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Ihis tl¡esis presen¿s úhe resul ¿s of a con¿pd¡.a¿ iue s¿udy
òe ¿ ueêr¡ coÍvutd.t lÒnã.| ne thod,s lor o¡e ¡ese¡ue e,-¿i,l.a.t¿r,f-, r}¡¿ê
s¿udy ù,a-ç <leveloped or¿ ¿àe cÒpÞî dc.cr¡si¿ ol Cl¿ary¿a, Ha¡a Rosa
County, S¿d¿e o! Golâ,s, BrazíL. Ouer ¿êr¿ ¿l¿c¡.usc¿nà. c¿nr,lyt ¿c6,¿
¡esu¿ ¿¡F lor coppr and 6old. ure¡e studded.

The computa.t íonal me ¿ ¡rods used u¡e¡e.' inuerse o/ dts¿d'¡ce
squc,red, spatict uet6h¿tng and ordrno,r.y hri6{n6. Tl¡ese me tl¡ocls
r¡¡ere ¡etrised irr ¿}ì.Ís uo¡rr dnd some dL ¿ê¡.cú¿ i orLç proloosed, r¿àúcl¡ i ¿

¿s bel ieued tr..,, t' ¿ ¡r¡proued ¿¡¡e rtrst ¿uo r¡e t r'od.. Ít-y d¡e
e.sêr¿¿ ¿o¿ ry .',ttc tu.,r and ¿ ¿¡ey cou¿d, bê d¿ ¿ e¡r-'ed ¿o pe¡lo¡^ òroc/c
ês¿ in¿¿ ions for 6ra.d.a and ¿n¿e¡.po Lo ti.,r. ua¡tance. The La.-t rãÊ ¿Lr,d
r¡rc¿s; clso úrnprooed öy conpai t in6 dn dc t...o.l no.asure o! drr¿erpo¿d¿ úon
oa¡dance f ns¿edd ol kt,t6íng ucrdance, r¿àdcl¿ only ne¿rsureg. ¿ ¿rê
spa¿¿dl côftÍí6uîd¿ton ol da.t d, g.le¿s-

Fo¡ t.l¿e s¿udied case ¿ l¡e àes¿ ,ne¿l¿od prooed. to èe ô¡d¿n¿¡y
kri6in6, /olLovrcd òy spatíal ì¿re ü 6l¡ ¿ ¿n6 an¡, inue¡se dds¿crr¡cês
sgucrred. Th¡.s r¿r¿s indtcated èy cfoss ud¿ {dd¿ ¿orr cno.tysÉs uú ¿h
dispe¡stor¿ mêclsr.res alon6 t¡.e údear rdne. Træ coppez' rese¡ues can
öe used loî Íutul..€- s¿uddes, òecdi¡se ¿¡¡e¡e ds enou6h ínf or.mat ton
loî thêm' Ho,êue¡ ' t t¿e san¡ra concrusion ccn 7¡o¿ öeèn ¿ cÀêrù rë,- 6.,,drese¡oesf beeause o! sanpl ln6 ønd, cnalyticcl proò lems occu:red
rnaúnly f n soutrrr¡¡es¿e¡n d¡êa, r¡åere arr¿m¿ ¿c,1ts 6r:cr.dês o! 6old. occ?,..

Tlre ex¿s¿ín.g c lassí ! tcat íot¡.s ècesed. on htt6tn6 Ðd¡ ú clr¿cês dÞ
r¿o ¿ uro¡Jc r¡re I I r¡¡d th dc ¿ual ¡lre€rsu¡es o! d.isprsior¡, such a.s oö tc.¿r¿É|d.

ddequq¿ e claseificatdon trrat z¡ùs ¿ ¿ dJRa ir¡¿o .,*c.',,'¿ tÌÊ n¿¿u¡a¿
ua¡úaòt t ú ty oÍ ore öodúes arrd d¿so t È¡e €¿c ¿.,d¿ mâ.'si.¡,.ee o!
disparsion.
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E6Le tnabatho apnesenta os reaul¿adoE da comparação én¿re
mé¿odoÊ compuLäçionels pana ava¡ lsção de reeervag åtna\És de un
estudo de caEo na Jazlde de cobre de chapada, cornanca e lrunrcr pto
de llara Ros€, GO.

Os métodos computeclonals utl ltzedos fonan: ponderação pelo
inverso ao quadrado då disLåncia, ponderðção eepaclal e krlg6gem
ordinária. Estes ¡nétodos fonam revlst,oe neste trabalho êendo
proposLas alguna6 a¡¿en4öe6, que acredlt a-ae aprtDoråram os
r¡étodos citados. Às prtnctpals alLerações pnopost,aE neferem_ge ao
cálculo de teor e varlâncla em blocos de lavra por melo de sua
discnet tzação eÙl eub-blocos, 06 quata são avel lado6 ponLualnente e
oe valores de Leor e vaniåncla são ent-ão cornpoetos pana o domf nto
orlglnal. Eslas altenações îonam adapLadaa aos r¡étodoa da
pondenação pelo invèrso ao quadnãdo da dlsLâncte e pondenação
espacial. Pana a knlgagen ondrnária fot pnopost a una alùernaLrva
ao cálculo da vaniåncla de lntenpolação eD¡ subËt ¡tu¡ção à
vaFlânc¡a de kntgagem. que mede apenas e configursção espaclal dos
dados -

Pana o cãso e6¿udâdo, a krigagem ondlnárla nevelou_sê como o
melhor tûétodo, sêgutda pela ponder4ão eapeclal e pondenação pelo
lnvenso ao quadnado da dtsLância. EstaE indicaçõe' foran obLldas
anal isãndo-se os reEulLadoe de vâr rdeçõe6 cnuzadas con medrcra. de
d ¡ Epensão êm torno da ret,a i dea I . Àe Feservas de cobre go
conf iáveis parê 06 estudos futuroe de vl abl I ldade técnlca e
econômicg; entretanto, as reËervaÉ de ouro calculadas dever¡ ser
inùenpr€teda6 com neserva, devldo, prlnclpalmenLe, à densldade
inauflcien¿e de dados na n6grgo sudoeste onde ocorren varonea
anöDaloa de ouro e, t,arnbém, devldo a anál lsee lnadèquadss
real lzadas para esta negtão.

Às c I ass r f t cäções geoeet atr Et r cas de reservaa baseadas na
variåncl a de krlgagem não se ðdaptam påna nedidas real6 de
dl6persão, pot6 foram elaboradas para medldaÉ re¡attvs6 de
dlsper6ã0. PorLanLo, sugere-se, cor¡o tena de pesqui6a fut-ura, e
elabonação. de una clèssiftcação baseada em medidaE reala de
dispersão que levêm Lanbém em cons¡dèração a varrabi r rdede natural
do depós i to

RESUHO



r INTRODUçAO

O eucesso de quåtquer enpreendlmento mlnelro depende
fund a¡nent a I mente da re¡evânct a doe €Êt rDatrvEs de n€aenvE6
efètuadaa a part, lr de varlávels (espeeeura, denstdade, teon
Pontuå1, teor nédro. etc), medtdeè èxperlr'entalmente noe depósiLos
n¡nerqla.

Às companhiae de nIner4ão ern genaI Lêü const at ado grandee
dtscrepâncias e aupresas quanto às prevtsões de reservas e/oú en
aval i ações mais crlLerlosas, o que ten ceusado 6érlos problemae
aos geólogoe' pols grandes aomåB eD dlnhelro são lnveEtlda6 eûr
função das previsões real rzadas. por rsso o tóprco de aval ração de
reservas Denece ðtenção especlel, potÊ atén de flnal lzar os
Lrabalhos de pesqulsa Dlneral, é de grande tmpontåncl a paFa os
e6Ludo6 de vrabrrrdade econômrca que 8e seguem, ca€r' âs reservas
obtldôs atendån aô obJet,tvo ntnetro de coüpanhtå (tone¡ ageû¡ e
teon ) .

Quelquen ava¡ 1açgo feita con baee em dadoe amostnados está
6uJelta a ud¡a varl4ão en torno de un valor verdadelno, o qual
será conhecldo somente após a lavra. A aval lação de neservðs ê
feita corn o auxl I lo da6 técnicaa mater¡áLlcas de lnterpol4ão que
eão uLil izadas pana e6tr¡nan oe varores da vantáver de intere'Ee
(teor, denstdade, espeseuna, eLc) em ponLos não amosLrados na
pesquisa mineral .

são os princfpio' de tnLenpreLação ou a6 técn¡ca6 nateüátrc.g
de inLerpolação que definen os diversos métodos de avar ¡ ação de
nè6ervas atualmente dtsponl veÍ s. ÀaË iD, tem_se oa DéLodoÊ
clássicos desenvÒlvidos e uüi I tzados deede os prlnórdloE da
ninenação até oe dtas de hoJè, que 6e basetâm em pnocedlnentos
simpl tftcados è Danuals¡ os mé¿odoa da pondenação pelo rnverso da
dlatåncia, oB Ét,odos geoeatatf stlcoÉ e oE ¡¡étodoe elternatlvos,
que së baaeian êm pnocedimenùoe maùemáticoe de lnüerpol4ão
deflnldo6 a panLln de lnfor'açõês estELl st lcas subJacenteÊ e
espâcials doa dados, EsLes últimos ¡rétodos surglnaB com o
desenvolvlmènto dos computadones.

Àtualnent,e con a dtspontb¡ ¡ ldsde de equipament-os e programsÉ
de computação a preços acessfvelÉ às e[Ipreaes de nlnenação e
ongani Etlo6 goverDamental6, verlflca-8e a tendênct a de uttIf zção
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dos mátodos computaclonðrs em detrrmenLo dos rnétodo' clásarcoa
para aval iação de reservas. É preclEo ressaltan que en certoti
tlpos de Jazida6, como a6 aluvlonareÊ, atnda são pnefenfve!5 os
métodoe clá65tcos, pola è dtsposlção dog dados de pe8qulsã ê e
varlabt lidade dos teores de acordo con o ¡¡étodo de peÊqutsa, não
permltem tnaLamentos mals reftnados que oe métodos cláaãlcos con
conreções dos resultados obtldo6 por rneto de um fator apl lcado
pelo geólogo corn conheclDènto da Jäzlda.

Devido à gnande d¡versldade de méLodos compu¿aclonala
exlst,ente6 para avâ¡ iação de re6envã6, Burge certa dlftcutdade na
escolha do Étodo e panâneLro apropriados a um problema eÊpecf frco
que Be quer resolver, polE não se sabe como 06 lÉtodos
responderlam ao rnesÍno e coD que grau de exat ldão.

É nesùe sent ldo que esLe ünabalho está sendo proposto,
fðzendo un estudo comparatlvo doe ûétodos cobput,ectonEls cltados
panê lndtcsr o melhor, conelderando a qual tdade e quantldade dos
dados dlsponfveis. Neste esLudo eerão companados não ðpenas Leores
e tonel ôgen6, ma5, t,anbé'l, aB re6pectivas lncerteza6 a66oct êdåa
às es¿inativãs, poi6 te¡¡-se ut t I lzado fneqüenLe¡'ente de forma
tndevtda a variânclå de kr¡gagem pana classlflcação de reeervas.

Todo o ê6Ludo propoato será neðl izãdo coür oE dados
d¡Êponfveis de 156 furos de sondagem a dl arûante da Jazida de cobne
de Chapada, Ilunlcl plo de llara Rosa, GO, cedidoê pela ELUüÀ S,À.,
para este' eet,udo.

1,1 ObJeLtvos

Este trabalho tem cobo obJet lvo princlpal, s parttr de ub
estudo cornparatlvo de méLodog cohputåclona¡s para ave¡ laçäo de
reservàs de cobre e ouno da Jazlda de Chapada, lndtcår o melhôr
método en termos de teores, tonelagene e varlânclas assocl adae.

Pana atingin o obJet¡vo. propoEto, o trabalho devenâ Eer
executado em etapae, nes quals pnocurar-se-á r

a) fazer um rèvisão t€órlca dos métodos
ava I I ação de resenvas;

b) pnopor alterações nä rnetodologia comente,
b.1) cálculo da variância de tntenpolsção

coEpuLactonaiÊ psna

vlsando¡
pelo método IQD¡
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b.2) elternãtIva ao cálculo de varlAncle de krlgagen;
b.3) deeenvolvimento do método da pondenação espaclal para

ava I lação de blocoa;
b.4) exLensâo do Étodo IeD pane aval iação de blocoe:
b,5) exteneão då krigageb pa¡a cálculo da varlâncta de

krigagem assoc¡ ada a esttmaùlva do teon ¡rédio do btoco,
c) aval læão daÊ alLen4öee pnopoetas:
d) aval I ação de neservas de cobne e ouno pon Étodoe

computaclons¡B e conpänação de seue reeultados¡
e) indrceção do ¡¡elhon Étodo por nero de um eetudo de corner 4ão

con dados rea I a.

f.2 Conceitos bás i cos

O problema da aval f.ação d€ reaenvàs á nesolvldo em furção de
algumae deflniçõea bâ8lcas, FevlBLas nos f t.ens que sogueD.

1 .2. 1 CaLegor I aa de reserveÊ

IndependenL€ do método de cálculo de r€eenvas uaedo e do
gnau de confl abl I tdade dåê ¡lesmaa, ås reeérvas calculadae, de
acordo con o eEtágio ds p€squlsa, poden seF agnupades €ûr tnês
caL€goriaF Go¡no segue' segundo proposta de Hancock 6¿ a¿. (L9g7) z

- neaervas gèológlcås in eitu;
- reservaa I avnáve t 6,
- re8ervag neconcl I ladå6.
Na F¡gure I, repnoduzldo de Hancock et aL, (LgA7), ten_se uD

desenho esquebáttco nosLnando ae caLegortes de reservgs.
Às regenvas gèotóg¡ca6 rln sd¿u englobam todo o mlnér¡o

po¿enci almenL€ aprove¡távet, d€terrntnadas a part¡r de
interpreLações geológlcas das lnfornsçËe6 de pesqulað e seD
apl icação dos panånet-ros báeicos para p¡aneJamenLo da m¡na.
Segundo Hancock et qL, (l9gZ), as reaer.vas geológlcas são
deten¡ninadaa no esLágio iniclar da pesqut6a quando o conhecinenLo
da mlnerel lzação lor suflcten¿e para fazer umå lnterpretação
razoávet da geologta e tambóm que oB dadoe revantados pernr¿an
obLer est lnattvaË quan¿t¿atlvee. Embora a neeenva geol.óglca tenha
sido dèLermlnada Êen apl lcação de parâmetroe de lavra, não
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E¡gniftca que oE paråmetros ltmrt.ntea não tenham Brdo apr rcados.
Tale panâmetros, especf fl coe ao cálcuto de reEêrvaa, são
genalmente o teon de corte, o peso especf ftco, €speasune máxlna
das lente6 de mlnérlo, eapèaauna û'áxlnå do estérl ¡ tnclufdo e
continutdade máxlna das renLee de ntnérro (Hsncock et ar. L9a7).

LIMITES EcoN6Mtcos

ESTUDO ECONôMrcO
PL,ANEJAMENTO DE I.AVRA

RESEFI/AS cEOL&tCÁs
IN SÍTU

PUNO DE LAVRA
MFTODO DE LAVRA

Figura 1: CaLegorlas de reservas, segundo Hancock et aL, (L9A7) .

TodoE es6es paråmetros ¡nflueo, dlre¿anente nss re'envaÉ
deterni nada6 in sr;¿u e deven êer eBcolhld()6 coto base no

o
o
e
L¡J
fL
Jo¡J
E

RESERI/A
RECONCILIADA
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conheclmento e na experfêncl a ånterfot-. Cabe lembr¿r que €s6ea
panâmetnos ssnão refrnados coro o grau de conhect'ento da Jaztda e
fixedoa com a apl rcação de crtLér106 de vrablrtdade econômrca para
a d€ten¡tlnsção dss reservea ¡ avrávets.

À categorl a de nesenvÐs I evráveis refere-se àquela pante da
resenva geológtca que pode ser extralda sob um plano especl flco de
lavra, cuJas condlçõee econômlcas Êão, pena lavne a céu eberto:

- ângulo linal da cava¡
- nel ação máxlma estént l/mtnénlo;
- altura e largurå dae bancadasr
- I arguna das nampas de produção, eLc;

e, para a I avra subtennânea:
- i nc I i n4ão das rampas ;

- di6tåncia entre oa nfvels princlpal€;
- ângulo de drenagen e quebna de subsidêncla reeult antes de

dlferentes Dé¿odos de desùtonte, etc;
além do teor de equt lf bnlo econ6ntco e teor de conte pane ambos oe
casog. O teor de equl lf brio econômlco é aquele que tonna
economlcamente aLnåtivo o aprovertamento de um determtnado bloco
do depóslto. O Leor de equl lf brlo econôEico é deter|ûtnecto
levando-se em conê¡deração o cusLo de I avra (mtnénio), custo de
remoção (esLérl I ), cuËto de tratamento do ntnénlo, teon
recuperável no bloco da Jazida, preço de venda do eremenùo útlr ou
subs¿ånct a Dinenål contidos noa concentnados e nelação de
mfnenação (esLérl l/mlnérlo). O teor dé corte é o menor teo¡- que
compensa I avran economlcamente, um bloco que tenha relação de
nlnèração nula, tem teor que pega a6 operações de produção, nas
não a remoção de quatquer n¡at,erler eaLérr ¡. NesLe trabalho será
ulrllzado o ter,oo Leor de corte sr'urado gen o ,nesmo argnlfrcado
da deftntção anLertor. ponùanto, o teor de corte Ermulado não ten
lrnpl icação econômlca, pols trat a-Ee apenas de una nefên€ncta pana
deftnin un domf nro de ocorrência de brocos coùr teores acr'a do
vêlor eBt âbe I ec t dÕ.

Para alguns conpos de minérlo 6a reserves Tñ s¿¿u aão
idênttcès àa resenvãs recupenávels, enquento para outnos nota_sê
uma diferença s¡gn¡flcativa, cuJa. ordêm de grèndeza é senpne
dependente dos parå'ìetroÉ báÉi coa ut i l rzado. no prsneJåmento dE
I åvrå.
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E, ftnslnente, s Lercelra cåtegorls represenLå s ûtelhor
esLlnðtiva de reservas, pot6 fol aJustãds com oa panâmetros då
pnodução, quais EeJam: ganho por dllulção e perda de mlnérto. O
ganho por drturção deve-'e e matenra¡ estérr l ou não €proverLâver
despachado à usrna de concenLr4ão drtutndo o teor de Drnérto. À
pênda d€ minénio ocorre quando o matenlal esLéni I despachado à
pilha de neJeiLo a¡nda contrnha algum mrnérlo ou quendo o mlnério
por algum mot tvo não fol I evrado. À esta conreção dae n€ÊenvaÊ
lavráveis pon panåmetroÉ da pnodução denomlna-Be reconcl I lação.

1.2.2 Cl aselftceção de neservas

Segundo Froldêvaux (l9AZ), peta cla6slftcação de reservas o
geólogo tenta neeponden u¡na quesLão fundahental: eual o grau de
certeza de que há ¡reLal nealmente e eD que quantldade ?

À expressão ,,¡€serva minet.al,' impl ica eD quc algun ttpo de
medlção flsica tenha 6ldo fe¡¿s do teor e da quan¿idade de
concentração tnlnenal in sdtu, e, elém disso, que ã sua ëxtração
seJå viåvel do ponLo de vtBta t€cnológtco, hoJe ou nulD futuno
pnóxino, e que posså 6er real lzâda com lucro (Zwãrtendyk, l97Z
apud llachado, 1989). Nesta def ¡ntção de neserva E1nèral Le¡o-ee oE
tr€s critért06 básicos a serem considenados em classlf lc4õe6 de
reaervas¡ conflança geológica, necuperação e viabl I ldade
econômica.

Às prtncipai6 c¡assrficaç6es de resenvas adotadas no Ìtundo,
eslão baseadas principarmenüe na confiança georógica e viabi¡¡dade
econônica' Tais cra6sif ic4ões u6arn o grau de cerLeza de re.ervas
corno fa¿or dlscnlnlnante entre es várlqs claeses, entnetanLo,
nenhun desses eaquenas most¡arû clarament-e coüo Ee calcura o enno
es'oclado a uma dåda eatrma¿rva. como conseqüêncra da drîrcu¡dade
em quantifican o enno de es¿imqão, o geólogo lrá utllizar una
área de lnfluênc¡â BubJet¡va (dtEtância) em t,onno doe furos de
eondagem como uh cnlténto para dlscrlrûinação enùre nesenvae
provada e provável (Froidevaux, l9A2).

indústni a Dinera¡ tem u6adc' tradiclonalrûente a
classif ic4ão de reserva provada, pnovável e posslvel, pela ondem
de cenleza decrescente, Entnetanto, p€ra efelto de uso ûtåts amplo,
relacionando com aval lações de necursos a nf vel naclonal ou



7

reglonêl , prlnctpalmen¿e por orgão do governo, optou-se pel a
cla6Blflcação de reserva rnedlda, tndfcÐds, tnfertda, pela orden de
cer¿eza decreecente.,, ( ln llachado, fg8g) .

Conforme o DNPII (LgB7, páS. 103), consldena-se: Reaerva
u¡edtda - a Lonelagem de mtnénro computado pelae dlmengões
revel sdas em afloramentos, trtnchetrae, galertsB, trabalhos
subLerrâneoe e sondagens, e na quat o teon é deLerDtnado peloe
reaul L€dÕÊ de ånoetrEgen pormenortzeda, devendo os pontos de
inspeção, amostragem e medida estan tão proxlrnalnen¿e espaceJados e
o canáter geológtco Lão bem definido que aa dlmensões, a forma e o
teor da aubsLâncr a nrnèrar poõ6an 6er perfettamente estabelecrdos.
À tonel agem e o teor cohput-âdos devem a€n rtgonoeånent-e
deLernlnado' dentno dos lt'rte' estaberecrdos, o.r guare não devem
apresentar vari ação supenlor, ou lnfer¡or a 2OZ da quantldade
verdadelrar Resenva rndtcãda - a tonelagen e o teon do nlnérto
computados pancl almente de ¡redldaË e àÌnoat_rae eepecf flcas, ou de
dados da pnodução, e pancialnenLe por êxLnapoleção aLé d¡6tânc¡s
nazoável com base em evldências geológtcas¡ Resenva lnferlda
esL i mat ¡ va fe l t a con baee no conhe,c l nento doE cåracterea
geológi cos do depóstto ùlnenal, havendo pouco ou nenhum Lrabð¡ho
de peaqu I sa.

Observa-se portanto, que
extÈLèntês e åce I t,os, lncluatve
aspectos qual lLa¿ivo6 que e&
valones obt l dos,

l{esse ÊenLldo, os è6quelnå6 de clessf f lcqão de reser.vås
baseados em medldâs reals de dt6pen6ão aão mals confláveiÊ, po¡Ë
refletem, sobretudo, a quantidade e qual ¡dade das lnfonmæõea
ut i I lzadas na avå¡ I æão de reaervaE. Ta¡s esquenas foran
genericaÌ'en¿e deno'inedos de "claselftcações geoestaLf atrca6 de
neservas", pols são baseados nà vånlâncla de krlgagem. NeFte
trabalho sená adotada a craB6rfrcação gêoês¿atfat tca de nclservaa,
pols os métodos para câlcuro de reservas a serem conparadoe ent-re
sl perÙ'itèü a deLerntnäção da varlânclè as6ocr adä å esLtnat¡va de
teor ou tone I Egem.

ÀpreeenLe-ee å Êegutr un quadro correl attvo (eUÀÐÉO t) das
pnopostae de classlf rc4ões geoest atf sLrcaE de neservas sLualmenLe
exiaLentés. Os limites de conrel4ão enLr€a aa difenenLes

os eÊquenas de cl assificação
no Braet l, basèl qm-se bate eû¡

medldas real6 de dispêrêão dos



denomln4ðes existentes são aqueles utll tzados por Dtehl
( 1982) .

P

Quadro Ir Claaslftcações geoeetaLlgLtcae de regervae.

PHUVÀÐÀ

7 ERRO: ( 2OT
coNF. 95r(

}fEDIDÀ

2

PROVÄVEL

ERRO : 1OX
coNF>AOt

À

3

PROVÀDÀ

P=PRoPosrÀ: l=oNU, ,{PUD VÀLENTE (rgao) t 2=DTEHL E DÀvrD (19€¡2)t
3=UELLI{ER (t9Bg).

Segundo Royle (1977 ), blocos de reservas de altas categortâs
de cerLeza estão sfLuados dentno do domf nlo de amoeLnagem no corpo
de ninério e por isso apresentam barxos valones de vanlâncla de
krlgagem. Por ouLro tado, alnda segundo aquele autor, os blocos
perlfóricos ao domfnlo de amostragem apresentarão arLas varrâncr as
de krigagem, atérn de apresentarem outra fÕnt,e de lncen¿eza que ó a
deftnição do limiùe ninénio/estérr r na borda do conpo de nlnérto.

É pneciso ressaltar que as clãaslftcaçõee geoeslatfstlcas de
nesêrvas Eê, por u¡r¡ lado, el lmtnam a subJettvldade das
clas6lficações tnêdlclonà¡6, por outro lado, Ê¡s vanlåncias de
krigagem calcuradas em função do va¡iognama médlo da Jazrda pÕden
refleLlr ãpenas variâncla6 nédt as gtobai6 da Jäzlda è Jèmsrs a6
variaçõee locais, de v¡t al impontånc¡ a para o planeJamento da
lavna. Em outnas palavrae, a varlâncla de knlgagêD não consegue
n€conhscen blocos de alta varlação daquelee de baixa vanl åção,
Poia traberha somente co' a dl.posição espactar daa amo.tnas e cof¡
um modelo de vaniogra¡na ¡nédlo da Jazlda.

À vartåncla de krtgagen, segundo Jounnel (19g6 aptd phtlfp A
[atatson 19A7, , não deve ser i nt-erpret,ada coüo Ded i da t ocð ¡ de
variabilÍdade espacial, maE tåo 6omente corûo um lndtce de
conf lguração dos dados.

Segundo Yamamoto (lgg9), a vartâncta de tntènpol4ão
calculada peto novo mé¿odo, ou nótodo da pondenação espactal, á

ERRO : l OX
coNF . 90X

ERRO; 2OI
coNF,60-A0

I NDICÀDÀ

POSSÍ VEL

ERRO:2O-5OI
coNF.95X

B

PROVÃVEL

ERRO ¡ 20Í
coNF.90X

ERRO ¡ 4OX
coNF. 40-60

c1

¡ N!'UH ¡ DÀ

I NFER I DÀ

POSS. I

ERRO: )5Of
coNF.95¡

ERRO: 3OX
coNF.90x

a

Davld

ERRO:60l
coNF. 20-40

II I PU'IE'I" I ESPECUL .

c2

POSS. I I
ERRO r 50Í
coNF . 90X

ERRO: VAR.
coNF. to-20x

DI

l{Ão cl-Àss.
ERRO: )5Of
coNF.90X

ERR. VÀR
coNF<10

D2
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nìala repn€aentetlva que aquela da k¡.lgãgê¡0, pol6 enquanto s
prlmelra leva em constdersção tanto e dlstrlbutção espaclal doe
dados e a dlaper6ão dos nesnog, a últlma leva em con8tderação
eomente a drsLribulção eepaclal, vrsto que a vårtâncra (gtobe¡) ê
consLente perå uma determtnade dlstnibulçgo eapeclsl. teso
6lgnlflca, atnds segundo aquele eutor, que a krtgâgem de pon¿oe
diatintos, uaando conflguraç6es espaclals de pontos iguðia è
i ndepèndenLement,e dos valones doe dados neÊsaa configurações,
nesultanão na meËma varlâncla de krfgãgem e en geral
auperes¿ imados, pola a var¡ância é global, ÀsElm, pneLende_ee
nesLe trabalho tambén deeenvolver o câlculo dð vanranctå de
lnLerpol ação mat€ represèntaùlvå quê a varlâncta de krtgagem,
afualmente d i Êponf vel.



2 INVENTARIO DOS DÀDOS DÀ PESQUISÀ }I¡NERÀL

o tnabarho de avar ração de ne.ènvas de um dèpósrto ten rnfclo
con a orgon lzação doe dadoE ¡êvåntðdos na pesqu, aa nlneralr eue
deve gen felta r€vando-se em conaidereção o8 obJeLlvos do cátcu¡o
de rêservas e, em função desteÊ, 06 requicitos 6obre 06 dados da
pesqu i aa mlners¡ .

2.1 ObJeL ivoq do cálculo de nesenvae

O cálculo de rêaervas tem co¡to obJettvor fundsr¡enLâtB 6
nelhor es¿tnêção de teor e tonelagem dos blocoe en uD corpo de
minérlo, bem como a deterntnação do erno pnovável dessas
esttmatlvss a un certo nfvel de conftança, À relevâncla deesas
esLlmat,tvås depehde da qual ldåde, quantldade e dtsLnfbutção
espaciâr das amostras e do grau de contrnurdade da Ernerar tzeção
(regul artdðde do corpo de mlnérto).

Os resultados do cálculo de re6erva6 6énven de base pðra
todos os estudos de viebl ltdade ¿écnlce e econ6mlca que aeguedr.
Tel6 estudos vlsam a detennlnação dos segulntes parânetros:
produção anual, vlda útil provável da hina, néLodo de lavra,
método de bènêfici amento ê lnvestlmentos (êqulpamentos, ¡não de
obrâ, insüalações, enengla, ùat-erf alE, etc).

Pélo exposto, o cálculo de reaervas é de vttal lmportânct s
pana o sucesso do enpneendtmen¿o mlnelrÕ. pontanto. q eetlmåLtvå
de teores e tonelagens deve sen a Dals confiável, dentro da
disponib¡lidade de amostrEs, da qual idade das anár ises e def tnição
do controle geológtco da mineral tzação.

Obvl ament e deve-se, aempne que possf vel , pnocunan fornecen
estlInåtlvaa de reservse, Es tûats reflnadae, prtnctpalnente eü
casos de depósllos de alta tonetageu e batxo teor para a I avra a
céu aberLo, polr un pequeno erro nê e6Ltmstlva do teor pode
invlsbi I izar toLà¡nente o enpreendlnento rltnetro

2.2 Requisitos pana o cálculo de neservas

to

Os LrabalhoÊ de pe8qul6a Gln urn depóstto nlneral vlsan o
conheclmento da gèologla, da conftgunação geométrica e do padnão



de dl s¿rt bu lção das var¡ável6 e
determlnåção, que, em suma, 6ãtr os elementoe necessárlos à seleção
de un méèodo apropn t ado pane Eve I I eção de neserva8. Esees
t'rabalhos fonnecem subsfdios parâ estrtnan as caracterf stlcà€
Dlneralógicas, qulmlcas e tecnolóloglcas do depóslto, ae quals são
prog'.eÊ'lva e detarhadanente obttdss para a reconetnução do modero
de uma pante ou da total rdade do depóstto. A avar ração de neservês
e' conseqüentement e . a escolha do Étodo especf flco deve sen felte
sempre à luz do modelo geológico do dêpóstto.

Às lnformaçõec coletada6 noÊ pontos de amosLragem conÊtttuem
a base de dados, qu€, Jun¿amente com o modelo geológlco de Jaztdã,
são uLil tzados påra êe fazen e aval iação de reservas por uD método
apnopr I êdo. À8 rèservàs eeslm obt, ldae dependem fund smênt, s I mentê då
quÊnLldsde e qusl tdsde dÕE dêdoE ut I l,zsdoê.

O procedirûento de câlcuto de reservas é um tnabatho técnlco
conslsLindo en várlas operações, que e¡r ondem de execr:ção eão
eval iações geológicas, aval I çõee do rnétodo de pesqulÊe e
amostragen, aval iação dos dados de pesqutea, del lne4ão do corpo
tttinenal e eeleção de um nÉtodo aproprlado pane o cálculo de
nesèrvå6 (Popoff 1966 ) .

Essas aval lações podem ser fettès sobne o ¡nventárto dos
dEdos de pesqur6a mlneral observando alguns parâmet,ros deacnrtos s
seguir, como fonan sugeridoÊ por Handley et d.l . (LgA7).

- densidade de dados¡ verificar ae a dens¡dade de arnostnas é
sufi c l ent e ou não para gananti r a conLi nu r dade da
minèral lzqã.o;

- exatldão da locsl tzação doe pontos de dados¡ cenLlflcan_ae
da posição da amosLna e seu efelto no cálculo de regenvðs.
À loc6t izeção de amoBtnas no depóst¿o neflete_se
dinètaülenLè na geohetrle do bloco de cubagen e
con EêqüenLenente nas reserva6 obùrda6.

- técnica de eondagen: verlflcar sè o tlpo de sondagem
uùllizado é adequado ou não parâ uma amostnagem conflável;

- técnica de anostrageD¡ verificar como fol feita a
änostrågetio e quàl a quanLtdade anal lsada;

- recuperação do LeEtenunho na zona nlnenal lzadar verlfrcar
como foi dèterrûlnada e recupenação e com que frsqüênct a,

- densidade, peso especf fico ou fa¿or tonel egem: é o dado

t1

eFro6 cor¡eL I do6 na gua



t2

cuJa obtenção ó rnais dlffclt, eapecl alDen¿e en mat-ent al
frlável ou altenado, e de melor tmpontånct e, pols o €rro na
aua deLerminação reftete na mesma pI.oponção n6a nesènvãd
calculadas¡
qual ldade das aná I lsee: verlflcen
preclsos ou lmpreclÊoa pon
a I eator I edede ¡

recupenação da uatna de benef t cl ament-o: un dado nulto
lmpor¿ênte a ser levado em constderação na aval iação de
resenvas é o fator de recupenação na pt anLa de
benefrct amento, pots ne' todo o metar dosado em a¡noetrae
pode 6er I ibenado por proceasoe técnrce e economtcanente
vlávei6.

Ee oB resulLadoe aão
env!ezamento ()u purâ



ÀNÁLISE DOS DÀDOS

Àntes de ae proceder à eval leçEo de res€nvas pnoprtamenLe
dita, déve-ae' EeDprs que posaf vel, fazen uma anáI rge egtatfsLrca
dos dadoe dtaponf ve¡e e/ou crl êdoa e pan¿tn de compostçðes de
fur.'8 de sondagen, co¡n o obJetrvo de canacLenrzar é descnever
ésLatisticamenLe eetag dlatrlbulçõea pa¡.ã o melhor entendtmen¿o do
comportsment,o dae varlávela de ln¿enesee dentro do depóslLo.

3.1 Composição de amogtras de furos de sondagene

Geralnent,e o lntervalo de amoetragen noB funoe de sondsgeD
não corresponde ao intervalo de t¡abalho na faee de aval tação de
regervas, embora Lenha Ëldo necessár¡o anal lsar as èDos¿ra6
êegundo o intervalo dé amostragem, aempne menor que o lntervalo de
Lrabalho. Ju6¿tfrcå-se rsÈo fnente à neceEsldede de reconhecen e
delimitar pos6f velr zonðs r¡cas dentno da Jazida. Àlém disso, aa
amostras indlvlduåle dos funos de aondagem podem vanler bastanLe
en tamanho, comprlmento € peso. Àsslb, a cornposlção de amoatnaa
pelo egrupsnento delåÊ pâra o rntervalo de trabalho, deîrnrdo
segundo a caracterf st,ica que se queF anal lsan, pnoduziná dados
¡0als homogÉneos e, ponLanLo, cor¡ maion faci I ldade de
lnterpretação' É rnport-ante especificar a unrdade de aúo'trage'
util izada na avat iação de re6erva6, pot6, eegundo Kirn (1990),
muitos probl€mas surgen pela não especif tc4ão da unldacle de
anostragem. Por exemplo, Ee uma Jazlda é aval rada con baee na
população de amostnas de funos de sondagene a dlaman¿e, a pnodução
de ùina provavelmente não cornespondená Àe e6tlüetlvag feltâê,
s¡mplesnenLe porque ð jazida não é I avrada con furos de aondagena
a di aman¿e (I(lm 1990), Sëgundo Bar.n€ð (l9BO), o objeLlvo de ae
fazen conposiçõea de a¡nostnas é de obter a¡¡osùnas repregentat lvag
de una untdade m¡nena¡égica parti.cul er ou unidade de mrneração, à6
quais poden aer apl icadae, por !ûelo de alguma função de extensão,
para estrnar o teor ou varor de un vorume ¡¡urto màlon de meÊ!ûa
un¡dãde, 0 resultado da composição de amoa¿ras de funog de
sondagem é expnesso como nédta ponderada do t eor pêlaB espêEsunaÉ
selecionadâE para o lnLervalo de tnabalho, como boÉLnå a equação àsegulr:
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t=c
rr tt
,. t'í. eï / E e

t-t i=i

onde! n é o nr3mero de t,rechos parå conpor
tnabalho¡
t. é ô t eor do ! -é6 I rûo trecho ;I
e é a e6pe66uFa do l-éBlno trecho;

ExisLèm muiLos tipos de depóslLos mlnenal6, cada un dos quals
iná requener um t-ratarnento e6pecial do6 dados amosLrados para a
obLenção dos melhores intervalos de compos¡ção pana èval lóção do
depó6fto (Barnes, lggO), BaêlcaþenÈe, são três os Ltpoe de
composiçõea po6Êf vei 6 e¡n amost,ras de furo6 de sondegem para o
tnLervalo de Lrabalho:

- bancadas;
- tipos I ltotógicoa¡ e
- e I evações.
À composição segundo a eltuna das bancadas é indlcada pârå

se fazer a aval Íação de reservas em depósttos, cuJa lavna Ee dará
a céu aberto. Urn exemplo disso eão os depósltos dè cobre
porfirrtico que se caracÈerizan como depóslLos drssemrnadoa de
baixo Leor e alta Lonel agen. e lavrados a céu aberLo.

o segundo t ipo de conpoaição pênmiLe obLen teores
nepresentåLivos conforme es espessurâs dos ttpos I iLológlco6
neconhecidos naa Êeçöes geológicas. Este Lipo de compo8ição ê
ind¡cado para depóelto6 esLrat¡forrnes ou local izados em vero6.

FinalmenLe, o úl¿ino t.fpo pennite obLen conposlções de
amoELraÊ para alguns inLervãlos de elevações eelecionados, gegundo
as caracterl stlcas geológ¡cas, mineralógicas ou esLrutunats do
deþs i Èo.

(1)

I nterva¡o de

1{

3.2

Os dadoê de amostnas de furos de sonctågem, aË;s¡!¡ corno os
dados resultanLes de conpo.tções de a,nost¡-aa, deve¡o eer anar rsados
estat ¡ st, i cånente, a fIm de Ee caracter izan pnècl6amente as
dlstrfbu¡ções estaLf 6LtcaÊ co¡' as quêtE efet tva¡nent,e 6e trabatha
dunante a fase de aval iação de reservas.

Àn4 I ise est,àtf stica clásÈlcã



3.2. I Dlstnlbuição de freqüênctaa

À aná I ise es¿atf st¡ca dè dados con€çe pelo estudo dadi6trlbulção de fneqüêncl a6, a qual descreve coDo aÊ unldadee de
u!¡a população esLão distrtbuf das sobre o rntervaro de varoreapoasfvets, podendo ser do t-lpo airnplee ou acumutsds.

À disLribulção de freqilénclaa do ttpo sfmples é construfde
tabul ando-se oe dados em lntervslo6 constantes de a¡gutîa
caracterl stjca ü)edida do depóÊito (teor, espessura, etc)i 0E; dadoÊ;
assim agnupadoe podem ser nepneaentados gnaficanen¿e, lançando-se
os ln¿ervalos de medide em ebsc¡Esa e a6 fneqüênclåa em onclenada,
obt'endo-ee o hrstograrna da dratrrbulção doa dados. Desenhando-se
uma cunva suave sobre o hl6tog¡ãma obtém_se a di6tnlbuição defneqtiênciås dos dados. Â função que a descreve denomlna_se função
de d¡stribu¡ção ou de densidade de probabi I tdade.

O procedtnento pana obùerção de freqüênclas ecunul adas é o
rûesmo que o do ttpo anterior, porén 8a fneqüênclas doa dados
agrupado. noa ¡nt€rvatos são agora acu¡nul adas. À curva acu'u¡a¿tva
é a repnesenLação gnáfica. ob¿ide lançando-se as freqüências
acumuì ades eu ordenada e oa lntervalos de Dedldå elt absclgsa. À
6imples unlão dos pontos sobne a cunva êcumulat¡va, con segmentos
de reta, gera o poll gono de freqüênc¡ as acumurades. o desenho de
uma curva suave sobre esse polfgono dá onigen à função dedlstrlbulção acumulada, que é pån' I cu I ar¡nente ú¿¡ ¡, pols descneve
a pnoporção da populeção que é neno¡. que u!0 ctado vator.

