) , a vàriåncið exÞlicada (vEX) pela funçåo e a variância
nåo explicåda (VNE.), devido aos resfduos alêatórios, O euadro I, 4
seguir' nostra a seqüência do cálculo das variânciãB explicada e
não explicada, ben como do número F,

SOMÀ DE
QUÀDRADOS

ï ;;;;-;;
I vÀRrÀçÃo

t----------
I vEX

I vlu

1-::: -

_)
x (Fc. - F)'

I
¡(FC, - F.)

1_1r(F - F )

2

2

nc-l
n-nc
n-I

QUADRÀDO
MÉDTO

VEX,/ (nc-I )

VNE,/ (n-nc)

;;;;;; ; ï

+
VEX,z (nc-I ) 

|

::.:1
onde:

O núnero F ässim calculado no teste de hi póteses :

F

FC
i

F.i
nc
n

QUÀDRO I - Análise de Variância

é a média dos valores de F obeervados;
é o valor de F. co¡nputðdo peÌå função nc¡ ponto i;
é o valor de F observådo no ponto i;
é o nú¡nero de coeficientes do polinô¡nio;

é o núnero de pontos observaclos.

ajuste eetatisticanente não siqnificativo
ajuste estat i st i cànente eignificativo

é,

H:
0

H:I

Se o valor do núnero F for naior que o valor de F crftico com
nc-I e n-nc araus de liberdade tonado nu¡qa tabela (vide, por
e8emplo, PERËIRÀ & BUSSÀB L976), rejeitâ-se a hipótese H e
aceita-se a hipóteae alternativa H_ Iato ¡¡ode eer vieualizado Ono

qráfico da função F da Fisura 4- I
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oce¡loçAo de Hr

Figuro 4 , Grcíf ico do distribuiçðo F poro o

lesle de h ípdleses.

QUanto rnaior for o valor do
crftico, nais significativo será o

Outros parâmetros estat fst icos
è pârtir das variâncias:

cD - vEX,/VTO

PSTQ - cD.100

CC - (cD lr/2

.lìúmero F en relaçäo ao de F

ajuste.
de ajuste podem ser calculados

(t)
(12')

(13)

(14 )

onde: CD é o coeficiente de determínação;
PSTQ é o porcento, da sorÀà total dos quðdrados;
cC é o coeficiente de correlação.

Os doie pri¡neiros parâmetros mede¡n o ajuste propriãmente dito
da superffcie aos pontos originaie de dados, enquanto o rfltino
![ede apenaB a pórcentage¡n dos pontos que se correlacionam à
superffcie.

Alé¡n da análise de variåncia, o significado estàtfstico do
ajuste da superffcie de tendencta pode ser verificado atravég do
teste dos parâmetros obtidos para ð mesma com aqueles de

Zono de oceitoçôo de Ho
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distribuições aleatórias determinados por AMARAL (1926) -

AMARÀL (Lg76') determinou experirnentalmente os valores de
PSTQ' CC, e núnero F para distribuições aleatórias com

100, 300 e 1000 pontos, para superffcies de tendência de graus I a
8. Assim, para gue a superffcie calculada reflita uma verdacleira
tendência de variação, os parâmetros estatfsticos obtidos devem
ser sempre maiores que aqueles determinados por aquele autor para
dist,ribuições aleatórias, conforme as labelas I, 2 e 3.

TABETA 1 - Valores de porcento da .soma total dos quadrados parä
superf fcies de tendência aleatórias (AMAliÀL Lg76) --

Ng Pontos
Grau

100 300 I000

0,22 t 0,240,55 r 0,300,98 t 0,45
L ,44 t: O ,462,06 t 0,582,86 t 0,813,64 t 0,864,53 1 0,99

0,50 t 0,571,45 t 0,953,09 ! L,424,96 ! 2,27
7,LO L 2,329,L7 t 2,42

L2, L6 ! 2,86
14,92 1 3,00

2,L4 ! z,LL5,62 ! 3 ,279,58 t 4,0714,59 r 5,332L,68 t 6,5028,98 t 6,9936,55 ! 7,8046,39 t 6,44

lo
29,
?o
49
5o
69
79.
89

TÀBELA 2 - Valores de coefici.ente cle correlação para superffcies detendência aleatórias (ÀMARAL L976) .

t 000300r00
Nq Pontos

Grau

0,04 t 0,020,07 t 0,02
0, I0 t 0,020,L2 t O,O20,14 t 0,02
O,L7 ! O,Oz0,19 r 0,02
O,2L I 0,02

0,06 t 0,030,1I t 0,04, 0,L7 r 0,040,22 r 0,050,26 1 0,04
0,30 1 0,04'
0, 35 t 0,040,38 t 0,04

0,13 t 0,07o,23 t Q,O70,30 t 0,060,38 t 0,070,46 t 0,070,53 ! 0,o70,60 t 0,060,68 t 0,05

lo
)o
10
49.
s9
69
79,
89

TÀBELA 3 Val
ale

ores do númeroatórias (At'fARAt
superf fc I es de tendênciaF para

L976) .

Ng Pontos
Graus

100 300 1000

I,0B t L,231,85 1 0,99
2,46 t 1,14
2,BB t O,94
3,44 t 0,98
4, I0 t L,2O4,57 t I,L2
5,05 ! 1, 15

0 ,75 I 0,86
1,45 t 0,96
2,33 t I,12
3,01 t 1,483,58 r L,27
3,95 t I, 164,6I ! L,24
5,01 r I, 19

I,08 r I, l0I,9I t I, 18
2,44 ! L,222,99 + l'333,76; r,45
4,34 t 1,494,8L r I,685'46 t I,48

lo
29,
3o
4-o
50
69
79
89
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Para superffcies de alto grau, calcula-se apenas os parâmetros
estatfsticos de ajuste tais como: CD, pSTe e CC. Nesse casor o
único cuidado que sê deve tomar é quanto ao grau do polinômio,
onde o nrlmero de coeficientes deve aempre aer nenor que o núnero de
pontos.

O erro associado ao ajuste de superffcies polinoniais depende
tanto do nrlmero de pontos de dados cono do grau da funçåo, porque o
aumento do grau do polinômio implica no aurùer¡to do número de termos
do nesrmo e quando este número aproxima-se do número de pontos, o

ajuste tende a ser exato. Teoricamente quando o número de termos ou
coeficientes do polinômio for igual ao número de pontos de dados o
ajuste será de I00t; entretanto, nã prática, isto torna-se
impossfvel quando se trabalha com grandes conjuntos de dados.

À extensão das funções polinomiais para o caso a três
variáveis independentes é denominada hipersuperffcies de
tendência ou tambéur superffcies de tendência quadridimensionais.

À forma geral de uma hipersuperffcie de grau m, é dada pela
equação abaixo:

m m-i m-i-ip= x x i'...,.xi.vj.zk
i=0 j=0 k=0 lJK (15)

O ajuste de hipersuperffcies de tendência, bem como a análise
do sisnificado estatfstico do mesmo é feito exatamente da mesma

forna como da análise de superffcies de tendência.
Segundo HARBÀUGH & MERRIÀM (f968), a técnica da anáIise de

hipersuperffcies de tendência proporciona um método conveniente no
cálcul.o de hirrervolumeg e médias ponderadae espacialmente.

O hipervolune (HYVOL) é obtido calculando-se a integral
tripla def inida da função F(X,y,Z't ajustada:

z2v2x2
HYVOL =

A nédia
volume ffsico

I*, u*Å, u l^ F(XrY,Z)dZ (r6)

ponderada é obtida dividindo-se o hipervolume pelo
def inido pelas coordenadas (Xl,X2)X(YI ,Yz)N(ZL,ZZ) z

F = HyVoL/ (xz-xl) . (y2-y1)y( z2-Zr,) (L7¡.
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O sisnificado geométrico de hipervolumesr, bem como de médias
ponderadas espacialmente, pode 'ser visto na Figura 5, que mostra
como. tais valores podem ser obtidos quando uma, duas e três
variáveis independentes estão envolvidas.

uma média calcurada dessa naneira, ponderada espacialnente, é
mais siqnificativa que uma u¡édia aritmética convencional,
particularmente quando os pontos de dados eståo irreSularmente
distribufdos e contê¡n extremos. Uma apticaçåo sugerida é o cálculo
do valor da porosidade média de reservatórios de óleo em

calcários, onde oB valores obtidos por análise de testemunhos poden
ser altamente erráticos (HARBAUGH & MERRIAH I968).

I VARIAVEL
INDEPENDENTE

. F: f lx)

¿¡ea-aeallg-aallsyÀ
COMPRIMENTO DA LINHA

e v¡nrdvErs
I N DE PEN DEN TES

-Xr xz

r"tix,v)

voLUME ABArxo DA supenríc¡E
AREA ABAIXO DA SUPERFICIE

g vaRrdvrrs
INDEPE NDENTES

ARgÂ 
^8ÂtX0OA CURVA

X¡ ÁREA Á8^rXO
SUP€ RF¡C IE

f=f;

F:l(x,Y,z)

¡_ HIPERVOLUME DENTRO f,OBLOCO' VOLUT'IE DO ELOCO

NTO OA LINI'IÂ

1r"
lr, I (x tox

F: - '
xz - X't (Ya-Y¡l(Xa-xr)

Figuro 5 , Diogromos e equoções moslrondo o ccjlculo de médios ponderodos
espociolmenle poro umo, duos e irðs voricíveis independenles. ( segundo
HARBAUGH 8 MERRIAM, ]968)

l -l -Z Equaçöes mul t i quádr i cas

HARDY (I97f) suqere a aplicacão de equaçõea multisuádricas
para representação analftica da superffcie de um terreno, a partir
de um conjunto discreto de pontos de observação.

As equações multisuádricas proporcionam uma interpolação exata
e foi justamente pesquisada por aquele autor porque os mapas
aproximados por polinômios ou harmônicos de Fourier não
apresentavam precisão suficiente para fins de engenharia.

A hipótese básica da análise multiquádrica é que qualquer

ß¿ ßz
o' J'r, d' /*, l.(x,v,z )dx

I zz- ztl( v2 - v.¡) ( x2 - x1 )
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superffcie natenática suaver ê também quaLquer superffcie
arbitrária Buave (indefinida matematicamente), pode ser aproximada,
co¡n o grau de precisão dèsejado, através da soma de uma qrande
variedade de superffcies regulareg rratematicanente definidas,
particularnente de formag quádricas (HARDY Lg77).

Sequndo FRANKE (f982), o método das equações multiquádricas é
o mais inpressionante em termos de capacidade de atruste e suavidade
visual dentre os diversos métodos de interpotação por ele testados.

À forma geral de uma equação urultiquádrica' é como segue:
nr->

F =.!.,.rltxr-xl2 * (yi-y)2 + cft/z
f-=r

onde: c. é o coeficiente d¿ equação
IX. é a coordenada leste oeste
1Y é a coordenada nort,e sul doiX é a coordenada leste oeste

interpolado;

(r8)

Y é ð coordenada norte sul do ponto a ser interpolado;
F é o valor da variável dependente interpolada;
C é uma constante que irá definir os termos cla

superf f cie mul t.iquádrica.

Geometricamente, cada termo da superffcie nultisuádrica,
conforme a equaçåo (lB), representa um simples cone se o valor de c
for igual a zero ou uma hiberbolóide se o valor de c for igual a
uma conetante positiva. portanto å superffcie mul.tieuádrica é
representada por uma somatória d; cones simpres ou hiperbolóides,
dependendo do valor dado a C. Segundo HARDY (Lg7Z), essa somatória
te¡¡ sido bastante efetiva na repreaentação de vários tipos de
topografia.

O método das equações multisuádricas, de acordo com FRANKE
(f982) , é conpletamente estável com relaçåo a constante c,
egpecificada pelo pesquieador r ê dá resultados bastante
consi stentes

HARDy (1985) recomenda utilizar ou C igual a zero ou
a valores pequenos, porgue se esta constante for grande ocorrerá o
nau condicionamento do sistema de equações. Ainda conforme esse
autor, um bom valor de trabalho para c é igual a 0.6 vezes o
espaçamento entre os pontos dados

mul t iquádr i ca ;

do ponto i;
ponto i;

do ponto a srer
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Os coeficientes da equaçåo (fB) são obtidos através da
resolução de um sistema linear de equaçõee:

n.
B. = i ... [tx-.-xi)2 + (yj-yi l2 * c]t/z para i=I,n (r9). r. i=1 J L :

ou eÌn forrûã ¡¡atricíal, f,azendo aij = [txr-xr)2 * (yr-yi) 2 + c]r12 ,
ten-se:

tr2 """'
u22 t"""

an2 """' tr]lïl
[trr
l"rt

It",

(20)

À matriz à esquerda apresenta a diägonðl principal igual à
raiz quadrada da constànte C.

O sistema linear de equðções f20) pode ser tambérn resolvido
pelo método de eliminação de causs (DORN & MCCRACKEN lg7g). se a
constante C for igual a zero, deve-se proceder, antes, à permutà
de linþas pèra que, apds essa operação, nenhum elenento da diagonal
principål seja nulo. Este procedimento não alterã os valores dos
coeficientes.

U¡na solução mais eficiente para regolução do sistema de
equaçõea (20) com a diagonàl principal nula foi proposta Þor HÀRDY
(1985). Seguindo sua propoeição, a¡nboe os ladoa do sistema de
equações deve ser nultiplicado pela mðtriz dos elementos äij . Esta
nul.t.iplicação deíxa os eleraentos da diagonal principal iguais à
sona Ço¡ quadradoe dos elenentos da linha ê, portanto, Livres de
zeros. A6sirn, após esta operação, o sistema pode ser resolvido
normalmente pelo rnétodo de elininação de causs-

À principal limitação aqui é a dimengåo dos sistema, porque
é senpre igua.l ao número de pontos. por exemplo, para l0O pontos
de dàdos, deve-se calcular l0O coefícientes a partir da resolução
de un sistenð con igual nrlmero de equações, Assiü, à medida que o
ntlnero de pontos aunenta, deve-se regolver siste¡nas llneares cada
vez ¡naiores, enbora teoricarnente seja possfvel resolver sistenas
maioreg que o linite de arrnazenðmento de uma matriz em co¡nputador
(65.535 elenentos no computador BURROUGHS 86900), utiLizando-se de
partições sucessivas para sistemas menores (FÀDDEVA 1959) ¡

entretanto, nã prática, o tenpo de computação gerá muito grande,
tornando o procedirnento inviáve1.
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segundo BARNHILL (1983), a extensão do método das equ¿rções
multiquádricas para interpolação en t16s variáveis independentes
é direta, porque depende somente da medida das distÂncias.

' Nesse c¿¡so, cåda termo då equação multiquádrica serià
representado geometricamente por urnè série de eaferðs concêntricas
ao ponto de dado.

l-f..3 Foncleraçä<: pelo inversÉ cla d istänc ia

Segundo FRANKE (1982), o método de interpolação usando a
Þonderação pelo inverso da distância foi originalmente proposto por
SI{EPÀRD (1968) . A fórmula geral para interpolaçåo de um ponto com
pondcração pelo inverso da potência da <listância é:

nn
F = x F..Vl. / t w..-aa-ra=-L Ì=_L

onde: F é

F i. Í.r.t
Dí*
ponto
pé
né
Ponto

(21)

o valor interpolado;
é o valor observado no ponto i i

I/Dl - é o ponderador;

Ir*]-"1 
2*(ti-")2fr/2 - éadistância entre o

í e o ponto. a ser interÞolado;
a potência da distância;
o número de pontos dentro da vizinhança äo
a ser interpolado.

Nà equåçåo (21) , quando o ponto à ser inter:polado coincidir
com algum ponto i observado, faz-se simplesmente F - F.. Isto causa
o surgimênto de éreaa planas ao redor de cada ponto då controle.

Para evitar o surgimento de áreas planas em torno dos pontos
de dados (devido åo fato das derivadas parciais de primeira ordem
5€ren nulès em cada ponto de dado), foi sugerido por SHEPARD (1969)
a inclusão das informações acercð das derivadas na equação (21) .

Nesse caso a interpolaçåo é feita em dois estágios: onde nun
primeiro estágio são calculadas as projeções dos mergulhos ou
inclinaçöes dàs superffcies que pàssam pelos pontos de dados, sobre
o ponto a ser interpolado e, no segundo, calcula-se a média dessas
projeções, ponderadas pelo inverso da distância, como sendo o valor
interpolado. Esse é o método de interpolação måis utilizado hoje
parà fins de contorno autonático de ¡rapas de isovalores, inclusive
naqueles pacotes qráficos conercialmente disponlveis, tàis como:
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SYMAP (DOUGENICK & SHEEHAN 1975)
suRFÀcE Ir GRAPHICS SYSTEM (SÀMPSOM 1975)

o ponderador (lr. ) sendo igual ao inverso de una potênciä da
distâncía, faz com orrå o o.ro eeja grande pera ponto¡ Þróximob do
ponto a ser interpolado e pequeno para lrontos distantes.

À potência da distância tarûbém pode ser variadà de modo à dàr
naior ou tnenor peso parå os pontos próxi¡ros. Assitrl, guanto naior
for a potencia, nais forte será o ponderador, .como pode ser vieto
na Fisura 6.

Figuro 6 ' Funçöes de ponderoçôo pelo inverso de polêncio do
d islôncio, segundo SAMPSON (ì975)

O erro de interpolàção depende,
disttncia e do número de ponto's,
Figuras 7 e 8 respectivamente.

principalmenté, da potência da
como pode 'ser observado nas
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Funçõo de ponderoçõo

Figuro 7 , Erros de interpoloçõo (RMS); usondo g ponlos
vizinhos, porc diferonles funçOes de inléroolocôo.seoundo
DAVIS (1976, opud HARBAúGH el ot.r't972) .'

Número de ponlos usodo

Figuro I : Erros de inlerpoloçõo (RMS), poro núméros de
ponlos vizinhos voriciveis, usondo o funcõo de oonderocõo
!!-D_a), segundo DAVIS (ì976, opuo HÁnsAuòH er ot'. ,19771.
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Outro pasno importante guando se usà esse ¡nétodo de
interpolação é definir a vizinhança próxima en torno do ponto a
Erer interpolado. Eeta vizinhança pode ser deterninada de várioe
modoe: fixando-se o raio de influência, definindo o núnero de
pontos (n) ou o nrlmero de pontos por quadrante ou octante. No

ÞriReiro modo o núrûero de pontos (n) é variável, enquanto nos
outrosr dois o (n) é nàntido fixo.

- raio de influência: f,ixado o raio de influência, todos os
pontos que cÂen dentro dessa zona de influencia såo considerados na
interpolaçåo, conforue e><ernpl o esquemático mostrado na Figura g.

Figuro g , Esquemo moslrondo o jonelo circulor definido pelo
roio de influðncio em lrês posições sucessivos.

Geralmente o raio de influência é fixado Þelo pesquiEador de
maneira e¡npfrica, à pðrtir do. ¡napa de localização de pontos.
Entretanto, existeü Þelo nenos dois nétodosr parã se definir o raio
de influência. O primeiro deles, devido a SHEPÀRD (1968), leva en
consideração a dietribuiçåo das densidadee de pontos sobre a área
mapeadå e o raio de influência é calculado pela equação a seguir:

n = 0t/¡N)r/2 (22)
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onde: R é o raio de influência, de tal modo que, em nédia,
sete pontos c¿riåm dentro de un cfrculo definido por

. esse raio;
A é a área do maior pol fgono inscrito nos dados;
N é o nìfnero total de pontos.

O últino deles considera å correlação espacial dos dados e
deter¡nina o råio de influência igt¡a1 à anptitude definidå sobre o
variogräma dos dados (PETTINÀTr 1983). A amptitude é à distôncia
gue define a vizinhançà dentro da qual .os pontos såo considerados
corno dependentes.

Particular¡¡ente, esse processo de interpolação, fixando-se o
raio de influencia, pode ser entendido cono um processo de nédiâg
móveis bidimensionais, proporcionåndo uma suavização dos dados.
Quanto maior o raio, maior será a suavização dos dados, atenuando
os efeitos locais e realçando â tendênciã de variaçåo regional.

En geoflsica, principalnente en gravi¡ûettia e magnêto¡¡etria,
utiliza-se esse processo cono um filtro disital, cujoe coeficientes
são justamente os inversos da potência das distâncias, onde o råio
de influência é proporcional ao conprimento de onda que está se
fi Itrando.

- núrnero de pontos vizinhos mais próximos: nesse modo fixÀ-se
o núnero de pontos mais próxinos parà a interpolaçåo. Tipicanrente,
são utilizados de 4 até 16 pontog vizinhos (HOI\TARTH I9B3).

Deve-se tomar cuidado ao utilizar esse ¡nodo de interpolação,
pois esta será feita en quðlquer ponto do mäpa e utilizando pontos
alén da zona de influência, portanto sem muito significado. Un

outro problema desse tipo de procur¿¡ eurçe guando há ðgrupamento de
pontos próximos e todos estes são consi,derados simplesmente porque
sàtisfazem o critério dos vlzinhos mais próximos. Entretènto,
outros pontos, enbora nðis distantes que aqueles, deveria¡n ser
constderados para que ¿¡ interpolação fosse mais representativa em

área, co¡no pode ser verificado no desenho da Figurà 10. portanto,
deve*se utilizar esse modo de procura quando a distribuição dos
pontos em áreå for aproxinadänente aleatória.

- núxnero de pontos por guadrånte ou octante: quåndo a

distribuicão de pontog estiver preferenc i a Imente ao longo de linhas
ou entåo agrupados en porções localizadas do xûapa, deve-se utilizãr
esse ¡nodo para definição da vizi.nhança próxirna, porque ao definir
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Figuro ìO : Pesquiso dos I ponios vizinhàs mois prdximos,
segundo HARBAUGH et ol., .l977.

simplesnente o n¡fmero de vizinhoe mais próxinos, a amostragem pode
nã_o Eer Bignificetiva, devido ao tipo de distribuição de pontos,
codo foi mostrado por HARBÀUGH et ål . (Lg77r. .Segundo esses äut,ores
a procura por quadrante ou octante é feita dividindo-se a área eur

torno do ponto a ser interpolado, respectivamente em quåtro ou oito
setores, e pesquisando-se dentro de cada setor un ou dois pontos
eais próxinos. As Figuras Il e IZ apregentan, respect ivamente ,

exemplos de procura dos vizinhos nais próximos utittzàndo quadrante
e octante con oE ¡Deano€r dådoa da Figura lO. DesBaF figuras pode-ae
ver gue oE procedimentos de procur'a por quadrante ou octantê
proÞorcionan anostragens naie representativas em área.

À extensão do método de Shepard para o caso â tres variáveis
independentes é baetante utilizada en nineração para fins de
cálculo de regervas.
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Figuro ì l : Pesquiso dos vizinhos mois prdximos, tomondo 2pontos por quodronte, segundo HARBAUGH et ó1.,1977.

t"

| + il +

F¡guro l2 r Pesquiso dos vizinhos mois prdximos, tomondo l
ponlo por oclonte,segundo HARBAUGH et ot.,1977.
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t -í-4 IntrrFtrlacãtr enû redes tr iangular ¡:¿adas

À triangulação é o processo pelo qual o plàno Xy dos pontos
de dados é particionado en tritngulos, segundo alguna Iei de
formação.

