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RESUMO

Esta tese apresenta os resultados da modelagem geoestatística do depósito de

apatita de Araxá. Nesse sentido, as técnicas de estimativa e simulação foram extensivamente

aplicadas aos dados analíticos disponíveis desse depósito. Além disso, a aplicação da

variância de interpolação para fìns de planejamento de lavra é também discutida. O depósito

de apatita de Araxá localiza-se na porção oeste do Estado de Minas Gera¡s e resulta da

atuação de processos de intemperismo sobre as diferentes rochas do Complexo Alcalino-

Carbonatítico de Araxá de idade Cretácea. O manto de intemperismo apresenta duas zonas:

um capeamento estéril e uma zona mineralizada à apatita. Em termos tecnológicos, foram

definidos vários tipos de minério de apatita. Contudo, neste estudo somente os dois tipos

mais importantes foram considerados, que são: os tipos normal e micáceo. Assim, os dados

provenientes desses tipos de minério foram submetidos aos processamentos por técnicas

geoestatísticas de est¡mativa e simulação, objetivando estudar a distribuição espacjal, assim

como as incetezas associadas às estimativas e aos resultados de simulações. Como método

de estimativa, a krigagem ordinária foi escolhida em função das suas características

superiores em relação a outras técnicas de krigagem, como a krigagem simples. Por outro

lado, dentre as várias técnicas de simulação disponíveis, somente a simulação gauss¡ana

seqüencial e por bandas rotativas foram aplicadas, po¡s estes algoritmos produzem

resultados mais compative¡s com os dados de entrada. Os resultados da est¡mativa e das

simulações são muito próximos entre si, mas as incertezas associadas à krigagem ordinária,

aproximada pela variância de interpolação, são sempre maiores que aquelas associadas às

realízações de simulações estocásticas. A separação do minério em tipos tecnológicos foi

importante, po¡s proporcionou resultados melhores e mais precisos no cálculo dos

variogramas e, conseqüentemente, na modeidgem geoestatística. A variância de interpolação

revelou ser uma ferramenta impotante para o auxílio ao planejamento de lavra, à medida

que ela proporciona uma boa idéia da variabilidade espac¡al. Nesse sentido, áreas com

ma¡ores incertezas deveriam ser desenvolvidas com maior cuidado, incluindo-se aí a

necessidade de amostragem adicional, a fim de evitar erros na classifìcação de minérios e

rejeito. Finalmente, esta tese mostrou a importância da caracterização tecnológica em tipos

de minério que aprimora os resultados da modelagem geoestatística.



ABSTRACT

Results of a geostat¡stical modeling of the Araxá apatite deposit are presented in this

thesis. In this sense, estimation and simulation techniques were extensively applied to the

chemical data available for this depos¡t. Besides, application of the interpolation var¡ance for

mining planning purposes ¡s also discussed, The Araxá apatite deposit is located in the

western port¡on of Minas Gera¡s State and results from weathering processes on different

rocks from the Araxá Alkaline-Carbonatitic Complex of Cretaceous age, The weathering

mantle presents two zones, an uppermost overburden level and an apatite bearing zone. For

mining purposes, several apatite ore types were ident¡fìed. However, in this study only the

most ¡mportant ore types were considered, i.e., normal and micaceous types. Thus, data

coming from these ore types were submitted to geostatistical estimation and simulation

techniques in order to study the spatial distribution as well as uncertainties associated with

estimates and simulated results. As an estimation method the ordinary krigìng technique was

chosen because of its superior characteristics in relation to other kriging techniques such as

simple kriging. On the other hand, among several s¡mulation techntques available, only

sequential Gaussian and turning bands simulation techniques were applied because they

produce results more compatible with input data. Estimation and simulation produce results

close to each other, but uncertainties assoc¡ated with ordinary kriging estimates, as

approximated by the interpolation variance, are always greater than those associated with

stochastic simulation realizations. Separation of ore types into technological classes was

important as long as it provided better and more precise results for computing variograms

and, consequently, for geostatistical modeling. The ¡nterpolation variance reveaied to be an

¡mportant tool for mine planning as long as it gives a good idea of the spatial variability. In

this sense, areas with greater uncertainty should be developed carefully, in order to avoid

m isclassification between ore and waste. Finally, this thesis showed the importance of

applied mineralogy into ore which improves the results of geostatistical modeling.



1- TNTRODUçÃO E OBJETTVOS

O Complexo de Araxá ou do Barreiro compreende uma importante intrusão

alcalino-carbonatítica. Em decorrência de uma intensa atividade intempérica sobre as

rochas do complexo, ocorreu uma concentração de minerais de interesse econômico,

tais como minerais de apatita e de nióbio, bem como de elementos de Terras Raras e

minerais uraníferos, sendo que destes, somente os dois primeiros são explotados. A
jazida de fosfato, objeto da análise, vem sendo atualmente explotada pela empresa

Fertilizantes Serrana S.A, (antiga Arafértil S.A,).

O manto de intemperismo que recobre as rochas do complexo possui uma

espessura irregular e apresenta variaçóes mineralógicas, tanto horizontal como vertical,

nitidamente evidenciadas em descrições macroscópicas e testemunhos de sondagens.

Devido à sua grande variabilidade, a jazida deve ser conhecida e analisada da

melhor forma possível, dentro da disponibilidade de informações, para que possa haver

um adequado planejamento de lavra. A partir de estudos de caracterização tecnológica,

foi possível subdividir a zona mineralizada em tipos tecnológicos, os quais apresentam

comportamentos diferenciados frente ao processo de beneficiamento.

Conhecidos os tipos tecnológicos, deve-se dispor de ferramentas adequadas
para estudá-los, bem como para representá-los espacialmente, fundamentais para o
planejamento da lavra e, conseqüentemente, a otimização da explotação.

Tanto a estimatlva de teores, quanto a modelagem tridimensional de corpos de

minério, podem ser realizadas com o auxílio de programas de computador. Este

trabalho apresenta uma aplicaçäo sistemát¡ca de recursos computacionais para

avaliaçäo de reservas e modelagem de corpo mineral.

Além disso, foi exaustivamente perseguido neste trabalho o cálculo da incerteza

associada à estimativa, com a finalidade de prever zonas de maior ou menor

variabilidade do minério, para fim de um melhor planejamento da lavra, como se sabe,

a variåncia de krigagem teve o grande mérito de ser a primeira medida de incerteza

associada à estimativa por krigagem ordinária. contudo, ao final dos anos 80, verificou-

se que a variância de krioagem representava apenas um índice de configuração

espacial dos dados e, portanto, independente da variaçáo local dos mesmos.
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Assim, foi proposta a expressão variância de interpolação que depende tanto da

configuração espacial dos dados (medida pela distribuição dos pesos da krigagem

ordinária) como também dos valores dos dados. A variáncia de interpolaçáo apresenta,

portanto, as condições necessárias para representação confiável da incerteza

associada à estimativa. Neste sentido, este trabalho mostra uma análise sistemática da

variância de interpolação para apoio ao planejamento de lavra.

Por fim, ainda com o objetivo de avaliar as incertezas associadas às estimativas,

procedeu-se neste estudo à realização de simulaçÕes estocásticas condicionais. Nesse

caso, procurou-se utilizar a média das L realizações como o valor ma¡s provável e a
sua variância como rncerteza associada. São apresentados os resultados de análises

comparativas entre a variância de interpolaçäo e a variância assoc¡ada à média de L

realizaçóes de processos estocást¡cos



2- AJAZIDA DE APATITA DE ARAXÁ

2. 7 - Localização e Acessos

A jazida de apatita de Araxá situa-se a I km ao sul da cidade de Araxá, no

estado de Minas Gerais. Os direitos minerários pertencem à COMIG - Cia. Mineradora

de Minas Gerais (antiga CAMIG - Cia. Agrícola de Minas Gerais), estando a área

arrendada para a Fertilizantes Serrana S,A, - Unidade Araxá, anteriormente

denominada de Arafértil S.A.

A cidade de Araxá situa-se na regiâo do Triângulo Mineiro, aproximadamente, nas

coordenadas geográficas: 190 38' latitude S e 460 56' longitude W, sendo interligada as

cidades de Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia e Franca por rodovras asfaltadas. A

Figura 2.1 apresenta um mapa de localizaçäo da cidade de Araxá.

Figura 2.1 - 'lIapa de localixação tle Aroxd, MG.



2,2 - Geologia

2.2.1 - Geologta regional

A jazida de apatita localiza-se na intrusão a lcalino-carbonatítica de Araxá,

também conhecida como Barreiro ou Barreiro de Araxá, constituindo-se numa das

diversas manifestações alcalinas do oeste de Minas Gerais e sul de Goiás, que ao lado

de outras (Tapira, Salitre l, Salitre ll, Serra Negra, Catalão le Catalão ll), compoem a

chamada Província Alcalino-Carbonatítica do Alto Paranaíba (Rodrigues & Lima, 1gB4),

estando situada entre a Bacia do Paraná e o cráton de säo Francisco. Esta província,

irrn¡--ônte com as demais denominadas de Alto Araguaia, Sudeste e Sul, podem ser

v,r,.-.J rra Figura 2.2.

Destes complexos alcalinos da Província do Alto Paranaíba, um dos mais

importantes é o de Araxá, por se constituir no maior depósito mineral de nióbio do

mundo, com cerca de 60% da reserva mundial. Além do nióbio, o outro minério que

também é explotado é o de apatita.

Numerosos estudos geológicos foram executados nessa região, que, dada a

importância das mineralizaçöes identificadas nas intrusões do Triângulo Mineiro, foi

alvo de trabalho específico de geologia por parte do Departamento Nacional Produção

Mineral, o Projeto Chaminés Alcalinas.

Parte dos resultados dessa campanha foram descritos por Barbosa et al. (1g70),

fornecendo uma revisão dos trabalhos até então ex¡stentes e apresentando mapas

geológicos e discussão das principais unidades estratigráficas regionais.

O corpo alcalino de Araxá encontra-se totalmente circundado por seqùèncias

meta-sedimentares pré-cambrianas representadas pelos Grupos Araxá e Canastra. O

Grupo Araxá é constituído, principalmente, por micaxistos com algumas seqüências

quartzíticas intercaladas; já o Grupo Canastra é formado por filitos e quartzitos, além de

rochas do Bambuí (Silva ef al., 1979). Estes grupos estão incluidos na Faixa de

Dobramentos Brasília (Hasui ef al., 1975) e encontram-se relacionados a vários

falhamentos paralelos de direção geral NW, cujas extensões atingem cerca de 300 km,

sendo de idade mais antiga que os complexos carbonatíticos.
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O estudo realizado por Hasui & Almeida (1970) apresenta idades para os

sedimentos do Grupo Araxá, mais precisamente Complexo Granitíco-Gnáissico, como

sendo superiores a 980 Ma, com os seus const¡tuintes afetados por eventos

metamórficos do Ciclo Uruaçuano, O Grupo Canastra somente fora afetado pelo Ciclo

Brasiliano, apresentando idades ent¡e 579 e 642 Ma.

As intrusÕes alcalinas na região do Triângulo Mineiro foram datadas com cerca

de 80 milhões de anos, segundo estudos de Amaral et al. (1967) e Hasui & Cordani

(1968). As rochas do maciço de Araxá são consideradas um pouco mais antigas, com

datações entre 87 e 95 Ma, situando-se no Cretáceo Superior.

2.2.2 - Geologia local

O maciço alcalino de Araxá é uma unidade plutônica, apresentando uma

configuração circular; dentre os complexos alcalinos da Província do Alto Paranaíba, o

de Araxá é um dos menores, possuindo uma área em torno de 15 km2. Este maciço é

constituído, principalmente, por rochas carbonatíticas e glimeríticas, sendo estas

últimas provenientes da alteração de rochas ultramáficas. O maciço encontra-se

circundado por um anel de rochas quartzíticas parcialmente fenitizadas, pertencentes

ao Grupo Araxá.