ÀÊ funçõeê de disùr¡buição aÊ6¡r obttdas são erûpf nlcas,portanLo, não se conhece suàs expnessõeE! natemáLicas , e,
conseqüenternente , 6uaê propriedades. ÀÉ6itD, surge a nece'sidade de
apnoximàr as dratr¡buiçõe' de fneqilênctes obtrdas àqueras de

l5

dl sLribuiçõea teórtcas conhecldas,
Na anál l6e de dados para eval i4ão

dt sLn i butç6e6 ¡ÌûporLantea å 6ere¡¡
lognornal.

À distnlbuição nornal ou gausslðna é a nalË comumenLeutlIlzada em estatfstlca,' pÒis sob esta formê de d¡strtbulção defreqÜênci as encontna-se um grande n(¡meno de vaFiáver8 areaÈórras
em nuitos campos de apl icação.

À função den6idade de probabl I idade, que descreve

de reservas exlEtem duae
conÊ ¡ derâdaEi I norüal e



matemàùI calnsnte eatâ dtE!t,rlbutção, ó dade pon:

I
f (x) = 

L 
e-!/2r.(x-y) /o|z

ø-/ñ

onde¡ f (x) é uma observação;
¡r e ø eão re8pecttvåmente a nédlå
deflnem a forna da curvs.

Às áree6 eob a curve nornal, ou
da função den5idade de pnobabt ¡ ldade,
I hport ån¿e8 !

- 68f dos valoreg cae¡n dentno do tn¿enval o p ! Lo¡
- 95X dentno do i nüerva I o ¡.r t 2a;
- 99,7X dentro do interva¡o ¡r t 3ø.

À dfstrlbuição lognorma¡ é o t tpo genalnent.e encontredo emutuitoe pnoblemas de aval tação de r€Êervaa, pole caracterlza_Gte ponuma dlEtrlbulção com assimetrie posit¡va, onde oconre u!¡a grãndequanLldsde de vsloree batxos e uns poucoa vå¡oreE att_oe, queprat icso'enLe deFrneb å Jszlda, prrnètpårrûèhte eD cåao. de DrèLåra
l. eros .

À funçäo denaldade de probabt I idade da d¡Btrtbuição tognorDeté dada pon;

<2'

e o desvlo padnão que

16

6eJã, a6 I ntegra l6 deftnldas
deflnen algunas pnopr I edade6

I
f(X) = e-L/2r. (X-a) /ftJz

xßfñ (3)

onde: a é a nédia dos togarit,nos de X¡
¡Ê é o deevio pèdrão doË logðrlLmoE de X en rel4ão a a¡

Novamente eõse6 dolË parâneLros (d e f?) deflneu à formã dacurve de d ¡ str I bu tção.

3.2.2

Conheclda a dtBt,ntbutção de freqüênctas dos d6dos, pode_6eobter atguna parânetroe estatf Et lcoÊ que . a""..a"ar=",

Estatf st I cè descrtt¡va
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numerl camente. Tðts paråmetro6 penntter¡¡ estudsr åa proprledades dapopulação em t€nmos do valor nédlo nedldo É corno oe demale vðlorea
encontram-s€ distnlbuldos em torno daque¡€ valon.

Esses panånetros são s nédte, a varlåncia e d€svio padrão, ocoeficlent6 de var i ðção e a aÉsimêtrla.
À médià ó uma nedida de tendênci a cenLral dos dadoa e ácalculada como somãtóni a dos valonea medidos d¡vidlda pe¡o nrlmero

de med i das:

X= EX /n
. L.

À disperaão dos valores em tonno da médls
vaniåncia, gue é calculada cono nÉdta das diferenç
entne todos os valores em rel ação à nédia:

si-= E(X.-
,l!=l

Na equação (S) dlvtde-6e a 6ona dos quadradoe por (n_l) parå6è obter um esùimadon não envlezado da vanlâncla anosLnal. euandon for grande (malon que 40) a van¡åncla amosLral (t') aprox¡¡¡a_Ee
da variåncrè populåctonål <o2), o que equivale e fazer a d¡vraão
da sorna dos quadrados por apenas (n).

o desvio padrão é aihplesmente a narz quadrada da vaniåncrå eé expresso na lnesma unldade dos valores ortglnars.
O coeficlenLe de vantàção, que é umê outna medlda ded¡spènsão, é obttdo pelè divisão do deavlo padrão peta nédiar

it" ¡ <n-t>

Cou¡o o coefictente de varlação é adlmenslonal, freqüenlênentè
é utiI¡zado pêna comparar a dispersão rerativa de varorea èrD Lonnoda Dédiã entre diferentes dtstrlbutçõe6. NesLe senL¡do, esleparâmet-no, segundo Grossi sad (19g6), é exLensive¡nen'e utltlzadopela escola soviét¡ca de exploração Dtnena¡ para classlficação dosdepósitos ninerals para f lnE de pesqu¡sa.

FlnâlÍìente, a as6irfret,rla é calculada pârÊ deLer'tnår se âdtstn¡bulção é si¡rétrica e, ae não for Õ ca6o, o quanLo a

cv=s/

(4)

med ¡da pel a

ao quadrado

(5)

é
aÊ

x (6)
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dtsLnlbulção se afasta d6 condrção de stmeLrrâ. À a'almêLrta podêacr negetlva quando ô dl6tntbutção é alongada à eequenda eposltlva quåndo atongada À df nelLa,
À médle e desvlo padrão como calcutEdoa peta6 equãçõe8 (4) e(5), respect ¡ vamente. deven ser uùr r rzadog quando a dtatrlbulção

for nornal ou próxlma deta. portanto, ee a dlstn¡bulção não fon
no¡mal I Dédla e o deavto padnão ds popul4ão devem Ber calculådos
eegundo a teorr e rognorner. uma manerre prática de ge saben ge o8
dadog devenr ser trat,ados peta teorlã tognonmal ou nonnal, sègundo
Finney (1941), é calcular o coefrclenLe de vat.ræão dos clados
onlginals e verlflcan se eete é Delor ou rìënon que !,2: se for['eior que 1,2 (grande dlFpersão doe valores) a nédla e o dê6vlo
padnäo devem ser carculados pera teonl a ,ognoro,àl e caso con.nárro
pela teonla nonmar - segundo Frnney (1941), quando o coeftciente de
vari ação é menor que 1,2 aignifica que a médla anttnét ica é mais
que 9Ol eflciente que a est lmat lve de nìédta logarf trnlca.

Àsaim, parå o ceeo de dls¿rlbulçõee lognormala, oa panâroetnoe
esLatf stlcos deven sen calculados cono segue, de acordo corn Koch ELlnk ( 1971r.

Os valoree orlglnats Bão lnlclalnente traneformadoE pâra odonlnio loganf tmico:

A tnansformação logarftDlca, s€gundo Dachs (fg7g), pennite
fazen a comparação de dois (ou maiÊ) conJunt-os de valon€Ê, porr seas dtsper6ões forem !'urto dr ferenLes, ou 6e exrattr nutta
a6slrnê¿ri a, a conparação é diff cl I , se não lnposef vel . Àlnda
segundo aquele autor, a transformação, í¡eamo que não ÉeJs
lmp.eacindr vel, methora o enLendtmen¿o gue ee ten de uÍ¡ conJunto
de valores. Deve-ee neesaltar a tEportånc¡ a cta elmetrla, pols onde
exisLem ess¡metl.ias nulto ecentuadaË é lmpossfve¡ _ pelo meno6diffcrl - apneeenL.n um varor que Errva como tndicadon de verpara uÌ¡ conJunto de valores (Dåcha, L1TA).

À Déd i a dos I oganf t,mos pode ser est ¡ rnada co¡oo r

u. = In(X.) pans t=1,n

_tì
u = .E u. / n

(7 
'

(B)



19

À estlmaLtva da varlâncls doa loganftmoe das observaç€JeÊ ê
dada por:

52=u

À nédl e, no domf nio ortglnat dos dados, ê
mulLtpl icação da m,ádle geoméLrica pon un¡ f aton
geoméLrtca. que é dependenLe da varlåncla da
distribuição nonmal dos logarf t,mos dos valonea e
obsenveções.

x = eu .vh(s?r/zt

n
r ru. -i:2 I (n-t>

,t

onde, eü é a rnódls geonétrlca,
Vnß?t/2) é o fator dê cornêção geomóLntca dependenùe do
tamanho da amosLna e da vartâncts dos loganftmos,

O valo¡ de r¿n pode ser enconLrado enr tabelas (vrde por ex.
Koch E Link I97I, páS. 960), ou então calcutado pela apnoxtmsção
da sérl€, cu.jos pnimeiros t,ermo', de acordo coÍ¡ Lrnk ê¿ 

",L.( 197 l), eão:

(9)

obtldô pel a

de correção
corre6pondente
do número de

ìrn(L) = 1

Önde r t- =

. n-!. (n-l)st2-r-_L+_+
n n2 (n+1)21

sz /zu

À vanlâncIa emost,nal á obüIda comor

o = *t[ yn(2s2) - l,"[#r""]]

E€te é o procedimento a aen adotado quando
fneqüêncl as dos dados fon altamente aEstnétrlca

( 10)

(n-l )3ts
ns(n+1)(n+3)S!

+ """' (11)

( t2>

e di6trlbuição de
ou lognormal,
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ooeìtqroDol.ocrÀ C0RRENTE 

-

Fel¿o o lnventárlo e anát ise dos dados da peEqulså rDtnerålsobne urn depóÊtto, pnocede-ee à aval lsção de reservas propnla,oente
dita. DenLno do obJeLtvo prlncipal deste trabalho de comparaçãodos métodos computacionala, torna_se necegsárlo fazer uma revisão
t€ón I ca da me¿odologl â cornentê,

Os métodos comput ac I one I s
stua I mente exlsLentes eão¡

- pondenação pelo inverÊo da dlstância;
- 9eoe6tatf sttco¡ e
- slt,ernåttvoÊ.
O método da ponderação peto I nverao da dt st-ânc I a éefel¡vamenLe o prlbe¡ro deÊenvolvldo panð eer utl I lzådo eDcomputadones, pois envorve operações årttné¿rcas que não podenrànser fåc¡ l¡¡ente processadas manual¡¡ente.
O nétodo geoe'LaLl 6Ltco para evå¡ I eção de reserveÊ fÒidesenvo¡vldo na décade de 7O parê fazer uso lntenE;tvo deconputadores. Este néLodo pode Êer denorûlnado gen€rtcament,e dekrigagerD e está bãðeàdo na Teorl â das Vanlávela Reg¡onal tzadas.
No últlDo grupo üem_ee os méüodo6 elternativos, os quaiÊ uåmsendo pesqutsadoE e desenvolv¡dos com o obJetrvo de senenìut,i I lzados quando os nétodos geoest aLf strcos não funcronam e,portånto, não poden 6en ãpl lcado6.
Todos estes mét odos procunaû¡ deLermt nar, segundo seuspnincfplos, os valores ¡oédloe de ele¡nèntos básicog (teor,

densidade e espessuna) que, epl icados ns6 equações bá6icaa de¡eservas, fornecem o va¡on da reserva de una ponção ou de todo odepósito. Às equaçËes bá6icas de reservas são¡

pana aval I ação de neServas

R = V.D.T
ou

R = À.E.D.T
ondêr R é a

Vé o

Dé e

Té o

¡'eBerv a erì peEO t

volume¡
densldade apsnente ou fator Lonel agem;
teor en porcentagen;

( 13)

( 14,



Quando Ee determlna e nesenva em peso do conLeúdo rretá I lco,
d€ óxldo ou elêmenLo úttl, deten'lna_Be também e tonelagem ou
volume de mlnér¡o. por laso, multas vezf}a, a reaclnva é expneÈsã entermos de tonelageÛ| de minérlo pana uüla deter¡nlnada concentnðção.

Aas¡D, o cálculo de resenvas é un Lrabalho sls¿emáLtco quefonnece os elementos necessárlos para resolver as equãções (13) ou(14). Deve-se ressaltar que estas equações são báBlcea para ocálculo de reservas quåndo a densldade ou fat,on tonelagen foren
deLer¡rrnadoe, caeo contrárro, corbo ocörre no cálculo de reaerve.
de um bern mineral em aluviões, a equação báatca resume_se ao
volume multlp¡ icado pela concentração, expressa como razão doconterldo ¡netát lcÒ pon uû¡s unldãde de votuloe, pots o faLortonel agem e o teor são subst ltuf dos pela concentn4ão.

À aval iação de neservea por nóLodoB computaclonàt6 é semprefelLè em blocos, cuJa geollèLrla é defln¡da pela quan¿¡dade êdisposlçäo dos furos de pesqul6â, bem co!¡o peloe e6Ludo6 deplane3amento de l àvr€ tncrutndo-se o método de ravra e produção.
Ern outras palavras, a apl icação dos métodos conput,actonala para
åval iaçãÒ de resenvas pnessupõe a subdiviaão do depóEt¿o eù¡ b¡ocoade cubagem ou de minenação, cuJas dlmehsões deveb esLan dê ecordo
com o ùétodo de I avra e produção deseJada, mas, eobretudo,
conpaLf veis coul å denEtdade de tnformâções de peaqulea edesenvolvimento da I avra.

À mðlonia dos métodos computaclonal6 pana eval tação dere'ervas est€fo beseados eD pr-oced¡o'enLos måùemâtrcos rocðtE deinterpo¡açäo no 'entrdo que sonenüe se smoetras de furos vrz¡nhos
devem influ¡r na interpol4ão de um ponto ou broco dentro dodèpósito, Embora raros, alguns méLodos globaie podem sen apl lcadoana aval iação de reEervas. Estas posslbi I ¡dad€s são¡ o aJuat,e etntegração nulltérlca de pol lnôtiloa quadnldlüenslonals (Harbaugh
1964) ou por ùìero de equações !¡ultrquádrf càs globars (yamanoLo
I9A7r. Estes t¡étodos deven aen uti I fzadoê con culdado e
Pnefenenci alménte GrD depóÊiLo6 de pequenaÊ extensões, polsscredlt a-6e muito dlflcil o åJuste de uma função natemátlca queconsiga descrever com preclsão todas ås varleçõee poÊsfvels de uma

ÀéaáreaÊuperflctat¡
E é a eepessuna,

2,



mlneral I zação.
PontanLo, antes de fszen a revlsão doE nétodoa cotlputaclonals

pans aval i ação de n€servas, t,orna_se h'cesaárlo in'roduzlr oconcelto de local tzação e bueca de amostrse de furo6 vlzlnhos eDrel ação ã uD ponto a sen lnt,enpolado. Os mátodog locãtB dependemda eecolha de um subconJunto de amostrag s sen utltlzado näequèção de ¡nterpol ação, Como estag anogtrar eñcontran_sedistnibuldaÊ ao longo. de furoa de eondegens, Bempre éxfst¡rá umamaior denêldade de amoetragem ao longo doE mesmoe do que entre 06furos. Pon iEso, se o gubconJunto for escolhldo sem restrlção delocal lzação, exlsLe o rl6co da nalorla daE â[loÊtras de ubsubcon¡unLo pertencer a um únlco funo de sondagen, o que
pnoduzi n t a uma âmosLragern não nep¡€sentat i ve pana f lns deêval iação de resenvas. por ouLro lado, se a busca das ânoÊtraéfoase fe¡Ls co,o restrição de local lzação o aubconJunLo enconLrsdoserla loais repreeenLat, lvo em termog de amoeLragem eapacisl. para
ftn6 de6¿Ê peËqursa adotou_Ee o procedtnento de buecs propo6to por
YamômoLo (Igg7] como uha extensão do ca6o a duâa varlávels¡ndependentea, orlglnalbènte ldes¡ ¡zado por Harbaugh et, el.
<L977) r para o caso a tr€e variávetE ¡ndependentea. Esteprocedimento subdiv¡de a região em torno do ponto a serinLenpo¡ àdo en olto 6etonè6, pÊnå depols procurar ÕB pon¿os ìrêlspróximos dentro de cada setor, evit,ahdo uma abostnage' concenLrada

em un ou poucoÊ furo6 de øondagen.

Este Détodo foi. Ëeguranente, ur¡ dos pr¡nelroa a €,ê¡desenvolvido para fazer o uso de comput,adores pat.a aval iação dereservãs. segundo phillp 6 tJåtson (Lgg7), a pntrnelra nelenåncrasobre esLe nétodo pana aval iação de reaerveB fot publ lcada porR'C' ûeaver, em 1g64. À base deete nétodo é que Leores dê aDosLrasde furos vizlnhos em retação a uD determlnado ponüo ou bloco dodepóstto, são proporcionai6 ao lnvèrÊo das nespecLrvas drrtånciêsou a uma potêncl a das mesna8. Às6¡n, ar¡osLras de furos próxlDoscon¿ribulnão cor¡ grande peÊo eD detr¡nento das amosLrae de furo6
d l stant e6, que contrtbu i rão com pèqueno pe6o. Neete sent l doobserva-se aqul umã melhor apnoxlmação da noção de zone de
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lnfluêncta, lgusl à m€la d¡atånctå entne furoa adJacenLeg como
método c láas I co doE polf gonoe,

À equação genat pana 6e tnterpot ar o
bloco do depóstt,o con coordenadas (x,y,z)

tì tl
T= ET.U./ EI{r.

,LttLr=t i:t

onde: T, é o t-eor dê ¡-éÊtms anoet,rs locsttzads no ponLo
coordenadas (xr,yr,zr) I

[l, é o Invereo de urna potêncfs
l-éElmå amogtra e o ponto a eer

0 pondenador ütr é ca¡culado como:

tÃ.=7ldPrti

onder p é a poLêncla da diaLância,
d. é I dtstånc¡å catculada como:

t€or de um ponùo ou
pode ser eacrtta co¡ìo:

Das equaçõeè (1S) e (16) observa_ee que os parâmetros que
lnfluêe ou conLnolam o nesultado dà lntenpolação por eêtè r¡éLodo
são a potênci a dà dia¿ânc¡a e o número de amogtnas de furoa
vizrnhoõ u¿r l izadoÊ. com rer ação à potênct a da drstâncla sabe-aê
que quandó bå¡xa Lende ð suavlzar oe valones exLnenos, e quando
elevada tende a realçá-los.pat a I lustran como atua a poLênc t â de
dlÊtåncta nã interpolação de teores êntre doi6 pontos, to¡oou_se un
exenrplo dado por Barnes (l9go), coho r¡ostra o desenho da Ffgurå Z.

Pode-se observar n€Êta flgura què coû¡ o au¡bênLo de potência
da dtstâncla, a lnLerpolação de teores entre dois pon¿o6 pa66a do
Princfplo das mudanças graduaiÊ (p=l) pana o p.¡nclpio dos ponLos
mais pnóxiûroË (p>1O). Segundo popoff (1966), o prtnclpto dae
mudanças greduaìs preseupõe que 06 valores de uDa vartáve¡ deinteresse (t,eor, espesÈurå, densldade, etc) mudan gradual e
conf-¡nusüìente so longo de u¡tE ret,â I tgsndÕ dÕta pontôE de
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a = [<* 
-*>" * (y.-y)t * ,=.-=r"f""

da dl6tåncts entre
I nterpo I ado .

( 15)

de

arnostr agem adJacentes e o

(16)

(17'

prlncf plo dos ponLos mals próxlmos



ädmite que o valor da varlável de lntenesee
amoaLrado é lgual àquele do ponto mats pnóxlrno.

Figuna 2: Efeito da potênct a na ponderação pelo lnverso de
poL€ncl a da dts¿âncla (Bannea, lgAO).
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ponùo não

Na mesne figuna pode-sê obsenvan que uDa poLênc¡ a lgual edois produz uma interpolação interüediánr a entne os pr¡ncf p¡os das
mudanças graduaia e dos pon¿os mal6 próxlmoê. Deve_ee nessalLån
que dlfici lmente a concentnação de elementos ne natureza seexplica pon uma lei I ¡near (mudanças gnaduais) e muiùo nenos pon
vari ações bnusças (pontos mais próximos).

Pèlos lroÈfvos expostos este mét,odo ten sldo u¿tltzado para
f ins de cálculo de neservas com poténcl e lguel a dois e por isso é
comurnenLe conhecido como ¡eÐ ou ponden8gão pelo lnverBo do
quadrado da diståncia.

F¡xada a potência s se¡. utllizada deve_Be deftntn urn número
de amosLras de funos vlzlnhos (n) € eer uttlizado na equação (13),
Embora Lal nrlmero po'aa ser frxado rdearnente entre g e rz
amosLras, devê-se anal isar as dtstâncias envolvidas amostra a
amostra, poiE nHo se deve ut-i I izaF aque¡a que Be apresentãn
dlsLante do ponto a ser interpol ado, visto que ela Já que pouco
aiudârá na ln¿erpolação daguele ponto úe6Do que extsts a¡guma

DßTANCÁ
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corneleção geológica, Há que €€ ressaltar que não exlsLe nenhuma
rel ação fonmar que esLabeleça o n.mero de anostras a sen uLtrrzãdopor este mét'odo' Àsslm, o núrnero tdeat dsve 6ér estaberecrdo e¡n
função da vartabtt ldede e da dlsponlbttldade de tnformaçõee.

o méüodo da pondenação pero rnvenso da potêncr a da drsèåncla
como fol exposto aqul deverl a 6er apl tcedo ÊolnenLe em depóaftos
que ap¡esent-erl vari ações de Leores lguàta em Lodas as direçõeE.
Ent l^etanLo, rnultos depós¡to6 apresenLam anlaotnopl a6, ou 6eJs,varlações diferentes de teores segundo ãs dlreções; ne6¿es casos,torna-se necessânlo fazer cornegões destae anlaott.oplðs. Foran
encontradaa na l ltèna¿ura a6 propoetas de Knudaen et o,t, (Lg7B> eBarnee (19Ao)' que pèrmtLen compensan o efetto d€ anlsotroprå nodepó61to. E6Laê duae pnopost as forarn apresenÈadas cor,r¡ohodificações do Détodo IeD com a di fenença que atnlbuem pesosdilerentes para uma dada distância segundo as dlreções. Àsstrì, àa
amoËLna6 rocal lzadas em dtreções de n¡aior vanrebr l idade sãoatrtbufdos pesos menorea, enquanLo àguelaa local lzadae èD dlreçõea
de menor vaniabilidade são aLribul dos pesos malores. Esta varläçãodo método IQD fo¡ denon¡nado por Rnudeen et a,L, (!97Ð de ELtp,pois a busca de amostras de funoE vlzlnhos é felta dentro de umael ipsé. Emborã exrsta¡û esLas proposLas pana conneções deãnisoLropia, não se conhece, entretanLo, nenhuma referêncla à
medlda da anisotropta por este nétodo.

Un pnoblema ocorre cob èste nrétodo quãndo o ponto a sêr
lnLenpoÌ ado colnclde con alguroa amostna penLencenLe ão ÊubconJunt,o
de amo6tres dos funos vlzlnhos. Nesse caeo e equàção (1g) não podeser reÊolv¡da; para isso faz_se slmplesmente T = T,, at-r¡bu¡ndo aovalôn interpol ado o valor da amoeLra T.,

Segundo phillp E ttataon <Lgg7r, Loro o &éLodo ¡QD é unacomblnação I ¡near dos dados orlginata, ele não pode lnterpot arãciûìa ou êbatxo dos tfbltes daB medidaE ontglnels. por ¡sso,
Èegundo os mesû¡oB au¿ones, Ëe os máxtmos e üffilmoB não fonãDespecif¡camente amostrados, eles não poderão Êer lnfèrldos.

4.2 llélodo geoesLatf st i co

O ter¡no krtgagen é dentvãdo do
fol o ptone¡ro nå lntrodugão do uso

nÖne de Danlel G. Krtge, quê
de Dédl as nóvels para evltan a
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super€stlnação slsLemátlca de reservaa ÞD [¡tneração (Delfln€r E
Delhonne, f975). À base conc€ltual da krlgagen esLâ fundamentada
na Teoni a dae Vanlåvel8 Regional izads6, que fot fonma¡ lzeda por
l{athenon (197L) å part, lr de ÞsLudos pnát, lcos desenvolvldoe por
Krlge no cálculo de resênvaB naa mlnsE de ouno do Rand na Ãfrlcâ
do Sul.

À apl lcação da Teonl a das VaniávelÊ Regional lzadas panã
estirDação de depósttoa mlnerals recebe o nome de GeoeaLetf stlcs(llatheron t97 lr.

0 cálculo de um teor rÉdio para u¡l bloco dã Jaztda, a parLir
dos dadoe de teoree obütdos nse aûìoetras colet adas ao longo doÊ
furos de sondagem é um problena de esttnação. À krtgagem é um
mé¿odo geoestatf stlco de e6ttmação que usa as lnfonmðções dos
pon¿os vlzlnhos, considenando não somente os valores de teor, mas
tambám a po6 lção espac ¡ a I rel stt va do8 r¡e6moB.

Segundo Brooker <1979, r ôa Lácntcae de eÉÈln4ão
geoesfaLr sti ca', baseadas no estudo da variab¡ r idede espaciðr do
corpo de ninér¡o aùra\És do sen¡ -varlogramå, são euperlores porque
penmltem o cálculo do erno essocl edo às eattloaLlvaa, chanado
v6rlåncle de krlgsgen. Àinda confonne o Dèsmo auLon, e krigagen é
o pnocedlmento que permtte calcular os ponderadore6 par€ uma dada
configunação (broco x disposição das amos¿ràs no espaço) corì
mf ln¡ma vaniância de est, lmeção.

À krtgagem é feit,e àÉB a conclu8ão dos es¿udoa
geoesLatf ãt icos, que fornecem os panåmeLnoe fundamentals para se
fazer s kntgagem proprtamentè dtLa, Cabe reesaltar que ¿atÈ
esLudos poderão indican a não apl lcação da knlgagem 6e o
comporLamento de vartáver regtonal rzade fon total¡¡ente aleaLónlo.
Oe èsLudo6 geoestaLf stlcos levarn a definlção de uü modelo de
variognana, ben como das estruturas presentes no depóEfLo que
õervirão pãnê inferir os valones de var¡ância è covariânci a que
Eerão uti I izados nas equações ,de knlgagen.

Às6tn, o primeiro passo do estudo geoestaLfstico é a obtenção
de varlogramas experlmeñtaiÈ, aoÊ quats Eão aJustados equações de
nodelos conhec I dos.

O vaniograma é a ferramenta báslca que penDlte descnever
quantitat ivamen¿e a vanlação no eapaço de un lenômeno
reg¡onãl lzado (Hu¡Jbregts lgZS),
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À naLureze eetrutunal de uü conJunLo de dados (sesumldo pe¡å
vanláv€l reglonal tzada) é deflnldã ã perttr da comparação devs¡orea tolrådoe stmultanèemenLe en dols ponLoe, segundo uttla
determfnada d I neção.

À função varlognsna é deflnlds
maLeDáLtca do quadrado da dlfenença entne
espaço, sepanados pon u|l|a d I ÊLånc t ð
equação:

2r(h) = r[rr*-r*r"r"],

que pode sen è5Llmsd8 cono:

1¡
2r(h) = ñ .t, (T*-T*r")"

onde: 2y(h) é a função varlograma ¡

n é o nr3meno de pares de amoatrae separadas por u¡ìa
d I stânc I a h;
Tx é o vs¡or då vârtåve¡ reglonat,zsds no ponto x;
T*rh é o vålor da vartável reglÕna¡ tzêda no ponto x+h.

Corîo na EsLaLf sLlca Clásslca, pode_se deflnlr a ¡nédla e avarlância de uma vanlável nèglone¡ lzadar

cono aendo å èBpenårç a

os vðlone6 de pontos no
h, confonme å 6egu tnte

( 1A)

m = EtT l
,{

var[T*J=t[,t_-"r"]

À variåncia é conhecida en notação geoestatfstica cono C(O),
ou seJa, a coverlâncta pera dlstâncta de sepanação nule.

Da mesma forna pode-se defintn å covenlâncte C(h), engne
ponLos aepanadoa pÒn una dlståncla h:

c(h)=e[r,..r,.n] -",

À função vantograma 2¡(h) pode tanbém 6er exp¡êaea en tennos
de varlâncta C(O) e da covarlâncla C(h) r

(19)

(20)

(2 t,

(22'



4(h)=zC(O)-2C(h)

ou, slmpl lflcando:

À função 1,(h) é denominada função 6emi _variognama, que é a
met,ade da função variograDai entreLanLo, segundo Cl ark (197g),
muiLoE auLores a dênomlnam Êlmp¡esmenLe fungão vanlograû¡a. À eua
represenLação gráflca é denonlnada varlograDa, Sobre urû vanlogramtr
tfpico. como rnosLnado na Flgura B, podem sêr reconheclda6 algumaÊ
propr I ed adeË :

- ampl iLude (a) é a diståncia a parLir dà qual aÊ amo6tra6
paÈsam a 6er independenLès. Nesse sentido, confonme llathenon(L971), o vet tograma dá um signlftcado preclso da noção
Lredicional de zona de lnfluêncta. À ampl ttude (a) é a dtstâncla
que Êêpara o cao'po esLnuturado (amoetnsg conrer acronadas) do campo
aleaLório ( a¡nostras t ndependentes ) ,

Z(h)=C(O)-C(h)

2A

(23'

PROPRIEDADES DO VARIOGRAMA

PATAIíAR - Cto)

(24)

Figura 3: Desenho mostnando
Pnopr i edades .

AMPLITUDE - o

un var¡ognama tl pico suas
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- patamar' (c) é o valor no qua¡ o varrograma estabr r rzs-ee no
campo aleatórlo (para caeos estactonánl06) e ó numerlcåmentè lgual
à vaniância da variável regional lzada;

- efelto pepfta (C") é o valor da f.unção ventognðma nå orlgem
(h=O) . TeortcamènLe egsê valor deve¡t s 6er zero, pota duse
amoeLras toutadås nö mêEmo ponto (h=O) devertam ten oB mesnoe
valores; enLretanto, quando não é a6Étn, atribul_øe, genalmente, a
ernos de amostragem e/ou anállse. O efetto peplta tambérn é chamado
de var lånc i a aleaLórla.

o variognama é cercu¡€do pana cada varrâvèl de rnter-esÊe(Leor. espeseu¡e, densldãde, etc) eegundo várlas dlreçöeé da
Jazldä' porE a funçãÒ 7(h) é vetorra¡, JuÊtsnen¿e perå se conhecer
a est,nutura da mlnenal tzação.

Os varlognamas determinados ao longo de diferentes direções
da Jazida poden mostran vantações d¡ferenLes, como most-nan os
desenhos da Ftgurs 4, lndlcando quê a Jàzlda epnesenLa umâ
anl'otropla. À anl'otropia geÒñátntca (Figuna 4À), oco*e quândo a
ampì ltude vart a conforEe as dlreções, mas eob um pat ðman
consLante, ou seJa, a venração de teores numa direção é G vezes a
vani ação em outra, onde o faLor G é chamado de razão de
anisotropia. À ani60trop¡ a zonar (F¡gura 48) é identificåda quando
tanLo a ampl itude como o patamEn variafD de àcordo com a6 dlreções,
ou seJa, quando reeultam enr vanlogramãs dlferentes. E6t€l t.tpo de
anisotropi a é encontrada em depósrLo' do t-lpo e6trãLrfor¡ûe ou
st¡atc¿bound.

ANISO'IROPIAS/Ð GTOMETRICA

F¡gura 4: Ànisotroptàs; À: georréLnlca e B! zonal

B) ZONAL



À detcrmrnação de var rognahaa é felta atnar¡ág do cárculo das
semlvariånctae para várt aa dlÊtânctaa .(multlploe de h), que pnoduz
uûl conJunto de pontos no variogrsn€ experlment6l, Entnetsnto, o
vanlograma expenimenLal ou dlscneto não perhtte lnfertr os valores
de selnivan¡åncle ou covåriâncla pana qualquer dlÊ¿âncla h. ÀBaiÛl,
sunge a neces.rdade de aJuÊtar uma função maLenáLt ca que deÊcneva
continuamenLe a varlabll tdade ou connelåção e6pãclðl exlsLen¿e nos
dados, Esse aJuste de uma função rnatemáLt ca, conhecido como aJuste
de modelos teóricoa em geoesLaLf st¡ca, ê, geralmente, felto de
manelra lnfeÞatlvã con un prognðms de compuLadon. O progråma lânça
no moniton de vfdeo os ponLos do vârtograrta expenthentEt e, coûì
baaè nèase6 ponLoe, o usuánro fornece os paråneLros dos modelos
teóricos, quando o progràma faz o tnaçado con¿fnuo da função
introduzida; aas¡D, esLe procedimen¿o é sucesslvamente nepetldo
efé que o e.iustê sè.ja considenado satlBfatório pelo usuárlo.

Os modelos mals conuns ds vãrlogrànas esüão nelaclonãdos no
Quadro II, onde esLá lmpllclto que 7{O)=O para Lodos oa nodèIoB.

ÀJu6t,ado o modelo teórtco eo vanlograma experiDentel, t,em_se
fodas as informações neceEsánl as para se proceder à krtgagem, ou
Ëeia, à es¿tmeção de um valon da varlável de lnLeresse e,m u¡¡ ponLo
ou bloco do depóstto não anostnado. NesLe tnabarho sená u¿rr¡zãda
a técnica da knigagem ordrnárla, que penD¡Le reso¡ver a !¡aror.i I
dos pnoblernaê que ocornem na nåtureza,

O valor da variável de int-ereEse em uD
depóslto é estimado a parttr das lnfonnações
funos vizlnhos como uma conbinação linean dos
como segue !

30

r*= l^.t
i=t I r'

os ponderadores (À.,i=r,n) são obtidos da resorução de um
a¡6terna llneèn de equações, denoDlnado slÈtema de kr¡gàge¡û, que éconstnufdo para que a estirtação não sêJa enviezada e, Lambén, com
nfhima variåncia d€, e€timação. À demonstnação måLe¡oâtlca para o
Êlstema de krigegeÌn pode aer vtgLs, pon exenplo, eü Journel E
HulJbnegts (t97A, páginas 305-306).

ponto ou bIoco do
das anoEtras doa

valones das nesmas,

(25)



Qusdro IIr t{odeloe de vårlogråmaa û¡sta conunB n6 naturèzå.

ESFÉR I CO r(h) = C.

7(h) = C.

¡IODELO DE

POIËNCIÀ

* c[r.{ - o,'Ê]']

+C

y<h)=c.+c[l

* c[r - "*P-n'"]

,/(h) = C. + p.hd

,/(h) = C. * ..ltr(h)

TRÀNSITIVO

h(a

h> a

PEPIÎÀ PURO

".*"frrnra)2-e,zsth
3,5(h,za)5 - o,Zs<nta>71

r(h, = c. + c[r-een(r)/r]

ds
06 variogramas teór i cos

Flgurs 5.

y(h)
r (h,

h>o
O <d < 2

= Co + p.h
=c.*c

r(h) = C

/ a)3 +

h>o

encont ram-se repnoduzi dos no

h(a
hà a

de sen ho
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5G:[FE|TO FURO 5H:TRANSITIVO

Às equações de krtgagem e¡o ternos das ae'lvarrâncras são;

Figure 5: l{odêlos de vanlogramas teónlcos.

5I:PEPITA PURO



f ¡ l..i<r.,r I
l¡=t J I' J

1.
[rr = r
j=¡ "

À vanlâncta de knigagem é:

+ ¡t = y(T.,T) para t=t,n

onde; /{T.,T ) é o valon da semtvartâncta parå a di'tåncta cle
sepanação enLre a6 amoatraa T. e T. ¡

7tf ,rl é o vâlo¡ médto då6 "J"r.rr'. lânclae en¿re todâ6
es comblnaçõee poasf vers entne a amosL.a T. e oB
ponLos de dl ecretlzação do domf n¡o do bloco T¡
p ê o nul¿tpl tcador de Lagranget
ì$,T, é a semlvarlåncla médle para ¿odoe 06 pares de
pontos de dlscret lzeção do bloco T.

Às equações (26) e (27) resolven a knlgegen ondlnártå debloco, ou seJa, perhitem a estimação do teor û¡édro associ edo a umbloco de d inensões deflnldas (cubagen ou de l6vra), pêra
aval lações pontuais utl I ¡za-se as lllesDas equaçõea, porém eo ln\¡ásdo6 valores médrÕs, 6ubstrLut-6e peloe valoree encontrados
dìreLamente nos variogr'amas. Àasin, por exemplo, 7tf ,tl reduz_separa y(T,T) que é tgual a f (O).

Como se pode observar pelos termos da equação (27), ea,a não
dêpendê doê vãlorês dos pon¿os de dãdÒs, naê tão GomenLe daconflguração espåclal dos dados. Desta forma, e venlånclå dekrigagem não mede efetlvamenLe a dtspersão do varon est,rmado eDnel4ão aos valo¡es das amostnas dos funos de sondagem. portanto,
este paråmetro não pode sen usado para medlr o nf vel deconfiäbi I ¡dède de nesenvas pana fins de sua classtf¡cação.

2
x ErÀr.P(Tr,T) + ¡1 - 7(T, T)
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(26)

(27 
'

4.3 l{étodo6 alLernaLtvos

Como foi dlLo antenlonhenLe a kntgagen
conclusão dos esLudoe geoestatf attcoa, que
lndtcan a não apl tcação deeLe ù¡étodo ae o

é fetLa aÉs ä

lnclusivè poderão
componLamento da
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vãn¡ável r€glonâl lzade for totalmenLe ateaLónlo ou porque a
quantfdade e dlstrtbufção dos dadoe de pesqutsa não permltem a
obtenção saLlËfs¿órts de varrogramaE, l{e66ea caroÊ a reserva
poderi a s€n cercutada peros nétodos crásarco' ou pero nétodo da
ponderação pelo lrlv€rao da dlst-âncla, porén sem e mfnlna
estlmâtlva do erro, que efetlvåmente penrntte clesatflcar åÉ
resenvaF segundo o nfvel. de confiabi t tdade. Àssim, colr o obJ€t,ivo
de auxil¡ar na resolução de pnoblenas, quando a knlgagem não
funciona, esùe autor ven pesquisando ¡nétodos alùernatlvos que
poBsan então ser apl icados a modelagem de .jazidaË e aval iação de
neservaa. É preclso escl arecen que a knlgagem não funclona quando
não é possfvel a extração de tnfornaçõe6 estatf ELtcas subJacenLes
dos dados seJå pela má distrlbuição dos pontos de dedos ou pela
densldãde insuficlente de lnformações ou pon ambas as causas.

À prtrûêira proposta negte 6enLtdo fot apresentada por
Yamamot-o (LgA7, que prevl a o ueo de equações mulülquádrlcas, guê
p¡oporcionatr¡ uDa lntenpolação exaLa, conLfnua e 6uavê, porén sem a
possrbi l ldade de esllmação do erro associ ado à inLenpol ação. ÀE
equações Durt tquâdricas foram ut i r izãda. por aquere autor co,o
exLensão do caso a duas vanlávels ¡ndependenLes, orlglnalbente
propostas pÒr Handy (L97L), para o ca6o a Lrês vertávets, com a
adlção do termo correspondente à tence¡ra varrável rndependente,

Con ö deËènvolvlnento desee llnhe de peaqutsa no Bentldo de
encontrar um método alLernativo à krtgagem, lnc¡u6 lve con o
cálculo da vãnlância de lntenpot ação, chegou_se äo novo méÈodo
pana nodelagen de Jaztdas e aval iåção de reservas, apreøentado por
Yamamoto (1989). O novo ¡nétodo surg¡u efe¿lvamenLe de uma 6érle de
modrft cações rntroduzidas no ar6t€ma de equaçõee nurt rquadnicas
(YarüsnoLo f987), que tonnou-Õ båeLarrtê eeüelhsnte ao dE krrgagen
(equação 26) ' onde as 6ehrvarlâñclas forad substrtuf das pete6
dlstâncrss. segundo yamamoto (r9a9), todos oa pnocedtmentos são
bastante seDelhan¿es ao da knigageh, com e dtfenença de não
necess¡Len de va¡logramaE ou qualquer informação estatf stica
sub¡acente dos dådos.

Segundo este método. que perntLe Eub6t-ltu,r a krrgegern
ond¡nár¡a pontual, o valon da varlável de lnteresse T, no ponto de
coordenadas (x,y,z), é calculado cor¡o uma comb¡nação I rnear doÊ
valones das n amostras de funos próxmos (T., i=l,n), conforme a



equação a segu I r:

tt
T = I w..T.

,!!l,=l

onde¡ r.¡. é o ponderador assocl ado à l_é6ima aroostra¡
T, é o valon da l-é6lma arnostra local izada no ponto
coordenadas (x,,y. .2. ),

06 ponderadorea (w. , i=7,n) são deL€rminadoe pela resoltção
de um slet,ema de equações t lnearee:

fll,",'o't 't,'
l;, =,'j=, J

onder d(T.,T.) é a dlstånctE entre os pontos de coordenadas(xr,vr,zr) e (x ,y ,z ) ¡

d(T,T) é à diaLância ent ne o ponto (*¡,y,,"r) e o
ponto a Een ava I I ad.o (x.y ,z) ,
À é ¿anbéE¡ o multlp¡ ¡cador de Lagrange.

Resolvendo-ee o 6lsteÙla de equações <29), obtérn_ee osponderðdoreÊ espacie¡s (w, i=1,n), o6 quals subètlLufdos naequação (28) resulta no varor inLerpor ado no pont,o de coordenadas(x,y ,z) .