Existen várias naneiràs de se efetuar a triangulãção, porém

aquela denoninada de Delaunay, conforne PETTINATI (1983), é a mais
aceita. Segundo esse autor, ä triançulação é feita a partir da

"Divisão de Dirichlet", onde en torno de cada ponto é construfdo
un polfgono convexo, de tat nodo que dois' polfçonos contfquos
possua¡n erù co¡nun urua única aregta, que é eqüidistante dos pontos
internos aos referidos pol.fgonos, corno pode ser obËervado na Figura
13.

Figuro ì3 : A divisõo de DIRICHLET, segundo PETTINATI (1983) .

Aindå conforme o nesno autor, todos os pontos contfguoe são

então unidos por segmentos de retas, dando orige¡R å uma nalha
triangularizada, que é conhecidå como 'Trianqulação de DeIåunày"
(Fisura 14).

Àssin, apóB a obtençåo da natha triangular dos dados, a

interpolação de un ponto qualquer é feita dentro do donfnio'da

,
t
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Figuro 14: A trionguloçõo de DELAUNAY, segundo PETTINATI (1983)'

célula triangular a que pertence o nesno, usando funções
matenáticas espècf f icas

Segundo a I i teratura
basicamente, três métodos sue
céluIas tr i angul ereB.
. o prineiro deles é o nais eimples, porque ajusta um Plano em

cada tritngulo, usando as i.4fornações dos três vértices, e faz-se
u¡na interpolaçåo linear (BENGTSSoN & NoRDBECK 1964, WÀTsoN I982r.

o segundo Já é mai.g r'ef inado e¡n relação ao anterior e a

interpolação é feita a partir do célculo de ponderadores

ageociados a cada vértice do triânqulo (MCLÀIN 1976' FRANKE t"

NIELSoN 1980, GOLD et al. I977). No cálcrrlo desses ponderadores

eståo implfcitas condições que garantem suavidade e continuidade
lateral nos triångulos vizinhos. Na Figurð 15' te¡n-se una

conparação das superflcies obtidas para un nesno cor¡junto de dados

usando os dois métodos descritos anteriormente.
o último ¡nétodo faz a interpolação a partir do ajuste de una

superffcie de grau 5 em cådå triângulo (ÀXIMÀ 1978, PETTINÀTI

I9S3). Corno un polinônio de grau 5 te¡o 2l coeficientes, enquanto o

triânçulo fornece åpenac tres infornações, f ica¡o restando l8

consultada, f ora¡n encontrados,
per¡aite¡u fazer a interpolação en
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Figuro l5 , Superfícies obt¡dos pelo milodo dos ponderodores (o)
e por inlerpoloçõo lineor (b), conforme McLAIN ( 1976).

informações adicionàis, para que o sistema postnð ser resolvido-
AKIMÀ (197S) propô3 o cálcuIo das derivadas parciais de

prineirâ e. S.eçunda ordens nòs vértices do triEnsulo e as derivadas
norrn¿¡i s em cada um don lados do triânqulo.

- para cada vértice: derivadas parciais de primeira ordem

(dFldxedF,/dY);
derivadas parciais de sequnda orden

@2r/ax2, d2t/dv2 e d2n,/dxdv) .

- para cada lado: derivada normal (dF,/dN) ..

que perfazen as 18 condiçöes necessárias para a resolução do

EiStemä. Estae l8 condições adicionais garante¡n a suavidade e a

continuidade da euperffcie ajustada.
o desenpenho dôste último nétodo, . sequndo FRANKE (L982),

depende, principalmente, das estilîativas das derivadas parciais.
Conf orme eE ¡te rnestno autor, o algoritnro de . Akina é o nais rápido
por ele testadô, mas dá resultàdos ruins en alguns casgs' devido'
geràl¡nente, às estimativas tambénn ruins das derivadas parciais e'

ålgunûas vezeE, devido a tritngulos longos e afinados da ¡nalha

triangul ar i zada .

segundoAKIMA(1978),estenétododevesêraplicadogomente
quando os' valores de F foren precisos ou quando os erron porventura
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exictentes sejan neqliqenciáveis, porque a interpolação é exata
(não há suavização de dados).

. Ëmborã a j.nterpolåçåo em redes f,.riangularizadas seja Iocal, à
triançulação dos dados é feita de uma única vez e envolvendo
todos og pontos de dados . Assim, a retirada ou a adição de um

único ponto de dado poderá inftuir no desenho final da rede de
triânquloe e, ionseqüentemente , no resultado da inte¡:poIação,

Este método tanbé¡¡ é expanslvel para interÞolação em três
variáveis inclependentes. Nesse cèso a interpolação é feita
dentro de tetraedros ao invés de triânqulos, como no caso a duas
variáveie independentes.

O método prlrð i¡rterpolação usando a triançul_ação em trôs
variáveis indeÞendentes foi pesquisada por BARNHILL (I9S3) e ao
que pðrece é feita da nesma forma como aquele proposto
por ÀKIMA (1978), parä interpolação de dados irregularmente
distribufdos em duas variáveis independentes, ou .sejè, 

è

triançJuIação no espaço gera tetraedros, dentro dos quais g feita a

interpolaçâo a partir das estinativas das derivädas parciais.
Segundo BARNHILL (f983), alguns problemas oco¡:rem na triangulação
dos dados, onde a expansão ,do cðso a duas para três variáveis
indepenrjentes nã.o é tão ei.mples.

En termos computacionais, o algoritmo deve ser bastante
conplexo e exigi¡rdo tàmbém grande espaço då menória p.trð
ãrnazenamento dos vérticeg de todos os triârrguLos, limitando assim
ò número de pontos de dados iniciais.

t-t-5 Kr igaseni

O termo krigabem é derivaclo do nome de.DANIEL c. KRfcE, que
foi o tr¡ioneiro a introduzir o uso de médias móveis Þara evitar a

superestimaçåo sistemática de reservas em mineraçåo (DELFINER &

DELHoMME 1975) . À base conceitual dà krigagem está fun<Jamentàda na
Teoria das Variáveis negionèIizaclas, que foi formalizada por
MATI{ERON (L97I) , a partir dos estudos práticos desenvolvidos por
DANIEL G. KRIGE no cálculo de reservas nas ¡ninas de ouro do Rancl na
África do Sul ,

A aplicação då leoria das Variáveis Regionalizadae para
estinação de depósitos minerais recebe o nome de Geoestatfstica
(MÀTHERON 197I).
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o cálculo do teor médio parå um bloco cla jazida, a pårtir dos
dados de teores obtidos nas anostr"ås colet.rdas ao Iongo dos furos
de sondagen, é uu problena de estimação. À krigagem é um nétodo
geoestètfstico de estimação que usa ès informações dos Þontos
vizinhos, considerando nåo sonente os valores de teor, nas t.änbém a
po,giç¿ío espaciaL relativa dos mesnos.

Segundo BROOKER (f979), êB técnicas de esti(ação
qeocstatfsticas, baseadas no estudÕ da våríåbiliclade espaciãI cjo
corpo de ¡rinério àtrðvés do sremi*varioqra¡na, såo superioreB porque
fier¡nitem o cáLculo do erro ðssociado às estimativas, chânrado
vari¿Incia de estinação. Àinda conforme o ne5mo âutor, a krigagem é
o procedinento que permite calculår os ponderadores pãra una dacla
confiqur¿rçåo (bIoco a disposição <jas amostrag no espðço), com
mfni$à vari&ncia de est imaçåo,

Os conceitos básicos de Gec¡statfstica, necessários ao
deselrvolvime¡tto da krigaqen, encontram*se no Apêndice l-

A kriqaçem, originalmente desenvolvida Þara fins de estiuraçåo
de. reservas, pode também ser utilizada na ínterpolaçåo de malhas
regulares pðfa fins de cor¡torno àutomático, conforme algumas
apl icèções åpresentadas por: DELI.'INER & DËLI,IOMME l9ZS, SA.MpsoN

1975, BURGUËSS S. l.Ilì¡lSîËR I98Oa e b. Neste f tem desenvolve-se os
aspectos teóricos da krigageur que é aplicada a fenônenos
estacioná¡ios. Para fenôn¡enoe n5o estacionários e, Þortanto, que
apr:esentam umå certa tendê¡rcia (deriva) apIíca-ge a krigagem
univerea!, onde è comÞonente da tendôncia é removida àtravés do
äjuste de u¡na furição polínorníat c, çeralmente de baixo grau, orr

resfduoÈr såo t-ratados de mar¡eira semelhånte à da krigaqem, OLEÀ
(1975) e Ii¡ËBSTIIR & BURGUESS (1980) trata¡n es.pecif icanente <ja

krigagen universàl aplicada a problenas de interpolðçåo de
suÞerf fci es.

Àssim, a krigagem pode ser utilizada para É,e estimar o *ruiot
desconhecido Zv , sobre o nó de uma målhð regular, a pàrtir um

conjunto de n Þontos dados [z(x'l ),Í=I,n] , vizinhos ao nó.*'
O estimàdor Zv , âssociado a cada nó <ta ¡nalha regular a ser

interpolada, é obtido como umà coßbinação Iinear dos n pontos de
dados, conforne fórxnula a nequir3

*l)
Z = I À.Zlx.)v - a Ì'I=-L

(23)
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O objetívo da krigaçem é obter o estimador Ài , tal que seja
nelhor estiüado): Iinear não enviesädo-

'Assím, para que' egse estir¿tador não seja enviesado, basta
gðrantir que:

l' *lEIZ-z l= t-l-L"v"vJ 124)

esta reLação impôe que as duas nédias sejan iguais:

nlz I= tlr*l'-["vl "L-v] (25)

fazettdo nlz ] = m e tendo que:
L vl

r *t r n I n tnlz-l = nlr ¡,-z(x.)l = r À.nlzrx.)l"["vl "]ilr"i-'-'i'.1 ilr"i'-["'^t,j (26)

n
nlz"l = m t t. Q7',

L vJ i=I r

Assim, â condição de rrão enviesamento do estinador Z* fica:
nv
.o-ní - r (28)

Como todà estimðçåo, a krigaqem procura fazer estimações com

nfnima var i Anci a.
A vari&ncia de esti[ìaçåo ou variânc j.a de l<rigaqem é dada pela

fórmula (29), a seguir:

)l*1toi = El (z -z \'l-E - ['-v "v'J (29)

Expandindo ð variâncið de estinração, tern-se:

t ) * *1oi = nQ:_) - 2E(2._z:_) + E(z^¿) (30).ri v v v' -'-v '

Sendo conhecida a estimativa de um valor médio sobre un
donfnio V, conforme relação a seçuir:

E (zv) = *lu, ,",u" (3r)

a equação (30) torna-se:
âr

"í = þ/ u"/ n[ztxt,("'l ¿x'-rJ^,*;/uax/ ulzt*tz{x')] ax,+
o

+¡¡À- À"J.. rax I n l16tz(x,ll a*' (32)
0þ d fjvdvBJro Jrß t' ,J
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Dentro do sinal de integraçåo mais interno, o teruo
pode ser referido en termos da covariância:

'Ir))' E lz(x)Z(xr)l = C(h) 4 ¡i = ç(¡ç-;ç') + m'I.J

E 
[z'(x) 

z (x' 
I

Substituindo-se (33) em (32) te¡q-se:

&, = 4 t ¿" t c (x-x, ) dx,+¡n2-2)jÀ + I dx / c (x-x, ) ¿x,-zrn2+o v"Jv Jv 3 ourolv ,.,,

¡¡À À- I /ox/ c(x-x')ax'+þaBdFvdvßJvoJvß'
Fazendo:

(33)

(34)

e {v,v¡ = LI ¿"I c(x-x')dx' (3s)
tfJv rv

-]'l'Ic(v,vu) = *Jfl"",x-x')<1x' (36)
c

õ(v^.,v") = +. / ax/ c(x-x')¿x' (37)0' þ totß J.,.ro J '',ru 
'

Substituindo-se (35) , (36) e (37) ern (34) , teur-se a variância
de estinacão como:

( 38)

O significado de cada um dos termos C da equação (38) pode ser
melhor entendido ãtravés dä Fiqura 16.

Assin, Etv,v) é o valor méclio da função covariância entre
todos os parefr de pontos dentro do volunte v; !(V,vo ) é o valor
¡rédio da funçåo covariância entre uma amostra vo e todo o volume V,
assím calculad.r para todas as å[rostras e C(vo, vg) é o valor nédio
dà funçåo covârÍånciÀ entre todos os påres possfveis de amostras vo
e vß

O objetivo da krigagen é buscâr a melhor estimação, ou seja,
encontrar o conjunto de ponderadores, con mfni¡na variânciè de
eetí¡aaçåo ou de krigagenr. lrata-se, portanto, de en¿ontràr o mfnino
da função variância de estimação - equação (38). Entretanto, como

tal função tem n variáveis, o ponto nfnimo poderá ser deter¡ninado
äpós apl.icação da técnica dos n¡ultiplicadores de Lðgrånge
(CONVERSE L97O), conforme colocação do proble¡¡a'a seguir:



34

- minimizar å funçãÖ:

õ1v,v¡ - 2rl*õ{v,vo) + 
ÆÈÀoÀßc(vo,vß)

- restrito a:

( 39)

xÀ =t ou xÀ -1=0 (40)
,d-0

o'=J- (! =l-

C(vn,yp)

Amoslro V/B

c (v,v )

Figuro l6 : Significodo dos termos do equoçõo (38),
BROOKER(1979) .

Formð-se o langrançiano:

L(t1.,À2,...rÀnrrr ) = C(v,v) - 2r).ûõ(V,vo) + tEÀûÀßc(vo,vß) -

- 2u(&Ào-1) 
(41)



35

onde; L ( 
^L,ì'2,...Àn' 

u ) é o Iagrangiano;
ué o multiplicador-.dê Laqranoe,

. Fazendo cada uma das n derivadas parciaie ðL /¿ X iquais a

zero, tem-se n equaçõeã (42) e fazendo dL /du igual a zero, tem-se
(43):

Äs equäçõeË (42) e (43) constitue¡u as equações de krisagen ou

sistena de krigagtrm, de äcordo com JOURNËL & HUIJBnEGTS (1978).
A resolução do sistemä de equações leva ð determ.inðção dos

ponderadores ( À1,À2¡ ,.. ).n ) , sujeitos à condiçåo 9* nåo
enviesamento (43) , que minimi-zam a variânciâ de estirnação o¡

Substituindo-se a equâção (42) èm (38), tem-se a variância de

krlgagem escritð da sequinte forma:

n
I ÀpC(v^,ye) - u = C(v-,,V) para a=l,nô-1 Þ(ÌÞ o.Þ-r

n

.)_n
of.= C(v,v) +u- r À-õ(v,v)
" cr=l 0 .,'

n
r ¡Ry (v-,vn) + u = l(vr,v)

3=l Þ u Þ (

Nessea termoB, a variância de krigage¡n torna-se:

,h
o; = ¡ l^.t(v^.,v) + u - t(v,v)

d=J-

(42)

(43 )

(44)

(4s )

(46)

O sistemå de equações (42) tambén¡ Ë.cde sêr escrito enû termos
då função semi-variograma, visto que esta e a função covariância
estão relacionadas conforme a equação (À - 9).

para c=Irn

o desenpenho da krigagem depende fundamentalmentê do cálculo
dos ternos c ou Y e, conseqüentefiente , do ajuste do rnodelo teórico
aos dado.s. Tendo-se os parâmetros do varioqrama, os valores d ou y

podem ser encontrados ou em tabelas precalculadas pàrè determinadas
geometrias ou entåo calculados atråvés do método de Gauss-cauclìy
(JOURNUL & SUIJBREGTS I97B). O maíor problena' portanto' é o

ajuste do modelo tedrico aos dados, que é bastante subjetivo. Àlém

disso o núÌûero de pontos de dados é, geralmente, ¡ûuito pequeno

pðra u¡na estimação confíável do variograma' principal¡oente para
espåçamentos maioreF.
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f. - Ê Het odol og i a proptrrit a

A pesquisâ da metodologia cofrente em interpolêção motivou o
autÕr a estudàr um ¡nétodo de ir¡ter!¡o1ação geral Þara dados
eeolóçicos, que n&o apresentasse os inconvenientes dos métodos
descritos no ften ânterior, conforüe resumo no euadro 2.

-::::;*låir Ë!¡,J--¡:!iTiiT¡Ei!a:-----l
(Tendê4cia de I Número de Þontos Ivàr¡açao) I I------+---- ------+
Exata | "u^u.o 

de pontos 
I

I------+---- ------+
surrvização I orurrroutrão dos II Poutos; I| áreès pL¿nae em II torno dos Þontos. I-=----+---- ------+Exata I Armazenamento I

lauxitiar; II distribuicão doe I

I pontos (interpolacão 
II pobre em trianoulos II longos e afinados) I------+---- ------+Ëgtimação I Estirnativa do model.olótima I dq var r.ograma; II qáLculq dos ternros I

------l-r--eY-9-------------l
QUÀDRO 2: Principais métodos de interpolação e suas restrições.

Às investigações geológicas (principal¡nente geoqufmicäs e

çeoffsicas) resultam sempre em um qrande número de amostras, que
e¡û geral, se encontram distribuldas irregularnente sobre a área
Fesquisada. E¡a råzão disso o interpolante de uso geral en seoLosia
não deve ter cono restrição o número de amostras e também a
distribuição das ne$mðs no esÞäço. Pàra se interpolar um grande
conjunto de pontos de dados, deve-se escoLher um nétorìo de
interpolação local; entretanto, todos os ¡rrétodos locais pesquisados
apresentaram sérios inconvenientes, tàis cono: áreas planas em

torno dos pontos de dådos quando se usà a ponderação pelo inverso
da distância; interpolação pobre em triângulos Iongos e afinados
quando se fàz a interpolação en redes triangularizàdas de dådo,s e

estinativa do ¡ûodelo do variograma quando se usa a krigagenr. Assiü,
ficariam restando os dois ¡nétodos qlob¿is, que poderiam ser
aplicados Iocal¡nente para pequenàs porções do mapa até cobrir a
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área total pesquisada.
MCLAIN (1974) suqere fazer å interpolação usando seís Þontos

vizinhos nais próxinos do ponto a ser interpolådo, ajustando-se uul
polinômio de grau.2 pelo método dos nfnirnos quadrados ponderados.
Esse método, segundo Í'RANKE (L977), elimina os sérios
inconvenientes apresentådog pelo rnétodo de gHEpÀRD (1969)., ou seja,
a estimação direta através da ponderação pelo inverso da distânci.a.

Umè outra possibi I idade seri¿ a apl icêçEo de equêçõeË
multiquádricas definidas påra úm pequeno nìfmero de
pontos de dados e aBÊim, sucessivamente, até conpletãr o conjunto
de pontos de dados originais. Foi justamente esta possibili<lacJe a
pesquisada pelo autor no presente trabalho, visto que, além de
proporcionar uma interpolåção exata, o único inconveniente
apresentado por este método é o número de pontos de dados.

1-e-l De{:ir¡ icär¡ dar vizinha.nça e da cclnçitarrte:. ll para n
ajrrr;te local de r*quac'rj{:s rÍ¡r.rl t i quádr- icas. u-n r-l¡-rias

var i áve í s i¡¡depenrlerrter'rç

. Para se utilizar as equåções multíquádricas definidas sobr:e
suportes locais é necessár:io saber, inicialnente, a vizinhança
próxima ao Bonto a ser ínterpolado, que deve ser considerada pàra
Ere interpolar corretamente ou com mfnimo de erro. para se
interpolar usando Þolinômios Iocais, a vizinhançä é facilrnente
definida pelo número de coeficientes do polinûnio. No entðnto, como
não há ner¡huma indicação do núftero de pontos necessário à
interpolação Iocal ätravés de eqùaçðes multiquádricafr, procedeu-se
a urn estudo simulando a interpoläção us¿tndo desde 4 até 40
pontoe en incre¡nentos de 4. Esse estudo foi efetuado utilizando-se
5 superffcies nat ema t i carnente definidas, confoime o Quadro 3.

À fin de se evitar númerÕs Ruito pequenos, somou-se uma

constante (isual a 1) aos valores obticlos nas superflcies 52, S3,
S4 e S5. Ieto equivale a deslocar toda a superffcie påra uma altura
igual a esta constante do plano original.

Älém da definição dà vizinhança é preciso eaber tanbénn o
valor da constante C da equacão (18) , que poderia dar o rnelhor
ajuste, tanto global cono locaI. AsEir¡, a f irn de ge conhecer o

efeito dessa constante, todos os ajuetes foram feitoa Þarä cliversos
valores de C. Os valores escolhidos nesse estudô foram O, L,2,4,
I e 16 vezesr a distânciå urédia entre os pontos de dådos.



o ajuste

Para cada superffcie calculou-se os valores da nesmã em I00
pontos escolhidos aleatoriamente em cada um dos 100 quadrados de

Iado I do intervalo (0,I0) X (0,I0) . A Figura 7.7 , mostra a

distribuiçåo dos 100 pontos de dados utilizêdos no estudo.
Dessa fornar ÞdFä cada conjunto de dådos, procedeu-se ao

ajuste qlobal das equações nultiquádricas. Fâra se ðvåliar o ajuste
nediu-se um erro que ,se comete åo se estimär uma determinâda
superffcie a partir de um conjunto de dèdos aleatoriamente
digtribufdos no donfnio da nesma. Täl erro, aqui deno¡ninado erro de
estimação, foi medido entre os dados interpolðdos sobre una ¡nalha
regular de 10x10 nós, .com origen em (0,0) e abertura igual a I nog
dois eixos, con aqueles calculðdos pelà função. Parå a ¡nedida do
erro escolheu-se um fndice que não depende dog valores absolutos
da função. Esse fndice é chamado erro RMS ("Root Me,ìn Squàre") e

é calculado pela fdr¡nula a seguir:

r D r 121 r/2erro RMs (S) -{I/n r I (robs. - Fcoryr. )Æobs.t i=11 r- -r il J

ond.e: Fobs é o vðlor da funçåo do ponto i;iFconp. é o valor interpolado no ponto
I

.100 (8) @7)

local através de eguações multi
ra eimul ar
cas -ádri

------+Descricão da IEuperffcie I

;.;;.;"-;;"Ï ------t
col ina abruÞta Ielevando-se de umlplano I

;;;";"; ï
abruÞta que 52. I------t
Col inÀ lonsa e Iestreita. I.T
Sern clescr i cão . I

I

I

I

1.
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À Tabela 4, apresenta os errog RMS de estimativa obtidos para
os äjustes globais con os dados das superffcies SI a 55.

Tabela 4: Erros RMS de estímètivà (E) entre os a.justeg qlobais
e as funções ¡nateniáticas orisinais.