As rochas quartzíticas em torno da intrusão possuem espessuras presumidas de

100 a 600 m, fato verificado também em Tapira e em outros maciços alcalinos. Barbosa

et al. (1970) e Grossi Sad & Torres (1976) consideram essas rochas como

pertencentes ao Grupo Araxá. No entanto, parece provável que esse anel de rochas

quartzíttcas tenha se formado à época e, em conseqüência da própria intrusão, através

dos fenômenos de mobilizaçäo e redeposição de sílica. Esses quartzitos,

posteriormente, foram intensamente fraturados e cortados por veios portadores de

piroxênio, anfibólio e feldspatos alcalinos, originados por fenômenos de

metassomatismo de contato. Por este motivo poderiam, entâo, ser denominados fenitos

ou quartzitos fenitizados. Observa-se na Fígura 2.3 um modelo da seqüência da

evoluçäo da intrusão de Araxá proposta por Biondi (1986), que considera os quartzitos

anteriores à ¡ntrusão.
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Neste modelo, é observada a ocorrência de regiöes predominatemente com

carbonatitos e outras de rochas glimeríticas. As rochas ultramáficas, as primeiras a
aparecerem nestas atividades magmáticas, sofreram uma alteraçäo metassomática

devido à intrusão dos carbonatitos, não estando mais remanescentes, dando origem aos

glimeritos. A sobreposição de um processo supergênico sobre estas rochas, lixiviando e

alterando os seus minerais originais, fez com que o manto de intemperismo

apresentasse um comportamento bastante complexo, dificultando a interpretação

geológica.

Segundo Grossi Sad & Torres (1976), as rochas da intrusão säo

predominantemente constituídas por silicatos, com menor proporção de carbonatos,

recebendo a designaçäo de sílico-carbonatitos. Esses autores sugerem a

predominância de mica-piroxenito e mica-peridotito, recortados por carbonat¡to,

existindo ainda um núcleo carbonatítico central, de pequena extensão. Nas

proximidades da área da Fertilizantes Serrana, raros são os locais com ocorrência de

rochas inalteradas em superfície, devido ao espesso manto de intemperismo. Outros
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tipos de rocha já foram descritos na área, porém sempre provenientes de pequenos

diques ou veios, sem maior expressão. Apenas em sondagens forarn encontrados os

principais constituintes da intrusäo: carbonatitos e rochas designadas por glimeritos,

estes últimos apresentando mica avermelhada, quando frescos, como o principal

constituinte mineral,

As rochas encaixantes são cortadas por diques com disposição radial e
concêntrica, de pequenas espessuras e bastante intemperizadas em superfície.

Ocorrem também, nas encaixantes, corpos de silexitos relacionados a quartzitos e

zonas fraturadas com formas irregulares, em geral alongadas, de coloração marrom

escura, sendo relacionados às atividades hidrotermais da intrusão. Pequenos corpos

säo encontrados no interior da intrusão (Silva ef a/., 1979),

O Complexo Alcalino-Carbonatítico do Barreiro (Figura 2.4) é constituido

pr¡nc¡palmente por rochas carbonatíticas, glimeríticas e um termo denominado de

foscorito (lssa Filho et al., 1984). Braga & Born (1988) consideram somente os dois

primeiros.

O principal corpo de rochas carbonatit¡cas encontra-se na porção central da

intrusão, possuindo uma forma arredondada. O carbonatito ocorre principalmente como

um complexo sistema de veios e diques, penetrando nas rochas glimeriticas, ocorrendo

nas diversas fases da intrusäo.

Os carbonatitos são predominantemente do tipo beforsitico, de granulação

méd¡a a grossa. Calcita e ankerita säo subordinados; barita, apatita, magnetita,

perovskita, quartzo secundário, p¡rita e outros minerais acessórios podem estar

presentes. O iipo sovítico também pode ocorrer iocalmente.
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2,3 - O Perfil de fntemperismo

sobre toda a área do complexo instalou-se um intenso processo de alteração
intempérica modificando quase que totalmente os minerais originais. o manto de

alteração formado possui uma espessura bastante variável, entre 40 e 130m, com uma

média de 70 a 90m, tendo-se locais onde as sondagens atingiram mais de 200m sem

encontrar rocha sä.

Os materiais resultantes da alteração de rochas alcalino-ca rbonatíticas

apresentam uma composição mineralógica e granulométrica diferenciada em um perfil

vertical, em função do grau de intensidade decrescente do fenômeno intempérico em

direçäo à rocha sä (Braga & Born, 19BB).

Essa variabilidade mineralógica é refletida nas análises químicas, principalmente

dos furos de sonda, permitindo subdividir este manto de alteração em dois níveis

distintos, considerando o teor de P2O5 apatítico, que são o capeamento e a zona de

mineralizaçäo.

O nível de capeamento é subdividido em duas porções, ambas sem interesse

econômico, embora com presença de P2O5, o qual está associado a fosfatos

secundários.

A porçâo superior do capeamento corresponde à cobertura superficial,

apresentando uma espessura máxima de 20 m, sendo caracterizado por possuir uma

coloraçäo vermelha escurar granulação muito fina e constituir-se, principalmente, por

óxidos e hidróxidos de ferro e argilo-minerais ( Figura 2.S).

A outra parte é formada por material estéril em apatita, também resultante de

uma intensa açäo intempérica, com os seus constituintes minerais originais

modificados quase em sua totalidade, ocorrendo a lixiviação dos carbonatos e remoção

de CaO e MgO. Este material mostra uma coloração marrom amarelada e granulação

extremamente fina, com aspecto pulverulento; sua espessura é bastante variável,

podendo atingir até 60 m em certos locais e em outros ser nula. os constituintes

minerais mais freqüentes são óxidos hidratados de ferro, quartzo, argilo-minerais,

magnetita, hematita, brookita e anatásio, além de fosfatos secundários (gorceixita,



Ftgara 2,5 - Vtsão do capeamento, porção superlor com coloração mnß escura, e o

mlnéño normnl, ruís amarelødo.
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goyazila e rabdofanita). Nesta porção do capeamento, conforme Braga & Born (199g),

há um enriquecimento em Fe2O3, SiOz, AfzO¡, TiO2, BaO e pzOs, este último de
natureza não apatítica.

A passagem do capeamento estéril para o material mineralizado é brusca, sendo
perceptível tanto nos testemunhos como nos boletins de análises químicas, o cao é
praticamente inexistente no capeamento, porém na região de interface entre o
capeamento e a zona mineralizada atinge teores próximos aos de pzos, superando-os

em seguida (a apatita possui relação teórica CaO/P2O5 de 1,32), Mesmo assim, ocorre
a presença de fosfatos não apatíticos até próxrmo à rocha sã na proporção de 10 a
20% do P2O5 total. Para as apatitas de Araxá, a quantidade de pzOs apatítico é
determinada a partir do teor de cao, considerando uma relação de cao/p2o5 igual a
1,35.

o material mineralizado pode apresentar teores de P2o5 apatítico superiores a

20ok, o que representa mais de 50% em peso de apatita. Este material, com aspecto

terroso, possui cor marrom média a escura e é caracteristicamente mais pobre em

Nb2Os, T¡O2 e OTR (óxidos totais de terras raras), em relaçâo ao capeamento. Os

teores de Fe2o3, na forma de óxidos hidratados de ferro, magnetita e hematita ainda

são elevados, podendo superar 30%, mas com tendência a decréscimo em
profundidade.

Em termos de granulação, o material mineralizado apresenta parcelas muito

significativas de finos, predominando as porçÕes com 25 a 45% de material com
granulaçäo inferior a 0,037 mm, carreando em média 10 a 20o/o da apatita total.

Dentro do nível considerado mineralizado ocorrem diversos tipos tecnológicos de

minérios, os quais são descritos adiante.

O produto final deste intemperismo representa uma pequena parcela do volume

da rocha original devido às modificações ocorrentes nos const¡tu¡ntes originais.

2.4 - fnventário da Pesquisa Mineral

Na área de arrendamento da empresa, foram realizados numerosos trabalhos de
pesquisa superficial e em profundidade, na tentativa de se definir a ocorrência da zona

mineralizada.
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Até 1975, os tipos de trabalhos de pesquisa efetuados (Arafértil, 1975) tanto pela

própria empresa como por outras (CAMIG, DNPM, lPR, lTl e CNpq), foram os

seguintes:

. Poços;

. Galer¡as;

. Furos de sonda;

. Trincheiras e frentes experimentais.

A partir dessa data, os trabalhos de pesquisa efetuados voltaram-se quase que

totalmente às sondagens rotativas, as quais ainda são utilizadas localmente para maior

deta lhamento.

A densidade de amostragem das sondagens correspondeu, in¡cialmente, a uma

malha de 200 x 200m, sendo adensada com o andamento dos trabalhos de pesquisa,

onde chegou a se ter espaçamentos entre furos de 50 m, principalmente, nas regiões

próximas às áreas de lavra. O número total de furos de sonda é superior a 670 (Figura

2.6)

Figuro 2.6 - Mapo de distribuição dos furos ¡le sontla da Araferfil, cottt o tlivisão nus

rireøs de lavra em Morro ¡las Cohras e Trincheirão.
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Alguns furos foram refeitos, ou seja, sondou-se próximo a furos jir realizados, da

mesma forma que as amostras foram reanalisadas, em virtude do pequeno número de

elementos inicialmente analisados. A locação das sondagens foi controlada por

levantamento plani-altimétrico, em escala 1:2.000, sendo todos os furos realizados

verticalmente. A amostragem foi efetuada considerando a cota da boca dos furos, ou

seja, coletaram-se amostras em intervalos regulares correspondentes às cotas inteiras.

Os furos de sonda foram efetuados pelo método rotativo, com diâmetro NX, em

sua maioria, reduzido para BX quando necessário. As sondagens foram realizadas até

atingir a rocha fresca ou então o nível 960, que, devido às razöes ambientais,

corresponde à cota limite para explotação.

Foi utilizada a técnica de embuchamento no material alterado e com coroas de

pastilha. Segundo a empresa, esta técnica permitiu uma boa recuperação do material

(cerca de 95%).

As amostras para análises foram coletadas tomando-se a metade de

testemunho a cada intervalo de 5 metros. No início, apenas alguns óxidos eram

analisados em laboratórios contratados. A partir de 1974, passou-se a analisar

sistematicamente 10 óxidos mediante espectrometria de raios-X nos laboratórios da

Serrana S.A. de Mineração, através de equipamento PHILIPS, modelo PW-14S0,

versão ASP.

A partir de setembro de 1975, as amostras passaram a ser analisadas em

equipamento próprio da empresa, espectrômetro de raios-X RIGAKU, modelo

Geigerflex 3134. Algumas determinaçöes eram encaminhadas à Geosol - Geologia e

Sondagens Ltda.

Houve uma nova mudança do equipamento em 1988, com a substituição do

espectrômetro RIGAKU por um PHILIPS, modelo PW-1606, proveniente da Serrana

S.A.

Uma outra fonte de informação existente para o planejamento da lavra, além dos

furos de sonda, consiste nos dados de amostragens de canal e trados mecanizados

(diâmetros de 4") efetuados nas frentes de lavra. A Figura 2.7 mostra a distribuição das

informaçöes destas amostragens, com mais de 7.000 escavações, concentradas nas

frentes de lavra.
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Figura 2.7 - Mttpo da tlistribuiçäo tlos canais e n ¡lit isíut nns ¡ireos de ltvrs ent Morr¡t

das Cobras ¿ Trinchcirão,

As amostragens em canal foram efetuadas verticalmente nas faces das

bancadas, as escavações possuíam uma largura de 15 a 20 cm e cerca de 5 cm de

profundidade. Os furos a trado mecanizado efetuados nas bermas foram demarcados a

uma distância de 6 meiros perpendicularmente às faces das bancadas, sendo

espaçados uns dos outros em torno de 12,5 metros. Eles atingiram a profundidade

máxima de 10 metros, com a amostragem realizada a cada cinco metros, que

corresponde à metade da altura da bancada. As amostras foram obtidas após um

quafteamento, o que proporciona um volume aproximado de 20 litros. As Figuras 2.8 e

2.9 mostram as atividades para obtenção destas amostras.



Fígarø 2,8 - Trøbalhos de ømostragem por cønal A amostrøgem consiste na escavação

døface da bancada e as øûrostrus são coletadas emintervalos de 5 metros.

Fígura 2.9 - Wsta da ømostrøgem eføuada nas bermas dos bancadøs atrøvés de trødo

mecønízødo.
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2.5 - Análise de Dados

Atualmente, existem dois bancos de dados, sendo um de furos de sonda, com

amostras em intervalos, na maioria, de 5 metros, e o outro de amostras de canal/furos

de trado, também com o mesmo intervalo.

No início, eram determinados apenas os teores de PzOs, CaO, BaO, TiOz e

NbzOs; posteriormente foram também incluídos MgO, FezO¡, SiOz, AlzO¡, SO3 e OTR,

Estes elementos adicionais foram importantes para indicar a presença de minerais de

ganga, tais como as micas e barita, cujas presenças são relevantes frente ao processo

de beneficiamento.