"Deterninados os ponderadores e o t eor interpol ado no ponto(x,y,z), deve-se estlman o erno de in¿enpolação provável eh função
da dl6po6ição e6paci al dos pont,oa de dados utt ¡ lzèdos e dadispersão doe valones doÊ nesnos en rel ação ao valor lnterpol adó.
À vantânc¡a de lnterpolação deve sen proporclonal å dlferença aóquadrado entre o valor de un ponto dê dado ! e o va¡or
t ntonpol ado T' 6endo a proporção deft n r da per a contr rbutçãoefetiva daquele ponto de dado ao valor tnterpol ado. Àsstn.
esLèndendÕ es¿e raclocfnlo a todos os pontoË de dados utl Irzãdor,
tem-se a vaniåncia de interpo¡ação como a somatória das dlferenças
ao quadrado enure os valores dos pontos de dados e o va¡or
lnLenpol ado, murLtpticada pelas contnrbutções efet tvãs dos pontos

+ À = d(T.,T) Para i=l,n
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de dadog, ou seJ s,
( 1989) .

À van iånc t a de
como:

36

peloe nèspêct,tvos ponderadoree u.,,, in yamamoto

InterpoI ação deste ¡nétodo pode sen caIcuIada

"t = E r"r.(T -T)2.t!

À variâncla càlculèda deasa mênelra é mals repnesenLatlva que
aquela da krtgagem, pols enquanto esLe méLodo leva en consldensção
tant,o a dt€Lrlbutção e6pãct a¡ dos dados e Eua dispersão, a
krtgagem conaidere tão somenÈe a dlspoElção eapactal doe dados, ouseJa, é independente doe vålorè6 especl flcos das amostnae
uL ¡ I I zadðs.

(30)
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5 ffiToDos col{PUTÀcloNAIS PÀRÀ ÀvÀLIÀÇÃo DE RESERVÀs, ÀLTERÀÇõES
PROPOSTÀS

No ften antertor foi felta uÌna rsvl são dos nétodos
compuLacronaia pare aval r8ção de resenvas, drsponf vers aLuarmente.
este ltem pnetende-se Þpre6ent ar, corno propostE deste tråbalho,

algumas alLerações que, e pnlncfpto, podem melhorar o deEempenho
dos méLodos revisados. obviamente as arLerações pnopostas devenão
ser adequadamente aval tadà6 quando os métodoa forem comparedos
enfne 6¡,

Àe propostae de alLerações são¡
- cálculo da variânctà de tnLerpotação pelo método teD;
- alternatlva ao cálculo da vaniância de krlgagern;
- desenvolv¡mento do método da pondenação êspacial pana

ava I iação de blocos;
- método IQD para avel lação de blocos¡
- alternatlva ao cá'rcuto da vanlåncra de krrgagem em blocos.

5.1 Cálculo da vðnlâncra de ¡ntenpoleção pelo máLodo teD

O lnétodo IQD ùem €ldo exLenslvament,e uLll¡zado pars ava¡ I àção
de neservae, principalmente e¡û sltuações onde e knlgagè¡o não pode
aer apl icada co' .ucéÉso pela rnpossrbl l rdade de obtenção de
veniogramäs nepreeentatrvos do depóstLo. À prlncipar desvantagem
deste método é que não de¿ermtna o enro assocl ado à estlmat lva e,
conseqtlentemente, não permiLe fazer a cla'sif lc4ão das resenva'
esllmada6 a não ser por aproxiüração clásslca.

Para que eeja possl vel a u¿l I tzação da equação (3O), deve_se
lazer una pequena modlflcêção na equação geral de lnLerpolação
pelo bát,odo IQD (15), de tal modo que os pesos sor¡ados totðtizem
um, conforDe a a€gulnte equação:

T= E
t=r

À van iånc I a a66oc I ada à e6L ¡ [¡at i vã
COlnO !

t '[u, z ,i,'J

T, pode

(31)

det-ern I nada



2e=lc¡D

O neeultado da equação (32) será sempre poattlvo vlÊLo que os
do16 tenmoÊ do produLo eerão sempne posltlvos, o que é dêseJável,
pols a variâncla defintda como Êofna de quadnadoe deverá senpne
nesulLar ern valores numericamente posltlvos. Entretanlo, oÈ
resultados obLtdoê deverão aer cu ldàdo6amente aval t adoÊ,
Pn I nc i paÌ menLe quando ar amogt res apresenLarem_se com atguna
concentração, uÌoa vez que o n¡étodo IeD, ao contnárlo da krigagem e
do método da ponderação espactsl, não neconhece agrupamentos de
pontos.

.,i.[', z ,,i,uJ þ,-rJ'

5.2 Àlt-ernativa ao cálculo

À vsriância de, kntgagem como calculada pela equação (27) ê
tndependenLe dos valores das a¡¡ostras utlllzadas, dependendo tão
somente da função semivarlognaDa enconLrada pare o depóalto.
PorLanto, a vartåncle de krtgagem não pode êer uLlltzèda como
panåmetno para classif¡cação de relrenvas, pois não consegue
neconhecer blocos de grande dlspensão, ãque¡ès determinados por
amostnas cu.joa teores apr.esentam grande varlação em rel ação aos
teones ¡ûádios dos mesnos, daqueles de pèquena diÊpersão, ou aeJe,
coD pequena varl ação nos t-eores das amostraÊ vizlnhas, uma vez que
depende ãpenas da conflgunação espacial dos dados.

Àssim, novamente, o uso da equação (30), nodlficada pana
àpFoveiLar oe panåme,tros da krigagen, podeni a representar utra boa
apnox I ùìação ao probtema.

kr I o aoen
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da

(32)

var iånc I a de

"' = I ¡,,..<r,-r¡'
t=1

Observe-se que a única
substttuição dos ponderadores w.

À.. da kr i gagem.

i nt

Segundo Jounnel (199O), I expressão (39) pars cálculo då
van¡ância de kntgagèm é aÈrattvamente 6tmples, pots:

(33)

modt f i cação I nL¡oduzida fol a

do novo método pelos ponderadores
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- confirma a €xaLtdão da krigagem, iato é, quando urna amostra
cotnclde com elgun ponto a aer estlmådo, o peao desta
amosLra se¡á lgual a um con todoÊ 06 outros lguala a zero
e, coneeqüenLemente, .'* = O,

- aumenta com a dispersão doe valoree das
uLl l izadas ¡

- uså I ndiretanenLe a d¡stâncla estrutural (h) do vanrograma
aLravée dos pesos ),.. da krigagen ordtnárlà. euanto mÉlE
lnfluente a anostra maior o péso, como deveri a 6er.

À vaniânci a dê krtgêgem segundo a equação (33), poderá
resulLar em valones negstlvoË, vla¿o que se os pesoa )\. foreD
negativos, quando rnultipl icados peta dl ferença entre o ,ru"roa da
a¡¡ostna e do ponLo i nLerpol ådo, resu¡tarão num valon negat lvo e,
dependendo dos valoree de outnog termoe de eoüðLórt a, a Eohla frnal
poderá sêr nega¿tva. O problena de krtgagem com pèsoE negatfvoE
teÙl 6tdo trat,sdo por DurtoÊ pe6qut6adore6, os qua¡Ë adntten s
origem do problema quando e krlgagem é feit e com muttàs
informaçõè8, onde sornenLe alguns pouco. contrlbuèm coÌt üu¡to peso
em detnltnento de outros. Este problena ocorre f req{lent,èmente em
krtgagem, reÊult sndÒ, tnc¡ueIvê èrrr Leoree negä¿lvos, maÊ nuncs
var iânc i as negat i vàs. una vez
reeulLados se$pre poslttvos.

DenLre as proposLas apresenLadas pana solução do problena doe
pesoa negativos, squel a apresenLada por Baafi et ë.L. (f9A6) é
inLeFessãn¿e e de fácil imptementæão. Segundo esLes autones, dado
um conJuntô dê (1..,.n) amosLras gera_se todoe ()s subconJunLoe
possf vei E de (1,,..r) amostras, pana cäda subconJunto obt, ldo
resol ve-se o Ê;têLenä de krlgage¡o e ventflca_€le oE pêsoÉl¡ se todo6
oa pè'soe foreln poarttvos, åcelta-ee o eubcÒnJunto e todoa Òa peaÕs
obtidos cotDo a solução ótlma; caso con¿rárlo, o procedimento é
nepeLido a¿é enconLnar un que sat¡Bfaça a condlção tDposta.

Resolvtdo o pnoblema dos pesoe negåttvoê àcredlLa_6ê que a
equação (33), poderá 6er u!¡a boa ålternatlva ao câlcu¡o da
variånciä de krlgagem pontual. EntretanLo, rèsta o problerna da
aval iação de blocos e est, lmattva da variâncie associada, que näo
poderr a Eer reêorvldo to'edi aLamente sob oa conceltoË da teorr ageoeôtatfstica.

amogÈnaa

gue a expnessão (27) gananLe



5.3 llétodo da ponderação especlel: ðvel taçEo de blocos

DandÒ contlnuldade ao desenvolvlñenLo do novo rtétodo para
modelagem de JazldaB e aval lèção de resenvas, ao quel denomina_ae
de método da ponderação eapåct al , Èèrá tratado nêEte f Le¡o o
problema da aval I açãÕ de blocos, fundamenLal em avat tação de
neêervas.

O pnoblerna da avèl t ação reservaê em blocos está na
deLerminação da méd¡a e vårlânctà da vanráver de tnteresse dentro
do donl nio €spacial do ne8mo. À €olução Edotada na krigageD de
bloco não pode aer adspLåda neBte cåÉo, potB aÈ êèntvsrlånclaE
rnéd¡as não poderlam ser subet ltuf das pelae distânctas tlédtaa, que
nade indicam elém de uma possl vel conflgu¡ação espaciãl &édta dos
dados uti I tzados.

Àsslûr, tonna-se necesBárto recorren a uûta outra aproxt¡rsgão,
que conËiste em fazer åvat I ações ponLuata em pequenoÉ, aub_bloco6,
resultantes da 6ubdivleão do bloco de cubagem ou de levra, nosquai6 Aerlam deLerninados os varores méd¡os e ver¡åncia8
asaocl sdas, que podenleD sêr estendidas ao bloco malor cono médla
dos valores encontrados, como primeira tentat iva de solução do
problêma.

EsLa hrpótese pode ser t-estada ùrare fact l¡nente uLr I lzando u!)
exenplo co¡n dados numéricoE. para laBo, fot deftnido urD bloco,
6ubdlvidido en ouLnos quat,ro eub_blocos, em cada um dos qual6
foran gerados quaLro nr3meros areatórtoe, como esLá rnostrado no
deaenho dâ Figura 6.

. A bédia e ã vår¡âncla eD cada u¡n dos sub_bl oco6, encontram_se
I i stados na Tabel a 1 .
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Tabel a 1¡ llédia
sub-b I ocos .

var iânc I a det€rmlnadas pontualmente

¡

II
III
tv

58, 25

55,25
58,50
It6,50

728,19
1132,19
1016,2s
too7,25



Ftgurs 6: Eequema de un bloco, subdlvtdtdo èD quatno Êub_b¡ocos,
em ceda um dos quais fonan medidos valores de uma variável
aleatónia.

98 62

66 26

98 43

09 65

À média do sub-bloco é o vàlon tlais provável de ocorrênci a,
enquanLo a vaniância do sub*broco mêde a dlspensão dos dadoe eur
rel ação à média encontrada.

À Þédia das nédi as dos sub-blocos e a médla das vanlåncia6
dos sub-blocos são, respect I vãmente !

llÉD I À DÀs trÉD I ÀS = 54, 63
llÉDIÀ DÀS VÀRIÂNC¡Às = 97O.97

Agora dei xando a subdivisão em sub-blocos, t em_se o bloco,
como moat¡ado na Flgura 7. no que¡ pode_se calcular a ¡nédla e à
variâncl a globatsr

¡lËD]À GLOBÀL = s4,63
VAR¡ÂNC¡À GL0BÀL = 994,61

Cornpanando-se os valones oblldos, obsenva_se que a médla da6
Eédias é igual a média do global; enLreLanLo, o mesmo não aconLece
coD a néd¡a das vartå,nct ås e a varlânc¡a global. Isto pode aer
f aci l¡nente veriftcãdo expandindo-ae å¡gêbricamente a equação pana
cálculo då f|léd¡ã dãê nédt as que resultará na equação da nédtâ

07 52

Itl

94 33
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globã1. Dä n'èsma forma, expandtndo-se å equãção da rnéd¡å daa
varlånciaa, ventftca-se que não n€Eutts na ¡nesmo expreesão psra
cálculo da varlâncta gtobal, pot6 s módla em cada sub_bloco é
diferente da ñádia das média' ou da méd¡a gtobal. Àsslr¡¡, se a
varlâncra em cada do¡nf n f o for determtr¡ada em ner EçãO à rÉdia
global , a expanaão algébnlca da nédl a daa vanlånc¡ âa será
exatament e ê mesma da variåncre grobar, como pode 6er verrflcèdo
se fonem dêterminadas a5 van¡åncraa de cada domf nio âm rer ação à
¡Dédia global (Tabela 2).

Tabel a 2; Variância dos domf ntos
n€l ação à ¡¡édta global,

¡

tt
III
tv

Novamente, calculando-Ee a médias dae vaniânclas tem_se:
VÀRIÂNCIÀ GLOBÀL = 994,6r

54,63
54,63
54,63

homogêneos detenn i nadae

54,63

74L ,33
1 132, sê
tosl ,27
1473.27

Figurå 7: Eequena do meÉttro bloco
6ubdi v i são em sub-blocos,

da flgurð antertor. sem



Cono fof mostrado, é penfelLal'¡ente possfvè¡ det,enmlnar a
médla € a variânciå da varláve¡ de lntêr€sEe no bloco, s partir de
sua 6ubdivisão em donf n los homogêneoe è suaË aval r ações pontuale
que. inLegnadas no domfnlo do bloco, resulLan noa parâmetros
procurados. À deternlnêção da vanlâncla global como exposLo
ant-eriormente imprica no cálculo das vanlânctas dos eub-blocos Glm

nelæão à médl a do bloco, que lDpl tca nurjn pnocedtrnento a duas
eLapâB, ou 6e.ia a prlmeinð pãra cálculo das médl as parclals e
es¿ lmação da médra grobar e a segunda pena cárculo das vãrrânctas
parcials rèstritas à média gtobal.

Ur¡a ouLna nane f r€, propost_a por I saacks & Sr ¡ vËÉt,ava
(1989),resolve o cálculo da variância gtobal como soma da
varlância denLno dos sub-blocos e varlåncra entre os sub-blocos. À
vaniâncra dentro dos sub-blocos é a própria méd¡ a das veriåncias
(lgual a 970,97 conforme dados da Tabela 1) e a vðrlâncla entre 06
sub-blocos á a rnédia das dtferenças ao quadrado observðdes enLre
ãs médlas dos sub-blocoe e a médtã global, conforme est^â mo'trado
na Tabel a 3,

Tabèla 3: Cálculo da vaniåncia enLre os sub_blocos.
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I

II
III

IV

54,25
55,25
58, 50

Portanto, somando as var iAnc i aa
VÀRIÂNC¡À DENTRO DOS SUB-BLOCOS

VARIÂNCIÀ ENTRE OS SUB-BLOCOS =
obtén-se a var lånc i a globat:

VÀRIÂNCIÀ GLOBÀL = 994,67

46, 50

VÀR IÂNC I A E}ITRE OS

54,63
54.63
54,63

Esta solução é mals lnLeressante qué a

um procedimento d¡reto pana cá lculo da
porfanto, naiÉ faci lmente iInplemèn¿ável pana

54,63
SUB-BLOCOS = 23,64

13, lO44
o, 3844

t4,9769

dentro e entne sub-b I ocoa !

= 97O,97
23,64

66, ()969

prlmelna, v¡sLo que ê
van iånc i a gtobal e,
aval I açãÞ dè blocos,



segundo o rÌéLodo da ponderação espaclal.
Como foi demons¿nðda numêrlcamenLe ã

subdiviaão èm pequenoa sub-blocos é possfvè¡ para aval tação dê un
bloco de cubageü ou de lavne, desde que 06 cálculoe da médla e
vartâncla de amostnae rndependente' seJaü eub.tltuf dos pets rnédrs
e vanrâncta de amoet ras dependenteÊ e'pacrs¡menLe. urn pnobte¡0a que
nesLa é a discreLização do bloco, ou ðeJa, a subdlvieão a sen
adoLada para obtenção de estrmãttvas satlEf at-ónl as. Journel E
HulJbregts (L97e) propõenr a utrr rzação doe valones mâxlmos da
Tabel a 4 parà e66e f ltû.

Tabela 4: Valones máximos para diEcnettzæão do domt nio a aer
esLlhado, segundo Journel E HulJbnegLs (1929, pág, 9Z).

Os llmitês sugenidos pon Jounnel E HutJbregLs (lgzg), devem
garanLir uma subdivlsão en pequenoÊ domf ntos homogêneos, de tal
fonma que a extensão das caracLerf st- ¡ cas enconLradas por
aval iações pontuais se.ja possfvel com erno negl lgenciável. euanto
nenof for o sub-bìoco menor será esse erno de exLensão. porém,
existe uro ltnlte ffsico pana essð discrettzação, que é a pnópnia
malha de amost-nagen, pois é impoesl vel extråin mal6 lnfor¡ûaçõeE
que a próprl a 1nîonnação ontg¡nal.

Àgora, Lem-se todos os elementos para 6e fazer aväl taçðes em
blocos å parttn de aval iåçõeÊ ponLuai6 ê!r eub-blocos, a6 quata
int,egnadas permtteu encontran pere o bloco a rnédi a e ê varlâncla
assÒciada à mesma. Àssin, dado um bloco de dimensões defintdas,
faz-se a subdlvlsão do Desno e¡0 n sub-blocos, pãra cada uD dos
quais é calculada a médla e a variâncta de lnterpol4ão:

ðpnox I ]nação pel a

uHÀ

DUÀS

TRES
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to
6X6

4X4X4

rñ( i,
Tb. = E ¡¡..7r-l j=r

rn( i )
tl = E w.. (T.-Tb. )z

"i j=r J J r'

(34)

(35)



Noa Elneld de somatérl a, D(l) ¡ndlcs o número de amostnas de
funoe de sondagen pars o t-éÈlDo bloco, vtsùo que o nrjmeno de
arnostras pode sen vårlávet sub-btoco a sub-btoco. Àdot,ou_eê aqul
tambén a sugeetão de Beafl e¿ al. (l9g6) r panã eecolha de
subconJuntoe de enoet,råÉ que garantao todoe oB pesos poalt lvoa,
pole sendo a varlâncta una aoDa de quadrados, qualquer terDo
negatlvo tenderá a produzlr un neeult ado enviezado de €Êtlmatlvs
da van iânc I a.

O valor ¡rédto da vaniáve¡ de lnt,erêsse T dentro do bloco é:

tt
T"= ZTbí/n

t=1

€ e varlåncla aasocl ada à e6t tmattva da r¡lédla é:

| = i^'3 ¡ ^ *,i.(rbü-rE ¡" / n

O pnimêlro terno à dtn€ltå da equação <g7) ê
dentno dos sub-blocos e o eegundo termo á dlrelte ê
enLne eub-b I ocog.

EeLa é a rneLodologla proposta pare av6¡ leção de
e6t,¡ñçgo do enro segundo a ponderação oapactå1. À
apresentada aqui pode 6er est,endlda aoe métodos leD
edaptando-ee pBra oa ¡¡esDos as soluções dae equações
colto aegue .

5.4 llétodo IQD para aval I ação de blocos
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À avaliæão de blocoE, por belo da sua dlecnetização en
eub-blocos, que são aval lados tndlvtdualmente (aval I açËe6
PontuåiB) e conpoat,oã panE ã untdàde ontglnel usando o Détodo IeD
para cálculo de tèores e vartåncle de lntenpol ação, é uma outna
po6slbi I idàde cono 5e apreeenta a segutr. À edaptação do método
IQD nesse caso é pant I cu t er¡lenüe slnplea, pots este não nec€sÊlta
de nenhuna tnformação adtclonal alén das ahostras vrztnha' eo
ponto a 'er estlmàdo. por causa de êuã albpllcldade, este Détodo
tè[l sido exLenalvat¡ente utt I izådo pana aval lações pon¿ual6,

(36)

<37 t

a var lånc i a
a var lånc I a

blocoa com

eprox t nação
ê kn i gage¡¡,

(36) e <37r,
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prlnclpalmenLe para tnterpolação de malhås regulåres pana con¿orno
sutomát I co de dadoe en computador.

Àsstm, cono exposto no ftem anLentor, o bloco é gubdlvldldo
em n sub-blocos, para os qual6 erão calculadae a mádls e ê
varlâncls de tnLerpol ação, conforne aB equ4õea (3g) e (39),
re6pect ¡ vahente;

tn
Tb.= t

!
J=l ',[ ",

"í,=,i,[',,-i,
Note-se nest-as equações que o número de amosLnas de

vlzinhos é senpne constanLe, eo conLrán¡o do caeo anterlor em
para cada sub-bloco o nútrleno de aDo6t,rã6 era deftntdo de tål
que todos os pesos fossem posiLlvoa.

z -Ë,rJ

Os valones de teor e variåncla aasiE obLtdog gão conpostos
pana o bloco origtnal usando as equações (36) e (32).

Pelo exposLo, o Dé¿odo IQD para avel I ação de blocoe
apresenLa-se como o rÉLodo computacional com a solução ftrais
simples, porém com è desvantagem de nãÒ neconhecer agrupaErentos de
a¡nosLras, IsLo poderá produzir re6ut¿ados enviezados, caso a
escolha de amosLraê de furos vlzinhos não seJa fel¿a com boa
disLnibulção espacl al . O possf vel enviezamento nos nesul¿ados
desLe método poderá sen veriflcado quando da eua compar4ão co¡n 06
resulLados de outros rnétodos.

5.5 Àlternaùiva ao cálculo da vðrtâncla de krlgagem eb blocoE

"-] [ ',
toJ t

À krtgagern ordtnántå ao con¿nÁ,rlo do IeD e da pondereção
espacial, é o únlco ¡¡étodo especlfl camente desenvol vldo parä fazer
a avàl lação dé blocos; ent_ret,anto, cono expoEto anterlorDente,
aprèsenLa a desvantegem da variâncla de krtgågen, calculada por
tteio da èquãção (27), eer tndependente dos valores dos dados,
sêrvindo apenas cono mèdlda do fndtce de conf.lguração eapaclal dos
dados (vide por ex. phr f ip 6 UaLson , tgBT e Rlrn, 1990). À
varlå.ncÍã de krlgagen não depende dos vatores tocaiB dos dadoe,

(3A)

(39)

furos
que

modo
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pola é furção tão aoû¡ente do vèrtograna qu€ expresËa â
vE¡fabi lldade globE¡ do depóÊfto ou do conJunto de dados. Desta
fonna, ae a i¡esñe dlãposlção de amoetrag for utl I tzsct6 ne
lnLerpolação de dot6 pontos dlferentes, aa verlânclas de kntgagerû
senão exatament,e ae n6ame6, rndepend€nt.e dos teorea encontrado'
nas a¡¡ostra' de6 vrzrnhançae utrrrz.da'. p.'r ouÈro lado, se foseem
utilizadeB dlaposrçõ€s de ponLos dtferenùee, nas com vrzrnhãnça€
cuJos teore6 foeeem ab¡olutamente lgualE (supondo unìà zona
honrogênea do depóalto com ¿eor conÊtanLe), as vanlâncleB senl6n
diferenLea, pola ¡nudou-se ås conflguraç6eE doe dados e,
conaeqüentemente, os tenuos da equção da vårlâncla de kntgagen
(equação 27). Por estea moLlvoÊ dlz-se que e våriâncta de kr¡gâgen
nede apenãs a configunação espäclat dog dados.

Àsslttr, com o objetrvo de Ë€ deLenmlnar e varrâncla associada
à aval iBção de blocos, apresenta-ee aqu¡ uma proposta baaeada na
nesû¡a apnoximðção feit-a pana o ¡¡ét odo da ponder4ão eepactal,
adaptada pana fazer uso das lnfonm4ões est,ruturai6 do vanlognama.

Segundo e6Êa propostção, cadE Bub-btoco reault ante da
di6créLização é avat iado para o teor nédlo 6 venlância, confonne
sê9uè :

TI
b.

O conJunLo de ponderadores (À., J=1,ù¡(i)) é óbtrdo petã
resolução do siateme de equaçõee t tnlares (ZS), que faz uao daE
informaçðes êstnuturels extrefdas doa vartogra¡ras model ados.

À vanlåncta, assocl ada à esttmativa do Leon mádtÕ par-a o
l-éslmo aub-bloco, é calcutada usando a equação (33), adapt,ådâ
para este ceao, l.ê. r

m( i )
: À.. T.

j=¡ J J

rn( i ).! = E À..(T.
"t j=r J J

Obaenve neste caso que, 6 exemplo do méLodo da ponderação
espêclal, o núnero de amostnas de funo5 vlzlnhos é varlável
confonne o sub-bloco, depehd€ndo do nr3¡lero de anosLnas con pesos
poalttvos.

Novamente, 06 velones de teor e varlâncla ob¿ldos pa¡å 06

tT ,"
t

( 40)

(41)
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aub-blocoa podem 6er compogtoa parã o domf nro orrgrnal usando a€
equações (36) e (37).

EeLa é a arLennativa ao cálculo da varrânctê de rnterpotação
de bloco conforme a equação proposla. O teor médto do bloco tãl
corno obt-ido pela equaçäo (4O) serlê exatamenLe o $eano Ee foBae
obtido pela equação (2S) apl lcando os ponderêdorês do bloco, co¡)o
for demonstrado nunerlcamenLe por Isaacke E SrlvasLava {1gg9, pág.
329). EnLneLanto, nada fol demonstrado a nespelLo da compoÊtção de
var¡åncias parclars para a obt,enção da varråncla global, pr,rncrpat
lnferesse deste t¡abalho, Àssim, a equação (40) é apenas
conseqüênc I a do cálculo dos t,eoree pàrctalB doe sub-blocoe, oa
quâls são necesÊários para determinagão das vartânclas panclar6 e,
a composição desLas para a vaniåncia global.



JÀZIDÀ DE COBRE DE CHÀPADÀ¡ ¡NVENTÁRIO E ÀNÃLISE DOS DÀDOS

À Jãztde de cobre de Cbapådå nesu¡tou de uma peequlss
mineral, neal lzada pola Ìllneração Sennas do Leste LLda. pana cobre
em uma ánea de 4.OOO hå, altuàdè próxima à local ldade de Chapada,
l{unicf plo e Comarca de ìlara Rosa, G0. Eeta área fol obJeLo de
pesqutsa aÉs trabalhos de prospecção geoquf mlca reglÒnal
roal lzadð efn sediùìenLo6 de cÒnrente, que det,ecLaram anomal las de

cobre, as guais detalhadas resultararn na ánea clLada. Nesta ánea
foram cont inuados os Lrabalhos de prospecção que del lmtlãram uÍ|å
zoñã com fortes anomal las de cobre, eegundo dlreção geral NE-SL,
con cerce de 7 kn de extensão e I anguna ûrédla de aproxlmadamente
O,4 km. Esta zona foi então pesqui sada parê cobrè é ouro, cu.jos
dados de Leon, bem cono as infonmaçges de lnLeresse da Jazlda,
foran cor¡pi I ados do RelaLórlo Final de Pesqut6a (51lva 1979),

6- 1

À Jazlda de Cobre de Chapada ¡oca¡ lza-se a sudoeste do
povoado honôntmo, l{unicf pio e Co|l)arca de l{ara Rosa, Estado de
Goiás, confor¡ne o mapa de local ização mosLrado no desenho da
Figura 8, À área esLudada de 4.OOO ha está del imit-ada pelas
coordenadas geográficãs 74" L3'17" e 14" 15'O5" de I aLiLude sul é

49"20'OO" e 49"24'28" d.e Iongitude oesLe,
O aceÊ6o à área pode Fèr fetto por rodovia, aatndo-se de

Goiânlã pela rodovt a G0-O8O até o entroncamento com a BR-153
(Belém-Brasf I ia), Lomando-se então esLa aLé a cidade de CâmpinorLe
e daf seguindo-se pon via 6êcundánf e não pavittrenLada por 28 km, ou
por via aérea até Uruaçu, de onde contlnua-se o percurso pela
BR-153 aLé Camp i nort e.

6,2 Geolool a då.iazida

Local iz ão e aceggog
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Segundo Silva E Sá (1988), a Jaztda de cobre de Chapada
enconLra-se inserldo em um pacote de rochas meta¡¡órf lcas
pentencenùes à Seqüêncl a l{ara Roea, de caráter vulcano-sedlrnênLar,
cu.io pos 1c ionamento e6tnatlgráfico é
auLores a conrel aclonam com os d:rêen^e ¿ ones be¿¿s de Crtxás de

contnovenso, polÊ ê ¡ guna
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ldade Àrqueãns. outnoa, cÕmo PlmenLel et al. (l9g5, spud S¡ ¡va E

Sá, 19AA) Gugenern ldades brasl I I ansÊ, conrel aciC'nando-aÊ co¡n aa
seqlJênc i a6 de Àrenópol i6, Ànorinópol ts e Dois Inmãos.

OE principais I itottpos obsenvados em Chapada sãor sericlLa-
xl€LÕÊ, seric rta-c I àn ttê-xlsLoÊ, blot t¿a-xl sLoe, blot rLa-cl anttã-
xlstos com nl vets quantá Ltcos, xlstos quanbzo feldspáticos e
anfibol iLos com quant idades vanráveis de quarLzo e feldspato
(Si lva E Sá, 1988).

O napa geológico de detalhe, segundo Silva (19A1 ),
encontre-se r.epr.c)duztdo no deêenho ds Ftgura g. NesLe pode-se
observan que a ánea encontna-se qua6e que toLalmente coberta por
solos, I aLerit,os e/ou solos I aLenf llcos. Os poucos aflonamenLos
encontram-se a sE da linha base onde, além da seqüênci a l{ana Rosa,
ten-se una intnusiva l gnea denominada tonal iLo por s¡ rva (rg7g) ,

ou dioriLo porfinf tico pon Ri chandson et aL. (1996).
Segundo IPT (198Ob), as nochas predomlnantes na área en

quesLão fornan um complexo nêLamórfico envolvendo una pequena
inLrusão sintectônica quartzo-diorf ticð aloJada em metamorflùoE.
Eetee correepondem eeÈencr alnente å rr¡esclss vèrtâdge de quartzo,
bioLita, muscovi¿a, anFiból io, ptagioclás¡o e cianiLð, com
texLunas que vão de granoblásLica a lepidobláËtica ou
nenatoblásticas (corD ou sem porfiroblasLos), formando xi sì.oe,
quantzitos, gnaisses e anf ibol it-os com gnadações enùre si. Esse
complexo met anórfi co su.jei tou-Ëe a anat_exi a inc¡piente, que
responde por veios e bolsões quantzo-fe I dspá t i cos e ocaslonais
zonas fe I dspat izadas.

À minenal ização con6Lirui-se fund anent a r ¡nenLe de carcopir¡ta
associada a piriLa (sul fet,o fnais abundante), que ocorrem como
flnos crrelsle dlese'nlnsdos èm mrcsxlÊt,os, prlncrpslmenLe blotrLs
xisLo feldspáLico, com matrlz sil¡cosa de granul ação f lna a llÉdla
(si lva 1379). "os sulfeLos apresentam caracLerf st-lcas ¿exturalg
que se relaclonan elll grandê parLe com a texLura da nocha
hospedeira. Àssim, calcoptritas eqütdimenslonal6 encontrãm-se
preferenci aImenLe em ganga de textura gnanoblástica, colìo as
rochas da unldadè quãrtztLoe; pon outro lado, aquel as de forna
alongada genalmenLe ãssoci am-se a fnine¡ais fl|icáceos, em rochas de
texLuna lepidoblástica a gr ano l ep i dob lá st ¡ca, comuns nas unidades
¡rìi caxi stos e anf iból ic¡-xisto6. Desse modo, äs zonas de mator
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incldêncla de quartziLoa devem corresponder aproximadamenLe às
zonas de malor incldêncla de sulfetos com caracterf sLlcês
texLurai s eqri.l i d i nerrs i on a i E (especi almente calcopinita).,' (ln lpT,
198Oa ) .

À estrut ura pnedoninänte na Jazlda é um amplo e suavè
anLiclinório de eixo NE-Sü] , I lgei¡amente compl lcado por ondulaçõe,s
de eixos Nil-sE, rèsultante de umã evol ução deformacional
polifásica com três ou quatro fases de dobramentoÊ superpostos,
desenvo I vendo- se faml I ias de junùas e de pequenas falhas (lpT
1981a).

Quanto à gênese da ;iazidã, Sllva E Sá (1988) sugenem origem
vulcanogênlca com possibil idade de nemobi I ização duranLe a fase de
ciÊalhahento posLerior. Segundo Ri chardson et o,L, (1996), a Jaztda
de Chapada nepresenta o rernanescente de um depósito de cobne
ponfirftico, onde a meion pante da mineral ização foi hospedada
pela rocha encaixante. Àinda segundo estes autones a feição mais
óbvia em termos de um nodelo pana a minênal ização de Chapada é o
seu Leor e tone l agem, que esLão perfe i t anenLe conpatl ve i s cÕm

depósitos de cobre porfirfttco de

alLennat ivo ao desses autores, suger ido por Ku)¡umji en C1S9O) , é o
nodelo singenéttco h i droterma I /exa I at i vo, que baeeado no fato dos
su I feLos ocorrenen, freqüentemente, defornados e conumentè
aparecereüì como inclusões em minèralÊ meLarnónf icos, leva-o a

concluir que a m¡nenal ização que deu origem ao depóa¡to de Chapada
é pné-melanórfica.
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6.3

O depóstto de Chapada foi extenËivamenLe pe6qui sado com o
obJeù lvo mineiro para cobne; entretanLo, corn â pos6ibl I tdade da
presença de ouro a66oci ada aos sulfeLos, verificada no decorrer
dos Lrabalhos, a pesquisa foi também dir¡gida para ouno.

0 inven¿ário da pesqui6a nineral da Jazida de Chapada foi
feiLo observando-se os parâmeLnos recomendados por Handley et aL,
<79A7), com o ob.je¿tvo de aferir a qual tdade e quanLtdade de
inforrnðções disponfv€ia para fins de aval i ação de t.eservas e aos
estudos pnoposLos neste t-naba I ho:

- denêldâde de dados: nralha de eondagem rotatlva a dlËmante

I nvenLár i c) da

arco6 de Í I has . Utr¡ mode I o

isa mineral
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1OO X 5On na porçEo c€nLnsl da J6ztdB, com l l . Sg9 sDoÊùraa
anal l sadâË pana cobre e 9,O87 anostras ènat léadàa para ouro.

- exatldão da ¡ocal tzçgo doa ponLoa de dadoe: local lz4ão
doe furoe de sondagern contnolada por levantamenLo ptenl-
alLlnétrtco å escala 1;2 ooo. euanto a possf vels deBvlos noe furoE
venftca¡a , IpT (19BOa) congtetou que oB Angu¡oa de de6vto
aparente nos funos 6ã0 nenonec que 5õ e, porÈanLo, poden 6en
conr¡deredos vert tcals eem problemðE à tnterpreLaçEo e local lzação
de dadoe;

- técnlca de sondagem: aondagem roLa¿lva à dlèmang€¡
- té.nicã d€ amosLragemr testemunhagen conLfnua en nocha,

bltole Nx no lnf clo dos funos, neduztda pane Bx etá o flu do funo,
coD åm()ÉLrs6 cÒlêtadas em LeetemunhoE Eerradoa åo meto con a€ìrr8
dlamanLada e pantidos em lnterveloa varláveia entre 1 e Z m,
dependendo da nrnênal ização obsenvada no campo, Às amoetras a6Ei¡¡
pant tdàs foram rnrctðrmente anat rEsdas para cobre, entreLanüo, neû¡
senpne às rÍesmaa anostnae foram Lambén Enel taadas par¡r ouro,
devido so lnterê'sê rûrnei'^o por eEae etenento ten sungtdo duranèe
o desenvo I v I ¡¡ento da pesquisa. Desse forna, nuiteE enáI ises de
ouro corn€)6ponden a afDoatnaa conpoetas por vánloe lnLervElos de
amosLrage¡', co¡n resultados de ¿èorea ,'auavlzado6,, qu", petee suä6
caracterf atlcãa dê remobl I lzação e concentração, poderlam Len
prejud¡ càdo a aval lsção desEe ber mfnerãl Ée o mesDo oconrerae e!¡
ponções local lzàdas da Jezlda. Deve-se nesgaltan que e6Le não é o
procedinen¿o normal para arooetragen de ouno, pois nf vele msiE
nicos podem Ler sldo mescärados pelå euevlzação. l{ulto enbora, ae
amosLras anal lBãdaa para lntervaloÊ negul anee de anostragen po6'am
ser compoEtas pana o cálculo de ne6ervãE compa¿fvel com a futuna
I avra do depós i to;

- r€cuper4ão dos testemunhos de sondagenr 06 dados de
recuperação obtldoa, revel an recuperação nédla en torno de 95X;

- densrdade ou fåtor toner agem: foran anel r'àdåÊ 66 anostrða
nepres€ntat, lvaa de tlpog I ltológicoa e varl adoe grsu6 de
minenal izãção neEulLando en denstdade apanenté û¡édla pana a6
rochas de Chapada de vÞlon rnádlo lgual a Z,7Z L/ns t

- qua I I dade daÊ aná I l6ès ! cobre ena ¡ i sado por absorção
atôhicå Epóe Bolubt l rzsção Lotar da amosLra cora ácldo pencróntco 6
ou¡o anal isado por absorção atôntca êm eoltçEo neLll_iaobuLtl_
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ceLona âpós solubi I ização da amostra con água régla. Às anál ises
de cobre' em sua maloria efetuadas peto Laboratór ro de Geoquf mlca
do IPT e sisLematicamente aferidaa pon outros I abonaLór los.
revel aram-se confiáveis para os fins do objet rvo da pesquisa, para
o caao do ouro o método adèquado de anâl ise Lerla sldo por lire
cs.rcy para garanLin èxat ldão das determlneções com
neproduL i b i I I dade;

- recuperação do beneflcl amenLo! não éxlstem problemas de
recupenação no benefici amenLo, pois segundo S¡ lva & Sá (1ggg),
ensatos de bancada revel anam una necuperação de pelo menos 90% do
cobne conlidÞ, ¿endo-se verifrcado um bom desempenho às técnicas
de tnat ament o convenclonåle,

Como se p,ôde observaF, existem pnoblernas na amostragen que
segunamente afeLarão os teores, as variåncias e as esLimatlvas
f ina¡s de nese¡vãs, Tem-se consciência desLe fato, porém o
contnole sobre a qual ldadè dos dado6 fogem dos obJetivos e alcance
desLe Lraba I ho.

Fonam executådos no pno.jeto Chapada 156 furos dé sondagem
rotaLiva a diamante, conforme o mapa genal de distr¡buição dos
furos de sondagem da Figura 10 e os mapas de local lzação de funos
das Figuras 1,I e 72. A relação de funos, ben como as informações
de local i zação e amosLragem, encontra¡n-se I i stados na Tabela S,
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Tabela 5: Rel ação dos funos de sondagen do proJeto Chapada,

Ìt8 9
H93
vtg4
ü96
t497
I't98
It101
ü102
l{ 103
}t 104
r{ 106
l¿1107
Iil 108
r{ 109
I1110
II111
l¿t t l2
I{113
}f115
ü116
tfl19
t{ 90
Ä720
ü114
I{ 100
r't99
yt92
¡t91
t'l121
t{722
t{123
It95
lt 105
ìt724
H125
tt126
tt127
I't 1 28
ttt29
r't131
ü133
t4134
}t135
Ìr136
lt140
il134
H139
I'tI41
}f145
yi2
ü3

2200
2200
2300
2100
27 00
2000
2000
2000
2200
2100
2000
2300
2300
2300
2100
2100
2400
2000
27o0
2300
2200
2300
2400
2 too
2700
230C)
2300
2300
21o0
2000
2400
2100
2700
2000
2400
21 0C}
2300
2500
2400
2450
2500
2500
3500
2400
2500
2500
2500
2550
2700
2000
2000

50
-250
- 100
- 100
- 300
- 445
-255
- 150
-350

o
-350
-300

100
- 150

50
-250

100
-50
-450
-350
-400

o
50

-350
-200
-200
-50

50
100

o
-150
-50

- 165
100

-50
-300
-400
-50

-350
- 100
- 100

100
-350
- 250
-250

o
-200
- 100

100
-1C)C}
-200

388.82
372.93
391 ,89
3Ar.7A
347 . 03
389.13
356.37
372.A7
328. 53
345 . 66
364 .7 4
37A.2A
38A . 12
392 .70
385 . 61
362 .43
347 . 54
371.O3
3A6 . 16
343.99
386 . 10
390. 51
388.25
373.21
370.37
392 .7 4
392 .37
388. 65
386.35
377.A2
393. 02
384.20
375 .47
344 . 92
390.85
36Ê .34
385. 52
3AA.76
389 .27
390 . r7
390.26
386 . 49
347 . 33
390.29
392 . 42
388. 06
392.O9
388.63
381 .6s
372 .49
362 .91

150.15
135. 60
1a4.70
166. 55
99.35

115.OO
120.90
134 .90
r25.22
729 .7 5
127 . 07
102 . 55
99.50

151 . 10
129 .90
131.10
94.54

771.75
100. oo
110.05
7L9,42
153. 90
135 . 57
120.57
125 . OO
125. 05
77 4 .30
150. 95
120. 53
LO6 .44
164 .32
749.40
148.86
136.OO
125 . 05
125 . OO
113.OO
159.50
110. OO
r53.O7
156.OO
100.40
98.70

125. 55
120.65
154.54
127 . OA
153 . OO
109 . so
170.15
160. 25

5A

a3
a4

106
101

60
63
75
77
a3
6A
79
59
51
a2
89
a1
48
69
64
62
75

110
74
74
77
54
93
94
64
59
91
89
88
76
98
78
65
90
63
81
8A
50
60
77
63
90
69
a7
62

164
t-46



Tabe I a 5¡ Cont inuação.