Nesta tabela, pode-se notar dois con¡rortamentos distintos
com relação à variação da constante Ci pàra ac superffcies SJ.,.S3

e 55 o erro RMS di¡ninui con os àunentos da constante C, enquðnto

Superf fc ie
Erros RMS de e6tinativa (8)

c-0 c-I c-2 c-4 c-8 c-I6
-----_-----

3, 3I 1,96 I,70 I,39 I, 10 0,86
r,33 t,13 r,29 1,43 L,62 2,90
0,85 0 ,22 0, 13 0,O7 0, 03 0, 007

3,55 2,27 2,66 3,L7 4,22 9,7I

-! :l! - -1 :e-2 - -2 :!! - -2 4l - - 1 : I 9 - - - I : 9 I - - -

SI
s2
s3

s4

s5
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Þara as superflcies S2 e S4 ocorre exatamente o contrár'io.
Observa-se, também, que., pårå essàsr superffcies o erro mfnimo estd
entre 0 e 1. Isto confirma em parte o que foi afirmado Þor HARDY

(I9BS), que um bo¡n valor de trabalho para c seria iqual a 0,6 vezes
a diståncið média entre os Þontos de dados. AssiB, deve-se evitar o

uso de constantes iquais a zero em ajustes globais, porque em todas
as superffcies aqui testadas o erro de estimativê senpre foi maior
pãrà åjustes com C içuais ã u ero do que para ajustes com C iqqais a

valores pequenos (no caso I vez a diståncia média).
A partir da descrição das superflcies SI ã S4, de acorclo com

I'ÍCLATN (L974) e da observação da projeção em perspectiva da

Ëuperffciê s5 äpresentada en FRÀNKE & NIELSoN (1980), tem-se que äs

superffcies sI,s3 e 35 são topograf i camente mais Ëuaveft' enquanto
ae superffcies 52 e 54 são nais acidentadas. ÀsBim Þode-se inferir
que para superflcies mãiB suaveE o ugo de constantes maiores
melhor¿_ o ajuste, enquanto para superffcies topoqr af i cainentê maie

acidentadas o aumento de C tende a piorðr o ajuste.
É preciso ressaltar que o brro de interpolação' que se¡:ia

nedido entre os dados interpolådos com aqueles observêdos nos
pontos de dados oriqinais, seria igual a zero porgue a suÞerffcie
¡nultiquádrica passå exatamente pelos Þontos originais de dadoE.

Conhecidos os valores interpolados pelàs eguações

nultiguádricas globaís sobre os nós da nalha regular, procedeu-se

ðos ajustes locais para cada nó desså malhà, iniciando-se com una

vizinhança definida por 4 pontos, aumentando-se sucessivamente até
40 pontos em incrernentos de 4 pontos. Para esse estudo foi
necessárto também o desenvolvimento de un algoritmo påra ráÞida
localizâção dos pontos vizinhos mais próximo5. A localizàção dos
pont.os próxi!ûos dentro de un arranjo qualquer de dados é muito
importante, poia ae a busca for nuito demorada poderá

comproneter, em termos de tempo de courputação' todo o algoritmo de

interpolação que vier a utilizar o métÕdo local. A naneira mais

simÞles, Þoréü a &enos eficiênte, parð localizaçåo dos pontos
próxÍmos, seria medir a dictância entre o ponto a ser interpolado e

todos og pontos do conjunto de dados, coniiderando apenas aquèles
pontos que caem dentro de alguma distâncið prefixa<ia. DAvIs (1973) 

'
por exemplo, utiLizå desse Þrocedimento para Iocalizaçåo dos pontos

vizinhos en seu progràma de interpolação, usando o ¡nétodo de

Shepard ,
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O älgoritmo desenvolvido e descrito a seguir utiliza algumâg
informações da mâlha regular que é suFerÞosta aos dados
i. rregu I ar¡nente distribuldos. A idéia básica desse algoritmo foi
procurar os pontoB vizinhos dentro däs células circunvizinlras ao nd
a ser interpolado. Essas células são definidas pela própria malha
regular, cono rnoãtra a Fiqura I8, onde apresenta-se o meEmo

conjunto de pontos de dados gerados aleatoriamente (Figura t7) com

å superposição de urna malha resular de ¿.x4 nds, cotn origenn em
(0,0) e abàrtura igual a 3 enn ambos os eixos. Às células såo entåo
nuüeradås sequencialmente do sul para norte e de leste para oeste,

LEGENDA
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feito pelo cálculo do nrlmero da céIula para cada ponto de dado,
através dos fndices I e J associados às , coordenådas y e X,
respect ivament e , de acordo com as fórmulas a seguir:

I = (Y_YMIN),/DY+t

J - (X-XMIN),/DX+L

onde: XMIII é a ccordenada X mfnima;
YMIN é a coordenada Y mfnima;
DX é a aberturà da célulð. no eixo X;
DY é a abertura da célulå no eixo y.

Cålcul¿ìdos os dois fndÌces, pode-se iclentif icàr
que o ponto Þertence, usando å seguinte equåção:

NCEL-I+NY*(J-I)

onde: NY é o nì.imero de céIulês no eixo y;
NCËL é o núnero da céIula.

(48 )

(49)

a célulå a

(s0 )

. Os pontos de dados são, então, classificados ern ordem
crescente do número da çélula. A clåssíficação foi feita
inicialmente utilizando-Be da adaptaçåo de um äIgoritmo bðstãnte
conhecido e denominado infor¡nalmente de ,,classsif icaçåo da botha,'
(KNUTI{ I973). o algoritno original e como descrito por KNUTH
(1973) classifica os dados em ordem decrescente de ,,bolhas", porque
as bolhas maiores Ëobem para ocupar a,9 suas verdadeiras posições.
Para classificar os dados de urn Lonjunto enû ordem crescente, este
alqoritmo procede da seguinte maneira: toma-se o prirneíro elemento
do arranjo e conpar¿¡-se coIn og demais eLementos; se exist j.r algun
valor menor que o mesmo, faz-se a permuta, colocÀndo-o na primeira
posição. O procedimento é repetido tomanbo-se o segundo elemento e
procurando-se nos de¡nais valores do arranjo o segunclo menor valor
do conjunto e assim sucessivamente até conpletar todo o arranjo de
dados. Embora bastante simples, verificou-se que o algoritmo ora
descrito Þoderia comproneter o desempenho do prograna, pois o tempo
de computação aumentavð exponenc i a l fiente con o nìlmero de pontos de
dådos. Àssim foi necessário Þesquisar na literatura um algoritmo
mais eficiente. Dentre os vários àlgoritmos de classificação
de¡rcritos p<¡r KNUTH (1973) e MÀRTIN (I97I) optou-se por aquele
denominado de "classificação rápidà". Sequndo este alqoritmo a
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classificação é feita dívidíndo*se o arranjo de dados em duas
pãrtes. À divisão é feita tomando-se u¡n elemento central T. O

prineiro e o últino eLementos do conjunto são cornparados com T e
pernutados para que esses trêg valores àpåreçÂm no arranjo em orde¡R
crescente. Os elementos do arranjo são então permutados até que
todos os èIenentos naiores que ou iguais ao elemento central
apareçam na segunda parte do arrànjo e todos aqueles nenoreg que ou
iguais ao elemento central apàreçam na prineira Þãrte. Este
processo é ðplicado recursivanente ern uma das. pðrtes (inferior or¡
superior), até gue todos os ele¡nentos seja¡n classificådos, ou sejä,
até que todas äs partes tenham äpenas um elemento. guando umð pãrte
é finalnente clðssificada, o procesgo começa novåmente sobre à,
parte ainda não classificada do àrrðnjo iniciat. para o presente
estudo foi t¡tilizada a subrotina em rORTRAN IV, que implementa o
ðlgqritmo dâ "classificação rápida", de'senvolvida por SINGLETO¡ü
(r969) .

À tftulo de ilustraçåo, ä Tâbelå 5 apresenta os tempos de
execuçäo, en eegundos, do co¡nputådor Burroughs B 6900, uBando oB

dois algoritmos de claseÍficação aqui desëritos, parã dois
conjunlos de pontos de dados seràdoc ale¿¡toriamente.

TABE LA Texnpos de execução, em segundos, do B 6900 obtidos para
os doÍs algorítmos de classificaçåo testados.

Número de
pont o E

1000

5000

t0,5r0
277.316

Cono se pode observar o tenpo de êxecução do algoritmo de

"classificação rápida" aumenta Iinearmente com o número de pontos,
aIém dos te¡npos de execuçåo serem significativanente menores en
väIores absolutos, etû relaçåo ao algoritmo de "classificação da
bolha".

A Tabelà 6 apresenta as coordenädas dos pontos dè dados,
introduzidas en qualquer orden, os regpectivos fndices I e J, o

núrnero dà célulå e novanente as coordena.das classificadas em ordem
crescente do número da célula, Cono se pode verificâr nesta tabela
o procedimento aqui desenvolvido organiza oa dados em uma estrutura
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labela 6: Exemplo ilustrando o algoritno de classificação para
pesguisa dos vizinhos. próxiuros.

DADOS NAO CLASSIFICADOS DADOS CLASSIFICÀDOS

Coord. Coord.XY

LIIIIII
LI
2
2
2
2),
2
2
2
3
2.
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7III
9
9
9
9

r,83I,84I,75
,032,4L
,5220

2i"es
,86

3,22
5,69
4,59.
4,69
5, L74,9
3, r3
3,33
5, 78
7 ,52
B, I2
8,23
8,59
6,8
7,OI
6,28
6,04
7,5L
9,14
9
9 ,27

,2
2, L3
2,55
L,32r,99
I ,672,r4

'65,97
3,92
4,6A
5,2A
3,91
5,88
4,04
3,75
4,99
5,92
8, 36
7 ,78
7,A4
6,4
6,83
8,09
7,94
8,94
6,62
9,7 2
9, 38
9, 05
1,46
L, L2,t6
2, L7

1 ,85
,55

2, L4
,16
,42!,7 3I, B3

2 ,6A
2,07
2, OA

,77
2, 13
r,9L
L, T2

,54
1 ,45,5r
2 ,79L,2
1,22
2,Or

,86
2,5L
2 ,28
T,7 L

,8
, 13

1 ,632,8r
,48

3,29
4,59
3,9
4,56
5 ,24
3, 9r
5,46
5,45
4,87
5,42
3, 19
4,7
3,77
5 ,024,94
4,42
5,02
3,2r
4,94
4,29
3,7
3,5
4,49
5, 38
5,97
3,26
5, 38
4,39
3,02
5,07
6,74
7,0r
8,49
7,95

,4 134,9 2 I5,64 2 36, 3 39,74 4 39,72 4 29,t4 4 L3,91 2 2a,I2 3 18,99 3 36,62 3 22,L3 L 24,69 2 I5,17 2 L9,16 4 3T,67 I 23,02 2 37,74 3 2,2r25,74 2 L,52 I I4,07 2 39,38 4 2r,46 I 32,4L 1 I6,4324,38 2 394t. 9,36 4 35,92 2 24,04 2 23,33 2 I5,57 2 37,sl 3 t2,58 I 33,78 2 28,3 3 4,16 t 3a,7a 3 36,8 3 I2,55 I 27,A4 3 24,72 3 37,46 3 39,75 4 44,59 2 Lr,96 L 47,0I 3 I,86 I I5,69 2 I6,2A 3 I6,72 3 32,L4 L 26,04 3 I4,IA 2 41,99 I 26,83 3 25,88 2 2,8 I 32,95 I I4,23 2 39,05 4 27,57 3 36,93 3 4

I 7,83L54I 6,62| 6,2sI 7,4sI 4,39I r,63
3,77t,22
7,2L
5,. 38
4,59
r ,91l, L2
6,29
3,91
7,02
4,29
3,29
2 ,79I,7 3
8,33
3,02
6,78

,42
3,5
6, 56
2,81
8,08
3 ,2r
4, 98

,5I8,1I
,t3

6,7 3
4,42
9,37
8,49
8, 34
2,5I
3.9
3,7
6,16
8'36I, L7
2,73
9,42
2,24
2 ,07

,77
L,7L
8,63
5,46

,8
9,7A
5,24
4,49
5,02
6,77
2.68
7,29
5 ,07
6, 35
9,9

9
2

L0II
L2I

4
6
3lt
7
5
2
2

I2
5

10'7
5
2I

10I'9
I
7

t0
4

T2
6
6
2

IO
3
9
6

I5
9II
3
5
7II

1tl6
2

I3
3t
2
3ll
5
3

L4
5
7
6
9tl0III

15



(Continuação da labelâ 6)

DÀDOS NÃO CLASSTFICADOS DADOS CLASSIPICÀDOS

Coord. Coord. Ind. Ind.XYIJ

onde podem ser facilnente recuperådos. A recuperação dos dados é

feita con base nos valores de três vetores ådicionais, de dimensões
iguais ao número total de células que, respec t ivamente , indican o

total de pontos dentro da célula, posição ini¿ial para Ieitura dos
dados de una céIula na estrutura de dados e a posição final de

leitura. Estes dois 'rlltimos vetores são ãpontàdores de infcio e

fim de leitura dos dados. Na Tabela 7 ten-se ligtados oe vàlores
desses três pâremetros descritos para os dado.s da labela 6.

Assim, após a clàssificação, dados os fndices IN e JN do nó

da malha regular, pode-se identificar ès célulàs circunvizinhas e,
conseqüentehente , os pontos que caem dentro de urha vizinhânçå
predefinida do nesno. Por exemÞlo, pàr.a localizàr oã 16 pontos
üäis próxinoe ao nó da malha regular com fndicea IN e JN iguais .a
3, pesquisa-se as 4 células (6,7,10 e I1). Na Tabela 7 verifica-se

5, 38 8,09 3 28,81 !,49 I 39,89 ,59 I 4L,2 7,52 3 I-8,tB 2,73 I 37,95 2,L7 I 35,42 3,92 2 27,Or I,Lz 1 3,16 ,03 I I5,02 4,99 2 29,02 2,36 I 42,0L 8,23 3 I,55 L,84 I I7,A4 7,3 3 37,4A 5,81 2 39,6 5,t2 2 42,r4 1,75 I I5,97 7,94 3 24,87 ,97 L 27,25 6,4 3 39,62 3,48 2 45,45 ,65 L 2L.8s L83 I I3,26 8,94 3 21,83 2,9 I I6,07 3.86 2 3,48 9,27 4 L8,93 3,62 2 34,56 L,32 L 24,94 8,36 3 29,4 7,3A 3 4,86 8,59 3 I4,7 5,28 2 2r,45 3;t3 2 L
3, t9 4,6A 2 22,OA 3,22 2 I

7,43
6,778,8I
B, I8
6,7 3
7 ,02
6,07
8,93
7,29
8, 33
8,1r
7 .48
6,62
ó, 56
8, 36
7 ,256,25
8,63
7 ,44
6, 35
8,34
7,2r
6, 16
7 ,456,29
8, 08
I ,02I,42
9, 89
9,62
9,6
9,74
9,4
9,9
9,37
9,17

7
9

I3
9
9
6
9I
6

13
3I

1L
IOI4t

7
5

1l
T4

5
1
7I

IO
4

IO
5
7

L5
3
6
2
6
2

Coord, Num,

--I-----991:--
,49,8 91,49 92,73 92,58 I3,02 103,86 t03,62 t04,23 l0

4, 07 t0
5 ,57 I05,81 105,64 t0
4, 38 I07,46 i.I6,4 tt6116,72 It7,3 li.7,57 tI8,7A Il8,99 11a,72 tt9,74 L29,16 129,36 122,36 13r,96 13,59 133,44 14
5, L2 14
4, 1,8 L4
7, 38 Is6,93 158,3 t59,75 16



Tabela 7:

46

recuperação dos dados dasParåmetros utilizados Þara
cé1ulas.

Núnèro de
Pont,os

Àpont ador es

Infcio Fim

T

,2
3

4

5

6

7

I
9

IO

II
L2

l3
L4

15

I6

9

9

I
3

9

9

I
3

9

9

9

3

3

3

3

i

t
10

I9
2A

3t
40

49

58

61

70

79

88

9l
94

97

r0c

9

I8
27

30

39

4A

57

60

69

78

87

9o

93

96

99

r00

que ensa*r 4 céluIas contê¡n .36 pontos de dados e portanto
suficientee pàra Iocalização dos 16 pontos mais próxi¡nogr eue . é
feita nedindo-se a distância entre o nó e todos os 36 pontos de

dados e considerando sornente os 16 pontos con as nenores
distâncias. Dessa fornã é possfvel localizar para qualquer nó da

rnalhar regular a vizinhança àue contém os pontos ttãis próxinos do

tr¡eEno- Assin, foi efetuado o estudo da aproxinação local através de

equações mul.tiquádricas, utitizando-se do algoritmo de

clastsificação e bueca ora descrito. Pðra cada vizinhança, be¡n co¡no

para cada constante utilizada nediu-se os erros de estimativa e de

aproxi¡nação, este definido como sendo o desvio do ajuste IocaL em

relaçäo ao çlobal . o erro de interpolação, ¡nedido entre og valoreg
interpoladosr com os valores dos pontos de dados originais, megmo

pårà o ajuste local é zero, porque a superflcie multiquádrica
passa exatamente sobre todos os pontoB de dados utilizados no

ajuete da nesma. os resultados obtidos encontram-se nas Tabelas I
a 1.2 e Figuras 19 a 23. Nestas figuras fora¡n lançados os erros de

aproxinãçåo RMs (C) e¡n funçåo da constante c para cada vizinhança.



TABËI-A tì: Err¡s Rl'lS (7) de eçtinativa e aproxinecão observarlos Para a super{ície $1.

+--------+---------------+---------------+
I llljllER0 I lì=0 I t=t I+ +-----------
I DE I tRt{0{ì tìt1S (7) I tllR05 R tì (7) I+ +-------+-------+-------+-------+
I P0NI0$ I tST, I APR. I E$T. I lìPR, I

I 4 r19,74 117,95 I LfáII B I9.5øI2,31 I 3,ó1, II ft r 6.97 r 4.49 I ?,?5 Ir r¿ I 5,59 I 2,ó8 I 2.91 I
I ?.9 r 1,ø7 | 2.t2 I 2,4ó II t4 I 4,7ß r 1,ú6 I ?,38 II It I 4.52 I 1.4(r I 2.31 II 3T I 4,32 I 1.?O I 2,?8 II 3ó I 4.25 I f,G4 I t,l4 II 40 I 4.12 I 9.t{' I ?,?1 I
+--------+-------+-------+--"----+-'

TABI:LA f0l ErroE Rì{S (i{) de estialativa e aProxim¡0ão ohsÉrvados Para a superlície 33'

TAß |\ 9: trroç Rll$ (I) de estinrativa n aprori¡ração observ¡dos Para a suPerfície 5íl'

+--------+---------------+---------------+--------n------+---------------+-----:---------+-----------:---*
i Huurno i ü=0 I tì=t i c=l I 0=4 I c=8 I c.tó I

-------+-----.----------+---------------+---------------+---------------+---------------+
i nr i rnnos Rlts (z) i ERttos Rtls u) i rltno$ tìl'ts (r) r ntnos Rtts (u) I tttnoli Rùls (l) I tlllR0s RHS (r) I
+ +-------+-------+-------i-l-:::-;--::---¡-'-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
ipoHrosi tsl.i f1pfl.i r.sr.inpn.i r.tn. I APtt. I t$T. I ¡lPR. I E$ì. I APR'I tsT. I tlPR'I
+-*------+-------+---'---+-------i----::-i---:---l-------+-------+----:--+-------+----::-1--:-::-!-------+
i r il:.toitl.zaI 7.2ói 7.?4i s'leI 5.q!i !.M 3.70 I 2'47r l'!.q- I l'13 I3'BBI
i |i î-¡:i¿i-$:þri e.¿qi l:iiÎ I;tii i:iti i.g!¡ I'ttt 3'3"1r ?'40I3'53r 3'ó3I
i rã i ã:$ii ä:ábi i:ü$i i'iãi i:âtÎ i'rit! i'r5! t.rtr r'0zI 1'!{il r'?0r 3'0eI
i iã î i:äti i;äãi 1.Ã1i i"är i'.l}Î ô:!i1i l:CI¡ i.00I t'321 t'5?I I'5?r 3't3I
i äö î i.õii i:iiÍ i:thiä:åiri i'ãii i:isi i:{lt o.tqt t.tt'I I'M r'8?¡r'e5t
i Ii î î;iôi ô;î¡i i,t¡i ð:iii î:'iõi 9:i¡¡ i'¡¡i ø'ttt i'8tI 1'?7I r'erI 2'eeI
i äd i i;iãi õ:tÈi i.azi õ:iéi î:,i¡i ó:ii¡ i'¿ii o.¿sI r's0I 1.?4i 1'!!I3'0eIï ãå i i:?i5Î ö:¡ãi i;ä¡ï ó:lËi i:'iái ö:2!i i;¿Ïi ò:5¡i r'771r'ltI r'e5r r'8el
i ü i i:äöï ð.¡ii i.iIi õ:iii i:'i¡i õ'ti¡ l:É4i o'rsr t'ç0I0'eql r"erI3't0l
r 40 r r.54 r 0.43 I r.19 iö.ili i:åÉ Î ö;i¡ Î i:5¡ l o.si l 1.8r 1 0.80 I2.44i 2.BB I
+--------+-------+-------+-------i--:::--;--:.-:--t-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

8"55
¿.4tJ
t,49
0.fli
0,75
tt,6t
0,51
0.45
0,39

9:11-



IABELA 11: Erros RllS (7) de estinativa e aproxinaçiio observados para a supcrlície 54.