Algumas relaçöes entre os óxidos também são utilizadas, tais como CaO/P2O5 e

P2O5apat. (notação utilizada para representar o teor de P2O5 relacionado à apatita), A

primeira fornece indicação da existência de fosfatos secundários, predominantes nas

porçÕes do material estéril da mina, as quais apresentam teores altos de P2O5 e baixos

de CaO. O teor de P2O5 apat. é obtido considerando as seguintes relações:

PzOs apat. = PzOs se CaO/ PzOs > 1,35

PzOs aÞat. = CaO/1 ,35 se CaO/ PzOs < 1,35

(21)

(2.2)

O valor 1,35 (Braga & Born, 1988) foi obtido a partir de concentrados de apatita.

O material considerado como minério é aquele que possui teores de PzOs apatítico

acima de 6%.

A análise de SOs, juntamente com o BaO, serve para quantificar o teor de barlta,

levando-se em conta que todo o SO¡ encontra-se na forma deste mineral (BaO ocorre

tanto na barita como em alu m inofosfatos).

Para os estudos estatísticos e geoestatísticos do banco de dados dos canais

será consrderada a divisão da área em duas porçöes, denominadas Trincheirão e

Morro das Cobras, as qua¡s são separadas pela coordenada E -900 (Figura 2.6),

conforme as informações de campo e do relatório interno da empresa (Arafértil, 1997).

A divisão foi efetuada por não haver uma continuidade espacial das informaçÕes e

também por apresentarem diferenças nos teores, como a ocorrência de barita em

teores mais elevados no Morro das Cobras que no Trincheiráo.
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2.6 - Planejamento da Lavra

A produção anual média da jazida da Fertilizantes Serrana atualmente é de

cerca de 4.600.0001 de minério e 2.700.0001 de estéril, tendo a empresa como meta

aumentar esta produção.

A lavra é a céu aberto, sendo efetuada por desmonte em meia encosta; as

bancadas possuem, em geral, uma altura de 10 metros e as bermas com 25 metros. A

extração é realizada através de pás carregadeiras, tratores de esteiras e

retroescavadeiras, e o transporte do material, tanto do minério como de estéril, por

caminhöes basculantes. Explosivos são utilizados eventualmente onde o material

encontra-se mais resistente, predominantemente nas regiões com ocorrência de

material cimentado.

O planejamento da lavra é efetuado em duas etapas, sendo uma a curto e outra

a médio e longo prazos.

Para o planejamento a médio e longo prazos, a empresa utiliza-se das

informações contidas em um modelo de blocos. Este modelo possui teores interpolados

pelos dados analíticos dos furos de sondagens existentes, os quais foram calculados

através do método do inverso do quadrado da distância. Os blocos apresentam

dimensões de 50x50x10m, respectivamente, largura, profundidade e altura,

Para a interpolaçäo foram utilizadas amostras compostas pela altura das

bancadas (10m); o raio de pesquisa, paÊ a maioria dos elementos foi de 100 metros,

Para alguns óxidos empregaram-se raios de 70m, com a busca somente no mesmo

horizonte da bancada, ou seja, não se considerou a influência de amostras de minério

de outros níveis. O número mínimo de amostras para a interpolação foi de duas

amostras. Este modelo possui uma classifìcação por tipos de material: minério, estéril,

transição (considerado como contendo metade de minério e metade de estéril) e rocha;

uma outra classificação, também constante no modelo, é a subdivisão da zona

mineralizada em t¡pos distintos frente ao processo de beneficiamento: minério normal,

micáceo, micáceo-carbonático e carbonático,

Estas classificaçÕes gerais e de tipos de minério foram obtidas, segundo a

empresa, através da confecção manual de curvas de isoteores dos óxidos principais,

como P2osapat., MgO, CaO e BaSO¿, definindo, desta forma, a ocorrência destes



19

materiais por níveis. Assim, o planejamento é feito observando-se os locais de

ocorrência do tipo do material normal, preferencialmente com os valores do índice

RCaO. Este índice corresponde ao valor potencial de recuperação da apatita na usina

de beneficiamento.

No planejamento a curto prazo, são realizadas amosiragens das frentes de lavra

(canais e trado), particularmente em regiões de baixa densidade de informações e na

transição entre minério/estéril, para verificação dos teores de interesse e determtnação

do índice RCaO.

As análises destas amostras mostram quais frentes de lavra ¡räo fornecer

material para a composiçäo da pilha de homogeneização. Analtsam-se näo somente os

teores dos óxidos de interesse, mas também efetuam-se ensaios de caracterizaçào nos

materiais com teores acima do valor de corte (6% de P2O5apat.).

Dentro do depósito ocorrem minérios com características heterogêneas,

proporcionando recuperaÇÕes distintas. Assim, a pilha de homogeneização

corresponde à mistura de minérios provenientes de diversas frentes de lavra. A

composiçäo da pilha deve obedecer os valores da curva de parametrização econômica

da jazida (Assis & Silva Filho, 1994) que é expressa da seguinte forma:

f(E)= PzOsapat x RCaO, (2 3)

onde, f(E) é a função econômica obtida a partir do controle orçamentário da empresa e

com os parâmetros definidos, esta funçäo torna-se constante; PzOsaPat. é o teor do

minério e RCaO é o potencial de recuperaçáo em apatita.

Deste modo, para um determinado programa de lavra, é considerado que o

produto RCaO x PzOsapat como sendo uma constante, e a sua representação gráfica

(Figura 2.10), permite definir as condições operacionats de teores e recuperação na

usina.
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Figuro 2.10 - GníJico dafitnção ¡le economicidatte de lnvro (Assis & sitva Filtto, 1994).

2,7 - Beneficiamento do Minério

o processo de beneficiamento para a concentraçäo do minério apatítico de

Araxá, é composto por uma série de unidades que, por sua vez, säo divididas por

etapas (Fernandes, 1997; Guimarães, 1997). os produtos de maior interesse

econômico são obtidos ao final do processo, que são o FCA - concentrado apatitico
fino e o GCA - concentrado apatítico grosso, porém outros dois produtos também são
gerados anteriormente à formação da pilha de homogeneização, que são os mater¡ais

bitolados 24 e 28. Eles possuem esta denominaçåo por serem granulares e com teores

médios de P2O5 apat. de 24o/o e 28%o, respectivamente.

o material proveniente da mina é inicialmente britado para tamanhos menores
que 4 polegadas, seguido de uma classificação granulométrica em 2,,(50,g mm), com o
passante seguindo para a formação da pilha de homogeneização. o material retido
neste peneiramento sofre uma nova britagem e classificação em peneiras de 2" e /,"

orçaoo \ ps¿¡

a\
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(13.05 - 3s,65) t\-----7

\/
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(12,7 mm). O minério passante em 2" e retido em /,", irá compor a pilha do material

bitolado 28. As demais fraçöes, acima de 2" e passante em /,", formam o material

bitolado 24.

Da pilha de homogeneizaçáo, o minério é retomado para a usina de

concentração. Todo o processo de concentração é apresentado na Figura2.11.
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Guimarães, 1997).
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3 - CARACTERIZAçÃO TECNOLóGICA

3.1 - fnffodução

A caracterização tecnológica de matérias primas minerais consiste no estudo

das suas propriedades físicas, químicas, físico-químicas e mineralógicas, frente ao

processo de beneficiamento ou uso final. De certa forma, pode-se dizer que

caracterizar um minério significa aplicar técnicas para a determinação dos constituintes

mineralógicos e avaliar relações de associação entre os minerais presentes.

os estudos mineralógicos têm por objetivo o conhecimento de uma determinada

matéria prima mineral, de forma que seja analisada e determinada a concentração do

mineral de interesse, para o suprimento de matérias primas para as indústrias de

transformação ou até mesmo, embora raro, na sua utilização direta.

Não há um roteiro único para a realização de estudos de caracterização

tecnológica, sendo que os mesmos devem ser direcionados de acordo com as

exigências do processo frente a cada situaçáo (sant'Agostino, 1gg6) ou conforme as

diretrizes impostas pela assembléia mineralógica presente, especificações da matéria
prima final ou características das operaçÕes unitárias a serem utilizadas no seu

beneficiamento (Tassinari, 1 996).

A caracterização é um ramo da mineralogia aplicada onde, além dos

conhec¡mentos mineralógicos, é necessário também ter noçÕes básicas de tratamento

de minérios e da aplicação dos produtos minerais.

Para a implantação de um empreendimento mineiro, são realizadas diversas

etapas de caracterizaçäo (Henley, 1983). A Figura 3.1 apresenta uma seqüência do

desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa e as etapas de caracterização

empregadas.



Seqüência de
desenvolvimento

Caracter¡zacão
Tecnolóqica

Avaliação qual¡taliva dos

Pesquisa

.... __-,¿-.
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ptanta fin¿¡ ; Teste metalúrgico de volumes . Avatiaçâo dos produtos
de amostras em planta p¡loto metâlurgicos

Desenho da planta e
engenha.ia

Avaliação qualital¡va e quant¡tãtrva
das añoslras de perfuÍatriz e da

frenle de lavra

i Conskuçåo da planta e
acompanhamento

. '.''''''.,,-t
I , Avafiação dos produtos

i Operação da planta

Figura 3.1 - Seqüência das etapas de cørdcterizdção e do tlesenvolvit¡tenlo de umo

planta metalúrgica (adaptado de Henley, I9B3).

A partir dos estudos de caracterização tecnológica em matérias primas minerais
é possível classificá-los em tipos de minério (,,ore types"), segundo o seu

comportamento junto a um determinado processo de concentração/beneficiamento, A

tipologia é definida por um conjunto de características mineralógicas ou parâmetros dos

materiais que se refletem em comportamentos diferenciados frente a um determinado
processo de beneficiamento, influenciando diretamente na recuperação ou

concentraçäo dos minerais de interesse. Em uma mina pode-se ter materiais de
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litologias distintas, porém apresentando um mesmo comportamento frente aos

processos aplicados.

Atualmente, a caracterizaçäo tecnológica corresponde a uma etapa fundamental

para que haja um melhor aproveitamento dos minérios fosfáticos (Coelho et al., l9B7),

sendo utilizado por todas as empresas do gênero, tanto em etapas de controle de

minério (Tapira, Araxá e Catalão l), como para a definiçáo de alternativas para uma

planta de beneficiamento ou ainda na fase de pesquisa mineral (Anitápolis e Angico

dos Dias).

De acordo com Silveira ef a/. (1990), estes estudos surgiram devido à
necessidade de se explorar depósitos minerais cada vez mais complexos e ao mesmo

tempo incorporar o aproveitamento de materia¡s margìnais aos corpos de minérios.

3,2 - Tipologia da Jazida

Conforme mencionado por Coelho et al. (1987), a caraclerizaçäo é uma etapa

fundamental náo só para a fase de definição da planta de beneficiamento, bem como

no sentido de sua otimização, v¡sando uma maior recuperação de fosfato na flotação.

Na jazida de fosfato de Araxá, os trabalhos de caracterização säo efetuados com

o objeiivo de definir a tipologia da matéria prima mineral, procurando identificar e

quantificar a assembléia mineralógica, a distribuição granulométrica, o grau de

liberação da apatita. Por fim, os resultados da caracterização são usados para a
definição das frentes de lavra para a composição da pilha de homogeneizaçäo, No

beneficiamento, o processo é analisado como um todo para controlar a qualidade,

servindo também para otimizar o processo e, conseq üentemente, melhorar a

recuperação.

Takata ef a/. (1990) apresentam toda uma metodologia empregada para a

caracterização do material apatítico da jazida, tendo como base os trabalhos realizados

por Takata ef a/. (1985); Braga & Born (1988) e PAA (1989). Aqueles autores

apresentam uma classificação tipológica do minério de fosfato de Araxá, separando-os

em três grupos principais, conforme é apresentado no Quadro 3.1 .



Quadro 3,1 - Clnssilicação da tipologin da jnzida ¿le Araxd (Tokatu et al., 1990).

G rupo Su b-g rupo I ¡polog¡a

A normal
B ts1

82
micáceo sem carbonatos
micáceo com carbonatos

UI

c2

magnes¡ano carbonático com
fragmentos de rocha

magnesiano carbonático sem
fraqmentos de rocha.

Esta classificação leva em consideração somente a variação vertical do perfil de
alteração da jazida. A descriçäo dos tipos, segundo Takata ef a/. (1990), é:

. tipo A, este material é o principal minério da jazida, apresentando um teor de

P2O5 apat. entre 12 e 15o/o e de MgO inferior a 2%o:

. tipo B, subdividido em dois sub-grupos, de acordo com a presença de

carbonatos. O subtipo 81 apresenta teor de p2O5 apat. entre g_12%, MgO

acima de 5o/o e CO2 em torno de 1%; no subtipo 82, o teor de CO2 fica entre 2
e 5o/o:

. tipo C, também subdividido em 2 sub-grupos, onde levou-se em consideraçâo

a presença de fragmentos de rocha no minério. o teor médio para os subtipos

é de B a 12o/o de P2O5 apat., MgO acima de 5o/o e CO2 superior a S%.