FURO

l,t 4
lr5
ì16

7
üa
ìt9
l{ 1À
111 C)

ll1 1

Itt2
tf 13
ü15
lf16
ll7 7
tit 18
ü19
|120
t422
It23
Iti2 4
ll25
ilz6
liz7
ilzA
$29
t{30
lt 31
Ìti32
ü33
lt34
ll3 5
I{36
u37

l{39
l{4 0
lt41
tt42
tf43
tÌi{ 4
¡14 5
ü46
ü47
ü4A
I{49
ìt50
ll51
Ì{ 52
Itt 53
t{ 54

x Yffi
2AOO -2o0
2000 50
2600 0
2400 -100
1600 - 100
3200 100
2800 0
12C)0 - 100
400 250

o 350
-400 200
1600 100
aoo -50

24cJ0 0
2800 4so

-12()0 600
7200 2o0
3600 300
600 0

2000 -400
3200 500
3600 7o0
1600 -350
2AOO -500
2400 -500
2400 200
1200 -500
800 -400

1600 -480
1200 -350
800 -700

1400 - 300
1AOO -200
22C)0 - 1C}0
260C) - 100
1400 -400
2200 -200
1AOO - 100
1400 -200
2200 - 300
2600 -2o0
1AOO O1400 -soo
1800 -300
2200 0
2600 100
1600 -250
120c) -225
1800 -400
24..J0 -2c)0

389.3A
3A2. 30
385, 68
393,23
358. 96
342,19
374.63
339 ,37
353.36
364. OA
359.49
361.15
343. A4
389 . A3
373.A3
379.67
356. eA
366. OO
3sa . 67
3A2 , t9
373 .7 L

359.66
346.3A
3ZA. 35
376.04
386 . 85
346. 58
333.21
352.22
347 . 17
331 .91
350. 02
350.36
3A8. 5A
388 . 65
351 . 06
380. 09
361 . 5A
342.39
364.27
391.56
360. 7A
358. 33
350 .7 4
389. 56
383.99
350 . 20
34C). OO
366.92
392 . 53

125. 50
202,AO

95. A8
147,40
182. 30
154,43
164.25
174,10
t46.70
7t.35

164 . 95
201 .40
184 . 85
207 . 60
24A.70
250 . OO
2L4 .50
148. AO
226.35
1f.'o . 95
772 .40
t37.OO
18r .20
153.90
132 .85
169. 15
108.40
102 .20
139. 95
1 15. A1
LO4.20
131 . 7A
130.30
179 .45
131.35
110.01
139 . 50
151 . 95
110. OO
139 . 45
1-32.25
135. 25
t27 .79
131.40
180. OO
122 . OO
723 .20
128. 05
730 . 47
15().OO

59

LA7
100

47
89
a9
79

155
a3
a7
36
ao

113
111
120
130
120
113

76
118
al
92
74

L07
79
74
a6
63
51
a2
72
52

707
72

130
B2
67
7A
84
59
72
69
ao
72
77
88
60
69
66
65
69



Tabela 5: Cont inuação.

M55
H56
lt57
Ì't 58
ü59
ü60
r{61
Iti62
ìr63
ü64
lt65
I{66
1167
ü64
lf69
It7 0
T77 L

triT 2
lI7 3
ItiT 4
yi7 5
ila5
üa6
Åa7
u8a
l{14À
t{21À
l¡i7 37
t47 42
l{143
tif 1 46
11150
ì1r32
t{149
H152
lll54
Ii{114
tìi177
r{130
l{144
IIL47
il14A
Ìf151
l{153
H155
t{156
vt 157
r.r 1 58
r{159
tit 1 60
!t 161

3000
t200
1000
3000
1600
2BOO
3000
1000
2AOO
2200
2600
3000
2000
1000
1600
1400
1400
1000
3200
-400
-200
21 50
2250
2200
2200
-aoo
24o0
2500
2 350
2700
2700
2500
2100
2600
2600
2700
2300
205 5
2500
2700
2600
2600
2600
27 AO
2700
2700
1900
1900
1900
1900
1 800

-100 372.96 7c^.50
-600 352.91 95. OO
-450 340.49 101 .60
-200 3A8. 34 75.40
-550 354 .93 130. OO
-100 384. A6 80. oo
100 372.57 82.50

-600 336.38 A9.21
100 37È.46 A6. OO
100 3AA. 19 1AO.14

-300 390.02 12A.85
-25 370.27 76.10

-300 360. Z5 134 . 05
-350 337.32 90.oo

o 363.62 130 . OO
-600 366.99 119.15
-100 350. 14 119.66
-250 336.27 90. oo
700 380.OO 169.90
100 360.20 100. 15
300 3s3.19 100.oo

- 100 389. 07 160. 50
-100 392. 36 1A1 .50
-50 397 .71 154. 35

- 150 3a7.64 163. 05
-500 3a5.7 L 149.80
-300 391 .24 174.65

50 3A7.O3 145. 15
-100 392.26 1A5.55
-100 3AA.87 104.45

o 3a2. 96 11A. 04
-300 390.AA 100.36
-395 38s.83 129.91
- 150 390.24 737 .3A

50 385 . OO 123 . 40
- 150 389. 13 99 . 15
-24o 392 -14 L24.23
- 100 383.04 1A1 .60
-145 391 . 1A 162.75
-245 390.05 100. oo
-250 391 .45 113.31
-50 386.64 727 .OA

-350 385.58 100. 07
-50 3A4.76 100. Oo
50 382. 01 trl .20

-200 391 .26 1()0. oo
-50 370.80 140. OO

- 150 355. 02 150. 23
-250 354 . 66 120. OO
-350 366. 5A 1 16. OO
-47 363.98 702.40

BOCA FURO PRoF. T;--Ãr:-
33
47
52
33
66
36
40
45
40
aa
61
40
65
4A
65
5A
59
44
84
45
51

tt2
130
102
95
67
95
a1

110
58
70
57
84
72
70
59
63
97
a6
56
70
74
58
5A
64
57
6A
98
74
63
63



Tabe I a 5¡ ContÍnuação,

FURO

fi162
I{163
H 165
ü164

Os furos foran em

rel ac ionados na Tabel a

da perfun ação.

Tabel a 6r On I entação

1700
t7(ro
t7 00
77o0

-50
-150
-350
-250

BocÀ FURo ÞEõF.---Ñ;-ãlt.

sua fnalonia verticals, cÕn exceção daqueles
6, que seguern con informações de onientação

dos furos incl inados do proJeto Chapada.

357. 19 101 .30
3|-,2.26 110.10
353.86 720.20
347 . 15 120. 55

ü11
vtt2
Ìt13
lr14À
ü16
ll19
ü23

6.4 Àná I ise dos dados

Conforme o invenLário doê dados da pesquisa feita em Chapada,
di spõe-se de 156 furos de sondagen noLativa a dlaDãnLe,
toLäl izando 11.949 arnost ras, das quatÊ 11.599 forarn anâl t6adas
para cobre e 9.087 pana ouro. Pelo mapa de local ização genal dos
furoe da Ftgura 1O, observa-se que a nà¡orta dos furos
enconLnam-se concentr-ados dentro de un el ipsóide com o eixo lta¡on
orientado na dineção NE, e 06 demais dispersos denLno da área do
mapa. Para fins dè aval iação de reservas tonna-se n€lcessánio
delimitar una área de interesse, dentro dã qual se possa fazer a6
esLinações necessári as com segunança, principalmenLè quanto à
cont inuf dade da mineral ização.

6.4.1 Definição da ánea de inLêresse e dimensões dos blocos
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18O" 62"
1AO" 62"
18O. 60"
18O" 62"
18O" 62.
18O. 60"

62
6A
7t
7A

1AO"

Tendo em vlsta a densidade de
Figuna 1O, foi delimitada a área de

6o"

lnfonDações como mostrada
i nt.enesse ent re (250,3250)

na

ern
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coondènàdas X e entre (-650,2SO) em coondenadas y. como mostra o
desenho dä Figura 13. Defintda a áreä de lnteresae, foram
exc¡uf dos os îuros de aondagem que não perLenclañì à mesma (14)
restando, port anto, 142 funos de sondagem para a anál ise de dados
e âvali ação de reserva6, ös quals tot al i zaram agora 1O.A2g
amosLras, das quats lO,bO2 foram anal lsadaÉ parå cobre e 9.O29
pana ouro .

{*
4/'t4

41 1

/ ESCALA
.0 200 600 1000m

Figura 13r Ärea de in¿eresse da Jazida de Cobre de Chapada.

A Tabela 7, apnesenta os teores rédios, pondenados pelos
intènvalos de amosLragem, em cobre e ouro dos funos descartados,
Juetamen¿e para se tèr uma refenênc i a do conteúdo metá I ico dos
nesnos e possfve¡ continuidadê da mineral ização sobne esses fuFos,

Tabela 7: Teones nédlos do furos fora cla área de inLenesse.

Cu (%) Àu (pph)

Ánu oe TNTERESSE

;i;ui'lj'll

lllt+ + {
l tit + +

ïï11r :
l{J{
++

I{19
ü14À
lll3
ItlT 4

75
Hr2
¡t11
I'r23
tf18
I'125
l,t7 3

o,03
O.O3 n.å.

I'1135 O,2S ô íq
obs. n. a. =não an a ITJããã--

o,07
o,20
o,10
cr,o4
o,11
0, oa
o,20

lt26 0, 25
lr22 0,o2

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a-
h.s.
n.â.

O,31 n. a
o,06 n.a,

n.a-
n.å.



Àna¡ lsando-se oa Leores Dódlos €n cobre, verlflca_ae, a u¡¡
teor de corüe stmulado de O,2ü(, quê åpênêE ctnco furoa apreeenLan
teones módlos rguãrB ou 6uperlonea a eate vslon de neferêncl a.
Desee t'ot ar quatro sruuab-se nä ponção NE da Ánea de rnteres'e e
àpenåa u¡o a {.1 da nesne. pontanto, sê houver arguma conttnurdade do
conpo de minérro, esta ae danta provevelmente ð NE da ánea de
interesse, que é compatfvel con a estrutuna genal do d€pósito,
que, segundo IPT (l98la), constltui_ae de un amplo e susve
ênt¡cl lnónio de eixo NE-SII,,

å6 drr'en'gea do6 fuLuno' brocoE de ¡ avna devem Eer d€frnrde'
en função do ÉLodo de t avre a ser empregado, À Jaztda de cobne de
chapadq, pelas suãs cenacterr sLrcas de barxo teor e eILE
tonel agem, além de apresentar capeamenLo pouco espesÊo, podená ser
I avrade a céu abert o pelo método tradlctonal de bancadee. psra
l6ao deftne-Ée, I parùtr dos eetudoe de plene¡anento de tevra, aE
drmensge' dOS fULu¡oe brocos de lavra. para os f tns do esüudo
pnoposLo, ãdotou-se aa dimen#eE de broco sugenide' pelo Ipr(198lb)¡ lOO x lOo x lom, pol6 nevelaram_ge compeLfvels com a
¡ìalhe de eondagen G' con å altura nela provável da bancada que
podeni a ser adotadâ numa I avna futura. À dlspos lção doa blocos de
I avra definidos por estag dimens€es foi desenhada dentro da áreð
de intere.se cono most,ra e Flgu.a 14. Defrnrda è ánea de rnteresse
e a6 dit¡ensõe6 do6 bloco6 de lavra, eet-es podem aer nuDêrados
seqiJencl alnente e local lzado6 eD ter¡roE de I lnhss, colunas enfvels de um arranJo trldlmensional de blocos, coDo Dostra o
modelo trrdrnen6tonsr de blocoe påna a Jåztds de chapada (Frgurã
15),
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Se as colunða, I inhas e nf vels fonen
peloe fndlceE J, ¡ e K, respect i varnenLe, o númeno do
ser obt ido pela eegulnLe rel4ão:

NB = I + NY.(J-t) + NX.NY.(K-1)

onde! NB é o nrlnèno do bloco¡
NX, Ny e NZ são respectlvamenLe o núroero de blocos
dlreções de coordenadas X, I e Zt

déflntdoa
bloco pode

(53)

näs



ESCALA
p rpo , 3.00 , sçom

Figuna 14¡ Dispos¡ção dos blocos de lavra, denLro da área de
I ntereêsè.

,1,

Fi gura 15: lfodelo tridimenEional
de Chapada, com evidêncla para o
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de blocos pana a Jazida de Coh¡re
bloco 3178.



Por ouLro lado, dado um ponto eÍt
(x,y,z) é possf vel local izan o bloco,
J e R, cÕtno seguer

J = TRUNCI(x-xnin)/dxl + l;
I = TRUNCT(y-yntn)/dyt + 1;
K = TRUNCT(zmax-zl/dzl + 1;

onde: dx, dy e dz são, respecti vamente, as dimensões dos
blocos nas direçõeg de coordenadas X, y e Z¡ X, \ e Z;
xmin, ynin e zmax são aE coordenadas da orlgem do
sistema de numeração de blocos;
TRUNC represent â un operådor pasca l que , nd t ca que
somenLe a parte lnteina dÕ resulLado enLre cÕlchetès
será considerada¡
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Lern¡oe de auãÊ coonden adas
calculando-se <:6 fndice6 l,

(54)
(55)
(56)

Deflnldo o modelo Lrtdlüenêlonal de blocos påra o caso eùt
e$Ludo, hâ ainda a necessidade de saber quais os blocos que
efet ivamente poderão ser avar iados em função da disponibr lidade de
infonmações nas Lr€s dimensões da Jazida. pode-se def inir a região
que engloba todos os blocos da área de ¡nLeresse como o doml nio da
Jazida que tem Lambén um senLido matemáLico que é o do¡rf nio dentro
do qual são vál idas as interpol ações da variável de intenesse
usando as informações disponlvei6. Em ouLras palavras, qualquer
pnocedimento de interpol ação só é válido dentro do donf nto dos
dados, caso conl-náFio o procedimenLo é de extnapol ação, sobre o
qual se tem pouco ou nenhum cont¡ole, se não fossè definido o
domfnio da Jiazida e, tarnbém, se não fosse apl icada nenhuma
resLrição de diståncia dos póntos arnosLraclos ão bloco a ser
!nLerpolado, muito6 blocos tnex¡6tentes, local izèdos, por exerDplo,
acirna dã superff cie do t,erreno, Foderi am ser aval iados,
supenestlmando erroneanente o result,ado das reÊervãs.

o donf nio da Jazida é definido pero seu liniLe ff sico ou
enLão pela extensão pesquisada. O topo e a base do doml nio são
dados pelos I imitès da rnineral ização, podendo coincidir no topo
com a Lopognafl a do Lenreno e na base coln os lrlnttes doe furos de
sondagen. Latenalmente o domfnio é definido pela envoltória dos
furos de sondagem que, pode ser deterntnada maLematlcamen¿e



enconLrando-se a fron¿elra convexã,
manualmenLe sobre o conJun¿o dos furos de sondagem pelo geólogo
Fesponsável pela pesqutsa, que procunaná deflnlr esLe llmite com
seus conhec imenLos da extensão da o,lnenar ização. À fnonLeina
convexai segundo Eddy (1977>, é definlda corno sendo o polf gono de
ánea mf nina que engloba o conJunto.dos furos de sondagern da ánea
de interesse. Para o caso em estudo, adotou-se a envoltória dos
furos de Êondagem dêfinida pela fnontetna convexa dos nesmo'.
Agona para se saber se um determinado bloco per-tence ou não å
envolLória dos funos, podè-se aplicar o algorf Lmo de Hall (rg7s),
que basera-se na 6oo,a de ångulo' formados entre o cenLro do bloco
e todos os vérL¡ces do poll gono, Se esta soma for + 360" o bloco
está dcnLro, caso cohlrárlo (soma igual O") o bloco êstá fora.

5e o bloco êsLiver dent ro da envoltórta do conjunto de furos
de sondagem, deve-se testan arndê se o mesmo está contldo enLne as
supcrff cie6 do topo e base da .jaz¡da. À supenfl cie do topo é
deî i n i da pê ¡ as coLas das bocãs dos furos de sondagem e a
superfl c¡e da base pelas coLas das profundidades alcançadas pelos
rnesmos. Àssim, se a cota do centro do bloco for maior que a coLa
da suà projeção na base e menon que a cota da sua local ização no
Lopo, o bloco penLence ao dohf nio da .jazida e, portanto, devená
ser aval iado para const,ituin a nesêrva p¡ocurada.

Os mapas de elevaçõès do topo e da baËe da área de inLèresse,
esLão apresentãdos, nespect i vamente , nas Figuras 16 e 17, Às
informações de elevações desses tnapas senão uti I izadas na
verlficação do bloco em nel ação ao doml nio da .jãzida.

ou enlão, determ i nada
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Figura 16: l{apa de elevações

10OO 12Ø 1¿to0 1600 ÍEOO 2000 22ú 21Ø 2OOO 2AOO JOOO 32O0m

da superfl cie da ánea de inLenèsse.



Figuna 17! Hapa de elevações da base da área de interesse.

þ.i.2 Ànál ise dos dados I iLolóqicos

I 000 r 200

Cor¡ o obJeLivo de venifican o comportamenLo dos teores de
cobne e ouno eÍì nel ação à rocha hospedeira, bem como em rel ação a
possl veis efeitos da presença de quarLzo, cianiLa e
fe I dspat i zação, procedëu-se a uma aná I i se das i nformações
liLológicas, cono se apresenta a seguir,

Às infonmações ¡itológrcas ao longo dos furos de sondagem
foram exLraf das dos perfts de sondagen el aborados por si lva (1929)
e Si ¡va (1981).

Neetee perfie foran reconhecrdos os Êegu, nteÉ grupoê de
I itologi asr

- biotita xt6Lôst
- serlcitã xisLos:
- anfiból io x i stos;
- anflbol iLos¡
- aren i tos ;

- quart,z i tos :

- pegntrt I toÊ.
Nestas rochas foram ùanbém anotadas a presença de:
- qu artzo 3

- cianitä;
- fcldspaLização;

1400 1600

67

2000 2200 21cÐ 2W 2W 3000 3200m



6A

Às infonmações de I lLologla nos furos de sondagem foram
tanbém lntnoduzfdas no arqulvo de teores, pnevendo a possf vel
uti I ização na aval iação de neEervas. No entant,o, devido ao grande
nrlmero de tipoË I it-ológicos reconhecidos noÊ perfis (pela
coDbinação dos gnupoE de I Ítolog¡ as com ninerar 6, Lexturas,
granul ação c feldspat ização) e à dificuldade de corrèlação das
llLologias, nesmo enLre furos de sondagen d¡stantes somente 5Om

(Richardson e¿ d.¿. 1946), tais dados não serão uti I izados como
atributos para consLrução de var iogramas ou na seleção de amostnas
pana intenpol ação. Deve-se consideran tambén que com a conposição
de amost ras para lnLervalos lguals à alLuna das bancadae ã6
infor¡rrações de lltologla se perdeD. Para o cãso da jazida de
Chapada, que poderá sen I avrada a céu abert o, a perda da
inforrnação I itológica não ten muita importåncia, pois toda a

bancada será desnonLada, contnol ando-ae somenLe os teores médios
dos blocos. Por outro lado, em alguns t- ipos de depósitos lîinèr-als
êm que a mineral lzação éncontna-6e control âda por uÌ¡â deterninada
litologia, a infonhação I iLológica passa a ter impontâncl a viLal
cono atributo na seleção de anos¿ras de furos de sondagen pära
aval iação do bloco e coDo cont¡ole para o des¡nonte de bloco6.

PonLanto, a aná I ise que se faz das informãções I iLológicas,
tem comÕ ob.jet i vo o ne I hor conhec i rnênLo da dl sLr lbu¡ção da
nineral i z¿çã.o nas rochas de Chapada.

À Tabela I apresent-a, para a á¡ea de interesse da Jazida de
Chapada, a distnibuição das unidadês litológicas, bem como teores
médios dc cobre e ouro associ ados às mesmas.

Os dados da Tabela 8, que cornespondem a toLal idade dos
tesLemunhos de sÕndagem disponfveis, ou se.ja, a l6.3lS,AO m

anal lsados para cobre e L4.O7ö,54 n anal isados pãna ouno, mostFam
que os biotita. xisLos, seguldos por anenitÕs e sericita xistos são
as unidades mais importanLes en Lenmos de ocorrênc i a e Leores
médios assocl ados. Ànf iból io xistos e anfibol ¡Los (10,1 e g,A%,
nepecL r varnente ) , embola apresentem-se r.azoavelmente freqüentes em

Chapada, não são irnportantes como rochas mineral izadas, pois seus
Leones nédios encontram-sè abaixo dos teorés rnédios dê .iãzida. Os

arenttos descrttos nos funoe de sondagem, equlvalente a IL,4r( da
metragem anal lÊada, devem correeponder. ao6 quartzitos 9ue,
apresenLam-se con Leores elevados en rel ação às demais litologias.
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se as duas unidades fossem composLas para quartzitos, o teor nédio
de cobre sênia O,27)( e o de ouro O,31 ppm. Cabe lembnar que os
teores médios gerais calculados (Tabela g), conrespondem à m6dia
dos Leorea encontrados nas dl ferentes unldade l t¿orógicas
pondenados pela sua fneqüênc I a dè ocorrênci a. portanto, tais
teores podem não corresponder necessari amente aos teores Íìédios da
jaztda, pois esLes só serão determinâdos quando da aval iãção de
neservas com def inição do teor de corLe, méLodo de lavna, êLc.

Tabela 8: Ocorrênci a das unidàdes I it,ológicas de Chapada e teores
¡nédios de cobre e Õuno assocl ados.

BIOTITÀ X I STO5
SERTCITA X I STOS
ÀNFIBóLIO XISTOS
ÂNFIBOLITOS
ÀREN I TOS
QUÀRTZ I TOS
PEGI'IÀT I TOS
soLos

Continuando a anállse, sepanou-se das descr¡ções as rochas
que indicavam a presença de quartzo, a fim de verifican cono se
comport am taiÊ nochas na pnesença desêe minenã1, em tenmos da
nineral izaçäo a6sociada. À Tabela 9 apresenLa os resu I tados
obt i dos dèsta aná I i se.

NesLa tabela, observa-se que os sericiLa xistos com quartzÕ
apresentam-se con teores médios de cobre e ouro superiores às
méd i as da un Í dade - ConLudo, deve-se cons ¡ denar lambém que a
espessura ans¡ isãda corneeponde a aproxrDâdanent e 10u da espes6ura
tota I da un ¡ dade.

Com rel ação a presença de cianita, foram obLidos os
rêÈultados apresenlados na Tabela lO.

Pelos dados desta Tabela, obËerva-êe que em geral c,s teoneê
médioa de ouno e cobre são menores que aqueles observados nas
nespectivas un¡dêdes. À presença de cianiLa nesLãs rochas indica
que as mêsnas foram submet idas a rnetãmoFf ismo de pressão ê,
provavelmente, esLe efelto poderi a ten pnovocado a dissolução dos

urslHtlJUlÇÁo (z)
45 ,2
11,1
10,I
I,O

11,4
o,3
1,3

t2 ,6

UUHHE

I{ÉDIÀS GERÀIS O,26

o,30
o,27
o, t9
o, t2
o,26
o, 54
o, o8
N. À.

(Á)

o,25
o,27
o,17
o,16
o,31
o,44
o,14
N. A.

o,24
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sulfetos e recnistãl ização em ouLras partes do depósi to, ou então,
que esLas rochas enam originalhente argi losas pana geração de
c¡anita e que por ¡sso apresenLavam teonês nenÕnes de cobre e
ouro. 0s resurtados obtrdos rest,ringem-6e aos dados revânt-ados nos
perfis de sondagerm, os qusls foram elaborados a pantlr das
descnições macroscópicas dos furos de sondagem

Tabela 9: oconrêncr a e teores Íìédlos de cobne e ouro nas unidðdeê
I iLológÍcas assinaladas com a pnesença de quanLzo

UNIDADES LITOLóGICÀS
BIOTITÂ XISTOS
SERICITÀ X I STOS
ÀNFIBOLITOS

IIÉD I ÀS GERÀ I S

Tabela 10: oconr€ñc i a e Leores médios de cobre e ouro nas un idades
I ÍLológicas assinaladas con a prêsença de cianita.

UNIDÀDES LITOLöGICAS

TEOR (U) ESPESSURÀ

BIOTITÀ X I STOS
sERICITA X I STOS
ÀNFIBOLIO XISTOS

o,32 2.70L ,73o,43 194,53
o, t2 675,43

}'ÉDIÀS GERÀIS

o,2a

QuanLo à feldspat ização observada nas rochaÊ, ten_6e os
resulLados apresentados na Tabela 11,

Comparando-se os teones médios de cobne com os teones rDédios
nas unidade6 I ltológicas, conforrne dados da Tabel a g, venlfica_se
que quando se observa a feldspatlzaçäo nas rochas, há o aumenLo
êignificativo (cons iderando a espessura anal tsada) dos seus teores
nédios êm cobre, não se observando o mesmo efe¡to para ouro.

Os nesult ados obLidos da anál ise das lnfonhações liLológicas
são concordantes com o modelo geológico proposto por Ku)^rm'ji an(1990) pana a Jazida dé Cobre de Chapadê.

TEOR (

TEOR (X) ESPESSURÀ

o,25
o, 38
o,16

o,25 a81 , 01
o, 18 477.A5
o, 15 42A,3r

o,21

o ,24

ESPESSURÀ

L .979,O5
194,53
494 ,46

TEOR (

o,23
o ,27
o, 12

o ,21

ESPESSURÀ

75A,76
245,23
320,24



Tabela 11: Ocorrêncla e

I iLológicas assinal adas

UNIDÀDES LITOLÕGICÀ5
BIOTITÀ X I STOS
SERICITÀ X I STOS
ÀNFIBOLIO X I 5TOS
ÀNFIBOLITOs
AREN I TOS
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teones médlos de cobre e ouro nas untdades
com a presença de feldspaLização,

IIÉD I ÀS GERÀ I5

6,4.3 Conposfção de a¡nosLras de furos de sondaqem

Como a fuLura lavra será a céu abenLo pelo méLodo tnadicional
de bancadas' a composição de amosLras de furos de sondagen deverá
ser feita pana um int,envalo de Lrabalho igual à altura das
bancadas, igual a 1Om.

DenLro da ánea de inLeresse da -jaz¡da encontran-se 142 furos
de sondagen, que Lotalizararn lO.A2g aÍrostraê, das quaiÊ lO.SO4
anål isadas pana cobre e 9.O2g para ouro. Às bancadas fonan
esLabelecidas aþs aná I ise dos mapas de elevações (Ftguras L7 è
18) da área de inLeresse e da ¡ncidência dos furos de sondagem na
mesma. calculando-se para cada bancada de 10 rn de altura o nrlmero
de furos de sondagen que a aLravessavan, conforme nesultêdos
apneeenLadoê nâ Tabêlê 12. À6strû, forên estebelecrdss 1z bancadas
(2 a 18) pêra fins de conposlção de amostnas de funos, cu.¡os
nesultados serão uti I izados para os estudos de comparação de
métodos computècionais para aval iação de reservas, bem cofno pana
ava I I ação das a I terações proposLas aos rnesmos.

À cornpostção segundo as bancadas a6s¡m esLabelecidas, foi
feita pon meio do pnognama de computação COHPN dêsenvolvido pon
Kim (1988) para m I croconput adores pessoais de 16 blts e cedido pon
aquele auLon, eepecl ffcalnenLe pars esLâ peÊqutêã.

O pnograma COHPN faz a composição furo a furo das anosLras
para as bancadas est abelecidas. Sonente para fins de i tustnação
desLe procedlmenLo repnoduz-se na Tabela 13, os dados orfgfnals do
furo l{1O5 e, na Tabe¡ a 14, os dado6 composLos desse mesno furo.

TEOR (X) ESPESSURÀ

o,30 4,4t3,O7
o,25 250,54
o,28 7,50
o,52 11,OO
o,27 471 ,OO

o, 3c)

TEOR (

o,24
o, 19
o,16
o, 5s
o,45

ESPESSURÀ

o,25

4.O24,91
224,39

4, 50
11,OO

244 , 40



Tabela 12¡ Nri¡neno de
de Cobre de Chapada.

luros de sondagem por bancada pana a

r
2

I
5
6
7
.J

9
10
11
r2
13
T4
15
76
t7
18
19
20
27
22
23
24

26

390-400
380- 3 90
3ZO-3AO
360-3ZO
350-360
340-350
330-340
320-330
3 10- 320
300-310
290-300
2BO-290
270-2AO
260-270
250-260
240-250
230-240
220-230
2ro-220
200-270
190-200
180- 1 90
I70-lAO
L60- 170
150- 160
140- 150

27
7A
96

110
L2A
136
742
742
142
141
139
133
123
113
101
a7
73
46
30
t9
I
I
7
5
3
1

72

Jaz i da

Tabela 13: Dados orlginais de teones do furo l{1OS.

ü105 1A.O5 19,50 2
t{105 19,50 27.OO 2
1t105 21 .OO 22,50 2
1r 105 22 .50 24 . OO 2
r.r105 24 .OO 25. 50 2
1t105 25.50 27 .OO 2
ì1105 27 ,OO 28.50 2
H105 28.50 30.oo 2
t{105 30. oo 31 .50 2
If 105 31 . 50 33. OO 2
11105 33 . OO 34 . 50 2
Ì1105 34 . 50 36. OO 2
ü 105 36.00 37.50 2
1t105 37.50 39.OO 2
11105 39 . OO 40 . 50 2

o.07
o. 01
o. 01
o.02
o. c,2
o. 05
o. 03
o. o1
o. 03
o. 02
o.03
o.o2

o. 10
o. 09
o.70
o. 09
o. o8
o.11
o. 09
o. 09
o.10
o.07
o. c)6
o.06

o. 04 0. 04
o. 06
o.1c)

o. 06
o.(r7



Tabe I a 13¡ ContÍnuação.

¡ UHU
Ì11(J5 40.50 42.OO
11105 42.OO 43.50
l{105 43.50 45.OO
H 105 45.OO 46.50
il105 46.50 48. OO
Itl1O5 48.OO 49.50
1t105 49.50 51.OO
l{105 51 . OO 52. s0
H105 52.50 54 . OO
H105 54.OO 55.50
11105 55.50 57.OO
l{105 57 . OO 58. 50
l{105 58. 50 60. oo
1t105 60. OO 61 . 50
11105 61 . 50 63 . OO
l{105 63.OO 64.50
t'1105 64.50 66.OO
¡i1105 66.00 È7.5ô
t{ 105 67 .50 69.00
l{105 69.ôO 7().O2
u105 70.o2 71 .50
l{105 71.50 73.OO
H105 73.OO 74.50
l{105 74.50 76.OO
1t105 76-00 77.50
1.1105 77.50 79.OO
H 105 79.OO AO. 50
tf 105 AO. 50 82. OO
}tl05 82.OO A3.50
l{ 105 A3.50 as. oo
}tl05 A5.OO A6.50
il 105 A6.50 8a. oor{105 aa.oo 89.50
lillos 49. 50 91 . oO
l{10s 91.00 52.50
l{ 105 92.50 94. OO
r{ 105 94.OO 95.50
I'f 105 95.50 97.OO
H 1o5 97 -OO 98.50
I'11 05 98 . 50 100. oo
H 10s 100.oo 101 .50
r.r 105 101 . 50 103 . OO
1r105 103.OO 104.50
11105 104.50 106. OO
r{105 106.OO LO7.50
Ì{105 107 . 50 109. OO
ü10s 109. OO 110.50
ü105 110. 50 772 .OO
l.{105 112.OO 113.50
¡rl05 113.50 115.OO
11105 115.OO 116.50

PÀRÀ cóD coBRE --olEl-
2 0lc-------õ:T3-
2
2

2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
2

2
J
3

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

o.51 0.5e
o.31 0.24
o. 30 0. 19
o.14 0.o8
o. 39 0.23
o .73 0. 56
o.51 0.36
o.12 -99.00
o. a5 0.53
o.34 0.36
o.2! o. t7
o.52 0.30
o.43 0. 33
o. 38 0. 31
o.50 0.40
o.2a o.19
o.72 0. 09
o. 05 0 -o7
0.06 0.06
o.13 0.o8().13 0.o9
o.30 0. 18
o.25 0.19
o.35 0.24
o.23 0.19
o.30 0.77
o. 25 0.12
o.29 0. 12
o.70 0.23
1 .36 0.32
o.70 0.19
1.O5 0.29
r .o2 0.20
1-OO O-27
o -74 0.24
o. 52 0.2t
o.35 0.22
o. 38 0 -24
o .26 0. 16
o.21 0.1r
o.23 0. l rt
o.24 0.11
o.25 0.11
o.22 0.15
o.21 0.c)3
o.13 0.o7().lEl 0.o8
o.74 0.o3
o.13 0.()6
o. 11 o.L2



Tabel a 13: Cont i nuação.

;z-r,t105 11A. OO 119. 50 2 0. 12 0.171t105 119.50 121.OO 2 0.t2 0,3111105 127 .OO 722.50 2 0. 15 0.22ü105 122.50 t24.OO 2 0.15 0.2711105 124.OO 12s.50 2 0.7r a.741t105 125.50 r27.OO 2 0.17 a.20Ì1105 127 .OO 128.50 2 0. 10 0.19H10s 12A.50 130.OO 2 0.79 0,251t105 130.oo 131.50 2 0,59 0.6ar{105 131.50 133.OO 2 0.59 0.59ü105 133.OO 134,50 2 0.56 0.55t{105 134.50 135.OO 2 0.r! o.2411105 136.OO 137.50 2 0.10 0.ls11105 737.50 139.OO 2 0.10 0.14il105 139.OO 140.50 2 0.19 a.20Ì1105 140.50 742.OO 2 0.r1 0. 13r{105 1r¡2.OO 143.50 2 0.06 ().121t105 143.50 14s,OO 2 0,l1 0. 12t{105 t45.OO 146.50 2 0.14 0.131t105 146.50 148.A6 2 0.o8 0.26

Tabela 14r Dados composLos do fu¡o Ìl1OS para bancadas de lOm.

c
FURO }IORTE LESTE COTÀ CO}IP. LITO COBRE OURO

74

ü105 -165.O 2100.or,r105 -165.O 21()0.oH105 -165.O 2100.or.r105 -165.O 21C)0.olrl0s -165.O 2100.or.r105 -165.O 2100,oil105 -165.O 2100.oHl05 -165.O 2100.o
1r 105 - 165. O 2100.oilr05 -165.O 2100.oü105 - 165. O 2100.or,r105 -165.O 2100.o
lf 1O5 -165-o 21õ.' tllf 105 -165.O 2roo.o}t105 -165.O 2100.o

Nestas Labe I as, os
em Ppm panã ouno; teol.es
anal isadas e, os códigos
I iLológica foram¡ 1 para
senicita xisLos, 4 pana

350.O
340. o
330. O
32().o
310.o
300. o
290 . O
2AO, O
270.O
260. O
250. O
240,o
230.o
220.O

7.4
10. o
10. o
10. o
lo. o
10. c)

10. o
10, o
10.o
10. o
10. o
10. o
10. o
3.4

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

.026 .213

.o27 . oa4
,L92 .1AO
.439 ,332
.347 ,301
.154 .111
.395 . 186
.893 .242
.276 ,158
.170 .o74
.124 . 180
.341 .393
.113 .148
.o98 .227

feones estão expnessos em % pana cobre e
i gua i s a -99, OO i nd i cam amosLras não
uti I ¡zàdos parå designar a informação
solos,2 para bto¿it-a xistos, 3 para

anf iból io xistos, S para anfibol ltoÊ, 6



para srenItoÊ e 7 para pegnsLltoÊ.
Os dados compo6tos ae6ln obtldoê

år'qulvo de teorea para os eÊt,udos
traba I ho.

6,4,4 Àná I ise estatl st,ica dos dadoê orlqinals e comrrostos

Com o objet¡vo de conhecên as distnibuições de freq{.tênc i as
dos teores de ouro e cobne na Jazldè de Cobre de Chapada, ben como
suas canacLerl sLÍcas estaLl stlcas, procedeu_se à aná I isê
eË¿aLf 6tica dos dados ortglna¡s e compostos. pana venlflcàn
tamÉm, comparando as duas dÍstnibutçõe5, a suavização inLnoduzlda
nos dados após ã colnpos¡ção para altura das bancadas.

Para a análise estaLf stica clos dados uLi lizou-se do prograna
de compuLação BSTÀT2 c(im 19BB), que tem como entradã o anquivo de
teores orlgtnåt6 ou conpostos. Co¡no este prograna apreeenta una
restrição iguã¡ a lO,OOO amosLras para o 6eu processa¡nento e tendo
en vlsta que o arqulvo de LeoreÉ! orlglnàie de cobre total tzavaÍ|
10.5O4 amoetras, esLè arquivo fot recomposto para uDì total de
9.994, reLirando-se aleâtortâmente as amoetras excedentee.

Às disLribuições de freqiJência6 dos dädos de cobre e ouno
foram anal rsãdas eat êL l et l c amen¿e t anto sob a teo.ra nonmal como
pela lognormal. Esta opção foi adotada, sob a óLlca de uma análise
exploratória dos dados, con o fim de obten um maior número de
infoFmações est aLf stl cas a respeit.o do con.junLo de dados em
estudo. Pode-se Justlftcsn, ¿, lnda. dtzendo que Ê rna¡oni a das
dÍstribuições de teores de elemenLos út,eis em .jazidas seguem a
di str i buição lognormal.

Os hi stognamas foram consLnufdos tabul ando-se os dados èm
inLervalos previanenLe deftnidos. ÀÊ cunvas acuhulaLivas, porém,
não foram construl das acumu I ando-se as fneqiJênc i aa s i mp I es
I ançadas no hlstogramð, ñìas, Êiln, acumul ando-se as fneq{Jências
vêlon a valor e I anç ando-as em gráfico de probabi l idade ar¡tmética
(abscissas en teores) € rog-probabi l idade aritmética (abscissas €m
I ogar t Lmos dÒE tèorèa).

Àsêin, Lodos oe conJunLo6 de dados foraD proceseados no
programa BSTÀT2 (Kim 19gB) pa¡a cá lculo das est,atf sticas e no
prognatna HISTO2.PÀS, desenvolvtdo nesLe Lrabalho, para

const I tuem efet I vamen¿e o
a eerem real lzadoe neste
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claa6 lflcação dos dadoe, êcumul ção e desenho doe hlstogramas €
cunv8g acumulâtlvss.

Os panârnet nos estatf 5t, Ico' caIcuIados para og teores de cobne
e seua logarttmos noe furos de sondagen encontnan-se ns Tabel a 15:
Es d f s¿r lbu tçõeg de freqüênc I aa
neepectlvåDen¿e parå os teoree e logarttúo doe teores.

Tabela t5: Parâmetnoa eaLatl at rcoa da drstnlburção de cobre noa
furo6 de sondagè¡n, eegundo ae Leonl as nonmal e lognorrnal .