0E I ERR{)S il
t-------+-

PONÏ05 I EST. T

-------+-------+-
t ËST.
f------
t 3.88

--------+
Ril$ (U ) I

--------+t6 r

---+
APR. I

-------+
4

L2
1ó
2ø
'¿4

l8

3ó
40

f5.ó4
7,ró
4.83
4, rp
3.9f
3,7 4

3,70

3, ó5

APR. I E5Ï. I AFfl, I ËST. I flPR.
------+-------+-------+-------+-------
14,88 I 8.27 I8.18 I ó.45 i 7.0r
ó.22 I3.t4 I 2,2? r ä.ó3 r 2.41
3.3/ I 2,3i I 1,71 I 2,19 I ?.29
f ,83 I 2.3? I 0, tÌt I L¡6 I 1,14
1.35 I3,23 I0,67 I ?.3flI 0,98
0,97 I L¡5 I 0,5? I 2,39 I0,93
ø,7? I 2,2? I 0.40 I t.53 i 0.ó2
0.ót I 2,I8 I0.29 I 2.f3 t 0,49

5.03

1 t9
2.84
2"45
2,43
2.7 L

t.9Á
2,9(1

?,39
î.40
3,08
?,40

2,9t

4,59

1i,ó3
f 0,18
10,t1

9. tsó

L9lt
9.54
o.oJ
7,99
7 .Áø

ÁPR. I E5Ï. I APR. I
------+-------+-------{
ó,ó4 I t.t2i 7.0ó
3.04 I2,18 I4,t5'¡,ttI1,2úI4.14
f,7t t 3.00 I3,20
1,71 I2,40 I3,43
¡IÂfÐ

1.04 I2.85 I2.51
0,70 I 3.1ó I 2.15 I
0,64 I 3,42 I t,96 r

------+-------+-------{ -------+-------+

TAtsEl.A 12! Erros Rl'15 (Z) de estioativa e aproxiûåçâ0 olrsêrvados para à superfície 55,

llL_
3.60
0,6¿
0,54
0,33

0,ti
0,19
ø,Li
ø,t4

6.70 I I.35 I r,e0
3.7ót 0,9ft 3,40
3.óó I 0.ó4 I3,35
3.7i I.0,3ó I 3.44
3.70 I0,30 I3.43
3.ó9 I0,31 I3.41
3.70 I0.24 I3,4I
3,70 I0,23 I3,43
3.70 I0,14 I3,4t
3.7ø1 ø.17 I 3.43

f3.70 I8.55 I7.3ó
5,ó2 I4,?9 I f.51
?,89 1 t,øø1ît.71
f.!8 I4,01 I0.43
0.95 I 3.98 10.35
0,ó9 I3,90 I0,35
0.55 I3.99 Io.e8
0,45 I3.98 I0,27
0,41 I 3.97 10.28
0.32 I3,98 I0.2r

I
+

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I PONÏO$ I EST, I APR. I T$T. I APR. I T5I, I ÄPR. I Ë$T, I

1,87 I
0,93 I
0,45 I
a,45 r
0,33 I
O,T9 I
Q.27 T

0,.0 I
0.1ó I
0. tó I
-----+

3,84

3.03

3.10
3.ø7

3.04
3,ø?
3.0 t

4.28

3,f4

3.I0

3.20
3.18
3, t9

I 4 I 15.75I 8 r 7,83I t2 I ó.13I tó I 5,30
I 20 I 5.10I ¿4 I 4,t8I ?8 I 4,94I 3t r 4,87I 3ó I 4.82I 40 I 4.83

2.4? I
þ,70 1

ø,47 r
0,3¿ I
0.28 I
O.Tó ]
0,19 I
ø,17 I
0,16 I
0,12 I
-----+--
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Figuro l9: Dislribuiçõo dos erros de oproximoçôo RMS (%) em funçõo
do coñslonle C, oblido poro o superfície Sl.
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CONSTANTE C

Figuro 2O , Dislribuiçôo dos erros de oproximoçõo RMS (%) em funçtfo
do constdnle C, obtido poro o superfície S2 .
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CONSTANTE C

Figuro 2l , Dislribuiçõo dos erros de oproximoçðo RMS (%) em funçõo
do conslonle C, oblido poro o superficio 53.
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CONSTANTE C

Figuro 22 ' Dislribuiçôo dos erros de oproximoçðo RMS (%) em funçdo
do conslonle C, obl¡do poro o superfície S4.
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CONSTANTE C

Figuro 23 : Distribuiçðo dos erros de oproximoçõo RMS (%) em funçdo
do conslonte C, obl¡do poro o superfície S5.

.....----'---.
t2



54

Nestae figuras pode-se observar que:

- en geral, o ajuste local aproxima-se ¡nais do global con o

aumento do núnero de pontos, como seria de 6e esperar, porque se o

nétodo é qlobal o ajuste local tende a ele, quando o número de
pontos do prineiro tende ao nrlmero de pontos usado no úItimo;

- exist.e uma melhorå significàti\rå (dininuicão do erro de

aproximação) do ajuste local quando se passa de C iqual a zero parâ
C igual a 1;

- o ãjuste das superffcies 51, 53 e 55, ditas topograf i canente
sruaves, melhora com o aumento da constðnte C até u¡r vðIor iguål a 4

vezes à distânciä médiå. Essa tendência já não se verifica Þara ås
superffcies 53 e 55 quändo se usa C maiores ou iguais a I, devido,
provavelmente, à forma dessas superffcieE i

- o àjuste das superffcies S2 e 54, topograf i camente
acidentadas, piorà co¡n o ðumento de C.

Desse nnodo, pode-se åfirnar sue as equações muttíquádricas
definidas sobre Buportes, locais åproxitrrån aquelas def irnidas
sobre un auÞorte globåI, quando se utiliza no mfnirno 16 pontos de

dados vizinhos e c iguais a valores bequenos, por exernplo 0.6 vezes
a distância média entre os pontos vizinhos, conforme sugestão de

HÀRDY. (1985). A utilização de c pequeno garante u¡n âjuste bom,

nesmo se a superffcie for bastante irregular ou topograf i canente
acidentada. o ideal seria conhecer, ä priori, o tipo de superffcie
que seria interpolada para se escolher corretamente o valor da

conõtante.
Ào se propor u¡û interpolante de uso geral en geologia, este

deveria permitir tanbén a interpolação de dádos irregularmente
distribuldos no donlnio de funções de três variáveis independentes.
Àssin deve-se prineiro testar o ajuste de eguações multiqúadricag
globais, a f ir¡ de verificar E e é realmente possfvel a

interpolação en três variáveis independentes' usando a fórmula då

esuação (18) expandida de ¡nai.s de uma conponentê relativa à

terceira variáveI independente (cota ou profundidade) . Os

resultados desse estudo passam a ser degcritog no ften seguinte.

l--2-Z Aju6te de equacöes mult iquádricas globais
em três wariáweis indePendentes

O estudo aqui desenvolvido teve cono objetivo testar a

apticabilidade da fórnulà da equação (18) expandida e¡n mais un

terno, relativo à terceira variáve1 independente Þara ge fazer a
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interpolação de dados irregularnente distribufdos no espaço.

A fórmula testada para o. ajuste de eguações nultiguádricas
qlobais en três varíáveis independenteg foi:

Nova!ûente recorreu-se ao uso de funções natenaticanente
conhecidðs para verificar a aplicabilidade da ¡netodologia proposta.

Nesse cðso foram utilizadas apenas duas funções' descritas por

BÀRNHILL (1983), denominadas polinomial tricúbicå e poLinomial

triquádrica, reepect ivamente -

r = .Ï-.r[r*r-*12 + (vr-v)2 + (zr-z)2 * cfttz
a=l

E(x,Y,z)=x3+Y3+23

E(x,Y,z) = 1x-S)2 + (Y-5)2 + G-Ð2

(s1)

(52)

(s3)

A prineira função teve sua forma modificada da proposição

original, justarnente para se evitar valores menores que a unidade,
pois tais valores falseian a medida dos erros RMS de estimativa e

aproxi¡nação, calculadoe através da equação (47).

seguindoanes'nà¡retodolosiaadotadanofte¡nanterior'
calculou-se o valor de cada uma dessas funções e¡n 343 pontos

escolhidos aleatorianente dentro de cåda um dos 343 cubos de lado

1,43 do intervalo (0,I0) x (0'I0) x (0'r0).
Assim, após o äjuste de equações tlultiquádricas globais para

cada urRa dessas funções, mediu-se o erro de estinação entre os

dados interpolados sobre uma nalha regul ar de 7x7x7 nó4, com origen
en (0,715, 0,7I5, 0,715) e abertura isual a I,43 nos tres eixos'
co¡tr aqueles calculados pelas funções Þrimitivas. Na Tabela I3'
encontran-se os erros RMS de estinativa observados para as duas

funções.

labela L3: Erros de estímativa RMS(t)
' e as funções FI e F2.

entre os ãjustes globais

C=0

475,63
r.09

222,94
0,58

C=2

161,80
0,45

C-4

r03,44
0,3r

_:::__

55,9I
0, 18

c=I6

24,L7
0,084
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Nista tabela pode-se observar que os erros de estimativa da
prineira função såo bem naiores que aqueles obtidos para a segunda.
fsto se deve a rnalor variabilidade dos valores originaiË da
prineira função em relação à úItima, como pôde ser constatado nas
respectivas listagens. Un proble¡na semelhante ocorre en geoffsicä
no ajuste de nodeloe geoffsicos quando oB dados apresentam-ee com
grande variabilidade (e.9.. dados de resistividade que podem variar
no interval o 2 - I0.000 A,m). À solução conumente adotada, por
exemplo RIGOTI (f9S5), é a transformåção dos vàlores
originais p¿rra o domfnio logarftmico. EFtð transformàção reduz o

intervalo de variação original grande para um intervalo pequeno,
tornando mais linear o problema, e conseqüente¡nent e , nelhoràndo o

ajuste de modelos geof fsicos.
Àssin, tendo em vista que tanto o åjuste de nodelos geoffsicos

como o ajuste de equações nultiquádricas são modelos lineares,
procedeu-se à transformação logarftmica dos dados dã função Fl
con o objetivo de obter ajustes ¡nelhores e, portanto, con erros RMS

de estimativ;¡ nenores, Segundo o procedimento adotado, o ajuste. .de

equações multiquádricäs, bem como a interpolacão dos valores, são
feitos no donfnio logarltmico. Os valores dos pontos interpolàdos
são então calculaúos no donlúio orisinat por transforrnação Ínversa.
À tabela 14 reproduz parte dos dadoa calculados sobre os pontos
geradog aleatoriamente, bem como o logaritmo dog valores da função
Fl.

Tàbela 14: Valores das funções sobre parte dos pontos de dados
gerados åleatorianente.

FI tos (Fl) I

;;Ï
2,36 

I2,s6 I

2,13 
I2,73 
I2,12 I

2,52 
I2,35 
I2,56 I

-l:11-----l

0,95
2,00
1,40
2,33
2,46
4,93
3,98
5,95
5,7r

---9:19-

0,7s
6,0r
9 ,67
4,88
a,02
2,26
6,44
2,O0

5,57

-19:99-

r,50
r,70
r,76
r,70
L,62
t,03
o,73
1,50
L,72
r, t7

4,65
230,0s
911,90
133 ,64
535,85
132, 12

330,42
222,55
364,54

L2A7 ,20

46,70
20,94
45,24
t8,00
27 ,O7
iz,zo
2T,37
22,15
II,6I
42,43

j

i
i
I



57

Para a função FI verifica-se que umå parte dos pontos
originais varia desde 4,65 até L287.2O, para a função F2 esta
variação se dá no 'intervalo 16,II-46,70 e para o logaritüo da
função Fl o intervalo originãl reduz-se pàra 0,67-3,It. Àssin, é.

inevitável que os erros de estimativa sejan grandes parã a função
FI , porque qualquer ponto interpolèdo apresentará urn desvio grande
em relação àos pontos vi.zinhos origínais e, conseqüentenente , en
relação à função orisinal

A labela 15 apresenta os erroa de estimativa RMS (t) obtidos
Dara a função FI, de acordo corn .o procedinento descrito. É

preciso ressaltar que os erro€r de estimativa foran calculados corû

os valores no donfnio original, ou seja, após a transfornação
i nversa ,

TABELA 15: Erros de e

ajuste de

logär ftnico

RMS (t) påra a função Fl, co¡n o

multiquádricas feito no donfnio
t iva
ções

ma

ua

ãI

5ti
eq

cã C=8C^2

8,99

C-4

6,65

c-I6

3,60r2,00 4,49

Conparando-se as labelas I3 e 15, verifica-se que a

transfornação loqarftnica dos dados da função FI reduziu
sisnificativamente os erroE de estiBativa RMS (t). A ordeB de
grandeza dos erros de estinativa da função "loS(Fl)" ainda são
grandes quando comparados com aqueles da função F2, porque tais
errof, são cälculados no donfnio oríginaI, onde os valores volta¡¡ a

apresentar grande variabilidade. Portanto, o procedinento ora
descrito tende a rnelhoràr o ajuste de modelos lineares quando os
dàdos originais apresentan-se com grande dispersão. Este
Þrocedi¡ßento poderiâ ser estendido para quàlquer problema de ajuste
de nodelos lineares påra interpolaçåo, tais como: funções
polinoniåis, interpolação en malhas trianqulares, usando o método

de Aki¡na e kr i gagen.

Quanto ao conportanento do erro de estinativa en relação à

constante C, observa-sre que, para todag as funções, o erro di¡ninul
co¡n o aumento de C e, portanto, correlacionáveis às Buperflcieg
sl , s3 e s5 do casro a duas variáveis independentes.
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Vieto que a extensão do método das equações nultiquádricae é
perfeitamente f¡oesfvel r cotlro tinha aido afírmado por BÀRNHILL
(1983) , rec ta agora verificar a vizinhança necessária para
utilizá-las corno método local de interpolação. É preciso
ressaltar que BARNHILL (I9e3) já utiliza as equações
multiquádricas locais definidas por ZO pontos vizinhos nais
próxinos para interpolar os nós de uma nalha regular, que são
usados como um estáçio para åproximação da imagem da superffcie
quadridimensional pelo método multi-estágio.

1.2-A Ds-F¡n icäs da wizinhanca ê aa constante C para o
ajuste locãl de equaGões mult iquådricas em três
var íáveis i ndependent es

Os nós dà malha regular em três dimensões, interpolados
através do ajuste slobal de equaçõea multiquádricas, foràn
utilizados cotrìo valores de referência para estudo da vizinhança
necessária para que og mesmog poasàn Eer aproxinadog por equåções
!ûultiquádricag locais com erro ¡ûfnino.

Da mesma forma, co¡no no caao a duag variáveis
independentes utílizou-Ee nesse estudo o número de pontos
vizinhos desde 4 ðté 40 em incrementos de 4 pontos e constä.nte
C iguais a 0,1,2,4,8 e L6 vezes à distância média entre os pontos
de dados. Novamente negt¿¡ fase do estudo Þrecisou-se de um

ãlgoritno parð rápida localizaçåo dos pontos vizinhos próximos
no sistema de três variáveis independentes. Toda a idéia do
algoritmo desenvolvido pàra duas variáveis independentes foi
aproveitada e estendida para três varidveis independentes. Nesse
caso, o espaço é discretizado en células tridi¡¡ensionais, de
dimensões DX, DY e DZ, respectivamente nos eixos X,y e Z. As
células são nu¡neradas sequencialnente de leste parà oeste, do eul

para o norte e de baixo Þara cina, À origen das células eatá no
canto inferior esquerdo. Da mesma for¡na calcula-se os fndices I
e J, de acordo cotn ðs fdrmulas (48) e (49) e o fndice K

relativo à terceirð variável independente, conf ortue å fdrnula
(54) :

K ' (Z-ZMIN) /PZ + L (54)



O número da céIuIa é calculado pela seçuinte relação:

NCEL - I + NYx(J-l) + NX*NY*(K-l)

onde: NCEL é o número da céIu1a;
NX é o número de células nà direção X;
NY é o número de céIulas na direção yt
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(s5 )

A classificação e a busca são fêitas da rnesma forma que no
c¿¡so anterior, cônsiderando a inclusão da terceira variáveI
i ndependente .

Os resultados obtidos encontram-se nas TabelåE 16 a lB e
Fíguras 24 a 26, respectivamente pðra as funções FI, EZ e

"Ios(Fl)".
Parå a função Fl , os erros de estimativa, medidos entre os

åjustes locais e a função matemática original, äunentåm co&
o número de Þontos vizinhos pàra val.ores pequenos de C(0,I,2 e 4
vezes a distância média). Este paradoxo pode ser exÞlícado pela
variaçåo muito bruscà dos dädos em pontos vizinhos, Assim, quanto
naíor o número de pontos vizinhos maior o erro de estimativa,
porque inevitavelmente aunenta-se a variabilidade dos dados (no
presente estudo o comportamento da função Fl é bastante
particular, visto que não existe algo sehelhànte na natureza).

Já os errosr de estimativa observados nos àjustes locais usando
oE dados çerados pela função F2, apresentam conportarnento
senelhante àqueles observados parå as superffcies Sl a S5 no caso
a duàs variáveis independentes, ísto é, diminuem com o aumento do
número de pontos vi z inhos.

Os erros dé estimativa obtidos 
, 
para a função " los (FI) " ,

dirninuem co¡n o åumento do número de pontos vizinhos e também com o
aumento da constante C. Ou seja, o comportamento esperado segundo a

hipótese do presente trabalho é taI que, na interpolação através
de equaçôes muttiquádricag locais, o erro de estimação diminua co¡u

o aurnento do núrnero de pontos vizinhos. ÀIén disso, comparando-se
às l'abelas 16 e 18, verifica-se que os erros de estimativa da
funçåo "Ios(FI)" säo bem nenores que aqueles da função FI, con
exceção do ajuste da função "los(Fl)" obtido com 4 pontos vizinhos
e C*0, onde foi ¡nedido u¡n erro de 19.000E. Este erro, bastante
grànde, é devido ao uso de condições severas, indicadas para
interpolação de dados com grande variabilidade, nä interpolação 'de

dados já suavizados com a trangforrnação logarft¡nica.



TAEELA lú! Erros fil{S (Z) de estinativa e aprorinlaçäo observados para a funcão F1,

f ---------------+---------------+

I D[ i tRR0$ Ri't$ (z) I ERn05 RHS (f] I ERt05 I{HS (Z)+ +-------+-------+-------+-------+-------+-------
I P0NI0!ì I ESl. I APR, I ËST, I APR. I ËST. I rtrPR,

I 4 177.t18r 18.76 I t7.iz I tt,64 I1¡.271 8 199,7ø 115,47 I43.24 I8,ó7 I31,75I 1I lf0t.11 I 13,4t 15ø.77 1 7.øt I 41,57I ió lr.f? I ft,ó0 I 5í,tó I ó,?1 I 42,32i 20 t1t8./t I 10.81 I ¿4.02 I 5,7t I 47.ó5I ?4 1133,7ó I 9.94 I /0.ó4 I 5,:iø I 13,82I ?8 Ii37.9ó I 9,34 I ¿/,óó I 1.34 I 48.48I 3r If44,Lt I 8,85 172,7ø l. 5,?.t) l5?.,83I 36 Iió5,Í5 I 8.18 I 83,65 I 5,10 I {tt,/4I 40 \q'¿,?it I 7,78 I 95.36 I {,83 I 7ø,31

1t,9ó I f3,¡6
9. fl5 r 9,9i
7,44 \ 7,44
5.49 I . t,4t
4,t3 I 3,94
3.47 r 3.1Ê
e,78 I 2.34
2,4? I 1.80
2,32 1 t,6b
2,17 r t,5t

{l.8 I C=ló I-------------+---------------+
I ERfiOS RIIS (Z) T ERROS RIIS (Z) I
+-------+-------+-------+-------+

TSÏ. Ï API. ] EsT, I l|lPR. ]
------+-------+-------+-------+
28.;t9 I10.9ó I34.73 I i5.74 I
t5,rt I 5,17 I 1ú,ÍB i 3,83 I
29,(,A I 3,67 I ¡7.18 I !.:8 I
11.el I 3,7? I 15.49 I 3,ót I
?ø,ti8 ï 3.70 I f3,59 I 3.44 I
24.3t I 3,f9 I 15,44 I i:.t4 l
14,e? I 3,/0 I 4,ó3 I 3,8? i
ió.8ó I 3,84 I ó.tB r 3.54 r
t0,ó3 I 3,?l I t8.41 I ¡,08 I
?ó,Ê3 I 3.!5 I f3.7ó I 2.s0 i
------+-------+-------+-------+

-----+-------+-------+----'--+-------+-------+-------+-------+

19.ó4 I 9.4t
ll.ofl I ó,¡5
34.30 I 5.09
30,43 I 4,37
32.?4 I 4,13
32,49 I 3.94
19.58 I 4.?5
33,.13 ï 4.;t1
43.48 I 3,9¿
4ó.25 I 3.80

r!1,ø7
7 ,4ø
ó,14
J,JJ
4,96
4,74
4,t4
4,7 t

4,33

TABTLA t7: lirroe RHS (7) de esti ativa e aproxinação observados para ã frncão Fl,

ft.5e I11,45 I f1,50 I ft,45 t 11.80 I11.78 I ft.t9 I1e,28 I
1,00 I4,f4 I492 I4,9AI5,l,tI Í,fóI 5.41 I ti.41 I
"'1,41 

I2,3iI t"9Í I i.8B ï 1,52 1 t.48 I 1,14 I f.1? I
l.Bf r i,¿6 I1,50 I f,41 I i,16 I Lf0 I 0,8f r ø,78 r
r,13 I r,00 I f.Bt I i,7? r 1.44 I 1.40 I ø,98r t',97 t
2.i9 I r,06 I t,90 I t,8Il 1.44t 1.39 I 0,?ó I 0.?4 I
1,?8 I 1,85 I t.ó3 I 1,54 I 1,18 I t.r3 I ø,73 I 0.74 I
1,5ú I i,4ø I 1,18 I 1.ø8 t 0,7? I A,lX I ø,4ô I ø,{4 I
f.38 I t,!0 I 1.00 I 0.88 | ø.(,4 1 0,17 I 0.35 I 0.3t I
1.08 I 0.84 r ø,73 Í 0.55 I 0.43 I 0.32 I ø.2?r ø.17 1

I Dt r EllRoS lìr,t$ (U) i tRR0$ RtlS (Z) I ERR0S Rl,ls (7) r ERR0S fr115 ('l) I ERll0S Rl{S (Z) I EflR0S Rl,1S (7) I+ +-- --- -- +---- ---+------- + --: ----+ ------ -+-- - --- - +-------+ - --- ---+ - --- -- -+ ---- - --{ ------- +----- --+
I PONToS I EST. I APR. I tST, I APR. I .tST, I frPR. I tST. I APR'I EST. I APfi. I E5Ï. I AFR'I

-----+-------r-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
4 I f9010 I fS70$ I89.04 I89,53 I 43.79 143,91 I ?7.88 I28.0ó I18.97 I19.00 I13.5t I f3.a2 I
8 I84,ó9 I ó2.05 I3e,38r?1,47r?3,77 I ¡1.94 I1ó.10 I14.7r I i0.39 I 9.03 I 7.0ól 5'48 I
12 r 69.4r r 40,44 I r0,1? I f5,3t I13,54 I16.08 I LBlI 5,B5 I ó,08 I 3,rt1 4,79 I ?.3ó I
t6 I rî?,03 I31.10 I15.97 i 9.24 I11'0óI ó'tl I 7'77 I 3.73 I 5.84 I 2.tl I 4.81 I 1'93 I
?ø I55.54 I24.02 I14,80 I ó,9d I10,50 I4.98 I 7.3fìl 3.e0 I5,34 I1.94 I4.15 I i'57 I
24 I5¡,ó1 r r8.r9 r 14,2óI f,8s r rø.?7 ! 4.45 I 7.?B I 2,?e I 5,30 | t'97 t 4'tl l 1't2 Itó t 50,70 Í ti,6l t ic,ou 1 4.91 I r0,1r I 3,73 | 7.tJ r ?.47 I f.l7 I l'34 I 4,01 I l'20 I5i i ll,sz l rr.ze r t3,z5 I 4,ta I 9,Bó I 3,0i l /.00 I 1.?l I 5,10 I i't7 I ¡'tl I !'9? ¡r¿ iÀt.7zt io.l7 li¡.si1 3.84 I 9.60r ?,7? I ó,82 I 1.ó8 I 4'eól r'0?I !'q?l 9.q5 I
4ø i1¡:10 i s:ie i ii.r5 I s.4t I 9.5? I 2.38 I ó.83 I.1,45| 4,97 r o.tr r 3.77 I 0.Br I

r t,8r
lAd
1.08

?,04
1.94
L,64
t,45
1,14

t f,89
5.ó3

2.ø8
?,16
?,24
t,13
1.83
1,76
1.43

-----+-- -+-------+-------+-------+

IABEI-É| l8r trros R S (Z) de esti¡ìativa e ãpro)riüa[ã0 obEervadoç parã ã funçio "l09(Fl)".