Esta classificação, de uma forma prática, é simplificada para apenas três tipos,
que são o minério normal (A), o silicatado (B) e o sílico-ca rbonático (C),

o minério normal ocorre mais próximo à superfície, apresenta minerais bastante

oxidados, grande concentração de apatita, porém muito impregnada por minerais
portadores de ferro, como principais minerais associados, tem-se goethita, barita,

alumino-fosfatos secundários do grupo da crandalita (gorceixita e goyazita), magnetita

e minerais de titânio. A impregnaçäo dos minerais apatÍticos pelos minerais de ferro, a

presença de argilo-minerais e barita são fatores deletérios ao beneficiamento.

o tipo silicatado ocorre geralmente abaixo do normal, apresentando-se menos

alterado e também pouco enriquecido em apatita, entretanto, esta apresenta-se menos

impregnada pelos óxidos/h id róxidos de ferro, os principais minerais presentes säo a

vermiculita/clorita, magnetita, goethita e barita, A presença dos minerais de ferro
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associados à apatita e outros minerais portadores de cátions de elementos alcalino-
terrosos (Ca, Mg etc.) causam problemas no beneficiamento.

o terceiro tipo, denominado de sílico-carbonático, ocorre abaixo do tipo
silicatado, também com baixa proporção de minerais oxidados, sendo os teores p2o5

apat. menores e apatita apresentando-se pouco impregnada por minerais de ferro.
Também apresenta os mesmos problemas no beneficiamento acrescidos da presença

de calcita e dolomita, minerais extremamente deletérios à flotaçåo da apatita.

Na jazida, o material é considerado estéril quando possui teores de p2O5 apat.

menores que 6%. Um outro termo tipológico, também utilizado pela empresa, é o

"transição", sendo definido para blocos de lavra que são constituídos por metade de
minério normal e outra metade de estéril. A denomrnação de minério aqui utilizada

relaciona-se apenas ao teor de P2O5 apat. no material superior a 6%.

outras class¡ficaçÕes conforme tipos geológicos utilizadas visando o aspecto de

lavra e beneficiamento são ilustrados nos Quadros 3,2 e 3,3 (Assis & silva Filho, 19g4).

Qundro 3.2 - ClossiJ'icação segundo os tipos geológicos (Assis & Sitvø Filho, 1994).

Tipos Características

Estéril P2O5apat. < 6,0% (5m/5m)

M inério P2O5apat. > 6,0% (5m/5m)

ïransição P2O5apat. < 6,0% (5m)

P2O5apat. > 6,0% (5m)

Rocha Presença de carbonatos
signifrca o
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Quadro 3.3 - Subtlivisão da classificação tlos tipos geotógicos (Assis & Silva Filho,

r994).

Sub-tipos Características

Normal MgO < 5,0%;COz<2,00/o

C imentado P2O5apat. > 17 ,0%o: granular

M icáceo MgO > 5,0%;CC2<2,0o/o

Micáceo Carbonático MgO > 5,0%;CO2> 2,0o/o

Carbonático MgO < 5,0%;CO2> 2,0o/o

conforme o conceito de minério, somente o tipo normal e o cimentado são

enquadrados nesta classe, com o tipo micáceo (silicatado) podendo ser aproveitado na

pilha de homogeneização, em proporções bastante reduzidas.

A recuperaçäo de apatita do tipo micáceo é possível, entretanto, o seu custo é
extremamente elevado, o que inviabiliza o seu aproveitamento, por isso a sua
participação na pilha é limitada a pequenas quantidades.

o tipo que contém minerais carbonáticos ainda näo é aproveitado pela empresa,
pois ainda não há um processo de beneficiamento que permita a recuperação do

material apatítico dentro de especificações aceitáveis, Estudos visando o
aproveitamento destes materiais vêm sendo desenvolvidos.

3.3 - Características dos Tipos de Materiais

Após os ensaios de caracterizaçäo dos materiais, conforme Takata ef a/. (1990),

foram observadas as seguintes características e composiçÕes mineralógicas:

¡ o material denominado de lamas naturais representa de 12 a 33% em peso, com

teores de 3 a 18% de P2O5 apat.;

. o material que alimenta a flotação possui apatita e minerais micáceos como

constituintes principais;



ao

os carbonatos concentram-se nos tipos C1 e C2;

a apatita ocorre sob forma granular ou de agregados intercrescidos,

diversas variedades de apatitas foram observadas. Estas apatitas foram
estudadas detalhadamente por Lenharo (1994), que definiu a flúor-hidroxi-
(carbonato)-apatita como primária e flúor-carbonato-(hidróxi)-apatita como de
origem secundária;

associação dos grãos de apatita com minerais portadores de ferro, os quais
ocorrem na forma de películas superficiais de recobrimento ou cimentando grãos
de apatita, em diversos níveis de impregnação (Figura 3.2 e euadro 3.4).

CD

Figuro 3.2 - Formas ¡le ocorrôncia dn apøtita associndo cont minernis de ferro. (A)

opatitu lintpa; (B) e (C) medianamente impregnada; (D) ogragulo de apntita

tnicrocristalina com óxitlo de ferro intimantenre associado (Tokatn et 
'r1., 

I ggs).
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Quadro 3.4 - Grøus tle impregnação de tpatita (Takúa et al., 1990)

Apatita Impa
baixo teor de Fe

med ianamente
impreg nada
médio teor de Fe

rmpregnada
alto teor de Fe

Grau de
recobrimento

< 30o/o 30-70% > 7 0o/o

Para a jazida de fosfato de Araxá, conclu¡u-se que os principais fatores que
influenciam diretamente no processo de beneficiamento são (Takata ef a/., 1 gg0):

' conteúdo de "finos naturais": a presença de finos naturais é extremamente
prejudicial à flotaçäo de apatita;

. proporção de apatitas, carbonatos e minerais micáceos. Os minerais de ganga

sílico-magnesianos, devido às suas características e ao seu elevado grau de

intemperismo, tendem a liberar, ao longo de todo o processamento do minério,

argilas, colóides e cátions, que são nocivos à flotação da apatita. A presença de

carbonatos resulta em diluição dos concentrados apatíticos devido à sua resposta
positiva à flotação, de forma semelhante à da apatita, com ácido graxo, utilizado

como coletor da apatita;

. grau de impregnaçäo das apatitas por óxi-hidróxidos de ferro. outro fator também
importante na recuperação de apatita é o grau de impregnação por minerais de
ferro. Takata ef a/. (1985) estudaram esta relação e determinaram um índice de
recuperação potencial de apatita a partir dos materiais a serem lavrados.

Desta forma, foi definida uma simbologia para os blocos de lavra de acordo com
este índice de recuperação de apatita, através de uma ponderação dos graus de
impregnação com os fatores adotados na empresa.

Para a caraterísticas das apatitas apresentadas no euadro 3.4, foram

estabelecrdos, conforme apresentado por Fernandes (1gg7), valores médros de
recuperaçäo das mesmas no processo de concentração, que säo mostrados no Quadro
.E
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Ona¡lro 3.5 - Volores pofenciaß de recuperação da npølita, com bose nos tesfes

experimentflis (Fernan es, I997).

Assim, os blocos são classificados em quatro grupos, conforme o Quadro 3.6

Quadro 3.6 - ClossiJ'icação tlos blocos segundo o ítttlice RCaO (Tokatu ct trl,, tg85)

RCaO Categoria

< 40o/o rutm

40-500 méd¡o

50-60% bom

>6j0/o ótimo

A determinação do índice RCaO era rcalizada, iniciafmente, por técnica de

microscop¡a, na qual observava-se a porcentagem de apatitas limpas contidas em uma

determinada fração. Em meados dos anos 90, este índice passou a ser determjnado

por meio de separaçäo magnética. O conhecimento deste parâmetro é de importância

fundamental para uma maior estabilidade do processo de concentraçäo, estando

relacionado com a faixa granulométrica, que influencia na produção de concentrados

pela usina de beneficiamento.

Passante em

0,037 mm
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Por microscopia, quantificavam-se os gräos de apatita em diferentes niveis de

impregnação por óxi-hidróxidos de ferro. Este método era excessivanlente lento, com

análise de somente duas amostras por semana.

O novo procedimento, implantado posteriormente, agilizou a obtenção deste

índice RCaO para até dez determinaçöes por semana. Este procedimento obedece as

seguintes etapas:

. br¡iagem do material abaixo de 12,7 mm;

' homogeneização e quarteamento;

. classificação granulométrica em 0,297mm e 0,037mm;

' o material passante em 0,037mm (finos naturais) segue para análise química;

. o retido em 0,297mm, sofre uma nova moagem a 100o/o passante nessa

abertura, sendo incorporado ao retido em 0,037mm;

¡ nova classificação granulométrica nas fraçöes 0,149mm, 0,074mm e 0,037mm;
. o material abaixo de 0,037mm (finos gerados) segue para análise química e as

demais fraçÕes para as etapas de separação magnética de baixo e alto campos;

. separação magnética de baixo campo é efetuada a seco com ímå de mäo;

. separação magnética de alto campo é realizado a úmido (WHIMS), repassando

a fração não magnética em três estágios.

O cálculo do índice de apatita limpa, segundo Takata ef a/. (1985), considera os

índices obtidos para cada fraçäo granulométrica que, por média ponderada, fornece o

valor global da amostra. O índice RCaO, por este método, corresponde à recuperaçäo

da apatita junto ao produto não magnético final.

A determinação do índice por separaçäo magnética foi implantada após várias

comparações entre estes dois métodos, sendo observado que havia uma correlação

entre o valores obtidos pela técnica de microscopia e por separaçäo magnética, cujo

coeficiente de correlação obtido entre os dois métodos foi de 0,989 para mais de 700

amostras ensaiadas (Takata & Assis, 1994).



3,4 - Minerais de Ganga

Os estudos de caracterização tecnológica realizados nos diferentes horizontes
litológicos, que permitiram definir a tipologia da jazida, foram fundamentais para o

aprimoramento da rota do processo de beneficiamento, possibilitando a separação de

alguns minerais de ganga que diluíam o teor do concentrado de apatita.

A seguir, são descritos alguns minerais presentes na jazida, relevantes frente ao

processo de concentração do minério.

' barita

A barita apresenta um comportamento semelhante ao da apatita na flotação,

devido aos cátions destes minerais pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica.

Para a sua retirada, há um circuito exclusivo de flotação de barita, utilizando-se um

reagente apropriado para esse mineral. Este circuito somente é ativado quando a pilha

de homogeneização possui teor de BaSO¿ superior a 2,50/0.

. óxidos e hidróxidos de ferro

Na jazida, são encontrados nos minerais de apatita, óxidos e hidróxidos de ferro,
que se apresentam principalmente sob a forma de magnetita, goethita e limonita. A
eliminação da magnetita é efetuada na etapa de separação magnética de baixo campo

(-800 a 1.000 Gauss). os mais problemáticos säo os minerais hidratados de ferro,
pois, além de serem pouco suscetíveis magneticamente, encontram-se geralmente

associados à apatita, cujas formas de ocorrências já foram apresentadas na Figura 3.3.

A presença destes minerais, na forma de películas superficiais de recobr¡mento,

ocasionam perdas de apatita, diminuindo portanto a sua recuperação.

O procedimento para minimizar este problema inicia-se com a cominuiçäo do

minério, para que ocorra a separação física dos minerais, descartando os finos
gerados; na seqüência, tem-se uma etapa de flotação e por último uma separaçäo

magnética de alto campo (16 kGauss) para a retirada destes hidróxidos de ferro. o
material magnético carrega consigo uma parcela da apatita ainda impregnada, que,

embora apresente teores de P2o5apat. da ordem de 27%, é totalmente descartado.
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. s¡licatos

Os minerais silicatados de ganga são, principalmente, os argilo-minerais.

Também säo eliminados através da flotação de apatita, porém esta flotação deve ser

realizada com um pH bastante elevado (em torno de 11,5) para que haja uma boa

seletividade; o seu custo é elevado, devido ao alto consumo de soda (hidróxido de

sódio). outra maneira de se minimizar o problema é através da lavra seletiva

atualmente utilizada.