PÀRÂ

T.IÊDIÀ
VÀR IÂ¡TC I À
DESVIO PÀDRÃO
ÀSSI}IETRIÀ
CURTOSE
COEFICIENTE DE VÀR¡ÀçÃO
IIÚI{ERO DE ÀTIOSTRÀs

Tabela 16: Dlstrlbulção de freqüências doa ùeones de cobre
furÒ6 de eondegen.

naa Tabe I as

CLASSES
(x)

o,oo À o,10
o,10 À o,20
o,20 À o,30
o,30 À o,40
o,40 À o,50
o,50 A o,60
0,60 À o,70
o,70 À o,êo
o.so À o,90
o,90 À 1,oo
I,OO À 1,10
1,10 À 1,20
1,20 À r,30
t,30 À 1,4O
l,4o À t,5o
1,5O À 1,60
1,60 A I,70
1,70 À 1,8O
1,8O å r,9o
1,9O À 2,OO
2,OO A 2,to
2,to A 2,2O
2,4O A 2,5O

f6 e L7,

o,27 X
0,c,65 *
o,25 X
2,3A

13, 33
o, 96
9999

OBSEÊVÀDÀ

1304
26A3
1933
1365
955
633
360
256
153

93
96
51
37
25
16
74

5
5
5
4
7

2
I
t

FREffi

o,22
o, 03
o, t8
o,24

-o,37
o, ao
999A

RELÀT¡ VÀ

13,04
26,A4
19,33
13, 65
9,55
6,33
3,60
2,56
I ,53
o, 93
o, 96
o,5t
o,37
o, 25
o,16
o.14
o, 05
o, 05
o, 05
o, 04
o, 01
o,o2
o, 014,so À 4,60

ÀCUHULÀDÀ

TOTÀIS

13, 04
39, AA
59,27
72,A6
e2,42
8A,75
92, 3s
94,9t
96,44
97 ,37
98,33
98, A4
99,21
99 ,4È
99,62
99,76
99.81
99, g6
99,91
99, 95
99,96
99, 98
99,99

999A
o.ot

100, oo

100, oo
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Tabel a 17¡ Distnibuição de freqüênci as dos logariLnoa dos teores
de cobre nos funos de sondagem.

CLÀSSES FREQÜÊNETÀ5(%, OBSERVÀDÀ RELÀTIVÀ ÀCU}IULÀDÀ

-4,5 A -4.O
-4,O À -3,5
-3,5 À -3,O
-3,O À -2,5
-2,5 A -2,O
-2,O À -1,5
-1,5 À -1,O
-1,O À -O,5
-o,5 À O,O
o,o À o,5
o,5 À I,O
1,O À 1,s

299
381
333
459

177A
757 3
LA7 0
1949
1094
390

70
I
1

As represenLações gráficas das distribuições de freqtiências
obtidas encontram-se nas Figuras 1g e 19, respect ivanente
h i 6Lognamas ê curvas acu¡nul at,ivas.

1,5 À 2,O
TOTÀ I S

s,t

rol
*]
201

15.i

2,99
3,81
3, 33
a, 59

t7,74
t5,73
re,70
19 ,49
t4,94
3, 90
o.70
o, o1

9998

2,99
6,80

10,13
1A,72
30, 51
46,24
64,94
a4 ,44
95, 38
99 ,2A
99, 98
99 ,99

100 , oo

x ln(*)

Figuna 18; Histognema das disLribuições de freqüêhciaÊ dos teores
de cobre (À) e seus logaritmos (B) nas amosLnas dos furos de
sondagen,

o. o1

100 . oo

os paråmetnoË est-aLf sticos dos rogaritmo6 dos teores fora¡n
calculados após a adição de uma constanLe (a=1).

Comparando-se os resulLados da Tabela 15, verifica-sè que a
transformação logariLm¡ca Lornou a distribuição mals próxlma da
normal (pelos valones de assimeLrl a e cunùose) ; entretanto, eÌì

l0

s

0
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Lermos absol utos do cÒeftciente de vanlação a redução fol de O,96
para O,8O. À esttmativa da nédla dos Leores de cobre a parttr dos
dados transfornados, felta conforme a equação (1O) subLralda da
constanLe adicionada e pana uln faLon de corneção geoméLrlca igual
à 1,016, obLida fol igual a O.264 % de cobre, ou 6eJa,
pnaLicamenLe rguar ao valor obtldo da médta anltmétlca dos Leones,
que foi igual a O,265 (na Tabela foi arredondãdo pana O,27>.
Portanto, dentro da ef iciência prevt6ta por Ftnney (1941) para a
média aritméLica.

(x)
99.99,

99,95

A

Gu (x) Cu ttn(s)lFigura 19¡ Cunvas acumulativas eÍl escala de probabi I idacle
ärilnéLica da disLnibuição de Leor-es de cobre (À) e seuE
logar iLrÌos (B) nas amostras de sondagem,

Nos hrstogramas das diËLribuições de îreqr.iências dos teones
de cobne e de seus logaaitnos, podè-se obsenvan a transformação
inLroduzida na forma das mesn'as. De uma d¡sLnrbutção fortemente
assiméLrica (Figura 1gÀ) passou-se a uma drsLribuição levemenLe
assimétrica (Figuna 1BB) ou quase silné¿rica.

As curvas acumulativas Larnbém ref let,em a nudanç a da fonma
venificada nos hlsLogramas. À cunva acuhulativa das freqijências
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doe teores dê cobrê en grÁfrco de probabr r rdadè arttnétrca (Frgurs
19À) quando plotada en Lènmoa de geuE logarltuoa na meÊna e6cale(Ftgura 198) aproxlma-se de uma rètð, qu€ serla o repnesentação de
uma dlatrlbuição nonmal .

llantendo-ae ss ¡¡eamas condlçõea € rèp€¿lndo_se todo o
procedlnenLo pens os ùeorers de cobre coùtpostos pera a eltura dae
bancadas, obteve-se os parâmetnos estatf sLico6 da Tabels 1g; a6
dlatrfbutções de freqlJ6nclas parâ oa t,eoree conpoetos € aeus
logarttmoE das Tabel se 19 e 20, reepect I vamente: oÊ hf6togrsmâ6 då
Flgunå 20 e as curvea acumut BLtvaa dð Flgurå 21.

couparando-ee oE nesurt adoa de Taber a tg cÕD oE üesùro' da
Tabele 15, vertfice-ae que a composlção dae amoeLnae dos furos de
êondageE parà a altuna das bancadas. lntnoduzlu uma su€vizËção noa
dadoe, co.o se.ia de espenar, nefletida na dlm¡nulção da vanlåncia
e do coeficienLe de vart eção paFa una rÉdia praticemente tgual,

Tabela 18: Parâmetroe eetaùr eLlcos då distrrbulção de cobre
nae bancedEs, segundo åe teorl as nornal e lognornal.

PÀRÂI{ETROS ESTÀÎí
}IÉD I À
VAR IÂNC I A
DESVIO PÀDRÃO
ASSII,IETRtÀ
CURTOSE
coEFTCIEilTE DE VÀRrÀçÃo
I.II]I.IERO DE ÀüOSTRÀS

Àgora, obeervando-se oe parâne¿ros e6t atf 6trcos da Tabera 1g,
venrf¡cè-ae Lanbá¡o uma redução ne6 n,edrdes de dlependo, ben coû¡o
na for¡na da dtstrrbutção que Ee aproxrüð ñutLo da normar, rndtcada
pela sensfve¡ drb¡nurção de aa6rüetr¡ê. Àpr lcando o fator de
correção geométntca lguat a 1,011, caléulado conforÞe å equåção(i1) sobre a Dédla geonétrlca obt-eve-se u'a est t'atlva doa teone6
¡ûédios de cobre exatamente tguet à nédlB anltháLica.

Os htstogrånås då Ftgurs 20 pana oe Leoreg de cobne coûrposLoe
pãFa ãs bancadas lttortrelo que eb rel4ão eos mea¡¡os da Figuna tg, a
composição de a¡noeLnas produziu uEa df sLnibulção nets próxima da
nonrÈ1, dada pela alne¿rls do htaLogrãÞa da Ftguna 2OB. Coü
nel4ão à6 curvas acumulet¡vas, conetata-se o ne6'o efett-ó

o,2a x
o,o4g *
o,2t x
1,52
3,67
o,74
1596

o,24
o,o2
o,15
o,13

-o,52
o,64
1596
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observado an¿ênlormente em que a disLnibuição acumul ada em gráflco
de log-probabf I idade aproxlma-se da neta (Flguna 2lB),

Tabela 19¡ Dietnibuição de freqüênct as dos Leones de cobr-e
compostos Para as bancadas.

uLA55.g5
(%)

o,oo À
o,10 À
o,20 À
o,30 À
o,40 À
o,50 A
o, 60 A
o,70 À
o,ao À
o,90 À
1,OO A
1,10 À
7 ,20 A
1,30 À
I ,40 À
1,50 À
1,60 À

o,10
o,20
o, 30
o, 40
o,50
o,60
o,70
o,ao
o,90
1,OO
1,10

FR EQÜË NC I
OBSERVÀDÀ RELÀT I VÀ

8A
407
360
294
169
115

77
31
,t¿
14

5
5
I
2
o
1

o
7

,20
,30
,40
,50
,60
,70

t,70 A

5,s1
25,13
22,66
74,42
10, 59

7 ,21
4,42
r ,94
2,O7
o, a8
o,31
o, 31
o, 06
o, 13
o, oo
o, 06
o, oo

TOTÀ I S

Tabel a 20¡ DisLnibuição de fneqüênci as dos logaritmos dos t,eores
de cobre compostos pana as bancadas.

Às
ACU}IULADÀ

ao

5,51
30, É,4

53, 20
7t,62
42,2r
a9 ,41
94 ,24
96, 1A
94,18
99, 06
99,37
99 ,69
99,75
99,A7
99,47
99,94
99,94

10C), oo
1596

ULA55ts5 F R
(%) OBSERVÀDÀ

-4, s À -4,O
-4,O A -3,5
-3,5 À -3,O
-3,O A -2,5
-2 ,5 A -2,O
-2,O A -1,5
-1,5 À -1,O
-1,O À -O, 5
-o,5 À o,o
o,o A o,5

o, 06

100, oo

3
1A
37
90

L72
266
383
376
196

52
o,5 À 1.O

TOTÀ I S

EQÜÊNCIÀS
RELÀT I VÀ

o, 19
1,13
2,32
5,64

10,74
16,67
24,OO
23,56
t2,2A

3 ,26

t 596

ÀCU}IULÀDÀ

o,19
I ,32
3,63
9,27

20, 05
36,72
60,7 r
a4 ,27
96,55
99, 81

100 , ooo.19
100 , oo
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5

o

Figura 20: Hi stogramas das d¡st¡ibuições de fneqüênci as de teores
de cobre (À) e seus logênlLmos (B) conposLos pana a altura das
bancadas,

(tr)
99.99 ,

99,95

1

1

5

0

A

81

Ftgura 21,t Curvas acunutaLtvas em escèla de probabi lidade
ariLmét¡ca da disLribuição de Leones de cobre (À) e aeua
loganltnos (B) conpostos para a altura das bancadas.

Conparando-se Lodos os resul Lados obLidos enLre os dados
originais è compostos, venif¡ca-se que a composição dos teones de

Cu ß) Cu fln(s)l
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cobre nos funos de sondagem para a altura das bancadas não
lnLnoduziu grandes modiflcações nas drstrrbuições de fneqüênci as
dos dados, bem cono em termos de geus valones absolutos, mosLrando
que esses dados são confiávels pana f ins de aval iação de regervas,
Cabe ressaltar que se a suavização fosse grande, introduztda pela
conposição de amostras usando uma altuna ,nadequada, as reservas
ser i arn subest, imadas pêla di luição dos Leones mals altos pela
compos ição.

Repeti ndo o processament o para os teores de ouro nas aDroÊtrãs
dos furos de sondagem, obteve-se os parâmeLnos eet-atr sticos
I tstados na Tabel a 21, as d¡sLribulções de fneqtiênc¡ as dos Leones
de ouro e I ogãr i tmos dos Leones n as Tabe I as 22 e 23 ,
nespêctivanent.e e suas nèpnesênLações gnáficas nos h¡Ëtognama.s da
Figura 22 e curvas acumulaLivas da Figura 23,

Tabela 21¡ Panåmetros estatf sLicos da di6¿ribuição de ouro
luros de sondagem, segundo as teori as normal e lognormal.

TIÉDIÀ
VAR IÂNC I À
DESVIO PÀDRÃO
Â5SIT{ETRIA
CURTOSE
COEFICIENTE DE VÀRIÀçÃO
NÚIIIERO DE ÀIIOSTRÀS

Os parårneùros e6¿aLf stl cos calculados para os leores de ouro
e seu6 logaritnos das amostras dos furos de sondagen, cÕnfirmam, è
exemplo dos teores de cobne, a normal ização inLnoduzida pela
Lransformação logariLmica. O Leor médio de ouro esLimado a partir
da média dos logaritmos resultou ern O,25 ppm (faLor de correçãÕ
geomét,nica igual a f,016), que é exatamenLe o valon obtido pela
média ariLmética.

Obsenvando-se os histogramas da Figura 22, constat,a_se que a
distribuição clos IogariLnos dos teorea (Figurâ 2zB) aproximå-se
muilo de umã distrlbuição nornal o què compnova que a distribuição
dos teores onig¡nais dè ouro é Iognonmal. Àpesar disso,
vèrificou-se que as estatl sticas obtidas são significativas,
principèlmente em nel aÇãô á nédia anlLnét¡ca que caracteriza

O,25 ppm-
O,065 ppm'

o, 25 ppn
2,70

15, 09
1,03
9029

o,20
o, 03
o,77
o, o8

-o,61
o, a5
9029



Tabela 22: Distntbuição de freqüênc I as dos teones de ouro nos
furos de sond agem .

ULA5:jES

o,oo À o,10
o,10 À o,20
o,20 À o,30
o, 30 À o, 40
o,40 À o,50
o,50 À 0,60
0,60 À o,70
o, 70 À o, ao
o, ao À o,90
o,90 À 1,oo
1,OO À 1,10
1,10 À 1,2()
1,20 A 1 ,30
1,30 À 1,40
1,40 À 1,50
1 ,50 À 1 ,60
1,60 A 7,70
1,70 À 1,AO
1,AO À 1,90
1,90 À 2,OO
2 ,OO A 2,1.O

2,eo Á 3,oo

(%) OBSERVÀDÀ RELÀTIVA ÀCUHULÀDÀ

tL22
2499
1430
1067
646
493
319
r62
728
89
69
38
4A
42

4
72

7
o
7

1

I

FREQÜË NC I À5

t2,43
32,71
20 ,27
11,42

7 ,60
5,46
3,53
7 ,79
I ,42
o,99
o,76
o ,42
o, 53
o,47
o,02
o, 03
o, 04
o, 13
o. oa
o, oo
o,o8

o, 01

4,30 À 4

Tabel a 23¡ Distribuição de fneqüências do6 logaritmos dos têones
de ouro noe funos de sondagem,

TOTÀ I S

12 ,43
44,53
64 ,80
76,62
84 ,22
49, 6A
93 ,27
95,OO
96 ,42
97,41
94, L7
9A,59
99 ,13
99,59
99 ,61
99, 65
99,69
99,A2
99,90
99,90
99,9A

99, 99

9029

-4,5 À -4,O
-4,O À -3,5
-3,5 A -3,O
-3, O À -2,5
-2,5 A -2,O
-2,O À -1,5
-1,5 À -1,O
-1,O À -O,5
-o,5 À o,o
o,o À o,5
o,5 À 1,O
1,O A 1.5

(%) OBSERVÂDÀ RELÀT I VÀ ÀCUI.IULÄDÀ

o. 01

100, oo

106
347
408
974

12A5
1520
1709
1 391
473
342

72
I
11,5 À 2,O

TOTÀ I 5

10c' . oo

r ,17
3,84
4,52

10,79
14 ,23
16,43
18,93
15,4t

9 ,67
3,79
o,ao
o,01

r,L7
5,02
9,54

20,32
34,56
51 ,39
70,32
45,72
95, 39
99,14
99,98
99,99

o, 01

100 . oo

100 , oo



Figuna 22r HisLognarnas das distnib.uições
de ouno (A) e seus loganitmos (B) das
sondagem,
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F¡gura 23r Curvas acumulativa6 erl escata
aritmética da disLrlbuição de teones de ouro (À)
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vari açäo calculados apnesent aråm-se sempre infeniores a l,Z, cono
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por Flnney ( 1941) .

curvå6 ãcunulatlvåa da Flgura 23, conflrma-Êe gE meanâs
ðs fettas sobne os respectivos histognaDas.
c objetivo de es¿udar a disLnibuição dos Leones de ouno
pãra aÊ bancadas r.epet¡u-se o procedlmento dèscnlto,

Be aê Ì¡esmas condlçðes de processamento, obt-endo_se oe os
s estãtl sLicos da Tabel a 24, as distnibuições de
as dos teores compostos e seuÊ logariLmos das Tabel as 25
inalmente, os hi stogramas cla Ftgura 24 e as cunvå6
vÊs da Ftgurs 25.
e6ul tado6 ÕbtldoÊ para os Lèores de ouro compostos påra
as conf inrnan a leve suavização introduzlda nos dados pela
o que, segunanente, não irá comprometer os result,adog de
s de nesenvas que se processarem. À êst imãtiva da média
s feiLa por meio da nédia dos logariLmos, cornigindo por
de correção geométrica igual a 7,OIf , reÊu¡tou novamente
exaLamente igual à Ínådia aniLmética.

lstogrämas da Ftguna 24 mosLnam, a exemplo doe dados
s, a mesDa feição geral, que confl rman mâis una vez o
ognornal da distribuição dos Leo¡es de ou¡-o I,anbém nas
As curvas acumulaLivas da Figuna Zb tanbém confirman as

es feitas antèriormenLe, onde os pontos no gráfico de
bi I idäde aritnéLica al lnham-se pratl canenLe sobre una

a5

: PanåneLnos estatl sLicos da distribuição de ouro nas
segundo as teorias no¡mal ê lognÕrmal.

:DIÀ
'AR IÂNC I À
.TSV I O PÀDRÃO

. JSIHETRIÀ
]RTOSE
]EFICIENTE DE VÀRIÀçÃO

.'JI.IERO DE ÀI'IOsTRÀS

O, 23 ppn_
O.045 ppm'

O, 21 ppn
2 ,23
7 ,6È,r
o,91
1596

o,20
o,o2
o,15
o,21

-o,51
o,77
159€,



Tabel a 25t Distribuição de freqüêncl as doe teores de
compostos par-a as bancadas,

o,oo À o,10
o,10 À o,2o
o.20 À o, 30
0,30 À o,40
o, 40 À o, 50
o, 50 À 0,60
0,60 À o,70
o,70 À o, ao
o,8o À o, 90
o,90 À 1,oo

<%t OBSERVÀDÀ

1,OO À 1,10

180
531
350
207
131
ao
42
2A
t4
I
I
3
7
1

o
I
o
o
1

1,10 A 1,20
1 ,20 A 1,30
1,30 À 1,40
1 ,40 À 1,50

RELÀT I VA

,50 À 1,60
,60 À 1 ,70
,70 À 1,AO
, ao À 1,90

L7 ,28

27 ,93
12 ,97
a,2L
5, 01
2,63
r,75
o, a8
o, 56
o,50
o, 19
o,1,9
o,44
o, 06
o, oo
o, 06
o, oo
o. oo
o, 06

Tabera 26: DisLribuição de freq.iênc¡as dos logaritmos dos Leores
de ouro compostos para as bancadas.

90 À 2,OO

TOTÀ I 5

a6

ÀCU}IULÀDÀ

tt,2a
44,55
66,48
79 ,45
a7 ,66
92 ,67
95, 30
97 ,06
97 ,93
94, 50
99, OO
99,79
99 ,37
99, A1
99,A7
99,A7
99,94
99 ,94
99,94

1 00, oo
1596

-4,5 À -4,O
-4,O À -3,5
-3,5 A -3,O
-3,O À -2,5
-2,5 A -2,O
-2,O À -1,5
-1,5 À -1,O
-1,O À -o,5
-o,5 À O,O
o,o A O,5

<%)

100. oo

OBSERVÀDÀ

7
32
83

142
252
247
349
275
130

39
6o,5 À 1,O

TOTÀ I S

RELÀT I VÀ

o,44
2,Ot
5,20
8, 90

15,79
t7 ,67
27 ,87
17,23
a,15
2 ,44
o, 38

1596

ÀCU}IULÀDÀ

o,44
2 ,44
7 ,64

76 ,54
32,33
49,94
71,AO
89, 04
97,18
99,62

100 , oo
100 . oo



yprn ln(ppm)

Figuna 24¡ Histogramas das disLribuições de freqüênc Í aâ de Leones
de ouno (À) e seuE lÒganltnos (B) naË bancadas.

B7

Au (ppm)

Figura 25: Cu¡vas acumulåttvaê em

ari Lnét ica da distribuição de teores
nas bancadas.
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aná ¡ i 6e est atl st i ca fèlta para
bancadas, cÒnc I u I -se que a
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conposição pnoduziu umê leve suavização nos dados Glm Lermo' de
d i str I bu ição dos teor-es.

Com os Leores dè cobre e c,urÕ cornpo6to6 pârê a altura dae
bancadas procedeu-se a urn estudo de conrel ação dos nesnos,
I anç ando-se eslas infonmaç6es en diagrama de di 6pènsão, oncle
tnediu-se também o coeficlente de correlação t ¡nean. O diagnama de
dispensão dos teones de ouro en função dos de cobre encontra-se no
desenho da Figura 26 e os coef¡cientes da reta do6 Dl nitrlos
quadrados e de conrelação linean nã Tabela 27-

= 1.O0
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EI o.zo[-

o.60

++++
** d**+

+rt 
1

+ + 1 +#+*l
+ +f.¿ ,+ + ++ + +¡++:

*** A* #t
+ #d#J.-.1.sååffi

aa

0.40

0.20 -l +
++

0.10

Figuna 26: Diagrama de dispensão dos teores de ouno e cobre nas
bancèdas, com representação da reta dos mf n i mos quadnados ( I ¡ nha
chel a) e .ret a tdeet ( I lnhE traceJada) .

Neste diagrama pode-se observar que existe uma boa conrelação
entre os teorês de óuro e cobre, confinnando a grande sefnelhança
entre os hlstÕgrãmas e curvss acumulatlvâ6 deeses elementÕB. pe¡â
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neta doa mfninos quadnados è, também, pela nuvem de ponLoê,
pode-se aflnman que em médla 06 teores de cobre são Buperlores ãos
de ouro.

Tabela 27t CoefI c tentes da reta do6 mI nlmos
equação; Y = a + bX) e de conrelação I inear
os teores de ouro ern função de cobne.

Est-e tipo de aná I ise est aLl 6Lica deve ser feito prevl anent e
em qualquer trabalho de aval i ação de ¡.eservas, para evitar
nesultados desasLrosos de nesenvas, por exemplo, pela uti I ização
de uma altura inadequada pa¡a composição de arnosLras, ou ainda por
possf vei6 enros nos dados que poderi aD ser faci lnente detectado6
tanto nas tabelas de distribuições de freqüênc i as como nas suas
repnesentações gnáficas, por meio de hi stogramas € curvas
acumulativas.

6,4.5 Ànátise geoesLatl sLica dos dados composLos

o,o24 717

Àinda denLno da análise de dados de teores da Jazida de Cobre
de Chapada, procedeu-se à aná I i se geoestatl sL i ca dos dados
composLos, coDl o obJeLtvo de dêterml nar a distnibutção e
variabi I idade espaciais dos mesnos e, também, pana def¡nir o
modelo de vaniograma que será utilizado para aval iação de reservas
pela knigagem ondináni a,

Pana o esLudo da disLt ibuição espacial dos Leones de cobFe e
ouno colnpostos pana as bancadas, uLi I lzou_sê das plantas de
conLorno de isoLeoreê por bancada, Estas pl ant,a6 foram obt jdas ã
pant¡r do ar'quivo de Leores cornpostos, do qual fonan exLnafdas a6
informações neferenLes à cada bancada e processadas eÌì u¡t conJunLo
de programas de compuLação pana traçado automálico de mapès de
contorno, confonne procedimento descriLo pon yamamoto (19g6). À
malha regul ar foi inLerpol ada uti I izando-se do método IeD, com aLé
t6 pontos vizinhos próxiDo', 06 qua¡s foram localizadÕs
rest,ri nglndo-se a busca pãra aLé quatno pontos por quêdnante. Às

cc nd

quadnadoe(aebda
calcul ädos (cc) pana

o,769 7567
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pl antaa de contorno de tsoteoreÊ de cobre (expreeeos em X)
enconfran-se noe desenhoe das FtguraE 27 à g7 e, pårs tsoLeore6 de
ôuro (expressos e¡ô ppm) noe deeenhoe dss Flgunâ6 3g â 4A,

BANCADA:360

Flgura 272 ltlapa dê tEoteores de cobre para a bancada 360,

BANCADA:350

'1
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j
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I
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Flgura 28: l{apa de lsoteoreÊ
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de cobre para a bancada 3SO.



BANCADA:340

800 r 000 1200 1400

Figura 29: I{apa de

BANCADA:330
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i sot eones de cobre
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Figurã 30: Ì1apa de
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BANCADA:3.I0
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F I gura 32 : I{apa de

BANCADA:30O
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COBRE
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F I gura 33 : l{apa de
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BANCADA:280

800 1000 1200 1400

Figura 35r l.lapa de

BANCADA=270
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BANCADA:360

80O 1000 1200 1400 1600 1800 2000 22Ø 24Ø 2W 2B0O JOO0 J200m
Figurs 38: llape de lsoteonea de ouno påna a bancada 360,
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BANCADA:330

800 1000 1200 1400

Figurð 41r llapa de
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BANCADA:30O

800 1000

F I gurà

BANCADA:290

1200 1400 .1600 1800 2000 ZZØ 24(¡i. Zffi ZW JOOO J20Om
44: llapa de tsoteones de ouro pare ð bancada SOO.
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Ffgura 45: Hapa de
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Flguna 46: llapa de lsoLeoneÊ dè ouno pera a banceda 2gO.



BANCADA:270
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Figura 47: llapa de
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OURO

800 1000 12Ø 1400

Figuna 48: Ìl apa de

Nas Figuras 27 a 37, obsenva-se que há uma tendênci a geral de
aunento dos leores de cobre do Lopo para a base (bancada 360 para
bancada 260), Nas L¡ês primèiras bancadas esta t_endência de
aunento é aconpanhada do aumento da área de minéral i¿ação (Flgunas
27,2A, e 29). Uma ouLna feição notável nestês plantas é a
orlentação da minenal ização segundo a direção NE, compâLfvêl com o
nodelo geológico da jazida. pode-se, ainda observar que a partin
da bancada 31o (Figura 32) e até a bancada 2zo (Figura 36) passam
a exist ir dois núcleos minenal izados (NE e St)) coln teores
super i ores à O,60 % de cobre, desaparecendo pnati camente na
bancada 260 (Figura 32).

Nas plantas de iso¿eores de ouro pon bancadas (Figuras 3g a
48), observa-se prattcamenLe as mesnäs felçõès indicadas pã¡a a

r 600 1800 2W 22Ø 24Ø ?W 28æ J000 J200m

tsot-eores de ouro para a bancada 260.

OURO
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vari ação de cÕbre, Porén, exi6Le uma dlfenençà Elgnlflcatlva
quanto à di6tribuição de ouno a parLir cla bancada 31o (Flgura 43)
êD que o Leor de ouno concentra-se na ponção SLt da Jazlda, co|n
teoneg de supèn¡ores a O,gO ppm, colncidlndo com oE altos teones
de cobre observados nèst a região. para a porção NE da Jazlda, onde
foi observada una alLa concentnação de cobne, não se obsenva,
entretanLo, altos Leores de ouro, não havendo uma boa cornelação
enLres esses elenentos nest a ¡.eglão da Jazida.

Às plantas de contorno de isoLeores de c<¡bre e our.o serão
Lambém uLi I izadas para apoian a inLenpne¿açgo dos variogrênas
expen imenLe t s por bancada.

À obtenção de varlogramas representatlvoÊ depende
fundament alnente do número de pares de pÕntos, pâra dt ferentes
distânci as, encÕn¿nado numa detet.minada dineção. pont anlo, as
direções devem 6er especlficadas para colherem o máximo de
informações ao longo das mesmas. Àlém disso, deve_se tãmbém
selecionan somente as bancadas que pos6uan um nrrmero signlficaLtvo
de funos. Pana o caso en esLudo fonam definldas 1Z bancadas pana
composição de amosLras e aval iação de reservas, mas aonente ll
delas (bancadas 4 a 14 da Tabel a lZ, con mais de 11O furos cada)
foram selecionadås para a obLenção de variogramas repnesent at, i vo6
da jazida.

Bastcsmente, pode-6ê obLer vàriögramas honizontats e
ventlcais, sendo que para Ò6 prlmelros deve-se atnda especlfican
direçËes è aberturas parã pesqu¡sa de ponLos para f¡ns de
conputação das senivêriâncl as. os vÊriogramaË assirD obtidos Êervem
pana identificar e determinar possf veis aniêoLropias.

Para especificação das melhores direções e distânciãs para
obLenção de variogranas honizonta¡s na Ja2ida de Cobre de Chapada,
foi uLi I izado o mapa de local iz4â.o de funos da Figura 19, sobne o
qual foram escolhidos aqueles panånetros, os quaiË estão I istados
na Tabela 28. Às dirêçõe6 estão indicadäs em graus dec¡mais,
medidãÊ a pantlr do êlxo X no sentldo ånti-horárto, conforme
convenção do p¡ograma de compuLação para cálculo dos variognafnas
experlmenLais. Os ångulos de tolerâncta em torno das d¡neções
definèm os cones de pesqulsa dos pontos para computação dos
var i ogrämas.



Tabela 28: DtreçõeÊ e dfstânclaE
horlzont ala expenlmentÐl6.

Observe-se que as dlstâncias encont-radas foran di fenentes ao
longo das direções, o que é Justlflcável, visto que elas dependem
da disposição e dens idadè dos furos de sondagem. À especiflcaçäo
de diståncias conneLas. ão in\ésr de uma diståncia rf,nica para todas
â6 dit.eçöês, por exenplo, lOOn parê o caso en eet udo, resultâ num
varlognama esLat tstlcamente nals stgntftcatlvo, en que ú6
f luLuações pelas aproxinações de local tzèção são atenuadas. Os
critérios, portanLo, pana obLenção dos vaniogramas experimentaiÊ
foram baseadÕ6 exc¡usivamenLe na densidade de informaç6es. Os
cnitérios geológi cos não fonam uLi lizados pela ãusênci a de
correl ação enLre as litologias de funos vizlnhos e, também, devido
a conpos¡ção de anostras dos furos de sondager¡ que ao promover a
nistura de vários intenvalos dificulta a ¡dentificação da
I ttologi a do intervalo composLo.

. os vaniog.ama' honizontaia fo,.am oÈ¡tidoe i ncr i v i du a r nent e para
cada bancada e para cada dineção, con o flm de tdent lficar,
bancada a bancada, possl veis difêrenç as na vaniabi I idède de

oo
3o"
90"

150"

para detennlnação de van I ogramae

tO"
1O"
ro"
10'

99

111.8m

LeoFes. Depois dê aná I ise e
individuaÍs pana cada direção, esLes forah composLos para um r3nico
var iograma desLa direção, Com rel ação aos vaniogramãs verticais,
devido ao gnande número de furos, não foi adoLado o procedimento
de obtenção de vanlogramas tndivlduais de furos, s;endo calculado
Eorûente utû vêr¡ ôgrêfrâ verttcâl conpoeLo por Lodoe oe furos, ou
seJa, acumu I ando-se Lodas ès dl fenenças ao quadrado, päna uma dada
distâl]ciã pesquisada em todos oË furos.

Definidos os parâme¿ros e condições pana a obLenção de
var¡ografnas, procedèu-se ao prÕcessamento dos mesmos, por nêto do
progr€ms RGÀI.I (Htm 19Bg). Corno eeLe progr.âmã permlLe o

interpreLação dos var i ogramas



pnocessamenLo simulLåneo de várias direções, mas não de
disLânci as, houve a necessidade de execuLá-lo para cada
especificada.

os vari.'gramas experlmentais para cobre nas quaLro d
especlficadas na Tabeta 28 , enconLnam-se reproduzidos nas
49 a 59 e pana ourc, nas Ffguras 60 a 70.
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Figura 49: Varlognamas experlmen
Lais para cobne na bancada 360.
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Figura 50: Vaniogramas experime¡
Lais pana cobne na bancada 3SO.

Figura 51: Variogramas experimen
tats para cobre na bancada 34O.
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Figura 52: Variogramas experimen
Lals para cobre na bancada 33O.
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DIR;+ = 0i o= J0; o- 90: Â = 150.
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Figura 53; Var i og¡anas experimen
tèts påna cobne na bancada 3ZO.

o,121

DIR:+ = 0; o= J0; o= 90; Á = 150,

DIR; + = 0; o- Jo: o= 90¡ â = 150,
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Figura 55: Var i ognal')as experimen
tå16 pêrã cobre na bancada 3öO.

Flgura 54; Vaniogramaa exper i men

tals pana cobne na bancadè 31O.
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Figura 57: Var i ogramas experimen
Lais parà cobre na bancada 2gO,

Ftgurå 56: Van I ogramas experimen
tais para cobre na bancada 29O-

DIR; + = 0; o= J0; tr= 90; Â= tS0,

Figurê 58: Var i ogrêmas expêrlmen
tais para cobre na bancada 27O.



DIR:+=0;o-JO;o=90;a-

Flgura 59: Var logranes experimen
tale pårs cobre na bancada 260.
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Ftgurs 6l: VarIogranãs expèr l nen
¿als parä ouro na bancada 3SO.

Flgurà 60: Varlognames €xper I nen
tale para ouro nE bencsda 360.
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Figurä 63: Variognsmaa exp€r t rÍèn
tale para ouro nå bancada 33O.

Flgura 62r VartogråDas exper,nen
tale Pene ouno ne bancada 34o.
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Flgurå 64r Varlogrsnaê experlD€n
fal6 pare ouro na bancade 3ZO.
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Frgura 65r Vaniogranðs experlmen
tals pans ouro na bancada 31O,
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Figurä 67 t Yar. iogrårDas exper¡men
¿ais para ouno na bancada 29O.
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Flgurä 66: Varlognamas exper i men

tals para öuno na bancàda 3OO.
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Figura 68r Variogranå6 expenirnen
taiê pãra ouno nâ bancada 2gO.

Fi gura 69: Var i ogra¡Tras exper i nen
Laiê para ouno na bancada 27O.
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Figura 70! Varrogramas experlDen
Lat6 para ouro na bancads 260.



Ànal l sando-se os vartogrèma6 experllnentals pana cobre,
con6tata-se que, corn exceção do vaniograna da bancada 360 (Figura
49), a varlabtlidade dos teores de cobre aunent,a do t-opo parê a

base da .jazidã. Pode-se obsenvan, tamÉm, com exceção do
vaniograma da bancada 36O, a exisLêncla de anisoLropl a geoÍìétnica
em quase Lodos os variognamas, sendo que nos vaniognamaE das
bancadas 32O (Flguna 53) à 260 (Figuna 59) êêtå felção eeLá maÍÊ

nealçada (rnica e excluslvanenLe pela escala, EsLa constatação está
apoi åda nas planLas de isoteores de cobre por bancada (Figunas 27

a 37), nas quais pÕde-se obsenvar que a varl ação na dlreção Nf,¡ é

aproximadamenLe duas vezes a nesma varl ação na dir€ção NE. O fator
de aniso¿ropia sèná determinado no varlogramð médlo, obLido pela
conposlção dos variogràmas indivtdua¡6 das bancadas.

Nos van iogralrlas experlDenLals panê ounÕ, com exceção do

var¡ograma da bancada 360, observa-se também uma tendênc i a geral
de aurnenlo da variabilidãde dos Leores de ouro. EsLe aument,o de
variabi I idade dos Leone6 esLá associado de cerLo nrodo ao aumenLo
dos Leores de ouno, pnopriamente dtLo, dos nfvei6 superlores da

.jâzida para 06 nf veis inferiores da meÊDa, como pode ser
constataclo nas planLas de isoteoFès de ouro däs bancadas. Por
ouLro I ado, ao contránio dos var¡ognana6 parå cobre, os
vaniogramas pana ouno apresentam a tendência de apnesenLanem um

aumento de variabil idade também com distâncias crescentes. IsLo
pode ser expl icado pela existêncla de um úhico n(rcleo mtnenal izado
de ouro como observado anLen iormente. Àssin, com o disLanci amento
do núcleo mineral izado Õcorne aumênto nas diferenç as ao quadnado
enLre os Lêores e, conseqüentenent e, nã var i ab i I i dade. Nest es
variognamas, observa-se Lambém a exiêLência de anisotnopi a

geoméLrica na .jazida, a qual f ica ¡nelhor definida nos varlogratnas
dae bancadas 34O a 32O (Ftguras 62 a 64).

Os van togranâE expenlmentais por bancadas foram compostos
panã a obLenção de vaniogramäs nédios rerpresent aL i voe de todas ès

bancadas, com exceção da bancada 360, cuJoÊ vÈrfogramas tanto para
cobre como para ouro apresent, ar am-se com grandes dispersBèg e sem

corrêl ação corn os dernaÍs vaniogramas, Às nochaê dà bancada 360 por
situarem-se próxtmos à supenff cie apresenLam alLerações (oxidações
no mtnério) que acabam por lrascarar o pãdrão de dlsLI.lbulção dos
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teoree de cobne e Òuro, bèm como a vanlabl I ldade eepactal dos
nesmos. Os pontos doE variognamas experlmentàis nédtos, pana uma
dada dislåncia, foram obtidos acunu l ando-se todas as di ferenças ao
quadnado dos vaniografnas pànclals e dlvtdlndo_se pôr duas vezes o
nrlmeFo total de pareê de pontos.

Às i nformações eêtatf 6t, i cas dos dados ut i ¡ I zados na
composrção dos variogramas experimentai6 pana cobre e ouro,
encontraln-Êe nas Tabel as 2g e 30. respect lvamente,

Tabel a 29.. lnfonmações est atf sticas dos dados uti r izados na
composição de variognaDãs experfnentais para cobre.

DI

oo
30"
9O.

150"

Tabela 30¡ Infonmações estatf st rcas dos dados uti I izaclos
coÍ¡posição de variogramas experiment-ai s para ouFo.

NÚ}IERO DE DÀDOS

7 224
1.225
1 190
1193

DI

oè
3O"
9o"

150"

Os r'esu Itados da composição de va¡.iogramas êxper¡nentais para
obt-enção dos variogramas Dédioê para cobre nas bancadas BSO a 260.
encontran-se nas Tãbelas 31 a 34, nespecLivamente pana as direções
o", 3o", 90" e 15o" e os nesnos para ouro nas Taber as 3b a sg.

Às Tabel as 29 a 3g reproduzen exatamente as saf das do
pnograma RGÀrf (Kim lggg), uti l izado pana cárcuro dos vaniogranas
experimentais por bancàda e para obLenção dos vanlogramas nédicl6.
Nestas Laberas a variável DERIVA indica a difenença média entre os
valores comparados e HOHENTO(H) a diferença quadrática média entne
os valores comparados, pondenada pel as nespecLi vas diståncias de
separação (H). segundo Kin (199o), quandos os vatores de GÀllÀ(H) e
llollENTo(H) fonem aproximadamente iguais, significa que a dis¿ância

HÉDIÀ (Z)

N'J}IERO DE

o,292
o.292
o,290
o, 295

7224
1225
1 190
1 193

DÀD05

VÀR IÂNCIÀ (X2

o, 0403
o, 0403
o, 0396
o . 0405

11ÉDIÀ (ppm)

o,242
o,242
o,243
o .244

)

VÀRIÂNCIÀ(onmz )

o,0438
o,0438
o, o443
o, 0435
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uti I lzãda fol adequadè, Comparando os valores de GÀHA(H) e
IIIOIIENTO(H) nas Tabelas 31 a 38, conclul-se que todas as diÊLância6
ut,i I lzadas fonam adequadas, conf irmando o culdado na escolha das
meêm€s, conforrne aquelas eÊpeclflcadas na Tabel a 29.

Tabela 31: Dados do vaniograma médio para cobre na dlreção O"

100 a8s
200 959
300 2046
400 2016
500 7657
600 226A
700 r73a
800 1368
900 1425

1000 72.JA
1 100 a53
1200 829

N" PÀR. DER I VÀ

-.180E-O1
.7678-02

- . 1s4E-O1
-.259E-O1
-.3958-01

.4758-02

.289E-O1

. 41 4E -01

.6048-O1

.255E-O1

.544E-O1
-. 255E-O1

Tabela 32r Dados do variograma médio para cobre na direção gOo

GÀÌtÀ ( H )

.218E-O1

.301E-C)1

.360E-O1

.4248-O1

. 441E-Ol

.4378-O1

.433E-O1

.4328-O1

.423E-O1

.4418-O1

.426E-O1

.417E-Or

111 888
223 1å51
335 21.45
447 1AA2
559 1601
670 1483
7A2 L77 3
894 934

1006 705

N" PÀR. DER I VÀ

r,toüENTo(H) fi TED.
.2288-ôr
.30åE-O1
.364E-O1
.432E-O1
.4428-Ot
.4348-O1
.4348-O1
. 4 33E-O1
.4238*O1
.441E-O1
. 4278-OL
.417B-Ot

-. 19 gE-O 1

-.100E-o1
- . 247 E-OL
-.200E-o1
- .37 rÊ,-O2

.134E-O1

.506E-O1

.667E.-O7

. B38E-O1

Tabel a 33¡ Dados do vaniog¡ana médio para cobre na dineção 90"

LO7 .2
206.5
309.2
408. 1

506.8
Êoa.3
707.4
406.3
907 .7

1006. 5
1108.5
1207 . 9

GÀttÀ ( H )

50 70L
100 a45
150 557
200 603
250 456
300 418

.2378-OL

. 3488-()1

.371E-O1

. 38ÉE-O I

.37 2E-OL

.373E-O1

.3808-O1

.403E-O1

.423Ë,-Or

N" PÀR. ÐER I VÀ

üoEEñrOtE)------- ED;
.255E-O1
.354E-O1
.371E-O1
. 3g7E-O1
.3728-O1
.321E-O1
.3798-OL
. 403E-O1
.4238-OL

.2668-02 .225E-O1

.2568-01 .3658-01
- .2208-OL .492E-O1

. 550E-O I .527Ê,-Ct!