--+---------------+
I ilUt1[Ro r C=0 I C=l I C=t I C=4 I C=8 I 0=tó I
+ +------ - ----- - --+-- - ---- - --- - ---+- ----- ---- - ----+ - ---- --- --i- --- +- --- ----- ------+------ ---- --- --+

-----+-------+-------+-------+-------+
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CONSTANTE C

Figuro 24: D¡stribuiçdo dos erros de oproximoçõo RMS (%) em função do cons-
lonle C, obl¡do poro o tunçöo Fl .
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Figuro 25 , Distribuiçôo dos erros de oproximoçðo RMS (%) em funçôo
do consTonie C, obtido poro o funçõo F2 .
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Figuro 26: Dislribuiçõo dos erros de oproximoçõo RMS (%) em funçöo
do conslonte C, obtido poro o funçôo "loS (F1)".
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Assin, èo se ap}Ícar a transfornação loçarftmica enr qualquer
conjunto de dados, os erros de estinativa .e àÞroximação irãodiminuir com o aumento do núnero de pontos vizinhos, ben cono com oaunento da constante c. Tðis erros deveråo ter seus limites fixèdospelo pesquiãador en função <ìa anostragen (erro de estirnativa) e däprecisão (erro de ðproximação) que se deseja obter.

É preciso ressaltar que sonente após a constatação da orclende grandeza dos erros de estimativa da função [,f (Tàbet-è !3),procurou-se fazer a transformaçÍio logarftmica dos dados a f i¡n de seobter ajustes melhores e, consegüentenente , a diminuição de taíserros. A inclusão da transformàçåo Iogarltmica para interpolação
atravcs de equações rnultiquádricas rocais elimina à necessídade dege conhecer a Þriori o tipo de superffcie para escolha correta daconstante C, cono foi descrito no ftem I.Z.I. A aplicação datransfor¡nação ora propostà general i za ainda mais o uso de
equações mult.iquddricas, como interpolante de uso geral em geologið.

ouanto aos erros RMS de apro:<imação, observa_se que estesdiminuen com o aunento do nrlmero de Þontos vizinhos, cono observado
anteríormente para as superflcies SI a SS.

. Una aplicacão imediata de equações multiquádricas em trêsvariáveis independentes seria,o cárcuro de reservas xÂíneraÍs. Nestecaso, o teor ¡nédio no centro de u¡n blocó poderiå ser estinado apârtir de várias determinações de teor e¡n pequenas porçõe.s dobloco, usàndo os dados de análises de amostras, coletadas ao longo
dos furos de sondagem e dipostas irregularnente.

A efetiva e segura utilização de equações multiguádrÍcas nocálculo de reservas deve-se dar após um estudo simulaDdo o cáIculo
de reservag com dados . reais de uma jazidå em exploração. Àlémdisso, serið necessário, tðmbérn, comparar o desempenho deste método
con o ¡nétodo seoestatfstico, este larganente aceito no cálculo de
reE ervðs minerais.

HARDY (Ig77) faz unà conparðção entre as funções decovariância (base do método geoestatfstico) e a funçãonultiquádrica ern várias aÞlicações (toposrafia, gravimêtria eprocessanento de image¡n). Nesse estudo o autor conclui que a
função multiquádrica é superior às funções de covariåncia elntermos de precisão e eficiência conputacional, principalmente
porque os fenôrnenos estudados por ele náo såo estacionários no
sentido de funções aleatórias estacionárias.
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DEFT].¿TËAO dREA OË ÍNTERESSE

À definição da área de interesse é de ímportância
fundðnental përra a utilização correta e conf i.ável das
intert¡olações, pois estas só são válidås dentro do do¡nf ni<¡ dos
pontos de dados amostrados.

À esta área de ir¡teresse denomina-se fronteira convexa,
Sequndo EDDY (1977). a fronteira convexa de um conjunto Þlanar é

o Þolfgono convexo de área mfnima que engloba .o conjunto planar.

P-l lfr=t¡:dtrlog i a adotada

Dentre os diversos métJdos de determinaçåo de fronteiras
convexas existentes, cRÀHAl,f (L972), JARVIS (1973), EDDY (L977),
BYKÀT (1978). GREEN & STLVERMAN (1979), MCCALLUM & ÀVIS (1979) e

PREPÀRATA (1979), entre outros, âdotou-se aquele proposto por
EDDY (I977), Segundo este ¡nétodo, define-ge uma linha de partição
inicial que une dois pontos quðisguer, por simplicidade escolhe-se
os pontos em coordenadas X mfnima e máximå. Exclue-se estes dois
pontos, que já pertencem à fronteira convexa, do conjunto planar
oriqinal e procede-se à partição. Dessa partição tem-se dois
subconjuntos de pontos, denoninadoa respectivanente "abaixo" e

"acima" da Iinha de partição. En cada um desses subconjuntoe
deternina-se o ponto mais distante da linha de partição; se

exietiren pontoe dentro dos ¡neamos' os dois pontog encor¡trädoa
pertencem à fronteira convexe.

Torna-se o prineiro ponto da' linha inicial, juntarnente com um

dos novos pontos da fronteira convexa gue irão definir urna novð

l inha e procede-se à nova partição, obtendo-se dois outros
subconjuntos e, conseqüent emente , se. existirem pontos dentro desses
eubconjuntos determina-se dois novos pontos da fronteira convexå.
E assin, sucessivamente, o procedimento dð pårtição é repetidó até
que não existam pontos para sere¡n processados. No finðl deste
processo tem-se identificados os pontos que são os vértices do
pol fgono convexo procurðdo .

Dessa forma pode-se encontrar a fronteira convexa de um

conjunto planðr de dados em duas variáveí5 independentes. Resta
agora definir a fronteira convexa para. dadoE dietribufdoa em tres
variáveis independentea. Tendo en vista que å ' extengão do rnét9do

descrito para três variáveis independentes tornaria o

procedimento adotado bastante cornplicado, optou-se por
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utilizðr do nesmo algoritmo de forma iterativa, processando cada
nfvel da matriz 3D cot[o um conjunto p1ènar independente èté
complet¿¡r todos oE nlveis. da mesrma. Adotou-se esta solução
para deter¡ninação da fronteira convexa de conjuntos de dados enr

três variáveis independentes , una vez que mostrou-ee sàtisfatórið
para os fins do preeente trabalho.

DETERMINAçñO DA POSIGídO DE U},I

h dREA DE INTERTSSE
FONTO TFI RELAGãO

Tendo sido defínidê a fronteira cÖnvexê dos dadôs é preciso
saber se um deterrninado ponto, e.g. nó da malha regular, está
dentro ou fora d¿¡ mesnå. Na literatura pesquisada for.-m encontrados
dois äIgoritmos que determinam a posição de um ponto em relação a

um polfgono, O prineiro desses foi àpresentàdo por HALL (1975) e

baseia-se na softa dos ångulos formados entre o ponto dado e todos
os vértices do polfçono. Se esta sorna for 13600 o ponto está
dentro e Ee a soma for 0o então o ponto eetá fora.

O outro algo¡:it¡no proposto por ÀNDERSON (1976) conta o númer<¡

de intersecçõee da reta, que é traçada à direita do ponto e

paralela ao eixo de coorderladas X, com os lados do polfgono. Se

exietir u¡a nú¡nero fmpar de intersecções o ponto eetá fora.
Esses dois algoritmoa forãm testàdoÉ e verificou-se gue o

pri¡neiro é sempre maie preciso e confiável em relação ão tf ltímo.
O algoritmo de Ànderson åpresenta falhas' principalmente quando o

ponto coincide co¡n um dos vértices do Þol fgono dàdo. Àssin, no

pregente trabalho adotou-se o algoritmo de HALL (I975), pãrà

determinação da posição relativä de un ponto con a área de

interesse.

CONTORNO AUTOHdTII]O

Estä é ä fase do processamento na quäl a malha regular
interpolada é pesquisada, segundo algu¡n alqoritmo, para produzir
èE curvas de contorno ou de isovaloree em traçadores diqitais
( "ntotters" )

os rlapas de contorno são å forma de representação gráficà màis
usual em eeologia- A interpretação do rnðpa de isovalores é feita
superpondo-se ao negno uma base geolóqica' para facilitar as

correlações entre ð geolosia e a variação espacial de u¡r
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determinado paråmetro.

4-l Hetodolos ¡ã, tsorrent E

Na literatura consultada Þõde-Be verificðr a existência de

vários àIsoritnos para contorno åutomático. Entretanto, com â

interpolação da malha regulär, tais älgoritmos ficåÍi restritos å

dois tipos:
- O pri¡neiro tipo, denominado método das células (Fiqura 27r,

1627

VALO R ES
DA

MALHA
l85l

1922/a/

.' ì 982

,/2009

CELULA AMPLIADA I778

ì795

PRIMEIRA
COLUNA

OESENHADA

1
pRrixr¡¡a
COLUNA
A SER

OESENHADA

F ig,uro 27 , Pesquiso e lroçodo dos curvos de conlorno pelo
me'lodo dos ce'lulos, segundo IBM (1965)
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pesquisa célula por céluIa, segundo algunä E equênciå
preestabelecída, até cobrir .toda a malha. Em cada célula o
algorituro deter¡nina todas as intersecções de todas as curväs de
contorno que Þor ventura estejam presentes, ar¡nazenando-as em uma
estruturà de dados, Finalmente, todas as intersecções (pares de
pontos) de uma determinada curva são recuperadas e desenhadas. Ëste
¡nétodo foi Eperfeiçoado por PE?TINAtI (I983), que inctuiu o
armazenamento te¡nporário das intersecções para a recuperação das
tneEttìas curva por curva parÂ o traçado contfnuo. Esta modificação
permitiu àquele autor fazer anotações do valor dã curvà sobre a
mesrna, durante o traçado. O método das células, originalmen.te
desenvolvído. não perni t i a fazer ãnotações sobre a curva, e
apresentava um tenpo de desenho muito grande, pois a cada par de
pontos havia necessidade de desloca¡nento da pena do ,,plotter" para
a posição do outro par de pontos.

O segundo tipo, denominado método de rastreanento (FiSura 28),
é o rnais conum dentre os algoritmos utilizados nos programas de
conputðção para traçado auto¡nático de curvas de contorno, inclusive
nèquel;s disponfveie conerc i a l¡nente . Este åIgoritmo segue ès curvas
de contorno, ou seja, a partir de algum ponto iniciat são
pesquisados os denais pontos que pertencsm a uma determinada curva
até coincidtr ou co¡o o ponto inicial (curva techada) ou com á borda
do napa (curva abertä). Os principais al.gorit¡nos desse tipo foran
descritos por DAYHOFF (1963), BATCHA & REESE (1964), COTTÀFAVA & LE

MOLI (I969), PÀLMBR (T970) E SNYDER (T978).

4-Z Hetodslos ia adotada

No presente trabalho adotou-se o método de rastreanento pàrà
pesquiÍta e desenho das curvas de isovalores; porque este pode ser
facilmente inplementado em prograrnas de computação.

Especl f i camente , foi adotado o nétodo de contorno descrito por
BÀÎCHÀ & REESE (1964), onde o interior de uma célulã é subdividido
etn 4 triângutos, cujo vértice éomum é o ponto central da céIula e

calculado como sendo a nédia ðritnéticâ dos 4 nós da célula, À

Figura 29 n¡ostra os traçadog possfveÍs de un trecho da curva de
contorno quando a célula não é subdividida e tambéur quando a neÊ,ma

é subdividida em 2 e 4 tri¿lngulos. À subdivisão do interior da
célula en 4 triângulos introduz uma melhora no aspecto final da
curva, pois a mesma fica ¡nais suavizada.
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Figuro 28, Pesquiso e lroçodo do curvo de contorno pelo
me'lodo do rostreomenlo, segundo IBM (1965) .
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Figuro 29_.: Troçodos possíveis de um lrecho do curvo no ¡nlerior
de. umo..celulo, quondo eslo nõo d subdividido em lriônqulos (o),
subdiv.idido em dois triõngulos (b) e subdividido e- q;oiro tr¡õn'guros (cJ, segundo BATCHA & REESE, 1964.
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Quando o mapa de contorno for muito grande e,
conseqüentemente , o número de célu1as, é convêniente subdividir o
nesrmo em partes e proceseá-las individualmente. Este procedimento
pode dininuir o tempo de processânento, à ¡nedida que rnuitas células
que não apresentan uma determinada curva deixam de ser pesquisadas.

5 PROJEGãO IÌ,I PERSPECTTVA

Una outra representação sráfica possfvel de un arranjo regular
de dados é a projeção em perspectÍvâ, que tem um caráter aÞenas
quÀ1itàtivo. Estas representações .pernitem que as superffcies,
topográficas ou nã.o, sejam facilmente vísualizadas e interpretàdas.

5-t Hetodolos ia Crrrrente

A projeção en perspectiva consiste em tomar as três
coordenadas da malha reçular, t rans forraando-as em duas que são
lançadas no planó. A união de todos esses pontos no plano irá
produzir o desenho em perspectiva da superffcie ou do nodelo
disitaÌ.

À Figura 30 mostra geometricamente como é obtida å
perspectiva de ur:r deter¡ninado objeto ou sólído- Nela pode-se ver
que a perspectiva é função då posição e da diståncià do observador
en relação ðo objeto.

Figuro 30 : Desenho moslrondo o geomelrio do( Boseodo em BOUKN|GHT,.tgTO).

l

l
I

I
I

I

projeçõo em p erspect ivo
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Às transformações necessárias para se fazer a projeçäo elyt
Þerspectiva foram desenvolvidas por KUBERT et àL (1968) . Épre¿iso ressartar nru to<Jas as referências consurtadas sobre
desenho autonático em persÞectiva de objetos ou ,suÞerf lcies
utilizam o algoritno desenvolvido por aqueles autores. Taig
cálculos encontran-ae clescrl.tos a sequir.

Dado o ponto de coordenadas (cx,cy.cz) or:de localizê-se o
observador e o ponto (ccx,ccy,ccz), cerrtro do plano de Þrojeção,
calcula-se a distância (D):

D - [ (cx-ccx) + (cy-ccy) 2 t/ z4- (cz-ccz, l (56)

À reta tre distâncið. D que une esrse' dois Þontos é denominada
linha de visàda. o.B ângulos dessa linha em relaçåio åos eixos X,y e
Z, sã.o calculatjos pelas fdr.¡nuIas (SZ). (Sg) e (S9),
respect ivamente .

Com es,ses elementos pode-se cålcular a transformação em
perepectíva de um ponto qual.quer de coordenadas (X,y,Z) para \tnì
ponto no plðno de projeção definido como (xÞ,yp).

À seqüência de cáIculos é conforüe a que segue:

d * acos [(ccx-cx),/D]

Ê * acos [(ccv-cv) Zo]

y * acos I kct-c2J /D]

QX-cx+D.cos(a)

QY=cy+D.cos(ß)

QZ=cz+D.cos(Y)

AK - D,/t (X-cx).cos(o) + (y-cy).cos(B ) + (Z-cz). cos (y ) l

RX = cx + ÀK. (X-cx)

RY = cy + AK. (Y-cy)

RZ * cz + AK. (Z-cz)

Finalmerìte, calcula-se (xp, yp) como:

xp - [ (Rx-ç¡¡.cos(ß) - (Ry-ey).cos(e) ],/sen(y )

YÞ - (HZ-QZ) ¿/sen (Y )

(s7 )

(sB)

(s9)

(60 )

(6r )

(62)

(63 )

(64)

(6s )

(66)

(67',)

(68 )
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Dessa forma, cà.lculåm-se as transforrnações de todos os pontos
da nralha regular obtendc'-.se, asfsim, o conjunto de pontos que
compõem a projeção em Þerspectiva <le uma superffcie qualquer.

6 ELI¡4T¡\¡AËãÛ DE LIN¡-IAI¡ OCULTÊ¡S

O pasEo sesuinte à transformação em perspectiva da naLha
regular seria a obtënção do desenho pela união de todos os pðres de
pontos. Entretðnto, ã sirRples união desses pontos irá pr.oduzir um

desenho onde várias lint¡as estaråo sê cruzando. ïsùo acontece
porque certas I inhas ou trechos dås nesmas, em furlção da
perspectiva, ficaråo ôcul.tas ao observador. Estas linhðs devem ser
eliminadas antes do desenho qas mesnàs, através da aplicação de
algoritrnos esÞecfficos parâ esse f i¡n. Ä Fiçura 3l mostra un bloco
diasrama cotn ê¡s I ínhas ocultas dese hadas, enguanto rra Figura 32
ten-Þe o mesmo desenho, onde essas linhas foram eliminad¿¡s.

os principais algoritmos parå eliminação de linhas ocultðF
para desenho en perspectiva de superffcies representadas Þor
malhas regulares, foram apreeentadas por KUBERT et aI. (1968),
hrrLLrÀMsoN (t972), GRAHÀM (r972), ç,¡RrcHT (1913) e ÀNDËIìSON (1982),

Dentre esges algoritnos, foi escolhi.do agueLe publicado por
WRIGI{T (1973) que, por ser bast,}nte simples, é f aci Lmerlte
implementado en progrànas de computação para desenho en perspectiva
de superffcie.

o ðlgoritmo de trlriqht trabalha no plano de projeção, que podd
aer o¡:è à tela do monitor de vfdeo, orð o plano da mesa do plotter.
Nesse pl¿no de projeção define-ee' um vetor H, pärälelo äo eixo Xp,
cuja dimensão será içual à resolução da unidade de safda que for
utilizada. Por exemplo, se o dísr¡ositivo de safda for um monltor de
vfdeo com resolução de IO24 por LO24 pontos, o vetor II seria
dimensionado con I0 24 posiçõea.

O vetor H é utilizðdo pàrà ãrmazenar ès aLturas, abaixo clas
quais nenhuma linhð é desenhada.

O processamento começa pela escolha do .eixo de coordenadas no
sistema original que está mais prdximo ao observador. se, por
exemplo, este for o eixo Y, entâo as linhas de Y constante ou
paralelas ao eixo X seråo desenhadas-

À Þrimeira linha, por estar mais próxima do observador, será
totalnente visfvel e, portanto, totalmente deser;hada. o vetor H .é
àrmazenado con os valores de àlturå dessa linha. Isto sisnifica



Figuro 3ì , Bloco-diogromo de umq superficie com os linhos ocullos ciesenhodos(PETTtNATt l9B3 )

Figuro 32 : Bloco- diogromo do mesr¡o superf ície com .as linhos ocullos cl¡minodos
(PETTINATI 'I983)
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gue nenhutra Iinh& ou lrecho dela com altura ftenor. gue aquelð
encontrada na lrrimeira será desenhecle" Antes, <ìe prosseguir com o
processamento d¡ seqund*:¡ Iinh¿ de y constante, processa-se todosr os
trechos das linhas de x const¿lnte conpreèndidos entre ã prinreira e
a eequnda linhas. Para cåda trecho das linhas de X const.lnte, ,1

altura do ponto é conÞaråda com aquela armazen"lcla no vetor I{, sê
!Íenor, o ponto não é de:tentrado, se maior ou igu¿rl o porrto, é
deseniia<io e o vetor é ¿ltu;{l i zõclo cotit Õ ¡tovo val<¡r. Ërçora, a

seguncla l inha de Y constant:e é testada quèn.1to a visi.bi I idade e
desenhada, Assim, o Þrocedimento descrito é repetido .lté a últi.nra
I inha Y con,{rtante ser proceÐs¿¡da.
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O complexo aLcalino de Ànitápotis (SC) é for&èclo por uft
conjrrnto de r'chas ar.car ínas intrusir¡a.s enr granitos pré-cambrianos 

"
O complexo ¿¡presenta-Eè sob forma Eubcirc:ul.ar com áreã qlobål

da ordem de 6 kn , correspondendo a uma <jepressåo morfolóqicè
cirsundada por rochas granitóiderì pertencentes ao embasamento
cri stal ino (VERGÀI{A I9B0).

SêsundÕ VERGÀRÀ (1980) , desde Ig27, quando surqiram
oficialmente os prineiros estudos de çeoloEia, até J.962 os estudos
lrobre à área tinham objetivos nai.e acadêmicos que, associèdos às
dificuldades próI¡rias da área (falta cle aflorarrentos) , resuLtaram
eu¡ interpretações equivocadas do jazi¡nento; entretanto, somerlte a
partir de L977. sr.rêndo a rLM (rndústrias l"ucrìsinçcr M.rdorin g.À)
assumiü os trabalhos de pesquisa çeológica e¡n Anitápolis, surçiram
resultados conclLrsivo6 a respeíto da vÍabiLidade técnico-econõmic.ì
da jazida de fosfato do compLexo.

Àprebent¿-se, neste capltuto, a geolggia e petr:oloçiå clo
complexo, baeeadas em estudos aIi desenvolvidos até hoje.

I CAR AüTEFI i 5T'TËAS GERATS ÞÕ COI.TPLEX(}

t-l LtrcãI iz:+c$o e v¡a'fi de a.c e.:iËicl

O co¡nplexo alcalino de Ànitápc¡Iis localiza-se no Distrito cle
Àltos do Rio pinheiros, Municfpio de AnitápoIis, Estado de santã.
Catarina, conforme o mapå de localização dð Fiqurè 33.

o ðce'so à área é feito pela rodovia BR-ror até santo Arnaro
da rmÈeratriz e daf, através das rodovias BR-2g2 e sc-407, chesa-se
até o acesso para AnitáÞoIis, de onde tona-se a estrada municipal
para Àltos do Rio pinheiros, ónde local jiza-se o comÞlexo.

J. -A Aspectos getlßìÕrf 0Ì ds i cos

sesundo vERcARÀ (1980) , aË fetções que mais se evidenciåm no
cornpler(o são a forna subci.rcular e a espetacular depressão
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Escr¡<ioâs rochas sranitóides do

oóìo15rr

Figuro 33, Mopo de locolizoçõo do Complexo Alcolino de Anitcípolis

Ainda segundo o mesmo autor, no j.nterior do naciço destacam-se
as elevações escarpadas do bordo oeste, qrje se cont):astÀm co¡n as
zonas mais internas da intrusão onde ès roch¿rs máficàs e
uLtr'àrnáf icag Þredominan, propiciando assim uK(å mor:foloqia mais
suave, que Fe estende até a planlcie comandacla pelc¡ Rio pinhèiros,
' Seçundo CARRÀIÌ0 et al. (1967) , a drenagen adaptou-se ao

inter¡so fraturamento das rochas alcalinas, básico-alcalinas e do
escudo, pelo processo de eros¿io remontanl-e dos afluentes. Conforme
aqueles autores, a região está em fase de maturidade ple¡ra, com
vertenteB abruptås: qrande desnfvr:I entre os interflúvios ê os
rièchos; og interf lrlvi.os são estreitos e sen guaisquer
reñ,rnescenl-es nâ superflcie prirnitiva.
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æ IìET!=#{ì TA [E ËLî T ONAI-

. O conrple:<o à1càlino de Anil-éf,.,oLiß, de idade . juro-cretásjsicð,
errcontra-se introduzido eñ rochas g¡.ùnf l-icds pré_canrbrianas
pertencentes ao Errcudo Catarinense, que é ä denominðçäo local clo
Escudo Àtlântico en flantä Catärinå, secJundo S¿\NTOS et al. (L9S4).