. carbonatos

Os materiais que apresentam minerais carbonatados (calcita e dolomita,

principalmente) não são explotados, pois ainda não há um processo tecnológico que

perm¡ta a sua separação.



4 - ANÁLrsE EsrATÍsrrcn

Os dados de análises químicas das amostras da jazida de Araxá foram

analisadas estatisticamente com o objetivo de caracterizar e descrever a distribuição

dos dados. A etapa de análise estatística é fundamental para verificar possíveis erros

nos dados, mas, sobretudo, para caraclerizar adequadamente as distribuições de

freqüência em estudo. É necessário identificar se a distribuição é normal ou não e, não

sendo normal, se a assimetria é positiva ou negativa. O tipo de distribuição dos dados

controla também as estimativas e incertezas associadas. A análise da assimetria está

relacionada com problema do efeito proporcional, conforme foi constatado por

Yamamoto (2000).

Esta análise foi efetuada com os resultados analíticos existentes, ou seja, as

duas bases de informaçöes de amostras disponíveis, sendo uma coletada por furos de

sonda e a outra por amostragens de canais. Todas as informações foram regularizadas

para intervalos de dez metros,

A análise foi realizada utilizando-se o programa lSATlS, versão 3.1 .2

(Geovariances, 1998)

4.7 - Furos de Sonda

As análises estatísticas, para as amostras de sondagens, foram efetuadas para

as seguintes variáveis de interesse: BaSO¿, CaO, CaO/P2O5, Fe2O3, MgO, p2O5,

P2O5apat, e SiOz. lnic¡almente, foram analisadas todas as amostras indistintamente da

tipologia, separando-as, posteriormente, em zona apatítica, tipo normal e tipo micáceo.

A separação dos tipos, conforme as informações da caracterização tecnológica,

pode ser realizada a partir dos dados analíticos,

Assim, a separação pelo quimismo foi feita em etapas, lnicialmente,

selecionaram-se todas as amostras de material da zona denominada apatítica, ou seja,

a zona onde os teores de fosfatos (P2O5) pertencem, em sua maioria, à apatita,
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englobando os tipos normal e micáceo. Nesta zona, praticamente, estäo excluídos os

materiais com carbonatos.

A definição desta zona apatítica foi baseada na relação CaO/PzOs, ou seja,

através desta relação foi possível definir a região apatÍtica, que é compreendida pelo

intervalo de 0,6 a 1,5. O limite inferior de 0,6, é o valor limiar de materiais aceitos para

a composição da pilha de homogeneizaçäo, os quais contêm 50% de fosfato apatítico e

50% de fosfatos secundários. Este material é conhecido na jazida como sendo de

transição, ou seja, a região de interface do material estéril com o minério normal.

O material do tipo normal possui a relaçäo CaO/PzOs em torno de 1,35; valores

mais elevados indicam a presença de outros minerais com CaO (geralmente a calcita).

Assim, como limite superior do intervalo da definição da zona apatítica utrlizou-se o

valor de 1,5, acima do qual já é possível verificar a presença de material carbohático

em proporções indesejáveis à formaçäo da pilha de homogeneização.

Dentre as amostras deste intervalo, foram separadas as amostras dos materiais

considerados como normal e micáceo; esta separação foi efetuada com base nos

teores de MgO. As amostras com teores até 5% de MgO säo consideradas como

pertencentes ao tipo normal e acima deste valor como pertencentes ao tipo micáceo,

embora, na realidade, sejam utilizados materiais com teores médios em torno de 1 a

1,5% de MgO para a composição da pilha de homogeneizaçäo.

Uma análise estatística de correlação para as amostras do minério normal foi

efetuada a fim de verificar o grau de similaridade entre elas, conforme os resultados

apresentados na Tabela 4.1 .

Tabala 4.1 - Resullados da andlise ast ísticü de correlaçíio.

Variável BaSO¿ CaO CaO/P2Os FezO¡ Mgo PzOs P2O5apat s¡o2

BASO4 1,00 U,U¿ 0,04 0,26 -0,1 I .U,UV o.o2 -u,4ti

CaO 1,UU 0,67 -0, /0 -0, u5 u, vc -0,26

CaO/P2O5 1,00 -0.57 0.34 0,50 0,63 0,09

F82(J3 1,00 -0,28 -u,þö -0,69 n t?

Mgo 1,0u -0,20 -0,08 o,47

Pz()s 1,00 0,96 -0,3

PzOsapat 1,00 -0,26

SIO, 1,00
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Estas correlações serão discutidas na análise das distribuições de freqüências

das variáveis conforme segue.

Os resultados da análise estatística encontram-se sumariados nas Tabelas 4.2 a

4.5.

Tabelo 4.2 - Resultados dtt andlise esløtístict paru tudos s dntostrfls dos furos tle

sottdq,

Tthelo 4.3 - Resulla os da sndlise estaÍísticn porfl es amoslris dos./ùros de sonfu,

denlro da zona flpflÍíticû.

Var¡âvel Amostras Méd¡a D.Padrão CV Mínimo \t, tnr, Medrana u. ùup. Máx¡mo

BaS04 J,¿ 0,0t 0,1 0,5( ^on 54,3C

trâo 470( 13,65 10.42 0,7€ 0,00 13,8( IU,VL 66,60

3aO/P205 470e 1 ,31 ,JV 1 ,01 UU¿ u,b4 '1 )E 1.46 zu,þ(

'ezos 470e 32.02 12.88 0,4( 0.00 1) OO 29,7( 40,2( 92,0(

Mso 2A2l 5,12 1 ,4! 0,0c 0,4( U,öL 4,7 2ii,3(

'zos 4706 11 ,48 5,85 0,51 0,5( 6,8( {J,3t 15,5t 31,9(

2O5apat. 470e I,71 6,9{ 0,7s U,U( 2.2( 8,3C 13,7( 31,9(

ii02 447: 2,0¿ 10,8i 0,9c 0,0( 3,7t 8,1 18,4( 70.8(

úar¡ável qmostrâs Méd¡e D.Padrão CV Mtn tmo \t. tnr. Med¡ana Q. Sup. Máx¡mo

3aSO, 196' 4,4i t,Jt 1,6€ 0,0( 0,1( 0,6( 6,2C 5ð bL

laO 254 t ó,u u,4 t 0,0t 1 ,2( 16,6( 22,70 +4,U1

)arJlP205 254i 1,22 0.2c 0,1 0,6( 1 ,2t 1,5C

=ezo¡ 2541 29,6( 9,1 u,J1 23,6t 28,5( 34.3{ YZ,Ut

vìgo 1628 2,4( 3,61 1.5C 0,0c 0,4t {J,9( 25,41

'z() s 2547 14,61 5,49 U,Jt 1,40 1 0,50 14,2( 18,1 31,9(
)2Osâpât 2547 5, Ut u,4t 0,0c 8,3C 12,2( 16,6( 31.9(
jr()2 2444 13,01 11 ,3¿ 0,8; 0.00 J, Ut 10.1( tv, / 66,5t
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Tobela 4.4 - Resulfados tln nnálise estatísticfl pdro s flrtlostros rlos.furos e sonda, do

tipo micáceo.

Tobela 4.5 - ResulÍutlos da andlise estfltística parq ds ,ttostrus dos _/hros le
sonio, tlo lipo normtl

os histogramas do conjunto de amostras do tipo normal, para as variáveis
principais, P2O5apat., BaSOa, Fe2O3, MgO e SiO2, são apresentados nas Figuras 4.1 e
4.2.

y'a ¡¡ável Amostras Mecf ia D.Pad¡ão GV Mínimo Q. Inf. i Mediana Q. Sup. Máximo

JAS()4 tJo( 5,'1 /,ES 0,0c 0,2c U,VL 7,50 58,6C

laO 138t 18,22 8.1 S U,4 0,2( '12,00 17,6C 41,6C

Ja()lP20l 1387 0, 1s 0,16 0,6( 1,09t 1,23 1 ,3: 1,5C

FezO¡ 1387 28.51 8,8i 0,31 3.2( 22,s0]| 27,8c JJ.OI /9, t
VìgO IJÕ/ 11 1 14 0,9€ 0,0c 0,40 0,7( 1 ,4t 5,0(

zos 138; 15,7t 5,4{ 0,3: 1,6C 't,ll 15,6t 19,4C 31 ,2t
P2O5apat 138t 41 1t 5,9f u, r+: u,¿l 8,9C 13,0C 17,6C 30.00
sio2 1384 10,5! 10,1 0,96 0,1( 1 0c 7,40 16,75 58,1
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Para todos os conjuntos, a variável Basoa apresentou sempre uma distribuição
com forte assimetria positiva (a exemplo da Figura 4.'la). Em geral, os teores de Baso¿
são baixos, mostrando que somente em algumas regiÕes da jazida os teores são
elevados, caracterizando a forte assimetria.

Os teores de CaO estão intimamente ligados aos de p2O5, principalmente os

apatíticos, conforme pode ser observado na análise de correlaçåo e,

conseqüentemente, nas distribuições de freqüência, as quais säo altamente similares.

A distribuição das razões cao/Pzos mostra claramente que a assimetria passa a
ser negativa, em virtude dos tipos de minérios considerados, excluindo-se os tipos

m icá ceo-ca rbo n ático e carbonático.

os valores de Fezoo apresentam distribuiçöes aproximadamente simétricas para

todos os conjuntos de dados analisados. A correlação de Fe2O3 com p2osapat.

apresenta um coeficiente negativo (-0,69) mostrando que ambos apresentam_se em
quantidades inversamente proporcionais.

Os teores de MgO, a exemplo de BaSOa, apresentam distribuiçoes com forte

assimetria positiva. Na zona apatítica, que engloba os tipos normal e micáceo, os

teores de Mgo apresentam uma típica distribuição lognormal, explicada pelos altos

teores de MgO atribuídos ao tipo micáceo e baixos teores ao tipo normal.

Com relaçäo aos teores de SiOz, verificou-se que eles apresentam distribuição

com assimetria positiva nas diferentes regiöes da )azida.

4.2 - Canais

No estudo estatÍstico das informações dos canais, os dados foram separados

por regiões (Morro das cobras e Tríncheiräo), para as quais foram efetuadas as

análises estatísticas para as amostras do tipo minério normal, conforme resultados

apresentados nas Figuras 4.3 a 4.6.
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Comparando-se os resultados obtidos, verifica-se que os teores de p2O5apat.

säo superiores no Morro das Cobras (14,4o/o em média) em relaçåo ao Trincheirão

(11,2% em média). Os teores de Fe2O3 acompanham esta tendência.

Já os teores de MgO são superiores no Trincheiräo em relaçäo às amostras do

Morro das Cobras.

Os teores de BaSO4, no Morro das Cobras (15,7% em média) são muito

superiores aqueles do Trincheirão( 1þ% em média), devido provavelmente à

ocorrência de massas baritíferas na primeira região. Com relação aos teores de SiOz,

verifica-se o comportamento oposto de BaSO¿, ou seja, os teores no Trincheirão

(12,3o/o na média) são muito maiores que os que ocorrem no Morro das Cobras

(1 ,78%). Os maiores teores de SiOz no Trincheirão podem ser atribuídos à sua posição

geográfica em relação à intrusão (borda da intrusäo).
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5. MODELAGEM GEOLóGICA

os métodos de avaliaçäo (representação e quantificação) de corpos geológicos

vêm sendo cada vez mais aprimorados nestas últimas três décadas devido,
principalmente, à crescente disponibilidade dos recursos computacionais.

No passado, a avaliação dos corpos de minério era realizada através dos
métodos convencionais (Popoff, 1966; Annels, '199 ,t), com a representaçäo espacial
limitada a apenas duas dimensões. Nestes métodos, a quantificação dos teores era
efetuada através de uma média, ponderada ou simples, das informações disponíveis e

estendidas para grandes volumes de cubagem, como por exemplo, no método dos
perfis padrão, o teor médio era atribuído ao volume compreendido entre duas seçÕes

adjacentes. Nestes métodos, os volumes são aproximados através do cálculo de
volumes de fórmulas de figuras geométricas conhecidas.

A necessidade de estimar teores em locais não amostrados foi, de certa forma,

responsável pelo surgimento de técnicas de estimativas, como o método do inverso da
potência da distância e, atualmente a mais difundida, a geoestatística. Estes métodos,

tidos como computacionais por Yamamoto & Bettencourt (19g2), são aqueles que
utilizam-se de programas de computadores para estimativa dos teores de um conjunto
de blocos regulares (paralelepípedos), denominado modelo tridimensional de blocos.