.153E-Ol .4768-O!

.5818-02 .329E-O7

GÀt{À ( H )

129.O
232.O
342.2
490.5
607.5
723. L

836.4
947.A

to59 .7

lroü ENToaHt----- H-TED .

.2328-0L

.3678-O1

.4928-O1

.527Ê-O1

.4748-O1

. 32AE-O I

55. O

104 .5
154.8
203.5
256.9
3A4 .7



Tabela 34; Dados do variognama médto pana cobre na d tneção l5O.

li N" p

111 419
223 1448
33s L632
447 1163

Tabela 35; Dados do vaniograma médlo pana ouno na dlreção O..

100 a85
200 959
300 2086
400 2016
500 1.657
600 2268
7 00 1.7 38
aoo 1388
900 L425

1000 12cA
1 100 A53
720c) a29

.2248-O1

.431E-Ol

.352E-O1

.2A3E-O1

.34gE-O1

.529E-O1

.4278-Or

.369E-O1

-.4578-02
. 1 35E-O1
.3328-02
.403E-02

-. 1688-0r
. r37E-(t7
. 36 3E-O I
.441E-O1
.581E-O1
.3418-O1
.5758-O1

-.3268-01

Tabela 36: Dados dô vaniognama médio para ouro na dlreção 30..

.373E-O1

.532E-O1

.4268-07

.369E-O1

.200E-o1

.313E-O1

.338E-O1

.43gE-O1

. 4 52E-O 1

. 521E-O1

.511E-O1

.62sE-O1

.5458-O1

.57sE-O1

.475E-O1

. 5518-O1

1Cr7

111 AA8
223 1651
335 2L45
447 1AA2
559 1601
670 14A3
742 L773
894 934

1006 705

726 ,1
250.7
379.5
488. t

. 204E-O 1

.31oE-O1

.336E-O1

.4378-O7

. 4 50E-O 1

.5208-o1

. 5 108-O I

.6248-O1

.544E-O1

.5258-O1

.475E-O1

. 5518-O1

Tabela 37¡ Dados dô varlognama tnédio pana ouno na dlreção 90.

- .9758-02
.240E.-02

- .9778-02
.2998-02
. 2A8E-O 1

. 56 3E-O 1

.7 498-0 t

.7 7 6E-O7

.7968-01

to7 .2
206.5
309.2
404.1
506.8
608 . 3
707.4
ao6. 3
907 .7

1006 . 5
1108.5
1207 .9

50
100
150
200
250
300

. 2418-O1

.3618-O1

.375E-O1

.5098-O1

. 5158-O1

.58gE-O1

.6578-O1

.662E-()1

.5608-O1

701
445
557
603
456
4LA

. 190E-O2

.2008-o1
-. 1428-Ol

. 47 8E-O7

. 102E-O1

. 198E-O1

.2408-O1

.36AE-O1

.37A8-O1

.50a8-o1

. 51sE-O1

.583E-O1

.6558-O1

.660E-O1

.5608-01

.21oE-O1

. 4 328-O1

.356E-O1

.50aE-o1

. 47 4E-O7

.3528-O1

r29.O
252.O
342.2
490.5
607. s
723. L

436.4
947.A

1059 .7

. 2098-0 1

.430E-O1

.352E-O1

.5068-O1

.4728-07

.350E-O1

55. O
104.5
154.A
203.5
256.9
304 .7



Tabela 38: Dados do varlograna médto para ouno nã dlreção lSO",

111 A19
223 7448
335 1632
447 I 163

O paråmet ro DERIVÀ, segundo Kim (1990), é úLt I pana se
identif¡cãr uma possf vel derlva dos dados, ou seJa, uma tendênci a

genal de aumento ou diminuição dos Leones com a dislåncia pat.a uma
detenminada direção. Àssim, os dados de DERIVA fonam I ang ados êlrì
função da dis¿åncla, conforme os desenhos apnesentado6 nas Flgura6
77 e 72, respect tvamentê para cobre e ÒurÕ para ver,flcar a Êua
presença nos daclos ut¡ lizados.

DIR:+ = 0: o= 50: n=On:^= rsô ñrÞ. r -

.3958-02 .376E-O1 .3798-Ot

.lAOE-OI .4taE-ol .4128-Crr

. 1AOE-O1 .3338-01 .330E-O1

.119Ë-O1 .346E-Ot .344E-O1

0;o=50;o=90iÂ=

108

Figura 71,t GrAî ico da deniva pa-
na cobFe.

726.7
250.1
379.5
484.1

Nesta figuras pode-se observar que para ambas ðs vaniáveis,
as dineções de O" e gO" apresenta¡¡ uma tendênci a geral de aumento
de teores, principalmenLe a part ir de. SOO n de diståncia. poném,
aLé esta disLância não 6e observa o mesmo comporLamento, ao
contránio, existe umè Lendênci a de se apresenLaren e6tacionários,
principalnente no caso do ouro, Como foi idenLificada a presença
da der¡va somenLe a pa¡t¡n de 5oo n de di6tância, pode-se uL¡lizar
da krigagen ondinária, fäzendo a busca de anosLnas de furo6 de
sondagem dèn¿no de um ralo máxifno igual àquela di6Låncia, pÕts
dënlrÕ deste donfnio pode-se conËiderar que os Leores de coþ¡.e e

r0;oEJ0:D-90;Â=1S0,

Figuna 72t Grâ,î ico da denivà pa-
na ouro.
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ouro apresentam-se estactonários- À dèrrva encontrada naa dtreções
O" e 30", colncide com â direção geral da dobra e com todos os
mapas de contorno das bancadas (Ftguras 27 a 4g). À llmitação
imposta pela presença da deriva em 6e trabalhaF denLro de urn ra¡o
no máximo lguat a 5OO m pèrece razoável panã as dlhensões da
Jâzida de chapada e compatf ver com a deh'tdade de funos de
sondagem (malha de IOO pon SO m na ponção cenLnal da jazida),
EntretanLo, deve-se conftrmsr Lal I lmtLe ånal leando_se crB
variograma. médios e nodel ando-os a fin de deLerntnar â arnpr itude
dos mesmos. os variognamas honrzontais médios obtidos encontram-se
nas Figuras 73 e 74, respectivamente para cobre e ouro

DtR:+ = 0; o= J0: o= 90: Ä = 150.

F i guna 73i: Var i ogra¡¡¡as hor
tais médios para cobre,

Da anå I ise dos variogramas horlzontats médios para cobre
verifica-se que na dlreção 30", o variograna representa è varl ãção
de um fenômeno aproximadamentê es¿acionárlo, enquanLo para a
direção O", dentro do campo geométrico est udado, verifica_se uma
vari ação de uÍi fenômeno èsLacionánlo. pana as outras direções não
se pode Lecer conêidenações a reêpeito da eÊtacronaridade, devido
ao pêqueno nrlmeno de distâncÍas de sepanação ut,f I izado no cálculo
desses var I ograma6, Observãndo-se o conJunto dê van iogramès
honizontèis médios para cobre, constata_se a existência de u,na
forLe anisotropia geonétri ca, dada pelaÊ ampl itudes en t orno de
4OO m pana as dinêçõês O. e 3Oo e em Lorno de 2OO tn para aÊ
direções 90" e 15O", deftnindo un faton de anisotropta georûétnia
dê aprox I mådanente dÕt6.

DIR:

3
I
ó

=0;

izon- Figur.à 74t yar togrðrrâs experimen
tais médios para ouro.

Á
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os variogramas horizonLars rnédl06 para ouro, ao contrárlo dos
mesmos pana cobne, não são de fáct I int,enpretação. pnimelro,
porque os variogranaE nas direçõe6 O" e 30' rerpresentam vari ações
de fenômenos tlpicamente não e6Lacionários e segundo, a

anisoLnopia geométrtca identlflcada pana cobre não está tão claro
nesse caso cono esLava para aquela vanlável. Àsslln, pana aJudãr a

intenpretação desses varl ognarDas recorreu-se aoa varrogramas
experimentais das bancadas (Flguras 60 a 70), nos quats pôde-se
verifican que, con exceção da bancada 360, os variogranas das
bancadas 350 a 320 apnesenLãm-se estacionánios ou próxirnos da
êsLacionaridade e que os var logramas das bancadas 3lO a 27O.
rèpnesentam var¡ ações de fenômenos não esLacionários e, finalmente
o variograma da bancada 260 volta a Ler uma cenLa estacionaridade,

Par-a melhor entender estas variações recorneu-sè aos mapas de
conLorno de isoteorers de cobre das bancadas, nos quais pode se
v"rlf tcar que exat ament-e entre as bancadas 3lO a 27O, 6itua-Êe uÍn

núcleo minenal izado em ouno, con teores superlores à méd¡a da
Jazida. Os valores encontnados nos mapas foram conf¡rmados
consultando os änqulvo6 dos dados compostos e orfginais.
vertficou-se tanbém que mu¡tos dos varores ortgrnars foram obtrdos
a parùir da aná I ise qufmica de anostnas .já compostas pon vánios
inLervalos, oË quai6 .já havian sido anal ¡ 6ados para cobre. Est-e
pnocedimenLo de amosLragem pode Larvez ùer mascarado um nl vel mals
rico en ouro dentro da Jazida.

À deriva obsenvada nos varrognao,as èxper, mentaf s e conf lrrnada
pelo 6êu gráfico, loca¡ tzada na ponção StJ da .iaztda entre as
bancadas 31O e 27O, origina-se provavelmenLe da falLa de
infonmaçËes na negião Sür, ou seja, da complementação de tnabalhos
dê pesquisa nesta règião. Àssin, tendo en vist,a a necesÊidade
práLica de obLenção de un modelo de variógraha parã 6en utiltzado
na kr igagen ordinária, recalculou-se os vaniograr¡a6 horizontais
médiÒs pêrð ouro nas bancadas 32O a 35O (Figuna 75), como suporte
à anál ise e ¡nterpnetação dos variognamas honizonLais nédios da
Figura 74.

Nos varlogramas da Ftguna 75, pode-se observar agora
claramente a exisLênc¡a de anisoLropia geonétrlca um pouco menor
que ä verificada para cobne, dada pêla arnpl it,ude nas direções Oo 6
30'em Lorno de 4OO m e aÌnpl l¿ude nas dineções gO" e 1EO. em torno



de 25O n. Estas lnformações podem 6er tran6fenidas pana os
vãri ograDas horlzontais rnédios de todas a6 bancadas para a

obtenção de um nodelo úntco para descrever ð variabl¡rdade
eBpac 1a I de ouno.

NesLe ponto cabe ressaltan a imporLåncl a da curdadosa anál ise
de dados por meio do cálculo das esLaLi sticas, mapas de contonno e
variogramas expen lmenLals por bancadas, pola num procedtmento
auLomático pon meio de um pnognãma de coÍiputação mulLas das
feições descriLas Leriam 6ido nascaradas e, pontanLo, não
1dènttficådås, prêJudi cando o conhectí¡ento da Jêzlda.

DIR:+ = 0; o= J0; o= 90: Á = 1S0.

Figura 25: Variogranas horizon¿als Íédios
para ouro nas bancadae 35O a 32O,

Corn nel ação aos var¡ogramas verticai6, devido ao grande
número de funos de sondagem dentno da área de inLer-esse,
decidiu-se calcura¡ um único van iograma verLicat médio para cada
variáver. Às informações est atl sLicas dos dados uti I izados no
cá lculo dos vaniogranas venticais médios para cobre e ouro,
encontran-se na Tabel a 89.
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Tabela 39: Infonmações estatf sLicas dos dados uti I ¡zados no
cálculo dos var¡ogranas venticais nédio6 para. cobre e ouno.

1300

1 300
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Os dados dos varlogramas vertlcafe médlos esLão nepnoduzldos
nas Tabelas 40 e 41, respecttvamênte para cobre e ouro.

Tabela 40r Dados do vaniograma vertical médio pana cobne.

10
20
30
4(l
50
60
70
80
90

100

7757 .125E+OO . 154E-O11025 . 170E+oo .2598_01
491 . 1948+OO .3218-Or739 . 2158+OO .3A28_()1
626 .2388+OO .462Ë,_A1.
497 .243E+OO .477E'-öL
361 .247E.+OO .51zE-Ol
236 ^ 2398+OO .518E-O1
127 .2248+OO . SO3E-OI

Tebela 41: Dados dô vaniognama ver-tical médio para ouno.

47 .1958+OO .387E-O1

10
20
30
40
50
60
70
ao
90

100

rL57 .113E+OO .1418-01
1.J25 .161E+OO .2668-0l
491 .184E+OO .927E.-O!
759 .193E+C)O .349E_O1
626 .202E+OO .369E_O1
491 .205E+OO .3968-01
361 .2038+OO .401E-O1
236 . 1978+OO .4OSE-Ol
L27 .2018+OO -4228-01

. l54E-O1

.2598-O1

. 3218-Or

.3428-07

.4628-O1

.477Ë,-ö7

. 51ZE-O1

.514E-O1

.503E-O1

. 3878-Ol

Inici almenLe foram anal isados os gnáficos da deriva, Figuras
76 e 77, respect ¡ v arnente para cobne e ouro, a f¡m de constaLar a
possf vel existência de una deriva no sentido vertical, tal como
vertflcado nÕ sen¿tdo horlzonLal pâra ouro.

Est,es gnáf icos mostran para ämbas as vaniáveis uma tendênci a
genal de aumento de teones no senlldo venLical até SO m. À pantlr
desLa disLânciê verifica-se que no caao do côbne há ãinda urû
pequeno aunento com t_endêncl ä a estabi I lza¡_Êe, mas dininuindo a
partir de 80 ã¿é IOO m de profundidade. enquanto para ouro
venifica-se conpleta est abi I ização aLé a profundidadè ana¡ Ísada,
Para o caso do cobre fica difrcir afirmar a exisLência de denrva,
pois a tendênci a de aumento não é contf nua; enLretanLo pana ouro,
pode-se afirmar categonicamente que não existe deriva, pois a

47 .1958+OO .4LZE-OI

10.o
20.o
30. o
40. o
50. o
60. o
70.o
ao. o
90. o

100.o

.1418-O1

.266E-O1

. 3278-0 1

. :J4 gE-O 1

.36gE-O1

.396E-O1

.4018-O1

.405E-O1

. 422Ê,-Ot

.4t28-O1

10.o
20.o
30.o
40.o
50. o
60. o
70.o
ao. o
90. o

100. o



estabi I izêção a parLin de 50 m de profundidade é completa.

É0,

$0,
0,

0,

Figura 76: Gráfico da del.iva ver F¡gura 77t Grâflco da dertva
Lical pana cobne. tlcal par-a ouro.

Os varlogranas vent¡cais médios assim obt tdos esLão
apresenLados nas Figuras 78 e 7g, pana cobre e ouro,
respect i v arnent.e . Nest.as f iguräs ¡rocle- se otrser.var cl aramente que oê
var i ognamas vent i ca i s representam van i ações de fenômenos
eslacionários corrì Lendênci a a e6tabi I izar-se a pântir de go m pana
cobre e em torno de 1OO m parâ ouno.

EO,

>'o,

$0,
0,

0,

0.
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Figurà 78: Var lograna vertical
médio para cobne.

QuanLo à deriva, conclui-se que não é um esL imador nobusto da
estäcionanldade cono é o variograna, pois quando há denivâ
idenLiîicada no variograma (Figura 74) esLa se confrrma também no
gnáfico da deniva (Figura 7I) , enquant,o a recf pnoca não é

ven

H (rn)

Figura 79r VarIognaD)a vertical
médio pärâ ouno.



verdadelra (vlde FlguraE 73 e 7L),
Os variogramas r¡édi06 honizontai6 e vert¡caiÊ podem ser

finalmente model ados pelo aJus¿e de uma equação maüelnáLlca que
descreva a vanlabi I idade espaclal em funçäo da distânc¡a e
or I ent ação .

Dentre os nodelos teór i cos disponfveis foi escolhido o modèlo
esférico (Figuna 5À), que deve melhon 6e ajust,an Êo€ dados
obtidos. O ajusLe de model06 Leóricos ðos vanlograinãB
experlmenLats fot fêlto lnLerat lvarnente pon tentat lva e e¡-ro,
inLnoduzindo-sê os panåneLros na equação (éfelto peplta. varlância
â pnlorl e ampl tLude) e verlflcando-ee vlsualnente a neeposLa
obLidè com nel ação aos ponLos experimenLâ¡6. Se o aJusLe fol
6atisfatório o nodelo é adoLado, caso contnário o procedimento é
nepet ido até que o modelÒ ajusLado se.ja cons idenado sål¡sfatório.
Os nodelos de vaniognamaÊ teórt cos asslfn encontrados foran
desenhados Juntamente com os nespectlvoê pontos êxperlmentals e
enconLram-se repnesentados nos gráficos da6 Figuras gO e g1 ,

DIR:+= 0; o=J0; E=90:Â =1SO; x = !€R, DfR:

1t4

Figura 80¡ Ìfodelos de vaniogna-
mas Leér ¡ coa pana cobre.

Os parânetros dos nodelos Leór icos aJus¿ados, encontnarn_se
I I stadÕs na Tabela 42.

Para f ins de estimação de teores atrar¡ás da kn lgagem foram
util izados os modeìos das equações (46) e (47) r pana cobne e ouno,
respect i vamente.

0;o-J0:o=90:¿=150ix=

3
I
ó

Figura 81 : llodelos dê variogna-
mas Leór i cos pana ouro.



f 
t,n, = o,o15 + o,o27 

[r,s<i,znror-o,s<i,zasor"]

I r(h) = o,o42 p,z h ) 45orn

{ 
rrn, = o,olo + o,o33[1 ,5(h/rtoo)-o,s(h/4oo)"f v, nr=noo^ 

rnn
I rlt,l = O,O43 p/ h ) 4OOrn

Tabela 42: Panânetros dos modelos teónl cos de variogramas.

VAR I.AVEL

COBRE

Às ampl ¡Ludes obtidas pana os dois casoê fonãÛl lnferlores à
provável dertva, delecLada a pantir de 5Oôn, para oê têoreÊ de
ouro. PonLanto, os modelos obtidos são penfêi tanente vát idos para
esLimação através da kr igagem I imiLando as amostra6 êté a
ampl iLude ou, n0 máximo, eDì casos excepcionais (blocos na bonda da
ánea de intenesse) até 5OOm.

Para compensar os efe¡ùos dã anisotnopia geonétr ica exisLenLe
para ambos os casos, introduz-se as razões de ãnisotropi a
geonétni ca horizont,al e venLical para correção das diståncias de
acordo com a dlreção de anlsotropià, Às razões de anisoLropi ã
obLidas para o caso em esLudo estão apresenLadas na Tabela 43.

Tabela 43: Razões de anisotropia horizont a¡ e vertlcal.

OURO o, O1O ppm2

EFE¡TO PEP

o, o1s x2

p,z h(= 4 SOrn
(46)
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o,o42 'Ê

o, o43 2
pPür

O" ¡ 4SOm
90":2OOm
VER ¡ 1OO¡n

O" :4OOm
90" r 2som
VER ¡ l OOm

VÀR I ÃVEL

COBRE
ouR0

HOR I ZONTÀL

2,25
1,60

VERT J CÀL

4,50
4,OO
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O cálculo de disLâncfa cot.rigfda da anlEotropl a, entre uÌt
ponto de cootdenadas (*r,yi,=,) è urn ponto do bloco de coordenadas
(x,y,z), para ser lnt-roduz.ida nas equações do vanlÒgrama é fef to
pela equação (48). válida para o caso em estudo, pof s a direção de
ãnisotnopia horizonLal é O"

honlzontal.

i,'= 
[<*-*)z 

+ Khz(y,-y)' * Kut(=-Ð"]1/2

onde: Kh e Kv são, respecLlvamênte, as nazões de
hor izonta I e ventlcal -

Àgora ten-sê Lodos oê elementos para os trabalhos de
aval i ação de reservas pel a krigagem, ben coÌûo pèlo leD e
ponderaçäo e6pactal, pana comparação de seus nesulLados, obJetivo
pnincipâl deste esLudo,

e a vent i ca I a 90" do pl ano

( 4A)

anlsoLnopla
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7 ÀVÀLIÀçÃO DÀS ÀLTERÀçõES PROPOSTÀS NOS I{ÉTODOS CO¡{PUTÀCIOilÀIS

Ànteg de se proceder ao cálculo dé reservåß por üétodoa
computåcl.,nata e co¡nparar Êeus resultados, deve-Ee ent,e' av'lran
ae alter4õea pnopoatã8, prtnclpalmenLe quanLo à eproxlm4ão pena
avsl lêção de blocos, por !ûero de u¡na aérre de est l'4õea pontuets
reðl izadas em sub-blocos, cuJos result adoa são então compoÊLoa
pena a unldade orlgtnâ|. Se eeta aproxlm4ão for vállda, entåo oa
¡¡éLodos podem ser comparadoe entre al, cujoE resulLadoE deverão
apontar o nelhor delee para o caso en estudo.

7.1 Àvâl tação da krlgageq pana eettoação de blocoa

Penã o caso da krlgagen s va¡ ldade de propoßLa pare eattrnação
do teor rnédio do broco con'o r'édra do6 L€ore. doa 

'ub-blocos e'tá
tnpl lctta no próprto Étodo, cono fot denonalrado por I saacke &
Srlvastavs (1949, Ég. g27 -ggo) . Confonue esÊes ãuLores e Édt a do
bloco é igua¡ à nédla das €Et inattvee pontuala noe eub_btocos, e,
por lsso, I médta doe coeflclenLes de knlgâgene pontuals são oa
próprloa coef rcrent-es da knigegen de broco. Eeta consLat4ão estå
Leoricabente enbaeada no teorema de co'blnsão das eÉtlüet ¡va6 de
krigagèn (Journel E Hu¡JbregtÊ, lg79, págs. 32f_322). Segundo est e
teorena, e krlgegen global da médl ð é iguat á comblnação daÊ
krlgEgenE pÕntua f s.

Embora a conpoBtção de aval læõeE pontual6 pera obtenção de
aval I ação global tenh6 stdo provada vátlde, é necegsárlo provan a
coDposlção de variånclàs parctaia para a varlâncla globat, de
aco¡do con o desenvolvImento apnesenLado no f tem 5.3, pole o que
6e qu€r va¡ ¡dan é justaoente a co.posição de vanrâncias, que ãrnda
não foi tratada na l tte¡a¿ura, e constrtur una con¿riburção desLe
trabalho.

Para vål tdâr â propoeta epreeentada, fot escolhrds a krrgågeù
ordinárla, que Euponts a åvâl tæão do btoco cotþo conposlção da¡
eval lsçËeÊ pontuais, AsslD, ceao a cornpoElção de ver¡ânclaE venh6
a aer denonsLnada vál¡de, entåo elB pode Eer tegtada ell ou¿ro8
DéLodos em estudo.

Pa¡-a ¡ lustrer a dernonstnação, ut tt lzou-6è o bloco tAA6 da
Jaz¡da, cuJo canto lnferior esquerdo está local lzado no ponto de
coordenadee (1650,-2so,3lo). panå ea6e bloco fonam Eelecronadas
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orto amostråê de furos vrzrnhoa pnóxrDos en rèt ãção ao centno do
bloco (r7oo,-2oo,315), cuJoe dados encontnam-ee I l6tðdos ne Tabela
44.

Tabel a 44: Coordenadas e teor de cobne de olt,o ãrDoEt_råB de furos
vlz¡nho6 ao bloco 1886.

1800
1700
1700
lgoo
l AOO
t7 00
LTQO
lAOO

Para f ins de aval iação do broco, fonan adotados 16 sub-brocoe
lgua I mente di etr i buf dos no I nt erlor daquele, resu ltando eût
sub-blocoe de 25 X 25 X lom. Isto stgntfica que a eatthação
pontual felta no cèn¿ro do sub-bloco é várrda no seu doüf nro
(volune equlvelenùe a 625O nt).

Para enconLrar 06 ponderådoreB da krtgagela tanLo para
aval iações pontuãis em sub-btocoÊ coÍlo Fara o bloco, organlza_re
u.¡ sisLema de equaçõeB de krtgàgen (equções 49). Como aE snostrða
são aa tDestnès pars ambog oE nétodos, então a maLntz daa
se!¡¡variâncias entre todos os pares de ahostrås é e meaülã. À
diferença neslde no veLo¡ das semlvanlânclss, que é calculðde para
cada sub-bloco no cago da apnoxlnração pon avel lèçËeE pontuale e
igual ao vetor médio ent-re amoetras e todos os sub_blocos, no cago

- 100
- 150
-250
-2o0
-roo
- 150
-250
-200

325
325
325
325
315
3t5
315
315

o, o98
o, 046
o, o83
o, tt2
o, 066
o,321
o,635

da propoeta ortglnâl do método.

o,520

t4t,77
50, 99
50, 99

1OO,50
14t,42
50, oo
50, oo

100, oo

. o150
. o2BO

-o402
. 0336

. o190
, o2a6

. 0403

, 0339

1

.ozao .0402

.0150.0336

.0336 .O150

.o2ao.ozao

.o2a6 .0403

.o190 .0339

.0339.0190

.o2a6 .o2a6
11

.0336 .0190 .0286 .0403 .0339 I

.0280 .o2e6 .0190 .0339 .0286 I

.o2ao .0403 .0339 .0190 .0286 1

.0150 .0339 .0286 .0286 .0190 I

.0339 .0150 ,0280 .0402 ,0336 I

.o2a6 .o2go .0150 .0336 .O2AO I

.0246 .0402 .0336 .0150 .O2gO 1

.0190 .0336 .0280 .0280 .0150 I
111110

(49)

T,

7"
Ti
T.
rè
r6
7"
re
1



Pela apnoxiDaçËo propoate resolve-se o sls¿eme de êquæõee de
krlgagem LanLae vezeø quanùoE fone¡n os sub-blocos. Como no cåso en
est udo fot flxado en 16, resolve-se 16 vezea o sl B¿ema,

aub6tftuindo-ae a ceda v€z o veton daa €enlvanlAnclaa (À., t=1,81
enLne eE amostraE e o ponto a aen esÈtrnâdo (centro do sub-bloco).
Essee veLores cã¡ cu I sdos para oa sub-bl ocoe do bloco 1446,
encontrah-Eê nepnoduztdos na Tabel a 45.

Resolvendo-ee o alst,ema pana cada sub-bloco, obtén-se oa
coeficientes, os quais encontram-ae I lst-ados, Juntament€ com o
mulLipl icador de Lagnange (p), ne Tebel a 46.

Tabela 45; VeLore,s dag senlvarlânclàd ent-ne as amostnag e oa
sub-b I ocos .

1 .0398 .0322
2 .0376 .O2A2
3 .034e .O241
4 .0319 .0208
5 .0395 .0320
6 .0370 .0279
7 .0340 .o235
a .0308 .0199
I .O391 .0320

10 .0365 .0279
11 .0332 .0235
72 .0297 .0199
13 .0389 .0322
74 .0361 .0282
15 .0326 ,O24L
r6 ,o2aa .0208

rr
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T2 rs
.o20s .0294 .0397
.o241 .O27A .O374
.0242 .o279 .0346
.0322 .0294 . O316
.0199 .O274 . 0393
.0235 .0259 .036A
,0279 .0259 .O337
.0320 .0274 . 0303
.o199 .0263 .0390
.0235 .0241. .0363
.0279 .O24r .0329
.0320 .0263 .0292
.0208 .o251 .0387
.0241 .0223 .O35A
.0242 .0223 .0323
,0322 .0251 .0283

r.

Àpl icando-6e oa coeficientes encontrâdoa para cãda sub-bloco
(Tabela 46) aoa teoree de cobre dEÉ reËpect,tvse alrostras (Tâbel ä

44), obt-ém-ae oa teones de cobne eetl¡oadoe parå cãda 6ub-bloco,
ben cono as vãr¡ånciaE, confor¡¡e €ncontraD-Ée apresentados na
Tabel a 47.

Calcul ando-ge a médle do6 tèones (equação 36) e a vanlâncla
dentno dos eub-blocoE (médla das vsnlânclas) e 6 vantânclå ent,ne
os sub-blocos, obtén-ee:

llÉDIA DOS TEORES = 0,394 a
VÀRIÂNCIÀ DENTRO DOS SUB-BLOCOS = O,Og9ê f

r8 rê
. 031A
.o276
.0232
,o192
. o316
.o273
.0226
.ot7B
.0316
.o273
.0226
.o77A
. 031A
.o276
.4232
.ot92

r2

.0192 .O2A9

.0232 .O272

.0276 .0272

.0318 .O2A9

.0178 .0272

.0226 ,0252

.o273 .0252

.0316 .O272

.o178 .0257

.0226 .0232

.0273 .0232
,0316 .0257
.0192 .0243
.0232 .O2tt
,0276 ,Oztt
.03rg .0243

ra
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vÀR¡ÂNCtÀ ENTBE os SUB-BLOcos = O,Oo52 t',
somando-s€ as duâs varrânclas peta rer dè propag4ão de varlâncr86
(equação 37), reeutt,a:

VÀRIÂNCIÀ ÀSsoc¡ÀDÀ À I.IÊD¡À = o,oaso t'
Tabela 46t Coefictentes daa equaçËes de krlgagem pans os
6ub-b I ocos .

1-.0156
2 - .0466
3 -.0589
4 -.043A
5 -.0208
6 -,0510
7 -.OÈt3
I - . O.¡24
I -.0225

10 -.0507
t r -, 0565
12 -.0313
13 -.0206
14 -.0457
15 -.0447
16 -.OO9g

.0563 .2407

.7394 .1938

.2268 .tt2t

.2616 .O479

.0338 .175S

.1125 .1643
,1982 .oa26
,1974 .O2rÈ
.0096 .7507
.0806 .1329
.t622 .0511
,1605 -,oo3a

-.0149 .1670
,0454 .toL2
.t208 ,0193
,1532 -.026A

-.0345 -.OO77
.oo16 -,0269
.oo35 -.O2SO

-.0302 -.oo7g
-.oo45 -.or25

.0390 -,0296

.0403 -.0276
-.oo12 -.0117

.0363 -.o132

.o83r -.0282

.oa32 -.0192.0353 .Ol06

.0849 -.0096

.727' -.0235

.1251 -.oo3a

.o7È9 .0576

Tabel a 47: Teores e varlânctas pare os eub_blocos, celculados de
ecot.do com ðe equ4tes (4O) e (41).

.to74
,2441
.4226
.6427
.0767
.2t6A
.4072
.7059
.o492
. t789
.3649
.6646
. 0265
.13tt
.2966
,5211

,626L
.3932
.2L89
. 0996
.64€1
.3773
.1a92
. 0653
.659a
.3400
.151A
.0967
.5430
.287A
. to73
. o154

Bub-b ¡ oco

.0273 .OOO9

.1016 .OOOA

.1029 .OOO9

.0300 .oorr

.0635 .oool

.1707 .oool

.1714 .oool

.0655 .ooo2

. 1302 -.ooo2

.2635 -.ooo4
,2627 -.OOO4
.7274 -.OOO3
.2237 .oooo
.3825 -. OOOS
.3794 -.0006
.2t24 -.0006

I
2
3
4
5
6
7
a
I

10
1t
12
13
t4
15
16

teor (l)
o,4629
o,3971
o,3407
o, 2930
o,5073
o,4742
o, 3526
o,3079
o,5164
o,4275
o,3643
o, 3115
o,4e97
o,11386
o,3772

varlâncl a (12 )
o, 0578
o,o545
o,0442
o,o2a7
o , 0461
o, 0503
o,o{10
o,0221
o, 0409
o, 0455
o, 0382
o,o2t2
o, 0443
o, orloo
o, 0357
o,0263o,303A
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Estee eão os neeultados obtldos da aproxlnação pnoposta parå
aval lação de teon e vertâncle e¡n blocoe, petå Êuå aubdlvlsão en
eub-blocos homogêneoe. pana val lder a 6pnoxlmeção proposLa,
devè-6e comparar fo¡mal¡¡ente os reeultadoe obttdoe con aquerere da
knlgagen ordtnárra de bloco conv€nctona¡. psra rEso foraù
utl I lzadoe o ùresmo bloco e conJunto de dadoe, msntendo_se tanbém
ðs ne6naê condiçõe8 påna e discnetlzsção do bloco.

Para cálculo do t-eor médlo e vsriâncla de kntgagem, segundo a
betodo¡ogt a convenclonal, }á neceseldade de resolver o Êlstene de
equações I tneanes (49) uma únlcs vez, Eubs¿ltulndo-Ee o vètor à
dlrelts do stsùes¡e pero vet-on nédlo dae senrvarrâncraa, carculado
enLne todaa as arnostras e todoE oÊ pontoe de dracnetrzação do
bloco. EaLe vetor nédio é a médta doe vetorea pàra os sub-brocos
da Tabela 45. calculando-ae a médra, eremento a eremento, obtém-se
o vetor médlo co¡ro apresentado na Tabel a 4g,

Tabel a 48¡ vetor Édlo das Eenrvariâncl€B entn. èodaa aB anogùnas
e t,odoe oa pontos de discnet ização do bloco,

Resolvendo-ee o slstema de equaçõee (4g) con o veLon médto
daa Ee¡nIvErlânc¡as da TabeIa 4A, obté¡n-ge os pond.nådores da
krlgageur ordlnárta de bloco convenclonal (Tabel6 49).

Tabela 49: Coefl clente6 da krtgagem ordinárta de bloco.

t,
.0350 . 0261 .O26t

r2 Ts

-.o3a9 .1215

r.
.0261

SubsLltulndo-Ée êsses coeftclentes naa equaçõeg (25) e
obtén-ee o teon Dédlo € aa vartânciaÉ de krtgãgem
in¿enpol eção para o bloco:

TEOR ltÉDto KRIGÀDO = 0,994 N

vÀRtÂNCIÀ DE KRIcÀGElt = 0,0026 *
VÀRIÂNCIÀ ÀSSOC¡ÀDÀ À ttÉDIÀ = O,O45O t'

T6

.0347

y6

.1019

. o251

7"

.0416 -.O113

. 0251

Ts

. 0253

.3160 .2996 . L697 . oool

(27) |
edè
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Os teones rûédloB € es vartânclas assocl adas á Édla por ambos
06 Détodoa foram exatsrr¡ent,e lguars pÊra o btoco lg86, o qu€ ertr
esperado para å rDédt a, conforme fora denonEtrado nã I lte¡-âtuna
consurtada. o resurtsdo obt,rdo påra as varrâncras permrte varrdar
a netodologl e propoata pana avallção de blocoa, por ü¡elo de suB
aubdlvlsão err eub-blocos homogÊneoe .

É lmportante reesattar que a vanlâncla de tn¿erpolação
calcu¡ada para o bloco pela ept lcaçNo doe coef lclent_ee de krtgagem
de bloco á exatamente aquêlå aproxtmação mostrada no ften 5.g eü
que à v€rrância do bloco era carcurada como üédrå daa varlâncias
dos sub-brocoe (Tabela 2), quåndo eetee ersb de'enbtnadae en
relação à ¡¡ádla do bloco. É JuetamenLe negte aspecLo que a
vãr¡âncla pnopogts ten rest sf gnlf tcaçlto flalcå, pota enbona o
sub-bloco Lenha um de'erntnado teon, o que lntenesÉa para flnd de
tratamento do rnlnénlo é o teor nédlo do bloco låvredo que vel 6êr
envl ado à uatna de beneflcl anento e, .juEtaDent€ por is6o, avarlâncla deve se¡ calculada eu rel4ão eo teon Édto do bloco.
Àlém dtsso, prova-ae a val tdade da equ4ão (32) para coDpostção de
vanlânclå6 coBo soma daÞ vàrlâncias dentro dos Eub_blocoe e entre
os eub-b I ocoe -

Quanto à vartâncta de knlgage!û, verlflcou_Ée que ela fol be'
üenÒr (O-,OO26X2) que squëls encontrade peta netodotogt å propoetÐ(o,o45ot'). consrderando gue q variâncta dos teoree do subconJunto
escolhtdo ó rguat a o,o55 Nt. conetats-se què å vårrâncta de
krigegem flcou multo aquéro desEe valon que aenta o náxlmo,
enquanto a vêrrância carcurede pera meLodorogr e ãproxrr¡ou-ee ûurto
desse valon, reforçando a ldéla que este nede a dlBpènaão local
dos dãdo6, atén da conflgunação dos dados ern t,onno do ponüo ou
bloco e6¿ I r¡ådo.

Como conseqüência deeta val ldção, há a opção de se resolven
uDð únlcs vez o slstena de equações de krlgagen pana oterção daa
estlnãtivås de teon
PnopoÊLa neste trabalho, Trata-ee de ume opçgo, pota, aegundo
Reroacre (1991), se o teupo de compuLação não fon problena, a
apnoxinação pon evål i açõeð ponLuais en aub_blocoB € cot¡poBição de
seue result,ados é pneferfvel pola Êpre6ent-a a vantagero de fornecer
os valores no6 Fub-b¡ocoÊ que podenão 6er utt I lzados pena, por
exemplo, conetrução de p¡ants6 de tsoteore' de Jeztda, que Ëertam

e varlåncie de lnLerpot4ão confonne a



msla pnêclÈåa que aque¡ aã obt ldaa. pon conJunùoa de pontoÊ
centradoE noe blocoe com lnfonmaçõèa de teoreE nédloa.

Como o método da pondenação eepaclal pãna avel t4ão de blocos
tern muiL€ senelhançe cor0 6 krlgage!¡, deve-6e verlflcar a€ E

apl tcação de uh (¡ntco vetor Dédlo, das dtstâncl EÉ entre aE
arûostree e todos oe sub-blocos, gers os fneBüoa neeultados pans
teon e varlâncla cono o6l obtldoe para a krtgagen,

7.2 Àná I tBe do ¡néLodo da ponderação espaclal Dar.e aval tæão de
b I ocos

Tendo em vleta os nesult ados obtldoe no f teu ant-erton,
deve-ae analtsar a posslbr I rdade de uLl I ização de um únrco veLor
des disLåncias nédl as e resolvendo-6e uma {¡nlca vêz o ar6Lema de
equaç6es da pondereção eBpåclat. para t6so toDou-ae co¡no exenpto o
¡¡esmo bloco 1886, ben como BÊ otto anost,r66 dé furoe vtzlnho6
rel sc lÖnsdas na Tabel e 44.

Pelo néLodo da ponderqão eepaclãl pðra aval lsçgo de blocoa
(f ten 5.3), resolve-se o slster¡a de equações (SO), 16 vszeË,
aubst ituindo-se å ceda vez o veLor dea dlstånclaE en¿re a èmoêtra
e o ponto do sub-bloco.

t23

o 111.A
111.A O

140.3 100.o
100.o 111.A

10. o 112. 3

L12.3 10. o
1€O.6 100.5
100.5 112.3

14O.3 100.o 10.o 112.3 1AO.6 100.5
too.o 111.8 r12.3 10.o 100,5 112.3

o I 11 . A 1AO.6 tOO.5 10. O 112.3
111.8
19o.6 100.6

À resolução do stsLema de equ4ões da ponder4ão eÉpaclal
nequen uma pnovldêncl ã antes de sua resoluçEo por algonltmoa
convenclonsls, pol6 apresents zeroé en sua dtagonel prlnclpal.
Pana contornsF esae problena pode-ee ou pernut-ar a6 llnhEE do
Êistema de Lal nodo que apóB èsta openação € dlågonal pnlnctpat

100,5 112.3 111.A
10.o 112,3 1AO.3 rOO.O

LLz,3 10.o 100.0 111.8 111.8 0

o 100.6 112,3 1L2,3 10,O
o 111 . A 1AO. 3 100. O

o 100.0 111.8

I
1

I
I
I
I
I
1

o

o 111.8

(50

fo,
la

l.:ldla
lo"
la
lo" l

F]
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flque I tvre de zeroB. ou multtpltcðr årr¡bos os tedoE do sl8temo
pela maürtz transposLa das dlrtânclaB. Est,a ú¡tlma eolrção fol
propo6tå por Hardy (1945) e adotsde por ye¡namoto (19A6) pan8
solução de equ4ðes multtquádrtcae, quando a conaLanLe €ns lgusl I
zeno .