De acorclo com a subdivisão do pafs em provlncias estrut.urais,
comÕ propösta Þor' è^LIIEIDZ| et al. (tgBI) , esta r.egião pertencc à
Pr ovf nc i ¿r Mant ique i ra

lVa regiáio do Ëscudo Catarinense,. fora¡n reconhêcidôs duðÍj
iftportdntês unídades geotectôni.cas, cuja estru.Luração está Iiçl.1dd .l
evoluçåo do Ciclo Brasiliiàno (SA¡JTOS et, al. l9g4):

. Cráton do Rio de La plata

. Cinturrlio Dom É'el i.ciano
O Cráton do RiÒ de La plðtð, no Ëstðdo de S¿ìntà Cat¿ìrina, de

acordo com aqueles autores, é repr.esent.r<jo pelo Màciço llediano cle
Joíuvi ] le (HASUI et al . tgZS) ou o Cráton <je Lufs Al.ves
(KAUL I98O ) .

Àinda conforne SANTOS et al_. (19S4), o Cinturão Dor¡ Feliciano
é a faíxa móvel marginal ao Cráton do tìio de Lå plèta (FRÄGOSO

CËSirrR 1980) , cor: esponde¡tdo, conf orne deno¡ninacjões de HASUI et ¿rl .

(Ig75t, ão Maciçó Mediano de pelotas e ao Sistema l)obrado Tijucas.
JOST & HARTMÀNN (1984) dåo a denofiinäção de blocos Dom

Fel. iciano e t' j.orianópoI is nos escuclos S.uI-Riogranclense e
Catari¡lense, re sÞect ivamente , para o Cinturão Dom Feliciano co¡no
def ini.do por Ii'RACOSO CESÃR (I980).

Sequndo SANTOS et al.. (1984), o complexo granulf l-ico de Santa
cåtarinà e o complexo metamór.f iccl misrnatf tico de Santa Catarina
representan o emÈ¡asamento cristalino pré-Brasiliano do cráton do
Rio de Lè Plata e Cinturão Dom Feliciano, resÞectivåmente, Tais
compl-exoe, de acordo com oE mesnìos autores, são conjuntog de rc¡chas
que foram intenrv"rmente reLrabalhados e rejuvenescídos em diversog
ciclos tecto-orogenicos, aos quai.s é postulada uma idäde Arqueanä_

O cinturão Dom Feliciano é umð urìidade Lito-estrutural,
cãracterizâdà por conplexos me t amd r f i co -nr i gma t ftico-granfticos,
derivaclo da È egeneraçâo brasi. liana al-uante na porção sudeste da
plat¿¡for¡na SrrL-Àrrericana (FRÀGOSO CESAR I9i]0) . Conforme esse
autor ' tais comrrlexos distri-buêft-iJe em três band¿rs paralelas, gue
f orara denominacl¡ls informalmente de zona central, f lèr¡co ocide¡rtaI e
flanco or i ental
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À intrus:ão arcalinê cre Anitáporis deu-se em granitos da suite
Pedråsj Grandes, conf or.me o napa geolóqico reqional (CAMPOS NETO
1984) apresentado na Fiçurà :ì4, qìle corresponde. ao cintur&ó Dom
Feliciano nó EsLado cle Santè Catarina_

O flanco ocident¿l do Cinturão Dom llel.iciano, de acordo com
!'nÄcoso cEsAR (1980), consl-itui unra lonqa seção crustal Iinear,
onde se conjuçam tectonic¿.mente o antiqo e¡nbasanentc¡
Pré-BrêsiIie,no, seqüênci.t.! oroçsnicat brasilian¡s e sua fioiassa
tèrdj,-tectônicà. conforme es'se auto¡a, ð.s r.rnicj¿rcres mer.hc,r.
representadas neste f l.rnco såo as seqliênci¿¡É oroqônicas br.asi I i.anas
confiti tuf <las por espessos ÞåcoteB de f.|cìrijrìtelamorf itorE de baixo
grau' elrtremeados coÍr meta-vulc,înicàß ácidas e internedi,lr.ias
subordinädð8. Nô !:stadÕ de Säntà Catarina, o GruÞo Ilruscrue
correspÕnde, então, à següôncia orogênica brasi l iarrð, errqua to o
Grupo rtà j,f f às moräsËas tardi-tectônicas, segundo def ini.ções
dadas lror aquele autor no Elrcudo SuI-Rioqratldense.

ScgLlnd6 ¡¡:'¡ (IgB0), "o GruÞo Brusq.re representa, em sànta
Catarirra, a faixa de dol:ramentos desenvolvidos em sedimentos do
Ciclo Brðsiliano- É adjacente a su1, à bacia tectônica que
abrisð os depdsitos noL¿fssicos e vulcânicos do Grupo ttàjal, De $ua
constituição fràr¿iciÞam vaiiados metassedinrentos detrf trcos¡ e
cår'bon.f ticos, em fácies meIamdrficas de xisto-verde è anfibolito,
sendo numerosas a.B intrusões de rochas granfticas, åIqumäs tä¡:diôs,
de nètureza alcalina, As e,strut.urâs do gruÞo o¡:ientam-se a NE, com
vðriações Iocais, havendo muitas falhâs a NE-ENË e NW_WN$¡. ,,

DeterÍrinàções geocronológicas efetuadas por BAsEr & coRDANr (t9t]4)
demonstra¡n idade Brasiliana (.anterior a 700 Ma) pàrä o GruÞo
Brusque.

o crupo Itajaf, representado por seqiiê¡rcias mol.áÍ,sicas (SANTOS
et at. 1984) ' ocorre em três bacias no nstèdo de santa cåtarina. À
mais meridi.onal ocorre na área geocaráf icå då bacia do Rio rtajaf.
segundo sANTos et aI. (1984) , o contato dessa unidade no borcro sul
é por fåIha com o Cintr¡rão Brusque, enquanto no b.rdo norte os
contatos são predom i- nant emente discordantes com os gnairjÊjes
granulfticos e no bordo oeste é recoÌ¡erio discordantemente por
sedimenLos da Bacia do Pa¡:åná e cortados pel.o Granitóide subidà.
Äinda conforne os mesmos aut.ores, a porção basal cjo Grupo Itajaf na
bacia do Rio Ttajaf, é constituf da por uma seqijenciã
predom i nÀntemen te pelftica representarìa por folhelhos, siltitos,
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areni.tos f ino¡ir às vezes rit¡nicamente äcarfið.dos, além de ardóÊias
escuras e ¿rçilitos; j¡¡ o topo é formado. por titoloçias de
nötut'eza psamftico-psefftica, constitufdas por or toconç I omer.¡clos
!¡oli¡¡fticos intercalados com arènitos ¿¡rcoseanos, apresentêndo
estrðtificaçõeF cruzåda.B de pequeno porte e plano_!¡aratelaß, AE
seqüências que constituen o Grupo Itâjðf são relaciona<ìas
tectonicamente a uma fase üìorássica tardiã no fechame*to do ciclo
BraeiL liano ou êo estéçio de transiçÃo dê platefor$a sul-A&eràcåna
(SÀNToS et al, I9e4) _ BÀSEI & COnDANI (lg84) estirdaran em 560 Ma a
idàde do Crupo Itajaf.

A zonð central do c!'turão Dom Feliciano é una faixa l i,near
coxpo¡¡ta essencialmente Þor compLexos grånitóides <le prolrorções
batoLfticas associados com resfduos ¡rriqmatfticos (FRÀGOSO Cli$ir,ll
1980). Nessa fäixå ocorre¡n as rochag çranfticas pertencentes àe
suites Såo pedro de Àlcântara e pedraB Grðudes,

À Suite São pedro de Alcântarà, sesundo BASBI (1.984), é
constitufda por corpos çranfticos a monzonfticos cóm f¡ai:{a
densidade de negacriBtåis de feldspatos potássicog (em geral
brancos). Determinações radiométricas efetuadas por BAsEI & coRDÃNI
(19s4) apresentaram ida<leg en torno de sg0l20 Ma påra õ.s rochae
dessa sui te

conforme BAsEr (1984) , a suite pedras crandes é constitufda
por qrandes batdlitos granfticos que ocorrem intrudirrdo o com¡:rI.exo
Granito-Mignútlco. lratä-Ee, de åcordo corh aquele autor, de
qranitos lrreferenc i a I mente aLcalinoe grosseiros e porfiróides com
megacristaie brancos a rosådos,. nilo foliados que admitem qrande
variação faciolóqica coÍr tipos cinza, i neqüi çranu I ares com
pontuações de máficos e enclaveg microgranrìlares de composiçåo
intermediária até tipos róseos, isótropos, grosseiros e
alaskfticos. Essas rochas a¡rresentararn id.ades em torno de s2a 1zo
Ma (BP^SEI & CoRDANI 1984).

À evolução do Ciclo Brasiliðno na reeiõo Þodè ser deecrita
regumidamente enr três et,¡ÞaE (FRAGOSO CESAR l9g0):

. etapa inicial: há extensiva frag¡nentação crustal con
fornação de sftios deÞosicionaiE doE sediu¡entos originais do crupo
Brusque e maquratismo sinsedimentar, pré-tect6nico, de caráter
básico (SÀNTOS et al . t98rl) ;

. etapä intermediúria: as seqüêncías orogênicas brasilíånaå
sofrexr netamorfismo regional de baixa a médi.a Þressåo ( Ft{AGo'go
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CESAR 1980) , com intrusão de corposr granfticos coxqo de Valsungana
(SANTOS et à1. 1984) . SêqL(ndo. FRÀGOSO CESAR (I9e0) , naB fases
finais deîjta etapa o soerguiroer¡to orogênico do Cinturão Don
Feliciano deve ter sido conteuporâneo à ascençåo dos didpiros
gra¡rf ti:cos tard i -tect6ni cos e à deposiçåo das seqüências
ttolássicas tardi -tectônicas ¡

. etapa fínal: conforme SANTOS et al. (1984) , há o fechamento
dê orogenia braeiliana, correepondendo ao estégio Ce transiçgo da
Plataforna Sul-Àmerican¿. (ALMËIDA 1969), repre,ïentado por una
Çranitogênese de natureza atcalinð (e.9. granitos Subida, Dona
FrânciBcà, etc.) e por seqüôncias vu I cano-sed i nênt.ìres de natureza
nolássica (Grupc¡s Itajaf, Mari.cá e Cðmaquã) .

Após o finãl do Ciclo Brðsiliðno, l1o Cðrlìbro-Ordov i c i ano .
instala-se e desenvolve-ee a ¡¡edimentação da Bäcia do paràná,
durante o estáçio de estabilização da Plataforma Brasileira, eue
inicià-se no Siluriano e perdura åté o Jurássico, qu.lndo então
principia-ee a reativação ldealdeniàna (ÀLMüIDA 1969) . Àssim,
eequndo HERZ (1977, apud ÀLMEIDA 1983) " a partir do fim do
Jurd¡¡sico, o fräturamento crustal þar,rl.elo à costð êtuâI teria
originådo os diques de diabásio e os nó,s de atividade do maqmatismo
alcalino de Jacupira¡rça (133 Ma) e AnitápoIis (I29 Ma). Ainda
confoine aqueLe autor, neEså ocãsião ter-se-iam desenvolviclo
junções trfplices cujos ramos terlaur originado os sftios de
separação das !:lacas. determinando a conf i.guração da costa sudeste
e o terceiro ramo di¡:igido pôra o interior dâ Bãcia do pa!:aná terla
sido a fai:<a de atividade basáltica e alcälina.

À intrusão alcalina de Anitdpoli,s assin como as de Lajes e

Qr¡arerrta (Ëotuverá) foram classificadas Þor ALMBIDA (1983) como
pertencentes à Provfncia Santa Catarina. Segundo esse autor, o

conceito de provfncia alcalina por ele adotado refere-se a um

åçrupâmento geográfico de rochas alcalinås e aseociadas que nantem
entre si rel.ações Þetroqráficag própriae e se relacionèn ä feiç6ee
tectônicas locais reconheclveis, tais cono ärcos, flexuras, zonas
de falhas ou rifts.

As intru$ões da Provfncia de Santa catarina se process¿¡räm na
reçÍão de inflex5o separando duas estruturas tectônicas
iurportar¡tes, que no Mesozóico sofreram movimentos verticais oposton
de grande.s maçnitude: o arco de Ponta Grossa e o Sinclinål de

lorres (ALMEIDÀ I9B3).
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À Þetrografia, a nineràlogiã, o quimirrrüo, bem coItìo a
distribuição espacial dos tipos Iitolóqicos e par&netros qufmicos
da jazida de fogf,ato do com¡rlexo alcalino dè Ànitdpolis, uåo hoje
bem conhecidos, devido aos tra¡taltros de pesquisa efetuados pela ILM
ð pårtir de I977. Sequndo VEIìGÀRÀ (1980) , constarðn desses
trabalhos de Þesquisa I mapeamentosr poÇos, sondðgeng e çalerias de
peaquisa; frentes experi¡nentais de .lavra, anélises qufmicas;
tnineralógicas e petroçráficae; ensaios tecnolóiicos. geoqufmico¡s e
geoffsícos e estudog qeotéc¡ri cos.

Oa trabalhos de pesquisa geoldgica, assumidos pêla IL¡{, förèm
encerrados em 1979, mas oB esiudoe sobre a petrologia do cornple:do,
iniciados em 1978 pelo INSTITUTo DE PESçUISÀS TEcNOLócICÀs Do
ESTADO DE SÃO PÀUÍ-O (IpT t9Z9), foran continuados e concLufdos
por RODRIGUES (1985), que apresenta osr resultados de estudos
mineraldgicos, petroçlráficos e qufmicos efetuãdos em amostrås de
rocha, ben cono urna evolução petrogenética parô o compl.exo
alcal ino .

. O ¡napa qeoldgico do conplexo älcàlino, apresentado na Ë j,gura
35, foi elaborado por ROÐRIGUEg (l9g5), a pårtir da descrição dos
testemunhos de sondagem e da descrição de VERGÀRÄ (1929). NeË6e
napa êrJ rochas alcalinas representðm os tipos domina¡rtes em cadä
furo de sonda, unå vez que nåo existem aflor-amentos r¡å zonã centrãl
do complexo, devido ao forte intenlreriemo qr¡e åtinqiu as rochas
àlcðl.inag. Oe tipos petrográficos diÈtribuem-se e¡n quatro uonas,,
aproximadamente concentricas, con'stitufdos, pref e¡ienc i a lment,e , por
rochas da série dos . álcati-sienitos,, dos nefelina si.enitos, dos
ijolitos e dås ultråmáficas. cðrbonatitos, geralmente sovfticos,
venu I arù todas essas roct¡às,

Segundo HARTMÀNN et al. (1980) , as feições tectônicag
observáveis na íntrusåo t,êm um desenvolvinento mair¡ intenso nas
zonàs periféricas, no donrfnio dà encaixante. Esses autores
acreditam que os falhamentos observados tanto en superffcie co¡uo
nos testemunhoe de sondagerî e perfis géoffsicos tenha¡n sido
originados na fase pré-intrusåo e reativàdog ðpós a formaçåo do
rnaciço. De äcordo com VERGAnA (1990), ås rochas alcalinas de
ÀnitdpoLis apresentan duag direções ÞrinciÞaia de lineamentoe
estruturais: umä åprox i n¡adanente norte-tru1, representando os de
naior extensão, e outro N60g E. Na Fiqura 35, pode-se observar
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ainda ðrgunès estruturas (falhãs prováveiB) no quadrante Nu. Todàs
estùs estruturås concordðm com aquelåsr l.evantadas por MËL,CnER &
COUTINHO (1966) ätravés då interpretação eü fotoqrafias äéreas,
cujo m¿¡pa de estruturas da região. da intrusão alcalina está
reÞroduzido na Fiçurð 36. NeIa é possfvel observar, alén d<¡s doís
sistenas Þredominantes (NS e N60g E), o sistema de lineanìentos
radiais ao centro da intrusão.

LEGENDA

Figuro 36 , Mopo de estruturos do regiõo do intrusõo
olcolino (MELCHER & COUTTNHO, t966 )

A áreà de Altos do Rio pinheiros é assim caracterizada por
intenså tect6nica quebrável que, aasociada å fácil alteração das
rochas aLcàlinaa e báeico-alcalinas. deve ter sido reeÞonsávet pela
formação da depresg5o que constitui propriamente o väle de Altos do
Rio Pinheiros (CÀRRÀRO et al. 1967) .

Wwrl

:'" ^":-.-_
Conl úìuos

eslrulutos,

froluros, didcloses
e ¡¡neomenlos.

Troccjodos folhos.

Ponlilhodos frotu.os rodiois

¡nlerpontilhodos froluros concénlricos
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3.I Aspercti:}s eetrográf i cos

. como exÞosto anteriot¡nente os tipog petrográficos aLcðrinos
observados no complexo foräm àgrupådôs por RODRïGUES (I9t)5) em
quatro sérÍes, deno¡ninadas áIcali-sienitos, nefelina sienitos,
ijolitos e ultramáficas. À descrição a seguir, das
caracterfsticas petrográficas de cada umä dessas séries , é
bàseåda no trabalho desse åutor:

, série do dlcali-sienitos: as rochas que à compõe¡n são
áIcali-sienitoe, mela- álcaLi-sienitog e lusitanitos. Trätè_se de
rochas de granulação geralmente médÍa e coloração variando de cinza
claro a escuro. Constitueft-se essencialmente de feldsÞatos
potássicos e quantidàdes variáveis de piroxênio, podendo vêriðr
desde termos leucocráticos ( átcal i*sienitos) a melanocr¿lticos
(lttsitanitos), etlr função da proÞorção de piroxênio,
Subord Í nad a¡nente ocorren nefelinà, biotita, f loqopit.a, anfibólio
sódico-cá1cico, opacos, titànita, zircåo, car-bonato, apatita,
quartzo, calcedônia e rutilo;

. série dos nefelinà sienitos: nefelina sienitos, malignitos e
shonkinitos coüpõem esta série. Apresentam granr¡lação fina a grossa
e coloração variando de cinzâ claro ð. escuro, podendo, às vezes,
apresentar mánchas róseas. Ëstas rochas são conpostas,
principal¡nente, por feldspato potássico, nefelina e piroxênio.
Novamente, a variação da proporção em piroxênio dá os nomes de
nalisnito e shonkinito parå tipos enríquecid'oe nesLe mineral,
enquanto os nefel i.na sienitos sËio aquelas rochas enriquecidàs em
nefelina e/ou feldspato potássico e,
enpobrecidos em pi roxeni os;

. série de ijolitos: conpõem esta séríe os urtitos, ijolitos e
melteigitos. Àpresentãm-se com granulação média e coloração cinza
médio ¿¡ escuro com freqüentes manchas rdseas. sao coÍrpostas
essencialmente por nefelina e piroxênÍtos e subord i nadamente Þor
feldspatos alcalinos, biotita, anfibólio cáIcico, opàcos, zeóIita,
titanita, clorita, carbonato e cancrinita. Nesta série predoÍ¡inàm
oF termos mesocráticos (ijolitos) sobre os leucocráticos (urtitos)
e nelanocráticos (melteiqitos) ;

. série das ultra¡náficasl nesta série foram ågrupaclos os
piroxenitos,bÍotita piroxenitos, piroxênio biotititos e biotititos.
Ess.as .rocl'¡as são compostaa essenciålnenLe por piroxênios e biotita,
apresentam çrånuIaçÉio fina a média e coloraÇão cinza escuro.

conseqüent ement e ,
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ocorrem tambén, nesta Ëérie, rochån constitufdås e'senciarnente por
olivina e ¡naçnetita, denominâdas magnetita dunitos, que apresentåm
granulaçåo grosseira e coloraçåo cinza escuro esverdeado.

Oe carbonatitos foran claasificados com base na Þroporçåoentre calcita e dolonita. Sesundo RODRIGUES (l9BS), a calcita é o
carbonato dominante e, assim, a variedade nais comum de carbonãtito
foi denoninada sovito. Essas rochas apresentan granulação fina a
¡aéd i a e cor branco-ac i nzent ado .

Sesundo una classificação de rochas alcalinas bragileiras,
baseådà em associaçõee petroçráficas (ULBRICH & GOMES IgBI), o
conplexo alcalino de Anitápolis, assin como Araxá, Tàpira, Serra
Neçra, Jåcupiranga e Juquiá, foi enquådrado no Tipo III, que se
caracteriza por unå associaçåo máficå e ultranáfica, cotnglimeritos, dunitos, peridotitos e piroxenitos como rochas
inportantes ou don¡inantes. De acordo con aqueles autores, esgas
rochas associàm-se, às vezes, com rochas mais féIsicas (sienitos
alcalinos, malignitos e shonkinitoe) e tambén espécies peralcalinas
e fortenente insaturådas. Conforne ULBRICH & GOMES (l9gl), o Tipo
III é umå associaçåo petrograf i camente ¡nuito complexa e à luz dos
dados disponfveis pode ser representada por t,rês Iinhaqens, daËquais o complex<; de ÀnitáÞolis pertence àquelà onde as rochas
principais såo dunitos, peridotitos e piroxenitos, incluindo
núcleos de cårbonatitos. Ainda de acordo con esses autores, dðdospetrogréficos, radiométricos e regionais foran usados como
argunentos pàrä ¿¡grupar as ocorrências de rochås alcat inaa
brasi leiras en dez ¡rrovfncias petrográficas. o conplexo de
Ànitápolis, segundo eEsra definição, representa a provfncia de
Àni tápol i s.

3-? Gu im i smo

Às caracterfeticas qulmicas das rochag do complexo alcalino de
Ànitápolis, ben coüo ès rochas nineralizadas em apatita, foran
determinadas através de umå anál ise estatfstica exploratória
efetuðda por yAMAHoTo et àL (I9gO), a partir de um conjunto de
dados de análises qufnicas disponfveis de 40 furos de sondagen,
totalizando 396 anostrae r,or 7 óxidos ,

si02, K2o e BaO ). cada u¡na dessås 
"-,iJ.'rt"ï ,i?it"".*' .fktt;,

lnten¡alos de 5n de espessura dos testenunhos de sondagem.
Os pasgos dessa anáIise estatfgtica exploratória foram:
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. estudo dð distribuição doe óxidos nas rochas, ðtravés do
cálculo da média, desvio padråo e valores ¡nfnimo e náximo da
distribuição dentro de cada tipo I itológico . Estes
dados foram lançados em diagramas do tipo ra¡no e folhas (DAcr,rs
L97B) ;

. análise de diagramas de dispersão, para estudo do grau de
associação entre dois óxidos. para os divereos tipos litolóqicoE;

. análise fa,torial pelo Modo n, efetuada para estudo das
rerações entre os ó>ridos. os fatores são conbinações r.ineares das
variáveis iniciais e, dessa formð, através de um núnero reduzido
doe mesmos, fornecem as informações essenciais conLidas num
conjunto de dados. utilÍza-se na êstatfstica convencional o termo
redução da di¡nensionalidade parå justificar a anáIise fatorial.