Evidentemente, o modelo tridimensional de blocos deverá englobar todo o corpo

de minério. A envoltória do conjunto de blocos pertencentes ao domínio da
mineralizaçäo define a geometria do corpo de minério. Há, portanto, blocos que
pertencem ou não ao corpo de minério.

um outro problema a se considerar é a questão da geologia do corpo de minério,
que poderá variar de seção a seçäo. Assim, o fator geológico deve ser considerado na

estimativa de blocos que fornece maior confiabilidade aos resultados. O trabalho com

um modelo tridimensional de blocos que leve em consideraçäo a geologia do corpo

mineralizado requer o uso de técnicas de modelagem geológica auxiliada por

computador.
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A modelagem geológica não consiste simplesmente na aplicação das técnicas

de estimativas de teores, mas, sobretudo, na aplicação de metodologiã ¡ntegrada pãra

se atingir o objetivo final, que é a avaliaçäo do corpo de minério.

Atualmente existem no mercado programas comerciais de modelagem geológica

os quais, apesar de suas particu laridades, compartllham uma seqriênc¡a de etapas a

serem realizadas, como apresentado na Figura 5.1

Figurn 5.1 - Seqiiência de etapas o serem ¡lesenvolvidas ua modelugem geológico ant

sistemas de comp utador.

A modelagem inicia-se a partir da entrada de todas as informaçÕes disponíveis,

como, por exemplo, dados de boletins de sondagens e de topografia. Os pontos de

amostragem, separados conforme a sua fonte, geralmente contêm as informaçÕes

mais utilizadas, que são a litologia e os resultados analíticos. Os furos de sonda são os

tipos mais comuns e devem conter a sua posição topográfica, indicação de azimute e

mergulho e os comprimentos dos intervalos das amostras. Os dados topográficos

também são importantes informações para a modelagem geológica. Observe-se na

Figura 5.2 um exemplo de representação espacial de furos de sonda. Deve-se realizar
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uma verificaçäo e análise dos dados, pois os dados irão influenciar diretamente nos

resultados finais obtidos.

Fìguro 5.2 - Representação espacìol defuros de sonda.

A próxima etapa da modelagem consiste na interpretação geológica de seçöes,

a partir das informações dos dados disponíveis. Esta interpretação, normalmente

efetuada por um geólogo, consiste em delimitar, através de um ou mais polígonos, a

regiåo de interesse, seja por teores, litologias ou tipos de material (Figura 5.3).

As interpretaçöes geológicas devem ser efetuadas uma a uma para todas as

seçöes de interesse.

Os planos de cada seção possuem orientação de acordo com as informações

disponíveis, com origem, azimute e inclinação que são armazenadas para a utilização

na modelagem da superfície do corpo.
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F-igura 5.3 - Seções geológicas interpretadas n pnrtir dos furos de sonda.

Após a definiçåo de todas as seçöes geológicas, a próxima etapa é a união das

seções através de pontos comuns existentes (Figura 5.4).

Figuru 5.4 - Esr¡uemfl ntostrondo o unícío das seções alrav,és de pontos em comunl
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A consistência do modelo geológico a ser obtido deve ser efetuado também em

três dimensöes, pois uma definição mal elaborada das litologias ou dos tipos de minério

poderäo resultar em envio de materiais com diferentes comportamentos tecnológicos à

usina de concentração.

Uma diferença para os métodos dos perfis padrão é que os programas de

modelagem permitem que sejam realizadas as uniöes entre as seçöes, por pontos

comuns, possibilitando que o corpo de minério seja melhor representado e,

conseqüentemente, o seu volume melhor avaliado.

A modelagem de superfície é o próximo passo a ser executado, sendo realizada

uma triangulação que define a superfície envolvente do corpo de minério, usualmente

conhecida como wireframe. O processo de triangulação mais utilizado é o Método de

Delaunay, que resulta numa configuração única de triângulos. A Figura 5.5 apresenta

um exemplo de um wireframe.

Figurø 5.5 - Exemplo de wíreframe, representando o corpo de mínério.

A partir do wireframe, e possível realizar a representaçäo tridimensional do corpo

de minério, como é ilustrado na Figura 5.6. O modelo tridimensional obtido deve ser

analisado de modo que se tenha englobado todo o material de interesse e verificar se a

continuidade do corpo tenha sido realizado de maneira correta.
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Fígurn 5.6 - Vìsualízaçäo tridimensional de um corpo de mìnérìo.

Com o wireframe gerado, a próxima etapa é criar a malha tridimensional de

blocos para que se proceda às estimativas de teores. Observa-se na Figura 5.7, um

esquema de criação desta malha, contendo as informaçöes de origem, inclinação e

azimute.

O¡lgom do
mslha

Figura 5.7 - E-remplo de definiç:íio de umn mulhn frídimensional de hlocos, com us

ídormøções reløcíonadas à orígem, inclínøção e azimute (Houlding, 1994).
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Para as estimativas de teores, os blocos somente teräo um teor estimado caso

os seus centros geométricos estejam contidos dentro do limite do corpo de minério,

representado pelo wirefra me.

Desta forma, a avaliaçäo de reservas é efetuada através das informações dos

blocos, com o corpo de minério sendo representado pelos blocos, acarretando o

problema geométrico, como é mostrado na Figura 5.8, e também problemas de teor

nos blocos marginais, com a incorporação de estéril num bloco considerado como

minério, diluindo o teor deste bloco.

estéril

Bloco B

F.igura 5.8 - PerJil de ums cømadø de minério cont a mnlha de hlocos, mostrando o

problenm da dívísão por hlocos, onde no Bloco A parte do estëríl é consitlerado no

cômputo do volume dns reservus e ,ro ßloco B parte de mìnërío não é computado.

Na tentativa de minimizar estes problemas, uma alternativa utilizada foi dividir o

bloco em sub-blocos, metodologia empregada na maioria dos programas

computacionais de geologia e mineração.

Uma outra técnica desenvolvida por Houlding (1988) na tentativa de solucionar

este problema é denominada de modelagem tridimensional de sólidos. A diferença

desta técnica para a dos sub-blocos é que este método possibilita a representaçäo da



porçäo de minério existente dentro de um bloco marginal e, consequentemente, obter o

seu volume.

lsto é proporcionado pela técnica de transformaçäo em vetores das informações

da superfície envolvente do corpo de minério, a partir da qual é possível calcular as

coordenadas de interseção do sólido gerado com um plano ou bloco, resultando na

obtenção de seu volume, método empregado no sistema Lynx, versão 4.4 (Lynx

Geosystem, 1996), utilizado nesta tese.

O volume para o corpo de minério é obtido, pelo sistema Lynx, através da

integração de seções intermediárias às originais; as seçÕes intermediárias têm as suas

áreas calculadas e sáo geradas a partir de um espaçamento fornecido e o volume do

corpo de minério é calculado de forma similar, como no método dos perfis lineares.

5.7 - Modelo Tipológico da Jazida de Araxá

A jazida de fosfato de Araxá possui diversos tipos de material mineralizado em

apatita, porém apresentando comportamentos diferenciados frente ao processo de

beneficiamento. Portanto, é de grande importância que sejam estes tipos delimitados a

fim de conhecer a sua distribuição.

A construção do modelo geológico, utilizando o sistema Lynx, da jazida de

fosfato de Araxá foi efetuada levando-se em consideraçäo as tipologias de minérios

existentes, sendo criados os modelos para os tipos denominados de minério normal,

micáceo e rocha. A separação dos tipos normal e micáceo é mencionada no capítulo

anterior, O modelo do tipo denominado de rocha, engloba os tipos classificados por

Assis & Silva Filho (1984) como micáceo-carbonático e carbonático, ou seja, todas as

amostras que possuem valores da relação CaO/P2O5 superiores a 1,5.

De acordo com as informaçóes apresentadas anteriormente, os modelos

geológicos criados levaram em consideração a separação por tipos, conforme

apresentado na análise estatística. A construçäo deles foi feita com base nas

informações existentes em cada nível de bancada. As seçÕes foram geradas a cada 10

metros a partir da cota mais baixa, 965, até a mais alta, 1 105. As seçöes horizontais
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foram utilizadas como base devido à importância dos processos supérgenos atuantes

na formaçäo do depósito, gerando maior continuidade na horizontal que na vertical.

Nas Figuras 5.9 a 5.11 estão apresentados os modelos individuais e nas Figuras

5.12 e 5.13 podem ser observadas as representaçöes de todos os modelos

geológicos/tipológicos da jazida e as suas disposiçöes.

Irìgura 5.9- Representação tridímensiottttl tlo minérío normul.



Figura 5.10 - Representação dn dístribuiçäo espacial perü o tìpo mícáceo.

Irigura 5.1I - Modelo de dîstribuíção pnra o tipo rocha (englobando os tipos mÍctíceo-

c ar bo n dtic o e c arho nátíco).



F'ígurø 5,12 - Modelo de distríbuição espacitl pøra os materiuis da zona apntítíco.

Irígura 5.13 - Modelo geológico pnra todos os tipos tecnológÍcos de nmterial (normnl,

mÍcáceo e rocha) da jazída defoslato de Arorá.
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Apesar de a jazida apresentar uma separação em duas regiões bastante

distintas (Trincheirão e Morro das Cobras), as quais apresentarn diferenciações de

teores, principalmente, para Si02 e BaSO¿, os modelos geológicos não foram

efetuados separadamente para cada uma delas, pois os teores dos óxìdos que os

diferenciam possuem pouca influência nas características dos tipos de materia¡s.

Os volumes obtidos para os tipos normal e micáceo resultantes da modelagem

geológica säo apresentados na Tabela 5.'1 .

Trrbeln 5.1 - Resullados tlos voluntes para os Íipos tutrntul e micúcco, u parlir

dos modelos geológicos.

Tipo Volume (10" m')

Normal 144 47

M icáceo 84,65
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6 . METODOS GEOESTATISTICOS

Os métodos geoestatísticos de avaliação de reservas baseiam-se na Teoria das

Variáveis Regionalizadas, que foi formalizada por Georges Matheron no início da

década de 60, a partir de estudos práticos efetuados por D. G, Krige, em uma mina de

ouro na África do sul. A geoestatística, como é conhecida, constitui-se de um critério

científico e moderno de interpretação e estúdo da maior parte dos fenômenos naturais

(Guerra, 1988).

Pontos ou blocos de cubagem podem ser avaliados por meio da krigagem

ordinária, uma das técnicas de estimativa linear, que faz uso tanto das informaçÕes de

teor como também da sua posição espacial relativa, expressa por uma função

matemática subjacente, denominada variograma.

A avaliaçäo de reservas, por meio dos métodos computacionais, é feita a partrr

da subdivisão do depósito mineral em blocos de cubagem, cujas dimensões devem ser

compatíveis com o objetivo do cálculo de reservas e, ao mesmo tempo, com as

informaçóes de pesquisa (Sameshima, 1995). Com relação ao objetivo do cálculo de

reservas, este pode ser feito para a determinaçäo da reserva geológica, como também

o cálculo de blocos de cubagem que atendam a um plano de desmonte, por exemplo,

semanai ou mensal, A geometria de um depósito pode ser aproximada pelo conjunto

de blocos de cubagem, como ilustrado na Figura 6.'i .

Cada bloco de cubagem do depósiiu tem o seu teor médio avaliado a partir das

rnformaçÕes dos pontos de amostragem (Figura 6.2), por meio da equação de médía

ponderada:

-tt = ¿\\,1, (6.1)
r=l

onde, t é o teor da i-ésima amostra; wi é o ponderador (peso) associado a i-ésima

amostra.
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m tneflo
blocos

Depósito mineral

mtneno

?lr:,'.,,.
discretizado por

Figurn 6.1 - Aproxinmção da geometrio do depósito minerol (A) pelo conjnnto da

blocos ¡le cubtgent (B) (Sanrcshima, 1995).

O cálculo do ponderador w¡, é a principal diferença nos métodos computacionais.

O método do inverso da potêncra da distância (lPD) utiliza somente a distância entre as

amostras e o ponto a ser estimado, enquanto a krigagem ordinária leva em

consideração a configuração espacial dos pontos de dados. Evidentemente, a

f=leor da amosÌa
w=ponderadot da âmostra

Figuro 6,2 - Esr¡uentn de estimativa de teor por tttëtt¡tlos cortrputnciontis .



60

krigagem ordinária proporciona uma estimativa mais adequada mesmo na presença de

agrupamentos de pontos,

6,1 - O Variograma

O variograma é uma função matemática que permite estudar a dispersâo natural

das variáveis regionalizadas, descrevendo quant¡tativamente a sua variação espacial.