Continuando a anål lee, calculou-se oa vetones das dlatânctaE
entre ae amoeLnae e oË aub-blocoa, pare o bloco 19A6, que
enconLnar¡-ee I lstadoe nå Täbela SO.

Tabe I a 50r
eub-b I ocos .

! t94.7
2 777.9
3 163.3
4 151 .4
5 177.9
6 159. 4
7 r42.9
a 729. t
9 163.3

ro t42.9
11 124 .2
72 108.O
13 151-4
t4 t29.1
15 10A. O
16 A9.O

Vetores das dlatåncl a6 enLre ss amoeLnas e

ct_ctdd_dda-23a-a-.r-?--r
95.7 40.A 142.9 194.5 95.2 39.5 142.573.6 54.O 13A.4 L77,7 72.9 53.O t3a.t54.O 73.6 138.4 163.O 53.O 72.9 13A.140.a 95.7 t42,9 151 .O 39.5 95 ,2 142.589.O 20.3 119.O r77,7 aa.4 ç.7 11A.664.5 40.S 113.6 159.1 63.7 39.5 trg.240.8 64.5 113.6 t42.6 39.5 63.7 t13.220.3 89.O 119.O tzg.7 17.7 AA.4 118.6a9.o 20.3 95.7 163.O A8.4 77.7 95.2
64 . s 40. g a9. o t42 .â 63.7 39. 5 AS.440,8 64.5 e9.o 123.7 39. s 63.7 88.420.3 89.O 95.7 rO7.â 17.7 A€.4 95.295-7 40.8 73.6 15t.O 95.2 39.5 72.973.6 54.O 64.5 tzg.7 72.9 53.O 63.754.O 73.6 64.s to7.5 53.O 72.9 63.7

Subetltulndo-ae oa vetoreg no ElBterDa de equaçðee (SO),
obtém-se os coeficientee da ponderação eepacl al para oa
sub-blocoe, rel aclonados na Tabel a 51 .

Àpl icando-êe oa coefictentes da pondenção eapactel neÊ
equaçõee (34) e (35), ¿eD-Be, por eub-bloco, oE t,eorea médlos e a
varlânclE d€ rnLerpoleção, què encontran-se I rÉLådos na Tabel g s2.

Con os dadoe da Tåbela 52 pode-ee calculår å nédt a dos üeoree
(equeção 36) e dàs vaniåncras (vanlâncla dentro doa Eub-blocoa) e
con a nédia dos teonea aëslD d€termlnade a vãnlâncla entre oa
eub-blocos, como segue:

l{ÉDIÀ ÞOS TEûRES = 0,325 r
VÀRrÂilC¡À DENTRO DOS SUB-BLOCOS = O,OSt6 f
VÀRIÂNCIÀ ENTRE OS SUB-BLOCOS = O,OOgt f ,

40.9 95.7 73.É A8.4 39.5 9á.2 72.9
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somando-Ee aa duaa vêrtânctaa (equsção 37),pela lel de pnopagação
de var lånc I as, nesulta:

VÀRIANCIÀ ÀSSOCIÀDÀ À t{ÊDtÀ = O,O547 *

Tabel s 51 : coeftc ¡entes da ponderação eepacral pana oe eub-blocoe,

6Ub !.r. w- r4r^ t _ ti,_ tr - !r_ r,, ----Ï--

1 -.021A .LL26
2 -.0245 .19At
3 -.0238 .2875
4 - .Otzt .35a1
5 -.0152 .0582
6 -.0246 .1622
7 -.O2A3 .2649
a - .0226 .3174
9 -.0166 .0236

10 -.0231 .t237
11 -.O199 .2222
12 -.OO41 .2707
13 -.0268 .0102
t4 -.o220 .oa41
l5 -.oo13 . 1614
16 .0416 .2199

l 2 g a ''E -.t '? -o

.3560 - -o52t -.oo27

.27A4 -.0520 -.OO30

. taa4 -. 0530 -_ooo2

.1059 -.0601 .0131

.3104 -.0266 .OO2s

.2540 -.01{7 -.OO13

.1523 -.O13t -.OO22

.0529 -.0239 .OO2r

.2755 .O3A7 .OO31

.2177 .0516 .OO33

.L173 .0483 .O109

.0220 .0272 .O27A

.2520 .14r3 -.OOt9

.1692 .1{55 .OO83

.0833 .1304 .0361

.o139 .O915 .0886

Tabel a 52: Teores e vartâncis6 parå os sub-btocos, cålcutados de
acordo con aa equaçõee (34) e (35).

.1569

.259A

.3756

.47A2

.o977

.2317

.3832

.5762

. 0645

.7925

.3398

.5248

. o529

.1d36

.247 r

.3376

.4766

.3669

.2504

. 1505

.5698

.3729

.2221
. 09{5
.5345
.3360
.1865
. 0630
.37 tt
.255A
.1431
. 0565

Eub-b I oco

-.0254 22.OÊ
-.0236 t7.At
-.0248 t7 -61
-.0336 20.65
.oo12 3.9r
.0199 1.611
.o2t2 1.A9
. oo35 .t.34
.0767 -4.3S
.0943 -7.54
.0948 -8.14
.0646 -6.46
.20t2 -2.48
.2155 -9.42
.2000 -12.13
.1503 -11.3â

I
2
3
4
5
6
7
a
I

10
11
t2
13
14
t5
!6

teor (X)

o,3664
o,3279
o,2472
o,2497
o, 41A6
O,3r159
o,2955
o, 2610
o,4268
o,3538
o,3o1o
4,262t
o.39t7
o,3532
o, 30s4

Este6 Eerlam os nesuttados pelo méLodo da ponderação espaclðl
Pana aval lÊção de blocoe- l{o deËenvolvlD€nto deete nétodo não foi
evenLade s poaalbi I fdade dê utl I lzação do vet,or rêdf o dae

van ¡ânc I a <X2 )

o, 069r
o, 0623
o, o51 5
o, o391
o, 0669
o, 0616
o, 0486
o, o30a
o, 0630
o, 0590
o,o47o
o, 0298
o, 0593
o, o545
o,0467
o, 0363o,2538
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dtstånclaÊ entre àa amoËtres e todoB oa pontoã de dlscretlzåção
porque lDaglneva-ae qu€ não tinhe o besmo algnlficado ffstco do
vetor das aemt var ¡ånct aa médtaE.

Àgors fol calculado o ve¿or nédlo dag dtatânclas, pånå
venlficãF expenlnenLalmenLe a val ldade de utrltz4ão de uD únrco
vêLor médto, que almpllftcarla nulto o Dá¿odo proposto.

O vet,or nédto da6 dlstânclee, calculado e pärt ln dos dados de
Tabela 50, encontna-se neproduztdo na Tebela 53.

Tabela 53: Vet-or médto dss dlstânctas entre
sub-b I ocos .

Subst ltulndo-se o veton médto no slE¿èna de equ4ões (SO),
obtóm-ee oa ponderadoreB I l6¿ado8 na Tabet a 54.

144.5

Tabe I a 54 ¡ Pondenadoree ca t cu t ados coü
di6tånciaa.

59.8
o

s9.8

- . o153

Os coeficientes asglrn calculedoB e 6ubstltufdoe nae equaçõee(34) e (35) parã cálculo da ¡oédla e vanlâncla de tnterpotação,
pana aval I ações pon¿uaiE, resultaram¡

TEOR ltÉDIO = 0,325 X

vÀRIÂNcIÀ DE ¡NTERPOLÀçÃO = o,o'47 ,f
Os resultadoÊ Ê6slb obt tdos fonam exaLamenLe lguals à

aproxlnação f€ltå pon nelo de avat t.ções pontuà¡E en sub_blocos è
composrção de teoneE e vanlâncrÊË parcrars, pOde-se venrfican
tanbéo' qu€, n6'te caao, oa coeflclentes encontnados pela reeolução
do slsLe¡¡a de equações (SO), com o veton médlo das dlstânctða, 6ão
iguaiê à médr a dos coeficientea dos sub-broco' l r st,ados na Tabela
51 . DesLa forma, o nétodo da ponderação espaclal pana aval I ação de
blocos pode een basLante slmpltflcado, acompanhado de redução no
Lerûpo de corrputsção, pols so lnvéE de nesolven u!¡ nrlroeno de

104.6
a

. 1797

144.2

. t7at

arnoËtraE

6

58. A

.0237

58. A

.o115

104. I

vetor

.2792 .27 Bt

Édlo dse

. 0650 I .75
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6fstemås de equações I ¡heerea ¡guat åo núneno de eub_blocos,
pode-se resolver ur¡ únlco 6rstem6 6ubstrtulndo o vetor cotunå dae
dletânctaÊ pelo vetor coruna dee dts¿âncråÊ nódlas. oe nesulLados
obt tdos auportaÍl a val ldade da propoeta

7.2.1 ¡fétodo da ponderação espaclal oLlmtzådo päre aval læão de
b I ocos

Tendo em vista os neaul¿edo6 ob¿ldoE no f ¿em ånLerlor, o
nétodo apresentado no f t,eD 5.3 pode Êer otlûìlzado cono sègu€.

O teor médio do bloco e â varlâncla de intenpolção podèÉ Eer
calculsdoE pelaÊ ¡leËhaa equ4ões (2€) e (gO), r€epect I vamen¿e,
utl I ¡zades pana aval f açõeÊ pontuals colt a dlferença que os
pondèradores (!r,, t=1,n) são agora detern¡nsdo' pela resotução do
slstema de equ4Ëes I ineanee (51)r

,llir,t:t¿ r^¡

j=r

.d(T.,T.) +À =a(T..T)I J r'

.= t
J

onde, d-(T.,T) é a di'tåncla þéd¡6 ènt ne a amost,na i e todo6
os pontos de dlscretização do btoco.

Pana I lustner o cálculo da dl'tâncta Dédta, con'ldere_se a
l-ési¡la ãmogtre tocallzadE no ponto de coordenadas (x.,y.,2.) e um
bloco discnetizado e¡r nd sub-blocos, eD que o centro do k_óeimo
6ub-bloco encontra-se local lzado pèlås coondenadas (xb*,vb*,zb*).
Para esLee dadoa a d¡Êtåncfa médi a é calculeda pela eegulnte
equação:

Pera i=1,n

ã<r ,t¡ = _:l[,",-"b*)2 
+ (y.-yb*)2 * (=.-=bk)r] ,rr/no

Dest s fonna todes es dlatånclaE nádt as aão celcutsdeê e
aubstltul das no atstema de equações (51), cuJa solução fonnece os
pondenadonea espaclslE para cálcuto do teor roédto e vanlåncla de
inLêrpolação pane o bloco. À oLtnlzação ora ËpreEentada para o

( 51)

(52)
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n¡étodo da ponderação eapaclal pana ava¡ lação de blocoe fol
possfvel å pantlr do desenvo I v I r¡ento teórlco do f ten 5,3, que
suporta a val ldade do cálculo da vaniâncla de lnterpol ação para o
bloco. Ë precrso reseattar que o6 dore pnocedrDrent,o6 apreeentadoe
parã o móLodo da ponderação €Bp6clal Éo perfettãmente vál ldoe,
dando resultadoe lguals e, pon lsso, e ot,tmlzação ona apresenLada
deve sen uma opção caEo o Lè¡¡¡po de computeção e6Jå problena ou
caso os reaultado6 lnLenntediárloa dos sub_blocos não seJE de
i nterease .

7.3 Àná I iee do ÉLodo teD pana aval tção de blocoe

Embona o método IeD tenha una aolução que não envolva
sls¿enàs de equações I lnearea, será desenvolvtdo aqul â Desma
aná I i8e para verlflcar a posstb¡ I tdÉde da utt I izeção de
pondenadones ù¡édroB carculadoe å partrr dos ponderadores doe
sub-blocos, para de¿erütn4ão de teoneE e vanrånclaB de
interpolação de blocos, Segundo, Isaacks E Srivaetave (19g9, páS.
327) a avel laçäo dlr€t,a do bloco é una feição de krtgagen
ordinária não sendo companLl lhada por outnoa Éùodos e, enbora,
algunË r¡éLodos po66am 6er adep¿adoË de manelrå stnt lar oÊ
result-ados não eão conBlatentes. Àlnda eegundo aqueles autore6, o
méLodo da pondenação pelo lnvenËo då dtsLåncla pode Êen adapLàdo
de tal nanelrâ que o peso aeJa proporclonal à dlêtåncla Édla
entre uma aDosLra próxlma e o bloco, que não dá çr ¡ss¡6 resurtado
com è üéd¡ã da' est tnatlve6 pontuåta felta. dèntro do bloco. Como
fol demoneLrådo no r Leù anterron a aval ração dtrete do broco ê
possf vel pelo É¿odo da pondenção esp.ct ar e no ce'o do ¡uétodo
lQD, aqueles 6utores enganaren-ÊGr ao usan es cliEtâncl aa Édtas so
inrÉs dos ponderadores DédioE, confor¡te a anál ige que ae fsz a
segulr, ressalvando-Ée que o tempo de compuLação não é o pnincipet
objettvo, &as a êibpl¡flcação do uétodo pane aval lðção de þloco.
oa ponderedores IQD calculados para Lodoe os eub-blocoE e a r,édia
doe ponderadores encontnab-ae ¡ lBtados na Tåbe¡ ð SS.

Na Tabel a 56, ten-ee os teones e va¡lânciaa dos sub_blocoa
epl icåndo-Êe os ponderadoree da Tabela SS, neg equ4ões (gS) ê
(39).



Tsbel a 55r Ponderadoree tQD p6rs os eub-blocoE,

I
2
3
4
5
6
7
I
9

10
11
12
13
t4
15
16

.o164 .0677

.0255 . t{90

.0300 .2743

. 0265 .3653

.oo52 .O20A

.0201 .1224

.0247 .3035

. oo98 .394A

.0061 .0205

. 0235 . 1t 55

.0307 .2847

.0137 .3A66

.0227 .0568

.o35A .1101

.0495 .19A4

.0605 .2880

.3731

.2769

. L476

. 0663

.3945

.3065

. L2L2

. o206

.3927

.2e9t

.1t37

.0202

. 3130

.2045

. 106S

. 0523

. o304

.o42t

.0417

. 0298

. o116

. o395

. o391

.ott5

.ot77

.o607

. o598

.o174

. 0962

.1r131

. 1388
. oa85

Tabela 56: Teones e varlânctes pèrå os sub-blocos pe¡o Éüodo IeD.

. o164

. 0256

. o30t

. 0?66

. oo52

. 0201

.o24A

. oo98

. 0061

.0237

. 0309

. 0138

.0224

. 0360

.o500

.06t3
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. 0685

. 1518

.2841
-38,A7
. 0210
.1254
.3230
.52t t
.0207
. 1183
. 3030
.5103
.o574
.1t21
.2055
.3065

sub-b I oco

.3970

.286A

.1504

.oÈ70

.5260

.3262

.1242

. o20a

.5184

.3076

.1165

.o204

. 3331

.21ta

.1088

. o52A

1

2
â
4
5
6
7
a
I

10
f1
t2
t3
14
15
16

. 0305

. 0423

. 0419

.0299

.olt7

. 039e

. 0394

.o116

.o779

.0615

. 0606

.o176

. ogao

. t466

.1422

. o901

Leor (l)
o,3301
o,29L6
o,2429
o,2t28
o,3830
o,3068
o,2355
o, 2093
o,3a16
o,3053
o,2370
o,2096
o, 3240
o,2907
o,2507

Cal cu I ando-se a médt a dos teores e daE van lânc¡ as noa
sub-blocos e a vånlå.ncta ènLre os sub-blocoE; obtám_ae3

tlÉDlÀ DOS TEORES = 0,277 X

VÀRIÂNCIÀ DENTRO DOS SUB-BLOCOS = O,O5O5 f

ver lânc I a (Zz )

o,0697
o, 060g
o, 044s
o, 03re
o,0737
o,0642
o, 0409
o,0227
o,07e4
o, 0630
o,o4to
o, o23O
o, 0656
o, o5Éo
o, 0442

o.2763 o. 033.1
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VÀRIÂIi¡C¡À EfiTRE OS SUB-BLOCOS = O,OOg2 *,
e å varlâncla total é¡

VÀRIÂNCIÀ ÀSSOCTÀDÀ À, üÉD¡À = O,e537 /2
eonLlnuando e 6ná I tse, calcula-ee os ponderadonea Dédlos

(Tabels 57) â par¿rr doe ponderadonee da Tåber a ss, calcutadoe
Psrâ o6 ëub-b ¡ oco6 .

Tabela 52: PonderadoreE dédlos IeD pare o bloco lg86.

Àpl tcando-se estes pondenadores nas equaçõea (31) e (32),
tem-ee a dÉdt a e a vartânc,la de lnterpol4ão para o bloco:

l{ÉDIÀ IQD = 0,277 (1)
VÀRIÂI{CIÀ tQD = o,O537 (*r,

ou aeJa, exåtamènte 06 ûrèsrf¡os resulLados obt-rdoe pera aproxrnação
propoat a .

PorLånto, o cátculo de ponderadores Dádlos pàra o btoco
equrvale ã co'posrção de neeutt,Þdoa de åvar r4õèE pontuala fertas
em Eub-blocos' con a vantagen da simpriftcação introduzida no
nétodo .

2.3.1 lfétodo IeD Etnpl ¡f lcado pera aval I æão de blocoe

.0250 .1974

L,
2

.2002 . 0542

t,
E

.o252

Con6ldènando os reeuttadoe obLtdoe, o método leD pana
ãval lação de blocos apneeent-ado no f ten 8.4, pode sèr at'p¡lflcado
con a uti l lzâção dos ponderadore6 EédloE celculados enLre å
amostna e todos os pontos de dlscretiz4ão do bloco.

O teor nédto no bloco é celcu¡ado pela segulnte equção:

ñr=:r,.{, (53)
r=l

e a vanlånclã de tnterpol4ão como:

ti'
6

.2198

t,
?

.2230

t,
a

.0551

zê=
I CTD

r õ. . (T. -T)2
-tIrÈl

(54)



onde: -r¿ é o ponderadon IQD médlo entre s l-éElna amoaLra
todoB os pontos de df acreLtz4ão do bloco.

O pondenador ¡¡édio l. da ¡-éslDa anostrð Iocal tzada no pont,o
de coordenadas (x.,y.,2.) è o k-óalmo ponto de dtBcret rzæão do
bloco local lzado nas coordenadas (xbk,ybk,zb,.) é catcutado da
segulnte formar prlDetro cslculs-ge t,odoe oe ponderadones IeD por
Êub-b I oco Lr.,k:

!¡k

Os ponderadonêa por eub-bloco Já são calculadoa pana que E aoma
dos meemos seJa lgual a um, À dleLåncta ao quadnado enLrê a

l-éa¡Da amostrâ € o k-éalbo aub-bloco é calcutada cono¡

,i. ["oî,* / ,i,rro',,*f 
,

a",,*. [t*,-xb.)z 
+ (y.-ybu)z + tz-zb*)J;

Finalnente o ponderador rnédto de t-éstDa emoatr.â pode
calculado¡

t3r

nd
t = E w.- ,/ ndI - t,k .y= I

Esta é a propost-a
ãve I I ação dineta de blocoe
aiDpl lftcðção ôpr€sentadå é
no f ten 5.4.

2.4 Corûposlção de ¡lódl a6 e varlânclae dos btocoE pana o deróetto

Corno coneeqüênclâ dlreta de val f dæÈo das equaç6ee (36) e
(32) pera cornposlção de Édtae e varlånctaa e6tlnedas nos sub-
blocoe psra o domf nlo do bloco, t em-êê a po6slb¡ I ldade da
uf I I ização das rnesrûaa equ4õeE para dêLenbinação daquelee
pêrårnetno8, s parttn doe blocoe, parå o doDf nto do dep,óelt,o..

EsLe panâmetnos eão lmportanLes pena umã prtDeire aval lação
da viabtlldade econômicå do depóalto. Contudo, eeLa aval l4ão ten

(57 
'

slnpl lficada què 6e aprèEente pBr6
pon üe I o do Étodo t QD . Obv t enente, a

supontada pelo de8ênvo ¡ v t ù¡ento felt,o

( 55)

(56)

aer



Bldo fetta sorDenLe coD å lnforDação do teor Édlo do depóalto,
pola ðléD da variâncla do depóalto, celculadå ã pantlr dae
varlAnclas de knlgag€û¡ encontradae nos blocoe, não t€r
slgnlflcação ffaica, apreaentã pnoblenras èm aua det,ermlnção,
causadae geralnente pera aimpt rfrceção. cono exempro dest-e
problema pode-se cttån à propost,a de Valente ê ütota (l9gg), que
deterülna e veriância do depósrLo como médla doE murtrpr rcadores
de Lagrange enconLrados nos blocos. VeJa que Eobre os
û¡ulttpl lcadonee de Lagnange não ae Le¡n nenhum conLnole, colro ae
Lem pana os ponderadonea, pol6 caao o pondenador BeJa negattvo
baste e¡ lDlnar a a¡ooetra que o gerou, entret ant-o psrâ o
nult iplicado. de Lagnange não se te¡¡ esta posarbr rrdade, pore r¡ão
é contnol ada por uma amostra especf flca, mas alm pelo aubcon¡unto
de amosLras uLlllzado para uD deù€rminsdo bloco.

À baee pðrã a compo€tção de nédl a6 e vsrlåncteg doa blocoê
pane o doDf nlo do depósiLo eetá fundam€nüada no faLo que aÉa a
lavra de Lodos os blocos do depós¡to, o teon Édlo I avnado,
descontado dos efelt-os d6 eEtt'ação e extengão, eená tguar à nádla
doe teones dos blocos. Desea forna, a varlânclã do depóetüo ê
lgual àquelB calculada co'o Be todos 06 blocos êpnesen¿asËe!¡
teores iguats ao teor oédio do depóstto,

O t,eor méd t o do depós i to é ca I cu I ado corno :
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T
D

a var iånc i a aEsocl ada coroo:

ND

= ,T,t', / nst e

2é:=
D

Estas equações serão uttltzàdas na determinação da Dédta e
vÐnlåncla do depóslt o quando fonen deternfnadas as reservas p€la
apl lcêção dos DéLodos computaclonala,

NE
Ec2.Et=l r

NB
/ne+E(T-T)2EDt=l I

(58)

(59)



8 ÀVALIÀçõES DE RESERVÀS E COI.IPÀRÀçAO DE SEUS RESULTÀDOS

Àpóa o rnventário dos dadoe da pesquisa mrnerðl ê aua enáI rae
como apneBenLedoa no capf tulo 6, tem-se as condrçõea necesaárraE
p6rè se pnoceder à aval lsção de nèEervas por uátodoe
computaclonats, cuJos resultadoe deverão aen conparadoe pErs
indlcação do ¡lelhor método eE ternos de t,eorea, tonetagens e
vãrlåncl as assoc t adaE.

Dentro do obJettvo prtnclpal deaLe trabatho de fôrnecer o
raelhor quadno poÊÉfvel de nea€rves ett¡ função daE lnformeçõee
dlsponf v€'is de pesqulEã mlnerã1, E€rão det,ermlnadBs ãpenËa es
re6erva8 geológlcas pera elguns nfvele de teoneE de corLê. Cebe
lenbnar que a caLegont e de reâervas ¡ avrávels lmpl lca no
estabelèclmento de una 6énlè dé ou¿nos parâmetroa, que vlaðm não
só å deflnlção deseae re6e¡vâs, mas, üambém, o proJeto de Dtn€ con
oLtm¡zsção da 6ua I avna.

Pare Lornan vát tda ã compãræão entre oB ôé¿odos
computacionai6 é tmpnêecrndf ver que o conJunLo de dados seJe r¡nrco
e que a6 condlçõêÊ para p€Équl ea das anoetras de furos v¡ztnhoB
Be.jan €xatanenLe iguata pare os nétodos a aerèn comparadoE. Os
nesultados d€ssa compånação deverão lndican o melhon Étodo para o
c6so eD estudo.

Como foi colocÊdo anLeniornenLe, a aval lação de redervas ê
fêtta eD várloê e8tágl06, desde 06 plone¡ros trabalhoa de
pnospecção, paeeando pela pesqulEa do depóÈtto e, f tnetñent-e,
dunah¿e o egtáglo de de6envotvlmen¿o da nlns, èn que aE re6ervaa
eão consLanLemente atuar lzadae con å8 tnforn4Bes dos furoB cle
des¡oonLe.

O caeo da Jaztda de Cobre de Chapada enquadra_ee no estágio
da pësqu¡sa mlnenå¡, cuJes tnformaç6ee deveÞ aer processadae corn
viEtaa ã forn€cer une estrnativa de re'enva., ã Ders conftáver
possf vel, para oe esüudoe de vtablltdåde Lécnlca e econôntca quê
lrão def lnir o futuro da Jezlde. Contudo, cabe tenbrer que o6
teores de cobre e ouro, conhecldoa nos capf t,ulos anterlonee, 6ã0
nanglnãiÊ e¡r rel sção ao6 préçoE praLtcadoÊ no mercado pârå e68es
I nsumoa, rnåe oÉr neeu I Ledoe à sereD obL I doe de avs I I ação de
rêservaê prest,em-ee parå oE obJettvoe propo6to6 nëEte tnebalho,
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8,1 llétodoÉ compu¿aclonEt6 eDÞneqadoB

Tendo aldo vsltdeds a aproxlDação pnopoata pana aval lação de
blocos por mêio da sua dtscreützêção en eub-blocoe, oE eegulntes
¡flåtodoe computåcronata 6erão empregados pera cálcuro do teor Édro
e var¡âncra s860ct ada pare os brocos de r svra da Jazrda de cobre
de Chapada:

a) IQD¡ aval iação pontual no cenLro do broco com câlculo dB
varlânci a d€ t nLerpo I ação-equação (32)¡

b) ¡nátodo IQD para åval læão de b¡ocoar teor e variâncle
calculedos pon nelo dae equaçËea (S3) e (54), reepect I vamente:

c) ponderação especlal para aval t4ão de blocos, en que og
ponderadores são celculados pela resolução do slstena de equæõèa
(51) e, subetituf doe nas equaçðes (2g) e (go), reepectivamente
pana cálcuro do Leor nédlo do broco e cárcuro de varrâncr s
aggoc I ada ¡

d) I(rlgagem ondtnánia de bloco¡ conforme pl.opo8lção ontg¡nal,
usàndo as equações (26) para resolrção do Btstena de krtgagem,
equação (25) pana eat tmação do ëeor do bloco e equ4ões (27, e
(33) pare cálcuto da vantância de krrgage'r, po¡s as varrânciaÊ
Lambém deveaão ser comparadas;

Para real tz4ão dos cálculoe de teor e varlâncle Begundo og
nétodos cltadoe, foi desenvolvldo un prograr¡a de comput,ação eür
I tnguagem Turbo-Pascal, denomtnado RESERVÀ3.pÀs. Eete pnognama ten
como entrada:

- anqulvo de teor€E coEpo6Lo6, clås6iflcados por blocos
ueendo o prÒgna!¡a sopr3,pÀs (neescrrLo en Turbo-paecar e p.rttr de
orf grnðl eh FORTRÀN tV, deeenvo¡vtdo por ysnsuot,o t9B6) ¡

- arqulvo ds frontelna convexa doe furoe;
- erquivo do Dapa de elev4ões do üopor
- arqulvo do mgpa de elev4Ëes da base;

l3{

Na safda, os r€sult sdo6 €o gravados en ub arqutvo texLo (ÀSC
II) em que cada ltnhe contém, por bloco pertencente ao do'f nto de
Jszida, a6 seguintes I nfor¡oaçõea ¡



- coordenadae <x,y.z) do canto ¡nferror eaquerdo do btoco¡
- teon è variåncla pars ceda un doa métodoE deecnlLos.

Para 6stlnâção do bloco fora¡¡ eelectonsda' oit-o amoetras d€
furoa vtzrnhoe, tomando-'e u'a a¡roat,ra pärà ceds um doe eetoreE en
Èonno do centro do bloco. pana que ô bloco pudeeee aer aval lsdo,
na falta de ¡nfornåçõea suflctentes, fol flxado o mf nluo quaLno
amoetrag de funoe v¡zrnhos. pana os É¿odos da pondereçgo €spacrat
e krlgagem, ambos pana aver iação de brocoe conforne espêcr frcadoE
ant,erlonÍ¡ènÈe e, prevendo a ocorréncla de peaoB negattvoE, fonsn
esLabelectdã6 condições ådrcronðrB para eereção de a¡nogtrae, peta
apl icação de um pnocedrment,o semelhanLe ao algorrtno de Baafr e¿
a¿, (1946), que el l¡ntna toda6 ea a¡nost-ra¡ guê åpreaent€û¡ peeoa
negatlvoe, verificado6 apóe a neeorrrção dos r-e'pècürvos arstenea
de equaçðes. Se, neerno apóE €Éts etlminção de amostrae, perslstln
a ocorrência dè pero6 negativo6, e6tas Emos¿ras são €xctufdås da
ponderação, Este procedimento não deverá, na prát lce, afetan oa
nosultsdos una vez que após å prlüelra ellbln4ão de amost.ras coh
pesos negat lvoÊ, pots, observou-ge que eetes eran, erû geral,
nu'errcanenLe tnsrgnrflcäntes para e pondenação. o cutdado tonado
no sent ido de não se trabalhar con pesos negaLlvoa, Justlfica_se
pera €vltan resultados envlezådod de ¿eoreE ou vanlånclaa,
pninctpalbente quando ee es¿lver trebalhando con teones, cuJa
dlsLnibutção seJð lognornat .

À dt scretlzação do btoco fot fetta con 16 eub_btocoe, 6endo
quatro na direção X, quatro na direção y e u¡n na dtr€ção Z, que
nosultou em eub-blocoe de 25 X ZS X 10 n, nazoávet pera a
denaidede de amostnagen e conpatfvel pare a altura dðE bencedas.

- nrlrûero do b I oco 3
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8.2

Para um LoLal de 4O5O blocoa, vérlficou_6e que lg4l não
pêrt,ênclam so doü'f nio da Jazrde e 2109 perLenclsn eo donf nro da
Jazids, sendo que 1896 fonan evar rðdo' pera ùeor€s de cobne e ouro
e 213 não avat tadoÊ por não apreeent aren anoatnas Êuflclente8 psrô
laso.

Ànáltse dos resultadoÈ obttdoe
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Do proceseaüenLo do progr.sna RESERVAS pår€ oB srqulvoÈ de
cobre € ouro, obteve-a€ os têorèd lrìédtoa e vsrrânclaa aesocr sdåa
papa 06 quatno ü¡étodo6 conputactonat6 uLl llzadoe, cuJoa neÊultsdog
6e anal lsa E aegu¡r.

Foram coneLruldos hrsLogramae dða dlsLrlburçõea de teorea
Ììédroa e veniânciea, na orden dos quåtno mátodoe computecronars
citados, sendo que pera å krlgegeD foneb elaþorados dois
histogramas para vâ.iâncrss, uma calcurada confonn€ a equação (22)
e ouLrê pela equação (33). Estes htÊtogrånas encontram_se nsÊ
FlgursÊ 82 a 90 pårå cobne e 91 a 99 para ouro.

Comparando-ee os hlstogranas dos teoreE Dédl06 de cobre
calculedoõ pel06 dlferentes nétodoe, obsenva_se que êxlat,e ung
grande dlferença do hrsüograna dos teones médros de cobre
calculådos pelo nét-odo ¡eD ortgtnðl (F,guna AZ> pèna oÉ denatE
(Ftguraê 84, A6 e 88) Étodoa¡ ¡eD-åvat laçgo de blocoe, ponden4ão
o'pacial e krlgagem. Dentne e'Les t,r€e ÉtodoE, oE dole úttlmo'
apresenLarn-se malê semelhanteg. À grande diferença entre o IeD
onlglnål e o8 dernalg deve-se ao fato que o prlDelno fez aponâB uDa
eaLlmação no cenLno do bloco, eetendendo-se o teon Édro
encontrado para todo o domf nio do bloco, enquant-o o€ outror
equlva¡eb a rûédla dos tèorea en dezesa.¡s Eub-b¡ocoê. À Ee$elhsr¡çå
entre oÉ ¡¡étodos da ponderação eepacrar e krrgage' devé-Êe ao fato
qu6 ãnboa oe náLodoE reconhecen agnupament,os de ponLos, enquanto o
hótodo IQD-aval I ação de blocoe não, atrtbu¡ndo 6 Loda6 âB eDogLras
se¡ecionedes pesoa lnversament,e propÒrctonala À6 aueE nespectlvaB
d¡stånc¡as.

Flgura 82: Hf stograroa de teores
rDádio6 de cobre, ¡eD-onlglnal.

Flgura 83: HlsÈograna das verlân
c, as para cobre, leD-onlg¡nat.



Figura 84r Hlstognama de Leores
néd ios de cobre, IQD-proposto.

ñ
Ftguna 86: Histograma de teones
médios de cobre, pond. espactal.

t37

Flguna 85: Hlstognana dae vårlån
clas påra cobre, IQD-propost,o.

Figura 88r Hrstognana de Leones Édros de cobne, krrgagen ord. (Ro)

Figura 87: Hlstogrena dâs vårlân
cl6õ para cobr€, pond. e6pâclst.
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F¡guna 89r HieLograma das variân
ciaÈ parâ cobre, equação-27, KO.

15

1

s

0

138

ppm

FigurÐ 91: His¿ograhs de teores
DádtoB de ouro, IeD-orlgtnal.

Figuna 90r Hisf,ograma das vanlân
cias pena cobre, equeção-33, KO.
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Ftguna 93: Histognana de üeones
hédio5 de ouro, I QD-propoeto.

Flguna 92! Htstogrsma dae vaniân
c, ã6 para ouro, IQD-orlginä¡.

Flgurs 94: Hletograbâ das vårlân
cl aE pêra ouro, IQD-propo6t,o.



ppm

Flguna g5; HisLograma de Leores
rnédios de ouro, pond, espacial.
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ppm

F¡gunâ 97: Histograna de teores Þédto6 de ouro, krtgagem ord. (KO).

ppm2

Flgura 96: HlsLogra¡na da6 vðrlân
ciãs pera ouro, pond, espacial,

ppm2

Flguna 98: Hlêtograrla dsB vänlån
clEs para ouno, equaçâ.o-27, RA.

ppm2

Flgura 99; Hlatograna dåa vanlân
clåE påra ourÕ, equ4ão-38, RO.
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Ànal lsando-E€ 06 ht6LogrEmas daa drstrrburções de varrâncrðs
dos Leoréa de cobre (Ftgurae 93, gS, €.7, âg e gO), obEerve_se que
destacan-se pela eemethançE que guardam èntne 61, os hlstognanae
das vertância6 catculadas pelos roétodoa teD-ava¡ tção de blocos,
ponderação €spsctal e krigageu, respect, t vsnent,e Ffgunae g5, A7 e
90. Isto ee deve à aemelherça doE procedimentoa utl I lzados e
cá lculo das suas varlânclås,

À dleLntbuição dea varlânctaB calculedae pelo ¡Étodo IeD
orlginsl (Flgura8 83) é fort,emente eaatÉt,nlca, ê!¡ que
pratl ca.oenLe 50 r dos varonee concentran-se entne o e o,oos f.
Ieüo não aignrfrca que este s€Ja o ¡¡elhon ¡¡étodo tendo en vtstå å
concentração das variânctaa ns Denor crasee, haa Éir¡p¡e'û¡ente
indlcà que a vanlâncla de lntenpolação é pêquene pols fol medlda
apênås entrë o centro do bloco e o conJunto de anoeLree, pôdendÕ
ser rncluerve zero ee s anoetrå cotnctdtu cor o centno do btoco.
No doml nro da Jazrds foran conpuLados 6r5 brocoe com vartâncte
zeno pelo oétodo IeD-orlginal, pots estee blocoe tên e!¡ Eeua
centros atloaLraa de furoÈ de eondagen. Ne6êè cåaÒ c' erro de
extensËo do pr\óprlo Ét-odo 6 grende, pot6 dsda a vanlåbt ¡ ldède
natunal do depóert,o eoDada ô varrabr r tdade rocar, dtfrcr rnente o
Èeor do bloco corresponderá ao teon da enosLra do furo de 60ndagen
local izado €D aeu centro e, pontanto, a variâncte Janaia será zero
como determlnadå- Por estes not,rvoÊ o ¡¡át odo teD-orlgtnal não deve
sen utlllzado psrå aval t aç6e6 de reservas por nelo de blocos de
I evne.

o hr'Lograma dð drstrrbuição da vantâncra carculada pela
equàção (27> é nulto dfferente dos demstê, pola enquônto eELe6
possueü uma distrlbulção próxlbe da lognonmal r eue aerið e
distrtbutção eepc'nada pera a diaLrlbulção de erroE de eattmatlvae,
åo pa66o que åquel a apresenLa unra dlEtnlbuição trregul an dae
van¡ânclaE, éD que s ¡nalonla doË ve¡ores concentran-ge DåÊ duas
prlnelråe clsegee (O-O,OOS e O,OOS-O,OtO f l. Sor¡ente pela
dtstrlbutção de aeue valorea pode-ee dlzer que ela não Eegue una
lel normal de dtetrrburção de erno6, pnovavermênt€ por r¡ão haven
dependência entne 06 ènroa e a dlspensão local dos dâdos
ut-lltzados,

Repetindo-se å anár rÊe dos hr't,ogFenas pera oa teones nédro6
de ouro e v.rrância6 aËaocr adaE, ob'erva-Êe prat r canente a6 o,ea'a'
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feições apont,adae pare cobnê, devldo à eemelhançe das Éua8
d I str I bu tçðeE de teo¡-eg .

Påre e8t udan a pnovável dependêncla entre oe teores mádioe è
auãr varlânctas, conEtrulu-se dtågra¡ìEs de dl Épersão, lançando_ae
o6 fêores médios em nel ação àe aua8 vanlÂnclà8.

Pana €tvtLãn grandee concentnações de pontos en pêquenae áreas
dos dl agramas de dtspersão, eetes forå¡¡ elaboradoe pãna oa
int€rvsloa male freqüentes: entre O e O,SO para teore' e entne O e
O,O3O para variånc¡aa. Nos di agramas de dlepensão foran
representadae també¡n es retaE dos nl ntuo6 quadradoe. Oe
coeflcientes des¿ãs r€tès (de equação y = a + bx), os coeflc¡enteg
de co¡¡elação, bem cobo o númeno de pontos lençados nos dlãgnanas,
encontran-se l lsùedos ne Tabela 5g.

Tabel a 58r Parånetnos das reLae doE bfnlbos quadredos (a e b),
coefl cténtes de con¡elåção (cc) e númeno de pont,os (np) lançados
nos d¡ egràuras pana u!¡ totel de lg96 ponüos.

cobre IQD-orlgtnðl
cobre I QD-pnoposto
cobre Ponderação EÊpactår g, r6gE-o4 g. s49E-o2 o.52 r59rcobne I(rtgâgem-Eq . (27> r,roz1-o2 -r.44oE-o2 -o.zo 173:"cobre Knrgagem-Eq. (gg) 9.gg2E-o4 3.s96E-o2 o.50 r5a3
ouro
ouro IQD-proposto

ouro Krigagem-Eq, (27, 9.o55E-O3 -6.767F-c,9 -o.10 1777
4c78_02 0.57 1419

Peloe dados desta Tabela, pode_ae venlftcðr que todoa oadieg¡'a.e. obtidoa são represent at ¡ vos, potE ðpnesentan no o'f ntüo74/ doe pon¿os (teone6 de ouro pelo nétodo leD_propoeto) e até g2f
(Leores de cobre pela I(n t gageü-equ açgo 2Z).

OÊ dt agraDss de dtspersão na ordem doe Dátodos comput,actonå16
ê¡ûPregadoa, encontren-se reprè'entadoa nEs Flguraê IOO a 104 pâra
cobne e nas Ftgunas lOS ã lO9 pãra ouro.

ouro

IQD-ortgtnat

Ponderação E8paci at 9,Ot6E-O4 4.ZBSE_QZ O.57 t44!

1.458E-O3 1.945E-O2 0.29 1611
1.O81E-O3 3.695E-O2 0.51 1566

1,95AE-O3 1.8108-02 0.27 1457
1 .243E-O3 4.389E-O2 0.57 1396
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METODO IQD ORIGINAL

TEOR G)
Figura 1oo: Dtãgnanã de dlspersão doa üeones de cobre e vårrÂncraB
calcul ãdo6 pelo ûrétodo IeD-ortgf nal .
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MEIODO IQD PROPOSTO

ÏEOR GI
Flguna 1ol: Di agramB de drepensão doÈ ¿eoree de cobne e vårråncrâE
ce¡cul edoa pelo méLodo IQD-propoeto.
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Observendo-s€ os conJuntoa doa dl agremes de dtspersão pana
cobne e ouno, verlflca-se que eão multo aêmelhanùee à exemplo doe
histognamaô da dlaLribulçgo de teorea e varlAnclåa. Asslo, €

anál iEe pod€ aer fet¿a em relção sog Í¡étodoa coDpuLacronalÊ,
lndepèndente da vantável.