RODRICUES (198S), baseado na descriçåo dos testemunhos de
sondagem e anál.ises petroqráficas e nineraLósicas, separou do total
de 396 amostras um conjunto con apenås l5l arnostras representåndo
tipos litoldgicos ',puros',. para essðs anostras (15t) ¿qus1e autor
acrescentou ainda ðnálises de Na2o e Mgo ' efetuadäs por
espec t rofotometr i a de äbsorçåo at6mica.' Para esse conjunto reduzido de amoetras puras, RODRIGUËb
(1985) efetuou a anárisè estatfstíca exploratória conformu
proposição de YAMÀMOTO et al. (I9BO), inctuindo ta¡nbé¡n a análise
fatorial pelo Modo e.

À Figura 37 apresenta os diaqrarûas de rarnos e folhas dos
óxidos para os tipos IitoIóqicos do complexo. Dessa Figura pode-se
observar clararnente a relação di.reta da distribuiçåo dos óxidog
nås rochàs con a composição rnineral das ¡nesnas. Assim, a dininuição
de Sio2, ]\1203 e K2o dos álcali-sienitos paia nefelina sienitos,
ijolitos e, finalmente, ultrênáficas é atribufda à diminuição de
feldspatos e/ou feldspatóides e gradual aumento de máficos.

outras variações. notáveis são Fe2o3 e Mgo , que aumentam no
sentido á1càli-sienitos a ultramáficas, expl icadae pelo aumento de
ninerais máficos.

Quanto à distribuição de pZOS , enbora a dispersåo seja
grànde' pode-se obgervar uma tendência clara de aunento tambén dos
álcali-sienitos, pässando por nefelina sienítos, ijolitos e,
finalmente, para as ul tramáficas.

À Figura 38 apresenta o gráfico daj cargas dos fatores el e
Q2. Sesundo RODRIGUES (1985), a seqüência contfnua de variaiåo
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gufmica. pè.j.a qual os álcalí-sienitos Þasgam a nefelina sienitos,
ijolítos e, f inalrnente, ultranráf ícå[,, relaciona_se ào åumento nogvalores da relc-rçSo I caor-MgoJ,Fe 

Zo Z] / t SÍo2+At2o3+K2O I o que
reflete, princípaltìonte, å diminuiçåo em ortoclás io e/ou nefelinð eo increment0 em piror(enio.

3-3 Di=tr!buicã(' æs.f'ã!c íã,1 d{xs tipog litcJldg!cc}a e
parå¡ne+t r-tls qu í ¡.¡r ! cos

RoDAIGUIIS (I9SS) apresentou umâ interpretaçõ.o em
bloco-diaçràRè (Fiqura 39) das relações entre os tipos litolóçicos
ilustrando a concentr;lçåo das rochas arcarinas em quatro zonas,
ass i rn distribufdas:

. zonð exterr¡a, comþostð por rochas da Éérie dos
á1ccr1i-sienitos;

, zonð internedíária externå, fornrada pred om i nantement e por
rochas dd série clos nefelina síenítos;

- zona intermediéria interna, or¡de ocorrem prÍncipalmenté as
rochas da série dos i jolítÒ¡j;

. zonð interna, constitufda essencialnente por rochas da série
das ultramdficas"

Todâs essae rochas acham-se iFrequlärmente cortadãg por veÍos
de carbonat i to.

YAÌ'ÍÀMOT0 (].980) apl icou a anál ise de hipersuperffcies de
tendência Þåra reconstítuir aprox i macr amente a geometria do corpo
nineralizado e tÀmbém pâra estudär a variðçåo esÞècia1 dospar¿lmetros qufmicos. Conforme esse autor, a anál ise dehipersuperffcies de tendência é uïnê extensåo da andr is,e desuperffcies de tencìê¡rcia, qüe há muito veu sendo exten$iv,1 esatiËfåtoriamente aplicada em geologiå no estudo de paråmetros
distribuldos en. área. As Þrincipais conclusõee deste estudo foram:

, que os teores de p2O5 e CaO aul{rentèm da bordà para o
centro do com¡rì.exo i

. a ide¡¡tificação de uma zona anômala en
complexo, onde ocorrem as rochas ultranráficas;

. que as anomal ias de p.O" e CãO enco¡ttram_se associàdðs,
porém con os centros o"=ro."ÍoJ, indicando que a cârbonãtizðçåô
pode ter Þrovocadcr um enriqueci¡nento secundário em äpatita nas
rochag ðfetadas FeIo p¡eççÍrsç.

apat i ta. ð NE do
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Figuro 39, Bloco-diogromo interprelotivo clo distribuiçôo espociol dos tipos
litolo'9icos, segundo RODRIGUES ( l9BS)

iT-4 Or igr:m e ÊvÕTucfic ¡rr*{:r-trt rí ¡¡ i r¡+ rjo cclurpTexrr

Segu¡rdo opinião de CARRÀRO et al. (1962) , o comÞìexÒ de
Anitápolis representa un diatremå alcalino, básico-alcalino,
periférico aos clerrèmes dð Serra 'GeraI, cuja localização deu-se en
conseqijêncið do prepäro tectônico (di.rclasamenLo e falhamento) das
rochas cristalinas do Escudo Catarinensó.

Às fraturas radiais e concêntri.cås (Fiquia 36) ao conduto são
caràcteristicamente associadas a corpôs magnáticos centrais de
intrusão forçada (MELCIIER & COUTINITO, I966) .

, "A estrutura ãr¡elàr con suà Þorção interior rebaixada e a
ocorrência, no campo, de numerosos blocos de tinqualto à sua
volta' são as evidências disponfveis Þara se propor à exict6ncia
eventual de dique(s) anelar(es) ou ',cone sheets', cicatrizando as
fraturas de um bloco em $ubsi.dência. Estðß estruturas vulcänicas
s¡ul¡suÞerf iciais e raros outros dadoe, como por exemplo a forma de
ocorrência dos carbonatitos, pref erenci¿l¡liente em vênulås
<jifundidas por todo o corpo alcalino, atestam à pequer¡å
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profundi.dåde dâ intrus¿ío. Em outrå,$ palavrðs, a erosã.opds-cretácicê tendo varrido tufosi Iaväs e rochas suÞerficiâis,
esc¿rvou n&o måis que o topo da estruturaçåo bubvulcânica,
posslvelrtente correspondendo ao nfvel da coluna plutônica suÞerior
dê cARSoN (1966)", Ín RODRIGUES (tgBS).

Conforme IpT (LgTg, , a distribuiçåo ãprox i Ììadêment e
concêntrica das diferentes unidades lit.rógicð.8, ocorren<ro rochas
nais máficås nås pårtes centrais e na* cotae nai,J baixas, e rochae
¡üai' ricðs e& mineraie siáricos nä5 bordaa en cotas mais altaspoderið sugerir pärô o conplexo urRè oriçem ¡rraqnática Þor
diferenciaçÍio qrðvít¿rtivå dur.ante a cristalizaç&o; entretanto, urna
série de relaçõe-.r texturais e estruturait:j suçere umä oriçem
netassomáticå, pelo &enos ern parte, pârà est.äs rochas.

A pårtir dos dèclolä geológicos, petroçréf ico,s, ¡nineralóçicos equfnicos dieponfveis, RoDRTCUES (19gS) pr-opöe o seguinte modelo
evolutivo prìrå ðs rochas do conr!¡lexo;

a) falha¡nento, fråturðrûento e brechação das roclras grànfticês
et-lcaixanteg;

b) introducão de ùìåqiT¡ô de compos!ç&o ultramáfica arcarina(biotita pi.roxenf ticô) na pôrte central do complexo;
c) metassomatismo durð,nùe e após ,r intrusõo, atravéß clãpercol¿ição de sor.uções arcar inas em rochas grènfticès e

ultramáficàs, que f enitizarèrn ês primeiras e åfetaråm as úItimås.
Às principais reaçöes neste processo foram:

piroxenizaçå<¡ sradàtiva do qrãnito nas zonås mais externas,
äconpðnhÀda de nefelinizaçåo dos feldspatos;

- nefelinizaçåo dos piro:rênios, tânto das rochas mais
intrusivas como daquelas já afgtadas pelo trretðssornÀtísno;

- biotitizåção e,/ou floqopitização parcial dos piroxênios clas
ultramáficas.

- nobil iz¿ição geoftdrfica de nðgmå alcalino, especialmente
i joI ft ico e nefelina sienft!co.

d)nosestáqíosfinaisda'atividademagmáticå-[¡etöË5omáticå
ocorreu a injecão de nåteriãr carbonåtftico (em zonas frðturadas,) l

principalmente na Þarte central do complexo.
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APLIllfrüfiËg l\to, COMPLEXO l+LÊdlLrr.¡ü DË ANIT¡ijpOLIS ,SË

Neste capftulo apresentanr-se as fornas gráficas espöciaig
obtidas corn os dados de topografið dà reqião dê intrusåo e,
tambén, com op <jados de análises qufmicas de elementos maiores dàs
rochàs do Cotrìplep.o Àlcalino de AnitápoLis, SC. Taj_s gráficos foram
obtidos atravé¡J de prog¡:amas de computação, cujos aJ.gorítrnos f or.em
eIèborados a partir da metodolo<¡ia descrita no Capftulo 2, Todos os
proqraüas foram escrit.os em Iinguagem IrOtrìTRAN IV, de acor<Jo com o
padrão ANSI (llEISINc 1964) e, portanto, poden ser instalados em
qualquer computador com cÕnpiIådor FOIITRAN, euðnto ðos coma¡ldos
qráficos, ainda são dependentes do "softv¡are" qy,tfico dislronlvel na
i.nstalação. A adoçåío de un sistemå çráfico padråor como, por.

exe¡nÞIo, o "cRÀpHIC KERNIjL sysTËiv" (cuNHA et a1. .1985), ou
simpleFmente cKS, tornariam os progranas totalmerite portáteis.
Tod.os " os procêss¿lmento5 f oraü ef etuaclos no comÞutàdor IIURIìoUcllS
B 6900, enquanto os desenhos for¿m obtido¡r lto ',plotLel:',
BAUCH 6, LoMB, ambos do Centro de computðçåío Eletrônica da
Universidåde de São Paulo. Às rot j,.nas qr,j.f icas utilizadas
un"ontru*-=e descritas em AMotìozo & coMIDE (Lg7g).

Og da<los de topoqrafia da região da intru$ão do Complexo
Àlcðlino de Anit,ápolis, foram extrafdos da Folha SG-ZZ-Z-D-TV-4
(IBGE L976) . ¡ì Figura 40 mostra a área sobre a qual foi feita a

amostragem de I00 ¡rontos distribufdos åleåtorÍamente em I00 célr¡Las
quadradas, de acordó com å metodologia descrita no ften I.2.1. do
Capftulo 2- Na TàbeIa 19 tem:-se os dðdos de topografiå anost.raclosr"
bem como suas cooriienådås X e Y.

TAEIELA 19: Pontos de dados de toposrafia.
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(Cont irtu;lção da Tabela lg)

Coord. X

7

I
9

l0
I1
I2
I3
14
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L7
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I9
20
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4L
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IOBO
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105 0
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87S
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10 20
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950
8I6
820

783
7A0

820
960

I I60
1I55
IL00
830

7AO

686320

686052
686344
686192

686692
6A6740
6867 32

686580

686764
686448
686684

686480

686488
686652
686828

686856
687 07 2

686832

686852

68 7116

687 004
686912

686804

647I24
68 Z3r6
68 7564

68 75 60

68 7508

687 27 6

687284
687400

647480

68 7304

687208
6A794A

687A24
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69224L6
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Áo2n ?nA

69207 32
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692 3008
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6920344
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692I564
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6920528



(Continuação da TabeÌå l9)
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687992
687880
6A77s6

687 7 16
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688008

688008
68815 2

688388
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688708
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688428
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6922352
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6923620

6920320
6920584
692L032
692I544
692L752
6922256
6922400
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6923488
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6920160

6920448
6920868

692I208
. 6921692

67 22324
6922560
6922920
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753
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780

1060

1.18 0

L220
1320

780
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740
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850
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1100
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860
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82L
895
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(cont i rruåçåo da Tat¡ela Ig)

Coord. X ___9e!1_lri_._ _

1088

I260
L240
900
920

900

960

970

960

1I60
r L60

1300

I3 00

915

9t.0

9.5 0

1000

I037
TIOO

1200

r 265

Ì 3I0
I3 08

7B

79

BO

BI
a2

83

84

B5

86

87

BB

09

90

9I
o,
93

94

.95
96

97

98

99

100

689136

688884
688980
689396

689524
689272
649572
689332

689244
689452

689344
6893 36

689232
689956
689768
689608

68981r8

6899I2
689840
689960

689760

689748
689668

Coord - Y

6922920
6923596
6923896
6920064

6920596

692L092
692L448
692L628
692222A

692 2688

6922984
69235I2
6923744,

692t236
692t)7A4
6920944

692I392
692\67 2
692204A
69227 7 2

6922952
692332ö
692 3900

Os teores de ltr2 05 , ye2}3 e CaO foram uti.Lizados para
<las fornas qráf icër$ tridin¡ensionais da jazicla. Os dàdos
utiliz¿¡dos encontram-se di.stribuf dos ao Ionço de 4ö
sondåqem, co¡tllorrne o mapa de dlstribuição dos furos de
apresentado na Figura 4J-, totalizan<io 396 pontos de dados.
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$E i"IAL}-{AS REË{-ILA[-{ES

Àpresenta-se nèste ftem as, representaÇõee gráficas mais
ueuais em geologia, pèra dados clistribufdos exn área. Ess¿ìs
repreeentações são o mðpð <Je contorno e o trroco diaçrama. o mapä de
contorno é a representação quàntitativa da nû,tlhð regular
ínterpolada, encruanto o bLoco diaqrama é à rep¡:esentação
sual i tat iva da mesma.

l¡s aplicações agui forðm feita$ com os dados de topogräfià då
regi.ão da intru¡¡åo do Cc¡mlrle:ro Àlcal.ino de Anitapólis.
f.-1" teS.in icåít: cta drea de i!'¡tel-s!åfte

A ái-eä de i.ntere*,se ou a fronteira corrvexa do conjunto de
dados, be¡u como os pontos cìo mesmo encor"rtram*se repre'entado,s nÉì
l¡içura 42. A irrterpolação da nalha regulðr foi feitÄ so$ente cl*-"rrl,rcr
do do¡nfnio da fronteir¿å convexâ.

t-2 t.fapx de corrtq:¡-no

A fiçura 43 aÞreser¡ta o måpcf, de contorno que re¡>reserrta,
aproxi !ftadð&ent e (en funç&o . dos I00 Þontos de âmostrëqe&) , ¿r

superffcie topoç¡:éf ica na regiåo dà i ntrucåo do Complexo.
À interpoLaçäo <ia nralha requl.rr de L7 x 17 nós f.i feita

atråvés do ajust.e de equações multiquadráticas locais,
utilizèndo-se dos 16 po¡rtos vízinhos prdxinon e èonrstante c igual ð
16 vezes â diståncia média entre os pontoË de dàdos. utirizou-se
de conståntes çran<Ìes porque os åjusteg, das equðções¡
multiquádric,rs, foram feitos no domfnio Ioçarltrnico, de açordo coa
a metodoloqiå descrita no f te!û 1.2.J do Capltulo 2.

O contorno automático foi efetu¡ìdo pelo método do
rastreamento.

corìlpð.rando-se ðs Fiçuras 40 e 43 observa-se que existem
diferenças siqnificativas entre as formas das curvðs de contorno,
devido äos erros <ie estimativa (anostragem). Teoricamente, o napa
interp<¡lado e contornado autonaticamente tenderá ao ¡näpa oriçinal.
ou quàndo o número de pontos de dados for infinitàmente grande, ou
entåo, quando a amostragem for orientacla para coletar informações
dås pri-ncipais feiçöes geográf i.cå,e da reqiåo (vales, rðvinas,
col inas " etc. ) .



+ ¡16!

+ 
j¡?6 +¡sl8

JES¡ +¡t?2

.¿)828
'+95,

¿-IE*Ã +56Â
¡J.e5S ' _-.9?E.r.lêéå +7Sf "'

¿-3 {å
r- ¡¡ÂJ' +$e$nø +7¡.â

+¡¡6€-¡¡sc 
+l¡eflttca

' çllES

1J?8"9 +I3i8 *rruu 
+J3tr

ç124â + l'388

ç j22É

r Iá4S' -¡-97Â' ¡92E

¡- !E6E' 498ß

+ 9?å 1.97fr

+ Aså

+788
+7'¡6

+758

¡JF88

çtIlE

+875
ç818

+ 8:ã

690.000

+?ss +7$+76å748 +z{s

, -.å .l J!.ü+tßËþ +

¡ ll6E
+gEE

¿- 895

+ vùe

+ E?l 
4e7ß

+%e

+ tfååsa 
ç8r€

+ 978

ç !Í+å

i- 6.924.0o0

ç 8aÊ

+?88
.¡-76â ¡-?25¡ +,JÕ

.¡-788 ç 8lå

¿-838 ç86É' +iEE +&år

liguro 42; llopo de locclizoçôo dos
cio fronTeiro convexc dos mesrnos

955

+ 9Æã

+ $€,8 + 958

+

+ 9?å

pontos de dodcs de topcgr.ofio ccm o Cesenho

¡l



-/

\ \-------l
----.---=-- 65?

690.000
6.924.00O

}K
Figuro 43: Mopo de conlorno dos dodcs de Ícpoqrofjo do regiõo cìo Complexo
Alco Iino de Anitdpolis.

**

¿I

6.922.OOO

O



t.0 2

t - 3 ll I üc 0-d ¡ ïj.g r- a'F,rã

À projeç&o em pen'epectiva da xrarha reçu}ar interpolèda re$u].tô
no bloco-diagråma? que é a fornð de representaçåo çr¿ifica
quâlitðtiva da rneàma. Os pðrâmetros da Þerspectiva, que deterrninsm
a posição do .bservador ern reração à superffcie, cräs três vi$Âdag
escolhidas (Fiçura 44), encontrãn-se listados na Tàbetä 20.

VISADA C VISADA B

Figuro 44: Desenho esquemcítico mostrondo o locolizoçõo dos visodos A,B e C

TABELA 20r Parâr*etros das perspectivas A,B e C.

37 ,79
LT7,45
LT7 ,45

+---------+ ------+I v I Diståncia (m) I

ï 
;;;:;; 

ï 
;;;;;:;; 

ï
I rr2, 7B | 10846,Ìe 

II ttz,zs I rog4s.re I+---------1.-------.----------+

Às Fiquras 45 ð 47 apresentan os bloco-diagrana däs visadas
A,B e C, respectivanrente. Nestas Fiçuras pode-se observar ä zonâ
central deprimidà, lrem corno ås Þrincipais drenàqeng.
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u[n MôLFtÂs R Ëitiu!...AR Ës

o llìapå triclimensionaI de umä
jõzidd ou a qeonetria do corpo nineralizado são claras. por
ev-enÞlo' numa fase inicial cl.l pesqui$å de um jåzíftento qualquer o
conhecimento do mâpa da varj.åçåo esl¡acial do minério ¡!:oderá
orier¡tar os trabalhos futuros de pesquisa e, jd nè faso de
exploraçåo, Foderá orientar c\s trabalhos cie l avra, inc!.uindo
desmolrte e mi.stura dô blocos de dif e,:entcs teores,

A obtenção dàs representações 9ráficas tie nalhðs
tr- j,di.mensionèis como perfis e plantas, õd são possfveís fazendo å
interpolàçãp cle uma rnalha regul.ar em 3D. A obtenção de plantas e
perfís de nodo manual é aÞroxinra<Ja, porque não Ieva e¡rr

connideração a ponder¿ição espacial dos daclos_ por exemÞlo, na
obtençåo firanuãl de uma planta à um determinado nlvel da i¿zid.r,
serÍam consideradag somente aE amodtras que por venturð. c.t i sìgem

naquele nfvel e aIçumas que em função da Þroximídade serialh
sirn¡rlesmente projetadas no mesmo. O erro nesse caßo está rra sitnples
projeçdo <ios dados e também na i¡rter¡:oLação cle unr ponto quålquer
não amoetrado que será feita somente com Ìrase r.tos pontos Iénçacìos
naquela pIärìtà, enquanto, através de r¡dLçdos coNputacionais, ,¡
interÞoIação é feita senÌpre 1êvàndo crn consider.açã<¡ a disÞo$ição
espacial das amostras,

Todas as representações gráficas de malhas t r i d i nrens i ona i s
exempLificadan no presente trabalho foram o)¡tidas a pð.r'tir cla
interpol.ðção de nraLha,e regulares 3D compostas por 20xl7x?1. nds,
resÞec t i vèmêrrt e nos eixos de coordenadas X, y e Z, Est¿s
interpolações foram feitas .utilizando-se equèções nultiquáclrÍcas
locais, ajustadas iom base nos 24 Þontos vizinhoe ao nó e constante
C isual a 0,02 vezes ð distância média. entre amostras.

Devi<io à'distribuição seni-regular dos pontos de dàdoa ("ro

longc¡ dos furos de sonclagem) , a r¡esquisa dos vizinhos próximos foi
feita após a subdivisão da reqiho em torno do nó en oito setores
e tomando-se os três pontos rnaiÊ próximos e¡n cada um desses,
totalizando 24 pontos. I¡npondo-se essa restrição, muitos nós,
principalmente aqueles situados no Iirnite da frc'nteirð convexa,
não seriam interpoladoEJ, porque alguns setores estariam vazios e o
critérío de 24 pontos n&o seríâ sàtisfeito. Assín, par.à esseg
casos, adotou-se um limite mfnimo de I pontoe para que o nó pudesse
ser interÞolado,
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Este procedimento foi ädotado pãra garantir uma rnerhor
distribuicão espacíal. dos Þontos e, conseqüenternente , para obter
interpolações confiáveis, coi¡ base no èjuste de equações
nul ti quádr i cðs .

À constante utilieada foi pequen¿ porque a "<jistância nrédia"
calculadå no progrðfta, de acordo co¡R a equåç,ío (69), resultor¡ en um
valor bastante qrðnde (1SIZ,5Zm).

DMED - I ()IMAX*XMIN) X(YMAX-YMIN) X (ZMAX_ZIiIThr),/N ¡Tl3 (69)

onde DMIìD é a distância média

XMAX e XMIN são resÞectivamente os limites máximo e mfniRo
coordenada X

YMAX e YMIN são respectivanente os limites máxi.Ro e nlnino
coordenada y

ZMÀX e ZMItr\¡ såo respectivamente ös I ímítes n¡áximo e ¡af ¡rímo
coordenacia Z

N é o número total de pontos de dados

EsËe väIor relativðmente grande é devi.do à distribuição não
homogênea dos pontos de daclos dentro d¡ volume definido pel.os
li¡nites mdximos e mfnimos de X,y e Z.

2-L Plantas É perf i s

Às plantas e/ou perfis repreaentåm cortes segundo nfrreis
pré-espec i f i cados da malfia regulðr previånente interpolada. ¡{s
pläntas são representações de cort.es horizontais, engu¿¡nto os
perfia são cortes verticais .oríentados. para o presente estudo
foram adotadas as oÈientðções E-td e N-S pàra os pèrfis.