A princípio, pontos mais próximos entre si terão uma correlação maior que os

pontos mais distantes. lsto significa que a variância da diferença entre os valores de Z

para pontos mais próximos é menor que para pontos mais distantes. Assim, esta

variância pode ser utilizada como uma medída da influência de amostras em áreas

vizinhas dentro do depósito. A variância, medida para vários intervalos de amostragem,

pode ser representada graficamente na forma de um variograma. O variograma é

obtido através da função 2y, de uma variável qualquer, que é expressa pela equação:

(6 2)

onde: 2y é a função variograma (y éa função semi-variograma); n é o número de

pares de pontos separados pela distância h, Z(x + h) é o v alor da variável regionalizada

no ponto (x + h), e Z(x) é o valor da variável regionalizada no ponto (x).

As variâncias entre {Z(x+h) e Z(x)} podem ser deduzidas graficamente, conforme

mostrado na Figura 6.3 e algebricamente conforme Journel (1983):

Para se calcular a distância d entre (Z(x+h) e Z(h)) e a primeira bissetriz, tem-se:

d = lz(x + h) - Z(.r)l cos 45 
o

onde, elevando-se esta equação ao quadrado, obtém-se:

(6 3)

zy = ll ¿1, * h) - Z(x))')n::

I,l' =llzf x r-lr)-21.r)lr (6 4)

O u"to-r esperado nos N pares de amostras pode ser escr¡to como:

rN\'t

if.t¿' r = | 11¡zr', + ht - ztx,tl' l= 2ytntN,=," ãN'

de onde obtém-se o semi-variogr ãma y =-l ilZtt . ltt-Zq.t11:
.11 t=l

(6.5)
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Z ¡x*n¡

Figurn 6.3 - GrdJ'ico de Z(x+h) em relação a Z(x) (Journel, i,983).

A restrtção teórica para as distâncias entre os pontos util¡zados na estimativa do

semi-variograma é de um quarto da extensão total da área amostrada, porém, na

prática, ut¡liza-se a metade deste valor. Observa-se que, com o aumento das distâncias

entre as amostras, o número de pares de pontos para o cálculo diminui, implicando que

as variâncias para h pequenos são mais confìáveis do que as variâncias de h grandes.

Este fato deve ser levado em consideraçáo na interpretação do variograma (Clark,

1979),

Ainda segundo aquela autora, o intervalo de amostragem é um fator ¡mportante

a ser verificado quando da construção do variograma. Amostragens em intervalos

pequenos mostram todas as feições estruturais de um depósito. Entretanto, se as

amostras fossem coletadas em intervalos maiores, tais estruturas não seriam

observadas e, mesmo que ¡sso fosse possivel, o eferto pepita (variância aleatória)

poderia ser determinada incorretamente. A Figura 6.4 apresenta variogramas

comparativos com diferentes intervalos de amostragem, segundo Clark (1979).
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passos = 5 metros

100
95

v'(h) 100 Drstanoa h (metros)

115

passos = 10 metros

passos = 25 metros

100 Distánciê h (metros) 200

Figura 6.4 - Semi-vnriogrnnns comparativos com diferenÍes passos, nroslrando os

prohlenns para a definição das eslruturß (adaptado de Clark, 1979).

A nuvem de variograma é uma maneira de visualizar a dispersäo entre os pares

de pontos (Figura 6.5). Observa-se que o variograma experimental é, na realidade, a

média das variâncias dentro dos intervalos desejados.



t)J

T (h)

Figurø 6.5 - Nuvem de voriogramt ou grdfico tlos voriâncias em reluçäo tì tlistâtttiu

(Wnckernagel, 1995).

Na construção dos variogramas, há casos em que as amostras não se situam

sobre os nós de uma malha regular. Nesses casos, não seria possível encontrar pares

de amostras suficientes para um determinado passo (espaçamento) h em uma

determinada direçäo. Assim, a solução encontrada foi a definição de uma distância de

tolerância para o passo h entre os pares de pontos e também uma tolerância angular

para a direção û., criando-se uma ianela para pesquisa de pontos, como ilustrado na

Figura 6.6. A largura da banda é a distância que restr¡nge a abertura do cone de

procura dos pontos, passando a ter um formato de cilindro com o seu eixo coincidindo

com a direçäo a, Iimitando a janela de procura para h grandes.

A interpretação do variograma permite obter parâmetros que descrevem o

comportamento espacial das variáveis regionalizadas. As principais propriedades do

variograma são:

. amplitude: distância a partir da qual desaparece a correlação entre as amostras. É

também uma estimativa precisa da zona de influência entre as mesmas;
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Figurn 6.6 - Ctilculo tlos pares de pontos ptrn uma mnllm não regulor (modi/icndo de

Pannatier, 1994).

patamar. valor máximo de variância, a partir da qual o variograma se estab¡liza no

campo aleatório;

anisotropia: os variogramas determinados ao longo de diferentes díreções da jazida

podem mostrar variações distintas indicando que a jazida apresenta uma

anisotropia. Os tipos de anisotropia existentes são: a anisotropia geométrica quando

há variação da amplitude, porém o patamar se mantém constante; anisotropia

zonal, quando há variação do patamar e a amplitude continua a mesma, sendo

muito raro a sua ocorrência; e anisotropia mista que é a combinação das duas

(Figura 6.7, lsaaks & Srivastava, '1989);

efeito pepita puro: o variograma pode também refletir a variação espacial de um

fenômeno totalmente aleatório, chamado efeito pepita puro. Neste caso não se deve

aplicar a geoestatistica para avaliação;

efeito pepita'. é o valor para qual tende o semi-variograma quando a interditância

tende a zero,

variância espacial: é a diferença entre o patamar e a variância aleatória.
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Figuru 6.7 - Representnçíio em bloco-tliagramos íle ntoílelos de rmisolropia: (ø)

geontéfricq (b) zonal c (c) mislø, O centro de codn bloco represertld o variogronm pura

a tlislância zero (Isaaks & Srivastava, 1989).

6.2 - Modelos de Variogramas

Os variogramas obtidos são experimentais e a eles devem ser ajustados os

modelos de variogramas teóricos.

Estes modelos teóricos podem ser classificados em dois grupos: sem patamar,

onde o variograma teórico aumenta indefinidamente com o incremento da distância

entre as amostras, e com patamar, onde as variâncias aumentam até uma distância

máxima, chamada amplitude, a partir da qual estabilizam em um valor constante.
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Ajustando-se o modelo teórico ao variograma exper¡mental, tem-se todas as

informaçöes necessárias para se utilizar das técnicas geoestatísticas ou krigagem para

a estimativa de um valor da variável de interesse em um local não amostrado.

Há diversos modelos de variogramas teóricos para se ajustar aos variogramas

experimentais, sendo que os mais comuns são: esférico, linear, exponencial, potencial

e gaussiano. A Figura 6.8 mostra alguns modelos de variogramas com patamar

(Journel & Huijbregts, 1978).

Yr'l

1.0
0.95..

\'13 ¿

Figura 6.8 - Modelos de voriogramas com potdn ar (Journel & Hnijbregts, 1978).

6,3 - Krigagem Ordinária

Descreve-se, de modo resumido, a metodologia de estimativa por krigagem

ordinária. Diversas publicaçoes, como David (1977), Journel & Huijbregts (1978),

lsaaks & Srivastava (1989) e, mais recentemente, Olea (1999), trazem com mais

detalhe a descriçáo deste método.

hla
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A krigagem ordinária é uma técnica geoestatística que permite estimar o valor
desconhecido z(uo) associado a uma determinada área ou volume, a partir de um
conjunto de n dados lz(u), i=1 ,n I disponíveis,

o estimador é função da variável aleatória 2", e é obtido como média ponderada
dos dados disponíveis:

Z'(u,) -lu,,Z(u,) (6 6)

onde, rr,¡ são os ponderadores a serem obtidos, possuindo a variância de estimativa

minimizada, de modo que os estimadores não sejam enviesados, e representam os
pesos de cada amostra utilizada no cômputo da estimativa de Z'Uo).

os ponderadores r'r,¡ são obtidos pera resorução de um sistema de equações
lineares ou sistema de krigagem, conforme exposto em Wackernagel (1gg5):

¡-Lt,)+¡t =y(u,-uo) V.i =1.....n

(6.7)

onde, y(u¡ - u,) é a variância entre os pares de amostras extraídas da função y

previamente ajustada aos semi-variogrmas experimentais; y(u¡ - u6) é a variância entre
cada amostra e o ponto estimado, também expressa da mesma função y; ¡u é o

multiplicador de Lagrange.

6,4 - Variância de Krigagem

A determinação do provável erro associado à estimativa de valores através de
extrapolação de informações conhecidas é um dos problemas comuns na avaliação de
reservas (Guerra, 1 988).

o erro associado à krigagem ordinária é determinado pela variância de krigagem
que, segundo Guerra (1988), pode ser calculado de tal forma a obter a precisão da
estimativa, fornecendo ao valor estimado um intervalo de confiança a um dado nível de
significância.

1r.,,,,
J 

,=,

lv", =,
t,=,
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O cálculo da variância de krigagem é obtido através da seguinte expressão

(Wackernagel, 1995):

o xo= Ltt',y(u, - uo ) -11 , (6 8)

É com auxílio desta variância que se pode concluir se as informaçÕes de

pesquisa existentes säo suficientes ou não para a avaliaçäo de reservas (Guerra,

1988). Realmente, a variância de krigagem ao expressar a configuração espacial dos

dados serviria para quantificar a qual¡dade dos dados. Entretanto, esta variância é dita

homoscedástica, ou seja, não depende dos valores dos dados utilizados para obter o

valor do estimador Z'xo (Olea, 1991), mas somente da localização das mesmas. lsto

significa que arranjos espaciais semelhantes teräo variâncias de krigagem também

semelhantes, independendo dos valores específicos aos arranjos.

6.5 - Variância de fnhrpolação

Uma nova alternativa da medida da confiabilidade das estimativas por krigagem

ordinária, proposta por Yamamoto (2000), é denominada de variância de interpolação,

representada por 52¿, sendo calculada através da seguinte expressão:

S,]= | w, I Z(u, ) - Z * (u )l' (6 e)

Como pode ser observado, esta expressão é dependente tanto dos valores

como da geometria do conjunto de dados (Yamamoto, 2000),

É importante salientar que esta definição exige que todos os ponderadores

sejam positivos, pois, sendo negativos, podem gerar a variância de interpolaçáo

negativa. Esta variância, segundo Yamamoto (2000) possui as seguintes propriedades:

. exatidão, se a localização de um dado valor coincidir com o ponto a ser estimado,

entäo o ponderador deste valor é igual a 1 e os demais serão iguais a 0;

. aumenta conforme o aumento da dispersão dos valores das informações;
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' uliliza indiretamente a distância estrutural do variograma através dos ponderadores
da krigagem ordinária.

Yamamoto (2000) propöe ainda a urirização direta da expressão (6,9) no cárcuro
da variância de interpolação associada nas estimativas tanto de um ponto como de um
bloco através da krigagem ordinária. A estimativa de um bloco pela krigagem ordinária
é efetuada após a divisåo (ou discretização) do bloco em ny pontos, os quais são
avaliados individualmente, como é apresentado por aquele autor, para um dado ponto/:

Z*(un.,)=|v',,, Z(u,)
,=t

e a variância de interpolaçäo associada a este ponto é obtida por

,t;,= I w,,fZ(u,) - z * (un )),

na qual utilizando-se as relaçöes suportadas pelo teorema da combinação das
estimativas de krigagem (Journel & Huijbregts, 197g), a estimativa do bloco pela
krigagem ordinária fica:

(6.10)

(6.1 1)

(6.12)z*t,,,, l=l$ Z*(u^. \'' nf A v l

e a variância de interpolação associado ao bloco estimado por krigagem ordinária,
conforme Yamamoto (2000) é:

,t;=*Ë,;, *trf,¿, + -z+ $,))-' ,tt/ 7 ." 
nt/ 7. '

(6.13)

onde, s j, é a variância de interpolaçäo para o ponto uj; z.(u) e o varor krigado para o

ponto (u;)' contanto que o broco v seja dividido em nv pontos e todos os pontos
estimados utilizem a mesma configuração de dados.

como a variância de interpolaçäo resulta de uma nova proposta, ela näo se
encontra implementada no programa utirizado (rsATrs, r. 3.1 .2), havendo a
necessidade da adaptaçäo do cálculo da variância de interpolação no referido
programa. Esta adâptação foi realizada conforme a equação:

si,= Zt * (tt,,,) -[Z* @)1'? (6.14)



expandindo o quadrado perfeito da expressão 6.9 ter-se-á:

.S,]= | rr,, {V@ )l' - 2Z(u, ) Z + (u ) + LZ 
* (u o )1 l)

i=l

S; i= ll.,,tz (u,)1') -21w, Z(u ) +ln,,lZ * (u )11
i=l /=ì ¡=ì

(6.15)

(6.1 6)

como Z*{//,, ¡=f,r,lZru,)l e Ëre; =1, então:
r=li=l

:;i,=lzt *(u,,))-2[Z*(u,,,)]'1+lZ*(un)1'? (6.17)

portanto:

s i,= z'*(u,,)-fZ*(tt)1'z (6.18)

Que nada mais é do que a estimativa do quadrado da variável aleatória

subtraída do quadrado da estimativa. Ressalta-se que como os ponderadores devem

ser iguais tanto nas estimativas de Z"(us) quanto nas de 22.(us¡, deve-se utilizar o

mesmo variograma para as duas estimativas.