Ànal lsando-6e o conJunLo, const ata-6e qu€ todos os drsgrarnaE
que nepresenùå¡0 varrânclåB de lnt,enpolação calculadaE confonne
propoÊt,a deste tnabalho, para oE r¡étodoE IeD orlglna¡ e propoÊto,
pondenæão espac t a¡ e kr tgagèlr apresentan-se con conrel eç6ea
I ineares posttlvãa. enquento aquele doe teoneg da krlgagen
calculsdes conforme a equação (27, tnoÉtrã uma correlaçäo I rnear
negafivs. À conrelação llnean positiva enÈne teores e vanrânclas
rnogtra que eetae dependen dineta¡¡ent,e doe valores de teoree, pors
para baixos teoree s6 varlånclas Bão pequenes, aunenLando con os
teores. IsLo stgntîrca quê e vanrâncra de rnterpotação reconhece o
efelto proponcionel (IEaacks ê Snlvast,sva, 19A9, pág. 49-SO)
exlatente noe dados, ao contnánlo ds vÉnlåncig d.e knlgagen, pots
não é dependente dos dados, ¡ra6 tão eonente da conftgursção
èspaclal dos dados. À dlspersão em tonno da reta deve_ee a
inLnodução da confrguração e6pactãl do' dado6 qu€ contrtbut co!Ì
r¡a i or ou nenor dispersão.

Isto ¡nostra que a variê.nci a de krtgagem cono determrnada pera
equação <27) ê, lndependente dos valoree dos dados, ao pa6so que
ã6 veriåncres de rnLerpolação calculadas co¡no mádla ponderåda daa
dlferenças ao guadrado ent re os valores observados e tntêrpo¡adoÉ
(equações 32, 54, 30 e 33) meden realmente a disperdo doe dadoe
uLi llzados na Intenpolação e, nesae Eent, ldo, aão mel6 conflável6
pana claaaificação de reservas baseada no nf vel de lncertezaa
bedides de t,eores e toné¡ agens,

Os di egremaa de dtEpersão para o r¡éLodo leD-ortgtnal (Flgurae
1OO è 1O5) apresenüam-ae com una correlæão I lnear poaltlvà, por6n
baixa quando comparados eos demalE Étodoe, nefletindo o
envlezamen¿o dsa varlância6 de tn¿€rpolæSo ca¡culadaÉ penã o
centro do bloco e estendldas pare todo o donl nto. Obeerve neBtes
di agranae o nrlmero de vârtånclãÈ lguåtÊ a zero, porque neatèE
blocoe exl6terì amo6t-raê de furoe de eondagen e[¡ 5eu6 centroe,

Os nétodos pane avsl t ação de blocos epreeentam_se
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praLlcamenLe co' oa rDeamo' co€flcfente' de corr€raçgo, DosLrÐndo a
€qulvalêncle entre esteB mé¿odo6 no cálculo dè teoreg e vårlânctaa
de i nterpo I ação,

8.3 Cálculo de reeervaa de cobre e our.o

Calculadoe os t-eores Dédios noa b¡ocor, a re'enva e¡û peao de
metal conLtdo é obttdo subBtttulndo-se eELee vatonee na equæão
báslca de neeervas (rg). o volune dos brocos de ravne é conetante
€ lgual lOO,OOO r" " u denstdsde aparente deternlnada na pesqutêa
igual s 2,72 L/ø'.

Pane os blocos de levre EtLuados no pntûìelro nf vel da Jazlde,
oa volume6 senão calculados enLne a a Lopognafla da rup6nff cle e e
base do bloco, utt I lzando-se pena ¡66o as tnfonhaçõe6 do arqu¡vo
do napa de elevaçõeÊ do Lopo.

ÀE neservas geológi cas de cobF€ e ouno para teoree de conLe
slnuladoê iguat6 a O,2O, O,25 e O,3O, cålcutàdaa pelos métodos
computaclonai6 em estudo, encontran-se nas Tabel as 59 e 60.

Tabela 59¡ Reservas georógtcas de cobne (D€¿sr conüldo) da JBzrda
de Chapada (teores expnessoa em f).

T
r{ÉT_ CORTE t{E!. rND. tNF. T01ÀL I{ÉDIO DEFóSrTO
L o,20 0,449 0,096 0,481 L,c26 0,356 0,og732 o,20 o,014 O,t79 o,azg r.,o21 O;338 O,OSs+3 o,2o o,o22 O,19O O,797 1,O1O o',g42 O',O3724 O,20 o,ot7 g,2oo o,7e,6 r;oo4 o,s¿o o,oesã5 o.20 o,1a5 O,566 O,253 r,ooa o,34O xixxxi1 o,25 O, 406 9,O77 O,ga7 o, aes o',3g7 O, 03922 0,25 0,o10 0,t52 0,68S o,esr o.,975 0,ossã3 0,25 0,o2o. 0,159 0,664 0,e¿s o,geo o',oio,4 o,25 O,014 O,t73 O,647 O;834 O',37g O"æg25 0,25 0,195 0,499 0,r60 0,esr o,g79 Xi*XX*1 0,30 0,353 0,060 0,2e,6 0,699 0,444 0,c,42c2 o,30 o,oo7 o,129 O,536 0.,672 O,416 O',O42g3 0,30 0,016 0, r34 0,540 0,gso o,4t5 0',04á74 O,30 O,Oll O,145 O,5O9 O,666 O,42O O-,O4225 O,30 O,185 O,398 O,Og3 O,eg6 O.4ZO ***)r)k)r

Os ¡¡rél.odos encontnam-se ldentlficadoe neata6 Tabelas apenas
com ri¡lmeros, sendo I pana o máLodo teD-ortglnal, 2 para o rÉtodo
IQD-proposto, 3 para o rrétodo da ponderação eêpåctal, 4 para e
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krlgagen .'rdrnárte con vãnrânclaa carcu¡adès pe¡s equação (33) e 5
para o me6no rÉtodo cotr¡ vãntânclaa peta equaçäo <27r. para
cl asElflcação de neservas aegundo o nf vel de lncenteza dsa
eaLlmåttvss ut t I rzou-ee Õa I tüttes adotados pele oNU, conforme
Vðlente (1940), Est ee ltmttes e 9SI de conftabl I tdade, aão:

neêênva nedidar enros ( 2OX;
reservs lndtcâda: erroe entne 20-SOf¡
neservå lnferlda: erroe ) bOl .

Og ernog a 95Í de confiabi I idade foran calculados, de ðcordo
con Valente (194O), dâ aegulnt,e forna:

enno = 2.c /T9' E

onde: ÉD é a rålz quadrada da vartâncla de lnt,êrpo¡eção ou de
krtgagen no bloco B;
T" é o t eor tÉdto do bloco,

que foram então uLl I lzadoa para claseif lc4ão de
conforììe as claeges descri¿a6 sn¿er¡orDenLe.

Tabela 60: Resenvae georógtcae de ouno (eetaI conttdo) da Jaztda
de Chapada (Leores expneesoÊ en ppm),

T{ÉT. CORTE TIED. I ND. I NF. TOTÀL }IËD T O DEPóS ¡ TO
I
2
3
4
5
I
2
3
4
5
I
2
3
4
5

o,20 3a ,28 4,76o.20 0,6,3 6,18
o,2o o,a6 7,92
o,20 o,as 7,54
o,20 t7 ,20 51 ,93o,25 33,23 4,!6
o,25
o,25
o,25
o,2s t7 ,20 4ã,27o,30 29,74 3,62
o,30

o,24 5, 18
o,35 6,52
o,45 6,13

(60)

o,3o o,35 5.77o,30 0,45 5,55

52,32
84,66
82,31
82, 5ê
21 ,a4
46,32
72,7Ê
70,3t
70,56
t4,74
36,73
59, 04
58, 82
58, A4o,30 t7 ,20 37 ,29

o,24 4,64

95,36 0,3a2 0,063A
91 ,49 O,357 o,o64rt
91,09 o,362 O,0669
90,97 0,359 0, 0669
9O,97 O,359 ¡t*)t***
e2,7t o,42A O,06A6
78,20 O,396 O,O770
77,t8 o,4o7 0,o74t
77,15 0,403 0,o742
77,!5 O,4Og **)k***
7O.09 O,475 O,c734
63,92 O,439 O,0798
64,94 O,446 O,OA1t
64,A5 0,443 0,oa17

resc}rvaa,

10,36 64 ,85 O.443 **r()tt(*
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À fln de obtèr un qugdro conparattvo dae reBervås è suãa
cla6s€a confor¡ne a apl tcação dos várlog ¡rétodoe de cálculo, oa
re6ultadoa dge Taber as 59 e 60 foran nepreeentados gråfrcånente na
forna de dlagrånsê de barnas das Flguras llO e fll.

Figuna 110¡ Dlagra[ìas dè barrae pgra
geológl ces de cobne .

Nesùas figuraÊ podè-Ee obsenvar que oa oóLodoe IeD_propoeLo,
ds ponderação eÊpaclsl è knlgageÈ con veriåncles de interpolægo
calculadse petas equaçðes (54), (gO) € (gg), reepect tvaûtente,
produz€!¡ prattca¡'ente 06 

'e6'oé result ados, tanto en ter¡oE de
resêrvae cono em auas claEses. Os nétodoe leD_ortglnat è krtgegen
coD varlânclas celcutãdes reBpectlvðnente pelaa equæõeÊ (32) e(27), pnoduzerû resultados ben dtferentee doa ouLroa cltados.

c l Eg6êE de negenveg
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Nesees èaao8, oa dt ågr6b6s de banråE refleteli quê a natorta doaerros aão péqueno.; para o náLodo leD-ortgrnar tato deve_ge aofato que o enno é deterr¡inado apenas no centro do bloco e, para aclreEervas calculadaa pela krigage¡0 com claeelf lcção conforne åvsriânclà dè krtgegem ortgtna¡, dGve-Ee à lndependêncla dos enroa
ê6aiD deternlnådoe con relação aoe vatoree do6 dadoe. pon¿anto,
neseês c€rsos, a tendêncl a é e produção de un quedno de nesêrvag
otlrnlsèa em qus e Dalonla Êenpne é ctaeelflceda ê& ternmos deneservaB tr¡ed I da8.

E
o-

Ú!

o

Flgura 11tr Df ÊgraDsê de bsrrae para
geológtcE6 de ouno.

Isaacks E SrtvaELava (lgg9, pag. 5lg) neconhecern que over¡ograna é representativo da veriabrt tdade grobar do depósrto e,por isso, e variâncfa dè knigagem não tem a¡gntf lc4ão local. por
outro lado, segundo aqueles autoree, se ee t lver a tnLenção que evãriâncla tenha sentldo tocat, para que po6sa seF ut¡¡tzada nâ

cl asses de regervas
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nedlda de rncentezã as.ocrbda À e6ttmattv6, deve-ae Ler cèntez.
que o Dodelo do vantognama ugado pana cêlcu¡ar a varlÂncla seJa
verdadelramente repnesentãtrvo do padnão Iocel de contrnurdadê
espêclel. Ors, sê o vartognama nepresent,atlvo depende
fund ament s l rnente de um nrlmero mf nrmo de pontos (go a so paneð de
pontos, conforme Journel 6 HulJbn.gte, !97A, pág. 19 ), co'o a€rts
poesfvel eua obLenção nu¡¡å vlzinhançå reduzlda ? Una ãotução
almplisLa pnopoeLa por ¡aeacks E Snivastava (19g9, páS. Slg)
assune un venlognaDa cuJa fonma á a me6ma em qualquen lugar, maa
aua nagnlLude vàrle de umð ârea 6 outra. Eeta BupoBlção, àlnda
aegundo equêle€ autones, é baseada !¡ènoÊ n6 real tdåde que na
convenlåncl a de uean um rlntco nodeto de vartograba aJustando a
variåncla (patamar) de acordo com ã estlmat lva da varlâncle ¡ocat.
o prob¡eDa que reside é JustamenLe a estrmatlva da varrânctå rocat
què, Bêgundo lsaacks E Srtvaetava tl9g9, pág. Stg), podertå aen
det.lvada das estaLl st¡cea de vlztnhånçes llóvela. Trata_se,
portant,o, de uma adapL4ão de u¡¡a netodologt a con abordagero gtobal
pèra ca¡cular vartånctas locats. Neeee Êentldo, a proposta de
cálculo da vartåncia de lnLerpotação é melhor, polB aléD de med¡r
reelmente a vanlância locar usando dtretanente aB tnfor'açõêÊ doe
ponderadores, eeJam eles da kntgagem ordinár¡e, pÕnder4ão
egpac¡ al e lQD, não tmpl tca na modtflcaçÈo dos eétodos,
prlnclpelnente no què diz respèlto aos nétodos geoestaLfst lcoe de
estlneção.

Àgora, coroparando-se ã6 duas figuras observa_66 que a
¡ncÞrt€ze aumente para as reaenvaE de ouro, viBLo que elas estão
pnaùlcamente clssstf¡cadàÊ én ternoe de reservå lnferlda.

Esta naior incerteza detectada pana aB reêervas de ouro
deve-se eD parLe à próprlâ vaÌlsbl ttdade nat,ural deste Detal nã
Jazlde' bem como, no cãso em eetudo, à densfdede rnsufrciente dê
lnfÕrmações na porção sf{t de Jazrda, regrão onde forem detectadog
valonee anômalos dê ouro e¡n relação ao reetante. tf el6 une vez. o
ueo da vsrråncra de knrgagear (equção 27) nâo consegue neconhecen
a ma¡or variãbil ldàde dos teores de ouro, pols enquant,o por out,ros
¡nét'odos e6 reservas tndrcada e inferida 60'an prat-ica'ênte roo;,
ela clas6iflca ZSf do toLal en reserva nedidã.



Àindã para i lustrar o problêma da cla6Etflcação de resenvas
baeeada em med ldas realE de tncentezas, 06 btocos do nf vêl 29O de

Jazidè foram cles6iflcsdor Begundo variânclas calculadae por tnés
¡¡ét-odos dlferentes¡ ¡QD-orfglns¡ uEando e equ4ão (gzt €
varlâncias de knigageu segundo eguaçõea (271 e (33). Às vaFiånclås
dos demals Dét odos não fora!û u¿l llzâdãa, pols produzern resultadoE
nulto 6emelhantes àquela confoFn€r a equ4ão (33), coû¡o pode aer
vl6Lo anferlorþenLe noÉ dl agnamas de dlepensão e hlsLograoae
apresenLados. Os blocos do nfvel 29O da Jðzids, clðsatflcadoa
segundo estea nétodoÉ, êncontnàh-oe naa Flgures ll2, 113 e ltá
para cobne e 115, Ll6 e 117 pane ouro.

Às F¡gureB tf? e tl7 mostnarû clãramente o problema do cálculo
de leor e variâncte pelo ¡rát odo IQD-onlglnðl num únlco ponto
dentro do bloco, polB eû¡ toda a neglão nordeEüe da Jazlda, coD

a¡La densidade de lnforneçõ€a e, geralmenLe, con furos cent,rados
noe blocos, predoblnån blocos coD resenvÉE Dedlde6,

t1/
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Figura l12t Blocos do nfvel
cla66 lflcàdaa pele variânclã do

29O, con reaervae
¡QD-orlglnel.

de cobne
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ESCALA

+

29O, co!¡ reeervås
kn I gagen -equ ação (27).

o FURos ffi urorm ffi rNoruor ffi

Figura 114 ¡ Blocos do nf vel
claseiflcadas pel a vên¡âncta de

cobre

,v

29O, corô nGlaervas de cobre
I n¿erpo I ação-egueção (33).



ESCAI-A m El mrm
,0 1.00 . 3po . 590m s FUR0s m iltDlD 

= 
lNDlcÁDA lllllll INFERIM

Flgura 115: Blocos do nf vet
clåsBlficedas pela varlånc¡a do
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29O, corn reaenvaa
IQD-ontgtna¡.

Figura 116; Blocos do nt vet
claastflcadas pe l6 vanlânct e dé
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29O, coú r€Bervas
kr I gagen-equeçËo (27).
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Flgura t77s Blocos do nf vel ZgO, co¡t reserva8 de
classlficadae pela varlâncla de I nt enpo l4ão_equação (33).

Àa Flguråe 113 e 116, apnesentan oE blocoe cla6aiflcadoa por
variâncias de krtgegen catculadas pela equ4ão (27). NesLse
flguraa pode-ee observar uDã fãlxe centnel con onlenLsção NE, e&
cuJo ntlc¡eo ten-se blocos de reservae nedldae tento para cobne
coDo pâna ouno, bordeJadaB por outnoE de re6erva6 indtc6daÊ e,
esLes, por blocos de regenvae lhfertdes.

ÂÊ Flgurs' 114 e 117 repreeent an ae classes de r€Éervas do6
blocos do nf vel 29O pars cobre e ouro, re.pect l vanente, obtldaE
por Delo da variâncrs de rnterpotação (equação 33). Ànst ¡aando
esLag figunas pode-se ver¡ficap que E Da¡onrå dos blocoe corn
reÊ€nvs' an¿errornen¿e c¡åê6tfrCedas cono nedrda e rndrcåda pa'salr
agora pana a clàaae de resenva lnfsnlda. IEto ge deve A uülllzqão
de uoa nedlds real de dt8p€rsão e de uma claestflcaçgo lnedequada,
polÊ as claesee não forar¡ prevlat sE para nedldas 16â16 e stD pðra
medldeE rel at ivas de dieper€o.

O pnobl€ma de c¡esÊlf lcção de reaer-vgs deve 8er ågore
resorvido à ruz d€ una cragErf tc4ão abeoluta e não rêtetiva dê
Dedldaa de dteperdo, pot6 dtspte-ae de cond¡çges pare obLerção de
tels Dedtdas. Em outras pal avrae, es clåsslflcaçöee de re8enva8
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aLua¡hente exlstenteÊ não IevàD em con8lderÊção a va¡lsbtl ldade
naturðl do corpo de Dlnérlo, pol6, corûo no caBo eÌ¡ eetudo, oa
coèflcfenLe6 de varr 4ão enconLrados para cobr.e e ouno foram,
reapect I vaû¡en¿è, 74X (Tabel a 1g) e glx (Tabeta 24), EEtes valores
lndicåD que, en Déd1ã, s nàlonlã dos blocoe deverão sen
clåsalfrcEdoa como neaè¡ve6 tnfenrdaa. EntneLenLo, e denatdade de
lnformaç6ee garànte ãa reservae cslculadas a um nl vel de conft EnçE
Delon, porÉrn coûr teonee médroÈ doE btocoa apresentando vanraçõee
que refletem a própnla drspensão naturel de Ernenðl rzação. Às6lrn,
novas classtflcaçËes de reservas deven Ger et aboradas tendo en
vista å texa de väntebl I ldade natural do corpo de Dlnérlo 6
densldade de ¡nfonmaçêles. Este aesunto não s€rá tratado neÊge
trabalho, pots não esLava denLno doe obJeLtvoe proposLos, porén
sugêre-se para uma peaqulså futune.

Portanto, ås claa6es dè neaervða obttdas petoa Étodoe gue
per'i¿en calcurar oedldae neers de dtÊper6ão srgnlfrcen tão
ao!ìente classeg de reEervas eegundo a vartabt I tdade. Se, por uûl
làdo, como loi noEtrado anLe¡lornente, est aa claseee não servem
coüo Ded l då de conf t ab l I t dade , por outno pnèst åD_Be åo
Pl äneJa¡lento dà l6vra, por 6 o conhecrDento da varr åbl ¡ rdade doe
teores pernlt-rná a 6elêção de brocos pera o desnonte e ¡¡i Ê¿ura de
niñário para o eeu tnatanento,

ê.3,1 Curvas teor X tonelaoe¡n

Às neservaE geológlcãs d€ cobre e ouro podem tarnbá¡n ser
expnesse6 nã fonmã de curva6 teon X tonel ãgeù¡, que são
parLlcul anúente útets, pors pennlte!¡ a ter¿ura dtneta da reserva
ou do teor nédio pana ã r¡e6na e uû c€nLo nl ve¡ de t,eon de corte.

EgLas cunves foram tanbán conetrufdae como melo de compãnação
dos nétodos conput åclonEls en e8tudo. l{eese Ëentldo, podèD
fonnecer un quadro malE prectso da ef lctêncls doa loéLodoe, pota o
bloco serå Be¡€cionado en função do aeu Leor es¿lmado ètn relação
ao teor de cortè. Se aquele ee¿tver abalxo desLe, stgntftca que o
bloco não será conput ado como reÉeFvð.

Àe curvåB t,eor X tonel agen obt idae para aa reÊervåE
geológ¡ câ6 de cobre e oui"o da Jazlda de Chapada, encontrEú_ae
repreaentâd6Ê naa FtguraÊ l1g e ll9, respect t vanent e.
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Figune 118: Curvas teo¡- X ùonelagen parÀ a8 reeervse geológlcas de
cobrè.

Neetse flguràÈ pode-Be obeervår c¡ aråDent e que oê result,ådos
do Étodo lQD-ortgtnal ( tntenpoteção do üeor en un rlnlco ponLo no
centro do bloco) destacan-ee dos denaig nétodoE, con ¿endêncrå a
BupènÞst imêção de n€servaB é t,eorés Édloa, å qualquer nf vel de
teor de cort€ 6¡nu¡ado.

Pon öut ro I ado, oa ¡nétodoe IeD-propost,o, då ponderæão
espactal e krlgageù ordtnárla pnoduzem reau¡tedoa nuito próxi¡o"
entr€ sl, pola lodoE esses fazen aval lações de blocos por rúeio da
dl6cretização eÍ0 6ub-b¡oco6, o què teva a rè6u¡tado8 Dal6
conflávei6 e coerentes coD a reel ¡dade. Levando em con6tderção
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qu€ oa neaurtados deates últi'os sûo nars confrávere à ¡nedrda gue
um número malon de pontoÊ dentro do btoco fot e6tlr0ado, chega_ee a
concluaão tmporLanLe que o nétodo tQD-orlgrnel, exten6rvânente
utilizado no cálculo de reservas, t-ende a supeneeti'ar reservaa e
teones ¡rédlos. Essa tendênclã 8erâ quão naion quanto menor for o
suporLe na orden quê seguo: aub-blocos + centro do bloco + åno6¿rä
conposta + anoçt-na or¡glnat, Em outråÊ påtavrâa, o emo de
extensão auDenta c()n € dlû¡tnulção do euporLe, expl fceda pela
nel ação vo I um6-var lânc i a manttda conetante,

o - POND. ESPACTAL + - KRTGAGEM ORD.
O - IQD-ORIGINAL ¡ = IOD-PROPOSTO
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Figuna 119: Curvas teor X tonelagem para aa neaervaa gèotógicaa de
ouro .
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Pars deLernlna¡ e eflclêncla reIetlva enLnê os nétodos
computaclonals empregsdos e lndlcar å reaervå t¡als conflÁvè¡ para
o conJunto de dadog pnocede-se aos egLudos de val ldeçõea cnuzadas
cono ae apnesenta no f t,em eegulnLe,

8.4 Comparação entne oe qétodoÊ co¡ùput actonalE

Cono ae tnfonnaçõee de I avre (funoe de desnonüe, produção,
eLc.) não estão diaponl velE, oÊ reeultadoe de avet lçöes de
rèsenvas não poderlam aer confrontadoa coÍt dedoe r€sta que
lndlcariEn diretanente o merhor üétodo. Enüret,anLo, á neceEeárlo
que aè sðrbå ante' da decteão de r avrsr å Jaz¡d., o Derhor nétodo
de aval iação dð rêservas, cujo resultado será enLão utllizado par.a
06 e'tudos de viabiridade tácnrca e econômrca da Jåztd8. r{eeee
eenLrdo, pode-ee utl¡rzår do arqurvo de dados compostos (o Desr¡o
uùtltzado na aval leção d€ nesenvas) pana reel tzæão då coDpenæão
entre 06 nétodos coñEideradoa pana a aval l4ão de reserveÊ, cu;¡o
re'ultado deverá ¡ndineteÌnente epoñ¿ar o lre¡hor méùodo parÀ o caao
en eÊLudo. EstE coDpEração, utl t tzadê por yana¡oto (19A9) e
denoulnada var idação cruzada por teaacks E srivastava (19a9),
bsse¡ a-6€ ne intenpolação do teon sobre un ponto de dado
conhecido, ignorando-se o €eu vàlor. À66lrn, ten_Ee påra cåda ponto
de dado o teor vendadetro e o teor tntenpolado; os guåls podeD
enLão ser confFonLsdo6 para å tndlcsção do uelhor Étodo, ou seJa,
aquele que pnoduza a Denon dlspensão erû ret ação åos pont,o8
onlglnsts.

Obvtamenf,e, esLes reaulLãdos dependerão da densidadê de
ar¡o'Lràge', be¡¡ co¡no das caracLenf 6LicBa lntrfneecag do depóerto:
distrrbulção espaciat e padrão de variebt ¡ldàde do6 teorea. À86 l!¡,
é perfeltamenùe poeslvel quê o raelhon ¡Étodo para uü¡ t tpo de
deþstto não cornesponda neceasarlamente em ouLno tlpo de
depósito, o que podenr6 iüprrcer, rncruErve, ns rnexrstêncra de un
nét-odo un I vènBa ¡ .

Deve-se reEsaltan que a lntenpolação agora é ponLual, potE
ten-ge dieponf vel apenae e6 tnforn4ões de pesqulaa (arrostnEs
compoEtaa ao longo dor furos de aondegen), Às tntenpol4õee foran
fettss ut,i I tzando-Be dos nétodoe leD, ponderação eBpactàl €
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krlgageD ordlnánla, msnLendo-ae exeLaroênte aa mearûaE condlçgês de
número de a¡¡ostras de funoe vtzinhoÊ, nrúnero Þl nlno de a¡¡osLraa e
e condlçõe6 de pesgutBa doe rneemoe, lmposLaa para avat lação de
reservãs por üelo de blocoe de lavra. Deese forna. os regult adoe
obLldos dessa vel ld€ção cruzada podenão epon¿ar o methor mêtodo de
lntènpolação para o ca6o em eatudo.

OE resultadoe obLldos fora¡n lançadoa €¡Í dlagra¡¡ae de
d¡6per6ão (Flgura6 72O a !22, perå oB teoree de cobre ê na8
F¡guraÉ 123 a 725, para oa teones de ouro) do6 valorê6 verdadetroe
ern função dos valones lnterpol ádo8, ce¡cul ando-se para cada ceðo a
reLa doa Df ntmog quadrados e o coeflciente de conrelção.

OÊ parâmet.nos dae retas dos mf ni¡nos quadrados e oÉ
coeflclenLeÊ! de conrelação calculados pat'a eÉLer diagranes,
enconLram-ee reproduztdoe na TBbelâ 61.
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Figuna 12O¡ Di sgnema de dlepenaão entre os teores verdadelros de
cobne e tn¿erpoladoe pelo Étodo teD.
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Flgunå 121: Dl agrena de dtspensão entre oa têore6 verdsdelroe de
cobre e lntenpo¡ados pela Ponderação eêpðclal.
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ados pelo uétodo lQD.
PONDERAçÂO ESPACTAL
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Flgura 124: Dragra¡¡e de dlepensão enùre o6 t,èores verdadeiros
ouno e lnterpol ados pela ponderção eepaclal.
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Flgura 125: Diagra¡¡a de dlspen€o entre oE teoneE v€rdadernos de
ouro e inLerpolado6 pela Krigagem ordinária.

Tabela 61¡ Parâ¡oeLros das retas doe mf nimo6 quadredo6 (e è b),
coeflciênLès de correl4ão (cc) e núnero de pont-os (np) lançãdo8
noe di agråmas pãna um total de 1596 pontoe.
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+1

+
4+

++ +

cobre I QD 3. t46E-O2 A.62OE-O1 O .7gg tr.Z7cobre Ponderação eepactat g.04tE-02 g.69lE-Ol O.749 1525cobre Krigegeb ordtnárt a t. 969E-OZ 9. tlSE-OI O,760 t52Bouro IQD 2.ZO1E-OZ A.ZtgE-Ol 0.764 tSrTouro
ouro

Observando-êë o conjunto doa dl agramas de d i apersão,
ver¡fica-se que esLes apresenten-se burto senelhanLes enr,re a¡.
EnLretanto, os coeffcrentes dè co""er4ão obLidoÊ reverao à€
difenençae exta¿entês enLre os ÉLodos. os coeflciente6 auhen¿an
na orden dog ¡nétodos ¡ IeÐ + ponden4ão eEpacisl + Krlgagem
ord¡nárla. Ðeve-ee r€s'altår que quanto meror for ô coeft crenLe de
conrelação I inean, matB pnóxibo da reta ldeal egLerão os pontoË.

Àinda com o obJêtlvo dè det,enhlnan poeÊf véta dtfenençes
6n¿re os métodos, foraú calculados oÊ erroB padnão e RllS, que

Ponderação espacial 2.2618-c2 8.699E_o1 o.767 t517Krlgag m ordtnárta t.3O7E-O2 9. r54E-Ol O.724 LSIT

TEOR IMERPOL,IDO (ppm)

I



Deden a dlspersão doe ponLos. Eetee
por Yamånoto (1989) para conpan€ção
nelo de val ldæõea cnuzades. O erno

""=[,i,t'',-"." /nf""
e o errÒ RllS cono:

ê
n¡as

onde ¡

[ ,:,,(rr.-rv. 
)/rv. ff"".roorn

. Às ¡¡edldee de dl6per6ão arÉlD calculadEs encontram-se na
Tebel a 62.

Tabel a 62: Erros padnão e RüS calcul ados pans åB val idções
cruzådås.

panânetroa foram utl I lz8do6
de ¡¡á Lodog de I nt enpo I qão por
padrão é calcul ado cono:

(61)

Ti.éo
I

Tv.éot

¿eor tnLerpol ado no l-éêtmo ponto; e
teon vendadetro do t-éslüo ponto.
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cobne Ponder4ão eapsclèl O,13O 2,gOcobre Rrtgagen ordtnánts O,126 Z,2louro ¡QD O, 116 3,93ouro Ponder4ão e6pac¡al O,l16 g,Ag
ouro Rnigagen ondtnánta O,ll3 g,Az

VAH I A VCL

Ànal tsando-ee os dadoe da Tabel a 62, conftrba-Ee a dlütnutção
ds dlspergo do IQD para a Pondenação eepactal e degta para a

Nnigegem ordlnárla. tgto Elgnlfica que a krlgâgen ordtnárta
eJustou-se ¡nelhor ao conJunèo de dados que os outnos dole ¡nétodoe.
Pon outro lado, o ganho de pr'eclsão deve-ee a reflnanentoe doe
méLodos¡ o IQD não reconhèce agrupament,os de pontos¡ a ponden4ão
especlEl t-en esLa caractenf atlcå, ponéu não conaidenå
anlaotroples¡ e a Krtgagerû ordlnániä reconhece agrupanentos de
pontos e considëra anieotnopl àË èn 6eu6 cálcutos.

Às pequenås d I ferenças anotadas eD favor da kn ¡gagèr¡
ordinárle go r'portantes no dla e drs da oper4ão da Dlna durante

IIETODO e ê

(62'
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e aùa vlda úLll, pois aa dlf6rença6 noa teores, prlnctpalùent€ em
dèpóãt¿os de batxo Leor, podenão levan ã decldea emadàs envr ando
blocos de Dinérlo para a ptlha de neJeltos ou btocoE de rêJelto
parê B u6tnå de tratamento. Cabe ¡eDbrar que, p6rg todoa oa
nátodoe e pana aÊ duaa vanlávela em estudo, ae reLaa de regnessão
doe ¡of ntùos quadradoe desvlân-Ee da rets tdea¡ tndlcando que os
nétodos ut,r ¡ rzsdo6 pnoduzen resultados condrcronat!¡ente
envl€zado8, êupere6t,lDando teoree balxoa e Eube8trtDando t,eoree
altos. 06 ltntteË entr6 os teores balxoe e eltoe são: O,ZâX pane
cobre e O,20 pprn para ouno. Cabe lembrar què o envtezamento
depende da varrabr I rdade naLunal doe dadoe, que é relatrvanente
alLe pana o cåso em esLudo e, portanto, lmpo'afvel auperá-lo neano
con àpl lc4ão de nétodos ref lnados corno a knlgagen.

ÀBstn, peloe resultados obtldos pode-ae tndtcår que a6
neserveË detenDlnadas pela krigsgen ordlnár, la aão nâtE conftável8
dentno da quel rdede e quantldade de lnfortlaçõe6. EeLa concluÉ!ão
não pode sen general lzada, tlêndo vá¡tda sohente pane o cðao eh
esLudo, poi6 ero out-ro caso, se não fon possf vel a obterção de
varlogrenas representat I vog, deve-se utt I tzan a ponderação
eapeclal que revelou-ee auperlor ão IeD, uüå vez que equete
reconhece agrupanenLos de ponLoe, ponderândo-oe adequadamenùe.

Quanto à vàrlåncta de tntenpol eção reconenda-se aquet e
calculada segundo a equação (33), pois treta-Êe de una nedrda real
de dlspersão, enquanto a varlâncla de knlgagèrn é sonenLe u¡ûà
nedida d€ confrgunação espacial doe dados. para confrrDar esta
hlpótese, epnesenta-se, a tfLulo de I lust,reção, o8 dt egl-snas de
dlspensão das Figuràs L26 e L27 no6 quatE fonam lançadas,
respecL l vanenLe, as varråncras de rnterpolação carculadaE confonne
a equação (33) e as v€rlânclðê de k¡tgagem de acordo con a equeção
(271 en função dos ¿eore6 de Òuro lnt_erpolados peta krtgagem
ord i nár I a.
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Flgura 126: Dt agrahe de dtsperaão enLne a var. de tnüerpolação
(equação-33) e teores de ouro celculedos pelð knlgegen ordlnárle.
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NeeLaE flgunae conflnüs-ee e vãnlâncle de fnLerpolação como
üedlda real de dlepensão parå a krlgag€m ordlnárla, pola enquant,o
eeLa apreeenùa-ee cot¡ ubà correI4ão t In€an posIt Ivð cotû os Leores
(Flgura 126), aquet a calcutada pela equqão (27) apreeenLa-ee con
uns corr€,Ição I lnean, e¡tbora negaLlvã, bulto próxtma de z€iro
(Figuna 127), tndrcando lndependênctà en nerção aos vEloree do8
dadoe, Doatr.ando tnc tuslve que s nalonl a dog ponLos fol
lnterpolado com o ne6bo arranJo eepactal de êüo6traa de furos
vizlnhoê.
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9 CONCLUS{'ES E CONSTDERÀçõES FtNÀtS

EeLe trabslho apnesent,a oB neaulÈâdo6 de uü èEtudo
conparatlvo de Étodoe comput,eclonels pora èval lTão de neservãB
ep¡ lcado aos dadoe de cobre e ouno de Jazrdå de cobre de chapade,
cuJ aE conc I usões €o expost ee a Ëêgu I r ,

O inventário e anál tee dos dadoa é una faee lnporLanLe que
deve ger conduzlde con culdedo, pole ó nesta f6se que ge preparg
oE dådoa que senão utl t lzados no cálculo de reeenvas por qualquer
nétodo. lloet,rou-ge no trabalho a tmportâncta do conhecrmento das
diãLrlbuiçõe6 €ata¿f ôLicã6 doe dados e e uti r rzaçgo dae
e6têtf at, lcaa de6critlvaB no controle d€ proces6anen¿oa,
principalmente com r€14ão a composlção de anosLras de funos de
ðondage¡n para a a¡¿unð das bancadag quando, coho no caao eh
esfudo, e lavra eerá a cÉu aberto pelo nátodo Lrãdrcronat de
bancadas. Ressalto-se, tanbán, o cutdãdo que deve aen tonaclo nã
obtenção de variogranas nepr€Bent et ¡ vog, conLrolando_se aerûpre
que pos6fvel os varlogranaB parctet6 por nelo de napas de cont,orno
de lsoveloI-e6 da'vaniåvet eb anál lae.

À reviÊão dos mét,odo6 computecionaiÊ pera avel leção de
re'e¡'va6 e ae arterações proposta6 resu¡t,ãnan em prat icanent-e dois
out106 nétodoÊ pa¡a ava¡ iação de t eservaa por neio ds blocos de
lavra: IQD e Ponder4ão espacial. Estee rûátodoa, Junt,ahènte co' a
knigagen ordlnártà, são mátodos adequados para o cálculo de
rèservåa, po¡a perhlt-ell e6tlDÊr o teon en blocos, be¡o cono s
var¡âncla de lnterpor4ão â6aocrada, o desenvo ¡ v r üent-o apresentado
no l tem 5.3 pana avat tæão de blocos pon meto de Êua dtscneLizæão
èD 6ub-blocos, euporta o cåtculo dð vaFtâncta de tntènpol4ão para
os vár i oa Étodos. À Iéu dt seo, no f te¡o 7 conf I rna_Be que Lanto o
IQÐ corno a Pondenação eapaclal poden sen otlblzados, coDo é a
krlgagern ordinária, peto cálcuto de pondenadores ou vetoree
nédios,

Quanto ao cárculo dà variâncra de rntenpolãção confor¡ne e
pnopoËLa apresenLada parå oa uáLodos IeD, ponderção eapãc¡al e
krlgagen ordinár¡a, rnosLrou-se eflctente, pol6 6erve panð nedir a
dispersão !-eat dos dados, bem cono Bua local lz4ão no espæo,
l{esee aent ldo, con6tdera-6e a coDpos tção de var låncl sE dos
eub-blocos pðnô o dómf nlo do bloco uma contrtbutção desLe
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tnabalho, pola vlablliza a conpoalção de varlAnclae de blocos pana

Lodo o d€pó5lto, cuJo problema ten ceueado polêDlca na Buå

Eolução. Entnetanto, a conflrmação da posalbl I ldade de cálculo de
vanlåncia do depó6lt,o pela conposlção dè vårlåncisa do6 blocoe de
lavra Eó pode ser obtlde em Jazldes en exploL4ão, quando oa
teores è6LtDådos poden sen confrontådoE cotû oa teoree realB,
obLendo-ee a vanlânc I a pÉnâ un grande númeno de blocoe e,
portanLo, lndicELlvs da varlåncle do depóslto.

À varlåncia de intenpol ação cono medlda real de dlsper€o não
pode aen ut. l I lzads para cleaalflceçEo de reserves, potE aa

claa6ificaçËee exl6tenLe6 eleboradas para nedidaa relat tvaa de
diÊperaão nostranan-ee lnadequadas. Verlflcou-ae tanbém que as

classif lcaçõers de neÊ€rva8 baseadas em nedideg de dlepensão deve¡n

levar em conÊldenação Ð varlabt ltdad€ na¿ursl do depóslto. Àaãlh.
auger€-Fo como te¡¡a de pesqulsa fuLuna, a elaborção de
claa8tflcãçõãs de resenvas utl I lzando medldas reala dè dtaperEão e
coeflcientee de varlaçSo do depóetto estudådo.

Os nesult ados da conpareção entle oe réLodoa coùput,aclonels
e¡0pregado6 por beio de val ldações cnuzadae revelerårû que, pana o
ca8o e¡¡ esùudo, a krigagem ordlnånla apresenLou-ee 6uperlor aoË

dernåiÉ roét,odos enpregados, não en ter¡¡os de reeervaa globats, pols
ea d I fenençae 5ão i nslgn¡ fl canteE, na6, sln, eD ter¡nos de
proponcionan decl gões correLas na I avna, prtnclpã¡nent€ eD

depósitos de baixo teor, cuJo6 bloco6 podern apresent,an üeores
Duito próxlmos do teor de conte. Eeta conclu8ão não podê ser
general izada, pois a uLl I lzação dâ kntgegen ordlnárta depende de
obtenção de variognanaa repneeenL åL I vos , que nem aempre é poeefvel
um8 vêz que depende fundamenL a I menLe da dtspostção doe fu.or de
pesqu¡Ea. Àssin, quando a krlgagem ordinárla não pode sen
apl lcede, pode-se utl I lzer a ponderação espacial quê pnoduz
nesultados consisLenLes, como pôde een verificado n€ELa pesqutEe.

À6 reBênvaÊ geológicaE de cobre, podeD ser interpretadas co¡Ìo
próx¡Das da real idade, lêvando €n con6idenação o câráten de
nlneral lzação e a d€nsldade de lnfonmções. Por ouùno lado, aa
r€aenvês geológlcas de ouro deven ser lnt-erpretade6 corû culdado,
pols a den8tdade de lnformaçõee fot tnsuftctenLe na 'pórção Stt
(zone rlce) da Jazlde e aa aná I lEeB lnadequedaa das amos¿rae
deseeE furÕs (várles anosLraE conpoetas pärs uma únlca anátlae).
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À val ldeção cruzâda e nedldaB de dlepereão DoatneraD-Ee
eficienteE ne cohpan4ão de náùodos de lnLerpolação e tndlcação do
¡nelhor delee pana o conJunto de dadoe eó eetudo. Senpre que
possf vel, a avaliæão de r€Eenvas deve eer fêlta pe¡o spl tc4ão de
vár lo6 néLodoe. utt I lzando o r¡ethon reeultado lndrcado pela
vel I dação cruzada,
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