Nos perfis, aIém das curvãg de iaovalores, estão representadas
tåmbén às respectivås seções topoqráfic¿ls. O trðçado suave do
perfil toposráfico foi obtido após interpolaçåo, usanclo "sF,lines"
cúbicås ajustadas aos pontoE de dados iniciais.

As plantas foram obtidas nos seguintes nfveis: 74S,77S,AOS e
835El.

Os perfis, cujõs localizações encontran-se indicadas na Figura
4I, foran denominadäs NS I200, NS 1400 para aqueles obtidos segundo
a direcão Ns e ttll 800, Ëw 1000 e Et, 1200 parå os dà direcão EVJ.

nê

na
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Nès Fiçura$ 48 a SL tem-se äs curvas de isovcllores de pZOS
representäde$ em plantas, elrcJúanto nås Fisuras 52 e 53 ås nìesmðs
eståo em perfís seEundo a direç&o NS e, finðlmente, nas FiEur.ès 54
a 56 egsas curvåg êstäo em perfis segundo a direçåo EW. As ptantag
nostram o aurûento doj.t teores para cotas mais baixas, onde
ocorre& Às rochas da série das ultramáficas. À planta do nfver
745m- (Fisura 48) ¡roetra bem como os teoreB de p., o. auftentÀrû parð
nordeste ' Nessa rrresma f i qura ver i f i ca-se ,r*u *n.,,n'o, i. ** to.no do
furo 42, o¡tde há curvas indicando teores de l0* p2o5 . Na listågem
dos dados vêrificou-se que somente as ãmostr-a$ em torno do nlvel
74b m, desse furo apresentam teor.eb entre I0 e l2B. Os perfi.s NS
n¡ostranì tendêncíð geral de auurento de sul par¿¡ norte, entretnnto,
pode-se observar neleB un vazio entre as porções su:Ì. e norte. Isto
está ben representa<io r:a FiqLlr¿t 53, onde rra porçåo sul (até Z00nr
na coordenada Y) ocorrem ter:¡:es entre 4 e 63 e uüa anoffi.ll iö em
torno do furo ,12 com ruais de Bg de p.,O., enquånto na porção nol-te
os teores apree¡entam-se entre o u rágt ou p^o- 

", *"n"r*"oo essas¿5duås porçõesJ do perfil ocorre o vazio en torrro cÌe r0û0m na
coordenada Y com teores nenores que 2t. O perfil EtdBOo (Fj.çura 54)
àÞre$rentd-se com ¿ltos teores (maic,res que 6B) a oeste, junt:o åo
furo 42- "tá os outros doi.s (Fiçuras, 55 e 56) os altos teores
ocorrern a leste associados com as rochas cla série <ias ultr.rrnáf icasr-
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AF Fiquras 57 a 60 apresentarn as curv,rs de ieovalores de
Fe203 êm plantas, as Figuras 6l e 62 mostran essas curvðs segunclo
Þerfis NS e as Figurè.s 63 a 65 em perfis EÍü. Os teores de Ee2e3
àÞresentàm claramente, Ëegundo as plantae, tendência de aumento
para ås cotas mais baixas, a exemplo dos teores de p2O5 . Ëmborà
os altos teores de P2O5 estejam associaclos àB rochðs da série das
ultramáficas, verifica-se que nem sempre altos teores de p205

associem-se a aLtos teores de Fe203, cómo pocje ser oÉserrrado nars
Eiguras 48 e 57, onde em Lorno do furo 46, altos teores de p2o5

correspondem a bèixos teores de Fe203 (correlação linear neqativa),
entretånto, no extremo norte dessas fiquras (nordeste do comÞlexo)
há uma correla.ção I inear positiva entre ess,es elenentos,
Provavelmente esta seja a causa dos baixos coeficientes de
correlaçåo lineèr obtidos påra esses elementos, ou sejà, 0,29 por
YÀMÀMoTO et al. (1980) e 0,40 por RoDRIGUES (I985). Co¡rparando-se
às regiões de báixos teores de P2ø, junto àos perfis NS, com ðsj

mesmas nos Þerfis NS de Fe203 , verifica-se que no perfil NSIZoO
(Fiquràs 52 e 61) baixos teores de p2 05 correspondem a baixos
têores de t'e203 , enquanto no perfil NS1400 (fiquras 53 e 62) os
baixos teorès de PZAS correspondem a altos teorès de Fri, O,

aumentando de oesie para leste. Um padrão mais complexo com várío$
altos e baixos Fe203 pode ser observado no perfil EV¡I000 (Eiqura
64',t .
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A variação dos teores de Cäo está representada eB plantas nas

Fiqurãs 66 a 69, ern perfis NS näs Figurae 70 e 7l e en perfis Eht

nàs Figuràs 72 a 74. Observando-se as plantag da variação de 8Cao,

verifica-se que, ao contrário da tendência observada Þara P205 e

Fe20 :, há uma tendencia de aunento de veios carbonatfticos para as

cotas mÀis altas. Na planta do nfvel 835m observa-se bem a grancle

incidência de veios carbonatlticos, onde em aproximadamente 508 da

áreð nostrada ocorreln teores maiores que 308. comparändo-se aB

plantas dos três ele¡nentos constata-se que' altos teores de Cao

estãó relacionados a baixos teores de Fe2O3, que pode ser observado
nan plônta8 do nfvel 745m (Figuras 57 e 66) e, coElo constatado
anteriormente, nem aempre os altoe teores de Fe2o3 estão
relacionados a altos teores de P2o5. É interessante observar o

comportànento doe teoreg de cao junto aos perfis Nsl200 e NsI400
(Eiourae 7O e 7L, respectivänente), onde no primeiro de modo geral
mostra a predominância de teores l¡em mais ãltos que aqueles do

rlltinno, o que coincide perfeitamente com o mapa çeológico do

Complexo, elaborado por RoDRIGUES (1985), pois o perfil NsI200 está
I ,.juståmentrå ..sobre a mancha de grånde incidência de veios

c¿irbonatfticos, enquanto Nst4O0 já está forà da mesna. Quando os

perfis Ns dos três elenentos 'são conÞaradog, observa-se novamente ä

relaçåo entre altos teores de caoe baixos teores de Fero, e,

aparentemente, nåo existe uma boa correlaçåo entre ca o e P2o5. os

perf is Et{ (Ftqurås 72 a 74) , principalmente ËI,1I000 e EvJl200 '
mostram como há naior incidência de veios carbonatfticos nas partes
auperiores do Conplexo. Finålmentç, corrparando-se os perfis Etl dos

trêE elementog, observa-Ee que, aléur das constatações junto ao furo
29 no perfil ElJ800, tem-Ee una correlação boa èntre o aumento dos

teores de cao com aqueles de Proq.



Figuro 65: Curvos de isovolores de 7o CoO no plonto do nlvel 745m
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Este trabalho âpresenta umå metodolosia básica Þara obtenÇão
automática cfe reÞresentações gráficas esÞaciais em geoloqia.

A pesquirìa das principais técnicas e c<¡nceitos matenáticos da
con¡putação gráfica e dà ci6nci¿¡ da computaçåo, bern conìo ð posterior
aplicação clog mesmos r¡o desenvc¡lvirnento dos proçräma¡¡, permitir.am
ao autor ad(uirir um razoáve1 a¡:er fe i çoanento nessãg discit:¡linas
apl icadas à geoloqia 

"

Una sér'ie de simulações demonst):ðràn que é viávêl ð
utilizàção de equações mrrrti.quáclricas, como métod<¡ lòcal. " para
interpolação cle dados disÞersos em duas e três vari"íveis
iDdependentes. Çuento ao número de .lroutos a ser utilizario nesses
ajustes, verificou-se que a utilização cie al.go entre L2 e 24 é.

urn bom colnrJÈ-omi.st3ô entre a precisão e o temr¡o de computação
requeri.do. Quanto à escolha dè cotìE tante C, verificou-se que,
tanto përa ðjustes qlobðis cono Þarà ajustes Locais, deve-$e
evitar o ugo de constanLe, nula e que o seu valor deve $er
escolhido. em fr¡nçiío <1a ordem de grandezð cia di.stânciä nédið
entre os pontos de dados. Um outras¡ Þalavras, o ajuste de
equações nulticluádricäs é basLante dependente do sistema !ecoordenàdðs escolhido na IocaLizaçåo dos pontos de dados
(coorclenadas nume¡:icanrente grancles, co¡no, por exempLo, aquetlas do
siBtem¿¡ U'¡M, devem aer evitådas e sub6titufdès por valores
trarrsformados).

A utilização d.e equações multiquádri.cas par.ä interpolaçåo de
<jados em três variáveis independentes, mostroul¡le satisfatória e,
Þortanto, torna-Fe um ¡nétodo alternati.vo aos demåis existenLes
(ponderação pelo inverso da distâncið e kriqagem) påra estudo da
variaçlio espacial de um determinðdo paräntetro nu¡na jazida.

A elaboraçåo das plantas e perfis da vari.ação dos teores de
PZ05 , Fe2O3 e Caö , a partir das respect,ivas malhas regulares
interpoladas, e a posterior i¡¡ter[:retaçåo dos mesmosr melhorou o
nfvel de conhecimento sobre a variação espacial desses elernentos ao
longo da jazid¿. Ä$ principais conclusões sobre essês apl j.càções
foram que:
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. a incidência dos veios carbonatfticos l¡e dá
predonri nantement e å cotÀs nais altas;

. os altosj teores de p2O5 mostra¡n tendência ger-al de aurnento
para nordeste junto às rochas da série das ultramáficas, en¡bora
tenha se observado que nem serûpre existe uma correl,ação linear
positiva entre os teores de P2O5 e Fe2O3;

. altôs teores de CâO esl-ão relacíonados a Llaixos teores de
Fe2 01 "

Durante o desenvoJ.vímento das aplrcações. com dados reais clo

ConrÞLexo Alcalino de ÀnitápoIis, constatou-se que a metodologia
básica ora ciescri.ta é pèËsfveL de aper f e i çoamen l-o¡: a partir <le

estudos futuros, principalmente nos seçuintee tópicos:

, <ieterminação do número de pontos vizinhos e da constante Ç,
que minimizam o erro de estimação;

. suavizàção das cr¡rvas de isovaloreÍJ, através da utilizaçåo
de "strlines" tensiolrados;

. otimização do progrâm& pa¡:a desenho de blocos-diaqrama no
. sentido de reduzir o te¡npo de plotagen;

. pesquisa de utrrà técnica para definição de f ronteir:a¡;
convexas parå dados eR tre$ våriáveis independente:¡, bem

como um algoritmo para deterrflinação da poBição cje um

ponto em relaçåo àque I às .

Finalmente, conf irm<¡u*se que as grandes vantagens na produção
automática de desenhos são a ' versatj.tidade e å rapidez, A

vêrsatilidade está na possíbilidade de alteração dos parânetros
(como por exerîplo, a abertura d¿¡ malha regular e o intervalo entre
curvas de contorno) até se conseguir um desenho final satisfatdrio
tanto em termos de preci$ão como também ettì ter¡nos estéticos. Ii o

temÞo çàsto nestds tentativas é èquele efetivàrfiente consr¡rnido na
submisÊåo e execuçåo do processamento e ¡ra "plotagem".
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VARIÁUETS R EËI $hlAL IZADIÌS

Uma variável reqionålizada é quäIguer função nulìérica com urt{¿ì

distribuiçäo esÞacíai, que varið de um lugar a outro com
continuidade apårente, mès cujas variações näo podem ser
rerJresentðdas por umå fu¡rção determinfsticå (Br.Àrs & CARLTER, 196B
åpr¡d or-EÀ' 1975). o termo vâriáveis reqionalizadas foi eecolhiclo
por ¡4ATHËRON (1965, ;rpud HtrTJBtìÍiGTS, Lg75) pàra enf ati zar as
fêiçõeã partictrlanes de,ssàs vðriáveiB.

En çeologia, todas as observações quantitatíva$ feitas em cJuag
ou trêß variáveis índe¡rendentes ( ár.ea ou volume, respectivð.mente) ,

sejam elari çieoqulmicðs, qeoffsicas, sedimentolóqicas, est¡:uturåis,
etc., podem ser consideradas colro exempl os de variáveis
reçionalizad¿s.

Às principais caracterfsticas àe uma v.¡r'iável reçionðlizadas
são (0LEA 1975, OLEA I977);

.. Io_calizaçåo: ufira varÍável regionarJ.izada é numericamente
definida pelo valor de unå função, cujos argumer¡tog contên as
coordenadðs qeográficas, onde ås oÞservações foram feitas, beir co¡no
ðs cåracterfsticas da ðmostra como tananho, fornì,l e orientação;

. anisotropia: al.qumäs varidveis reç¡ionalizadas såo
anisotrópicas, quàndo apreseDtan variações gracluais numa direçåo e
rápida ou irregul.ar em outra;

, conti.nuidade I a variação espacial de umâ variável
regional izad.l pode ser, dependendo do fenômeno, grande ou pequena,
mas deve exis.tir uma continuidade de ponto a ponLo. OLEÀ (l9ZS)
exem!¡lifica a continuidade de variáveis regionalizadas através de
duâs séries diferentes de amostras, chama<ias A e B:

série A: 5 10 1.5 20 25

Sér ie ts: I0 25 15 10 20

20 15 105
5 t5 s 20

Os vaLores individuais nessàs duäs série såo exatamente
iguais, porénr as duas séries åpresentam dístribuições espaciai.s
dístintas (a Série A é contlnua e reqular, enquanto à B é.

errática). Assim, torna-ge necegsário levar em consider-ação a
posição espacial relativa de cada uma dâs ämosträs na série, Þara
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que aE !ûesmas sejam diferenciada¡. É justamente neste aspecto que
ð ceoestatfsticà difere da ËstatlsticÂ clássica, porque a primeira
assume que há ußå deÞendêncla entre anrostr.rs, pelo menos segunda
deternin.rda distribuição espacial, ènqrranto a rîtti.ma considera ðe
amostras independentes entre ei.

À correlação espacial, que rûede a corrtinuidade espacial da
vðr'iável regionalizada, pode ser expresså mateftaticamente através
de um correloçr.:ma ou variôçr.nma.

¿ VAR T ÙSRAMdI

O våriogramËr é a ferramenta básica, que perDtite deecrever
quant i. tat i vanente a variação nu espaço de uru f enf¡meno regionalizado
(HUTJBRECTS I975) .

À naturezã estruturàl de um conjunto de dadoe (èssumiclo peLa
variáve1 res j.onatizada) é def i.nida a parti:r <ja comparação de
valores to¡nados sinultaneamente em dois pontos, segundo utnä
deterrrinada direç&o.

À função variograma 2 ^r(h) é definida como senclo å esperança
natenática do quadrado da diferença entre os valores cle pontos no
e,spaçor separados por unð distânciå h, conforme a seouinte equ.ìção:

v (h) - E[ t z (x+h) -z(x, t 2J

ou en termos computac i onai s:

2'r (h) - * rlrrz(x{-h) 
-z(Ðf

(À-r)

(A-2)

onde: 2y(h) é a função variograma;
n é o número de ¡¡ares de ponios aeparadcls por unÀ
distâncÍa h;
Z(x+h) é o valor da variável regionalizacla no ponto
¡ç*h ;

z(xl é o valor da variável regiolralizada no ponto x.

Como na Estatfstica CIássicä, pode-se definir a média e a
variB.ncia de uma väriável regionalizada, <ìe àcordo com ãE relações
(À-3 ) e (A-4), respect ivamente :

(À-3)m " E[z(x) ]



f ,)l
vARlz(x) I - E ttz(x)-mÌ 'J

A vàriåncia é conhecida em notacão geoestatfsticà
. Da $esrlla forma pode-se definir a covariância

pontos separaclos por umð distância l::

C(h) = ËlZ (x'l-h) . Z (x) I - n2

À furrção variograma 2y(h) pode também sre,. expressa
da variå¡rcia C(0) e da covariâncið C(h), de acordo com
desenvolvimento:

zY(h) = a{rzrx+nl -z&)f)
y(h) = f2ttz2 1x+6¡ - zz (t<.¡1) .z(r<, + z2 (x) J

r( , 2 2 ìY(h) = ãtttz (x+h) I - zEtz(x+h) .z(x) ) -r- Etz-(x) IJ

desenvol.vendo a expressão da variância, tem-se:

c (0) = Etz(x)-ml 2

ciol = Ël'¿,2 (x) - zz(y,).n -r- 
^2 

I

C(0) = ELZ2 (x) I - 2m.Et,z(x) I + m2 corro Elz(x)l =

c(ol = s,Í22 (xr l - 2nrm + m2

c (o) = EÍ22 (x.) I - rn2 ou

nrz2(xl¡ = 
"19¡ 

* *2

Como há estacionaridade tem-se que:

nlz2(>t) I - Et z2 ¡¡nÐ 1

I42

(A-4)

coxno C(0).
C(h), entre

(A-s)

êm termos
o se gu i rrte

(/ì- 6 )

(A-7)

(A-8)

Substituindo (A-5) , (A-7') e (A-8) ern (À-6), a função y(h) fica:

v(h) - *f ctol - ^2- 2tc(h)-m2 I + c(0) - ¡Ì2ì¿t 
Jtv(h) - Ztzc(o) - 2c(h)l portanto

Y(h) - c(0) - c (lì) (A-9)

T(h) é denominaclã função ueni-variograma, que é a metade
da função varioçrama; entretanto, segundo CLÄRI( (1979), muitos
autores usan simplegmente o termo função variograma.



A função variogranê é ueualnente
qráficÀ, denom i narla variogr-ama, conforme
Fiourå Al .
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representada sob forma
exenplos mostràdos na

o¡sr,iNctÂ ENrRE a|¡osÌnas (ñ )

Fiçuro A ì : Exemplos de voriogromos (PARKER 1979)

Como è função varioqrama é uma variância da distribuicão das
diferenças nos valores da variável regionalizada entre pontog
separados por una distância h, pontos mais próximos¡, por estarem
mais relacionados, terão eesa vEri&ncia pequenä, aumentando à
medida que os pontos se distanciam.

ÀIqumas propríedades do variograroa, poàem ser
diretanente na Fiqura All

. zonà de influência: é a dist&ncia a partir cla quàl as
amostras pasßàa a ser independentee. Nesse gentido, conforme
HATHERON (1971), o variograma dá um siqnificèdo preciso da noção
tradicional de zona de influência.

Define-se a amplitude (a) como sendo a distância dentro da
qual as amostras apreaentam-se correlacionadas espacialmente. A
Þartir deBsa diËtância a função variograma torna-ee constante,
cujo valor é chamado Þatamar e é iqual à variância de todas as
anostras usadas no cdlculo do vðriogrð*u i""r' ou c(0) ).

No exemplo da Fiqura Àl tem-ee:

nostrados
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a - 60mvert i cal
ahorizontal = 24Om

. efeito pepíta: é o valor da função variogranna na oriqem
(h-0). Teoricå.mente esse valor deverià ser zeroj pois duas
amostrag tomadâs nó mesmo ponto (h*0) deveriam ter os mesmos
valores; entretanto quando näo é assin, atribui-se, geral¡nente, a
erros de' amostrågem e,/ou anáIige.

Na Figurå ÀI o efeito nenita (Ce ) é ísuai a 0,014 (ton/n2 |
e igual nos dois variogramäs, porque as anosträs Þara ambos foram
ag mesmås;

. anisotropia; os vâriogranas da Fíqura AI mostr.am uüã
anisotropia zonaI, de åcordo corû HUI.IBREGTS (Lg7S), pois
apresentam-sè com variações diferentes ao Iongo dêsj duas direções
principais da jaz ida.

. efeito pepita Þuro: o variogramÀ pode també¡n refletir a
variaçåc.¡ espacial de u¡n f enôneno totalmente aleatório, chanr¿rdo

efeito pepita puro, e nesse caso não se deve utilizar o méLodo
qêoeatatfstico de estinação. Ease termo tem origem na mi.neração de
ouro, orlde a inclueão de u¡na pepitå de ouro em una pequena arnostrà
de um test,emunho de sondaqem é um evento aleatdrio (BURGUES s.

I{EBSTER, 1980a).
Urn exenplo de variogra¡rta aleatdrio teóricô é mostrado na

Figura À2.

O variogrôna cono ferramenta básica será uti I i zado parå
inferir os valores de vari&néia e covariãncið, que serão
neceÐsários para estinação ótima atravéa da ¡(.riqagem. Entretanto.
o variograna de pontos, dito experimental , não serve Þara esse f im,
porque há necessidade de interpolacão e, i nvar i ave lmente , os pontos
apreaentar-se- ão con u¡na certa dispersão, principalmente Þara
dietâncias grandes, quando o número de pårea de åmostras vai
diminuindo. Assim procede-se ao ajuste de nodeloe teóricos, que
aproxi¡narn o cornportanento dàs variáveis regionalizåc1ðs.

Sequndo CLARK (1979), existem poucos modelos de variogramas
teóricos, assinr como são poucas ðs distribuiçõeB dlsponfveis da
Estàtfstica Clássicå. Ainda conforme o nesmo autor, existen doie
grupos de nodelos teór i cos :
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Figuro A2 : Voriogromo oleotrírio teo,rico, mostrondo
o fenómeno efeito pepito puro (OLEA .l977).

ð) eodelos sem pãtå¡nar (Fiqur¿ ¡3¡

. !.inear 'y(h) - p.h (A_I0)

. Iinear general izäda y(h) - p.hÀ (A_rI)

. De Wijs y(h) = 3a Ln(h) (À-IZ)

.c,:- .lO

ì moior que I

Modelo lineor

Figuro A3: Modelos de voriogromos
tedricos, sem potomor (CLARK .197g)



b) ¡nodelos com patamår (Fisura À4)

. exponencial T(h) - c(0)

. esférico (MATHËRoN) ¡ v(h) " c(o)
t v(h) = c(0),

. efêrto peÞità puro f 
Y(h) = o' Pz

' tY(h) = c(0),

l l-exp ( -h,/a) I

13h/2a-h3 /2a3 ),
P/ h)a

h-0
r',/ h>0

I46

(A-r3)

P/ h(a
(À-r4 )

(À-15 )

onde: h é a dist&ncia;
p é o coeficiente arrgular;
À é o expoentê;
o é a constante de ¡:roporcionalidade;
C(0) é o patanar;
a é å ampl í tude.

Zono de influôncio(o) D¡stônc¡o (h)

Figuro A4 , Modelos de voriogromos ledrioos, com polomor (CLARK 1979)
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O äjuste de um ¡nodelo teórico ao vâriogramå experinental não
é direto e automático, co¡no Þor exemplo nuüà regressåo, mÃs sim
interativo, Þois nesse processo o intérprete faz un. primeiro ajuste
de nodo manual (encontra os valores de C(0) e a), verifica a
resposta do ¡nodelo tedríco e, dependendo do ajuste obtido, pode ou
não reinterpretàr para conÊ eguir um modelo considerado satisfatório
pelo pesguisador, Nesse sentido é ¡nuito boa ä proposição de
PERETRÀ JR & sustrcK (1982) de se fazer o äjuste interåtÍvo de
variogramas, através de um prograrîa de co¡nputação com safda gráfica
tanto em "plotter" como efit vfdeo.

'l
l
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