6.6 - Simulação Estocástica

Segundo Olea (1991), a simulação estocástica consiste em sintetizar realizaçöes

de uma funçäo aleatória que possua a mesma estatística espac¡al dos dados reais.

Estas realizações sáo igualmente prováveis e são representadas como:

{z'(u), u e A\ para l=1 , ..., L

onde L são as possíve¡s imagens da distribuiçáo espacial dos atributos Z(ø) no campo

A. Cada real¡zação é denominada de "imagem estocástica", que reflete as propriedades

impostas sobre o modelo da função aleatória Z(u) (Deutsch & Journel, 1992).

A simulaçáo é dita condicional quando as real¡zações honram os valores Z(u) em

suas localizaçöesl



Z(u) = 7o¡rt¡. V/e i=1, ...,n (6. r e)

Z6(u) é o valor real no ponto u¡.

A simulação difere da krigagem ou de qualquer outro estimador, principalmente

por dois aspectos (Deutsch & Journel, 1992):

. na maioria dos algoritmos de interpolaçäo, o objetivo é proporcionar um ,'melhor,,

estimador local Z- (u), para cada valor näo amostrado, sem considerar os resultados

estatíst¡cos das est¡mativa s z'(u), u e A. Na simulaçäo, as feiçöes e estatísticas

globais resultantes e dos valores simulados /(u), u e A, têm prioridade sobre a

precisão local;

¡ para um certo grupo de informaçÕes locais e estatísticas condicionantes, a

krigagem usada como um algoritmo de estimativa proporciona um modelo numérico

simples {Zt-@), u e A}, que é "melhor" em alguns locais, no sentido de precisão.

Considerando que a simulação proporciona muitos modelos numéricos alternativos,

cada qual é uma representaçäo "boa" da realidade no sentido global. As diferenças

entre estes L modelos alternativos ou realizaçÕes proporcionam uma média da

incerteza espacial combinada.

Como diferentes realizações sáo obtidas a partir de L stmulaçÕes efetuadas, os

nós da malha simulada possuem L valores (Yamamoto & Rocha, 2000), que o nó

situado em u tem a sua média calculado como:

(6.20)
L

zi.@)=|Lz,a,l
t=t

De modo análogo, pode-se obter a sua variância como

-lr.
o;1rrr = -ll Z,r ttt-Z'.,tutl,

L l=l

6.6.1 - Princípio de simulaÇão condÌciondl

(6.21)

Conforme Journel & Huijbregts (1978), uma variável regionalizada Zs(u) e
¡nterpretada como uma realizaçäo de uma certa função aleatória Ze(u). Esta função é
caracterizada por uma função de distribuição e um modelo estrutural (covariância ou

variograma) dependendo do tipo de estacionariedade. Ainda, segundo aqueles autores,
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uma restrição da função aleatória tem a mesma esperança e o mesmo momento de

segunda ordem.

A originalidade da simulaçäo condicional, segundo Journel (1974), relaciona-se

a três aspectos: 1) no fato de que estas simulações encontram uma função de

autocorrelação espacial de (covariância ou variograma) caracterizando a realidade

observada; 2) da condicionalização dos dados experimentais, ou seja, os dados

experimentais e os simulados devem ser iguais nos mesmos pontos, e 3) da

possibilidade de trabalhar no espaço tridimensional real.

Para cada ponto u¡ e A considere o valor real Zo(u¡) e o valor krigado Z6¡'(u¡) um

erro desconhecido:

Zo(u¡) = 7on' 1u,¡ + IZ¡Q) - Zot<- Q¡)l (6.22)

onde, [Zo(ui) - Zot<'(u¡)l é a variância de estimativa e será simulada.

Ainda segundo Journel (1974), esta variância, em termos de função aleatória,

possui uma propriedade característica que é a condição de ortogonalidade à 266'(u,):

E{Zsa Q¡) . [ZoQt) - ZÛr @)l]=0, para quaisquer u¡, u; (6.23)

Para obter a simulação condicional substitui-se o erro de krigagem por um outro

independente e isomórfico lZ"(u,) - ZrK'@i)l lsto sign¡fica que a função aleatória Z"(u¡) é

isomórfica e independente de Ze(u). Assim, para uma realizaçäo z"(ui) da função

aleatória Z"(u;) na conf¡guraçåo de dados {Z"(ut), u¡ e A} resulta numa variância de

krigagem [2.(u¡) - z"¡'(u¡)] isomórfica ao real [ze(u¡) - zoK'(ui)] e independente de Zo'(u,). A

simulação condicional requerida é escrita como:

2""' (u1) = Z6a'(u¡) + lZ"(ut) - Z,K' @i)l (6.24)

onde para a simulação condicional ser satisfeita tem-se os seguintes requisitos,

conforme Journel & Huijbregts (1978):

. Z"(u¡) tem a mesma esperança de Zo(u¡),

E{Z"(u)}=E{Zo@i)}= m, paru qualquer u¡; (6.25)

. Z"(u¡) é isomórfica a Zo(u¡), pois a variância de krigagem simulada lZ"(u¡) - Z"¡'(u¡)l é

isomórfica ao erro verdadeiro [Zs(u¡) - Zox'@¡)] é independente de Zor. (ui);
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' a realização simulada zsc(uí) é condicional aos dados experimentais, para os pontos
destes dados os valores krigados são iguais ao real:

zsa'(u1) = zo(ui) e lz"(u;) - z,a'(u1\l = 0, para qualquer u¡ e A (6.26)

supondo que:

2""(u¡) = zs(u)

A técnica de condicionamento fornece para cada ponto a¡ o valor simulado 2."(u¡)

e o valor krigado z'a(u). A variância de estimativa da simulação 2."(u¡) considerada
como uma estimativa de Z(u), a partir de 6.26, é:

E{[Z,"(u,)_z(u,)], =zqltzi@)_z(u)12]=2o)r G.27)

6.6.2 - Simulação gdussiand seqüencial

Este método proposto por Journel & Alabert (1989, apud Dowd, 1992) é uma

aplicação do Teorema de Bayes. Os n eventos dependentes de A¡, i=1 ,...,n podem ser
simulados seqüencialmente usando a expressão:

P(Ar,42,...,4")=P(A¡141,...,4¡_1 ) P(An_1 141,..,An_2) .., p(A2lAl ) p(A1 
)

Esta técnica requer a inferência de (n-1) distribuiçoes sucessivas de
probabifidades condicionais, que podem ser obtidas de duas maneiras: a primeira,

através da adoção do modelo gaussiano, o que corresponde à simulação gaussiana

seqüencial, e a segunda, pela inferência direta da distribuição pelo uso de indicatrizes,

correspondendo à simulaçäo seqüencial por indicatrizes.

o algoritmo da simulação gaussiana seqüencial consiste nos seguintes passos

(Dowd, 1992 e Srivastava, 1994):

1 - fazer a transformação gaussiana dos dados condicionantes;

2 - calcular o semi-variograma experimental dos dados transformados e ajustar um

modelo teórico ao mesmo;

3 - realizar o caminhamento aleatório para a simulação de nós na malha;

4 - para cada nó a ser simulado, definir e reter um determinado número de dados

condicionantes e, também, dados já simulados; esta escolha segue parâmetros de

busca por vizinhança pré-definidos;
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5 - construir uma distribuição de freqüência condicional local através da média,

variância e forma de distribuição conhecidas (média 0, variância 1 e distribuição

simétrica);

6 - retirar aleatoriamente um valor desta distribuição;

7 - adicionar o valor simulado ao conjunto de dados;

I - voltar ao passo 3 até que todos os nós da malha sejam simulados;

9 - realizar a transformação inversa dos dados originais transformados,

Em termos computacionais, os passos 5 e 6 equivalem a:

zr(u) = z.(u) + R(u) (6.28)

a

onde, z.(u) é o valor do ponto u estimado por krigagem simples; R(u) um resíduo, que é

R(u)=[.oz¡", com ( sendo um valor gerado aleatoriamente e transformado em uma

distribuição normal entre -3 e 3 e o2ks a variância de krigagem simples.

As maiores vantagens deste método são:

Fácil condicíonamento;

As anisotropias são manuseadas facilmente;

Pode ser utilizada para qualquer funçäo covariância.

6.6.3 - Simulação por bdndas rotdttvds

Este foi um dos primeiros algoritmos de simulação tridimensional a ser

implementado em grande escala. Este método consiste na redução de uma simulação

tridimensional para simulaçÕes simples em uma dimensáo (Journel, 1974),

A simulação por bandas rotativas deve considerar as seguintes hipóteses

(Remacre & Carvalho, '1998): que o campo a ser simulado é estacionário de segunda

ordem e isotrópico com covariânc¡a C(h) conhecida; os valores deste campo são

N(0,1), se necessário, após a transformação gaussiana; e o campo apresenta

distribuição multivariada gaussiana.
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Segundo Remacre & Carvalho (1998), são realizadas várias simulaçÕes

unidimensionais e independentes ao longo de linhas que são giradas no espaço R3,

este espaço não necessariamente deve ser limitado a três dimensöes. Um valor

simulado em uma posição u é obtido a partir das contribuições de n simulaçöes

unidimensionais z"i(u):

z lul- lf z.tul
J /-¿ st

n=l

(6.2e)

O resultado z"n (u) é uma realização de uma funçäo aleatória que é estacionária

de segunda ordem, com esperança igual a zero e covariânc¡a:

E[Zs(u)Zs(u+h)]=C(þ)

que tende à covariância isotrópica quando o número de linhas tende a infinito. Uma

covariância isotrópica pode ser modelada como a somatória de modelos isotrópicos

imbricados em espaços de dimensÕes n<3. Basta entäo s¡mular independentemente

cada um dos componentes do modelo e em segu¡da somar as realizações em cada

ponto (Remacre & Carvalho, '1998).

De acordo com Dowd (1992), o condicionamento dos pontos neste método é

realizado de forma separada. Para obter uma malha com os dados condicionantes é

realizada uma estimativa por krigagem, para obter valores da malha usando os dados

simulados, não condicionais, nas posições dos dados originais z.x.n"(u). Estes valores

obtidos são, então, subtraídos do resultado da simulação não condicional (2"n.(u))

gerando, assim, uma malha de erros correlacionados. Outra etapa é a estimativa por

krigagem (z-r,o(u)) a partir dos dados originais, a qual são adicionados os valores dos

erros co rre lacio n ad os, conforme:

zsç(u)=z- ¡¿(u) +(2"n"(u) - z*r"n"(U)) (6 31)

onde 2"" é a simulação condic¡onal, z* x¿ é a krigagem obtida dos dados originais, z"n" é

a simulaçäo não condicional e z*¡"n" é a krigagem dos valores simulados não

condicionados nas mesmas posiçoes dos dados originais. A Figura 6.9 ilustra o

processo de condicionamento na simulaçåo por bandas rotat¡vas.
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I
I _ Ceraçäo de â(u) com

-> I -/' -> ur¡ dado semrvanograma

(zsnc(u)

vaflograma

zs6(u)=z'¡¿(u) + (z"nç(u) -z-¡"n.(u))

Atr¡buto s¡mulado final

Valores estlmados por
kflgaoem em todos os pontos u

Figura 6.9 - Resumo do processo de condicionamenlo pürfl a simulação por han as

rotfltivas (adøptatlo de David, 1977, por OIen 1999).

6.6. 4 - Simulação e estimativa

Conforme Journel & Huijbregts (1978), a diferença básica entre simulação e

estimativa baseia-se nos objetivos desejados. A estimativa procura calcular valores em

pontos näo amostrados com a mínima variåncia possivel. Obviamente, devido a essa

característica, a krigagem introduz uma suavização que vai se refletir na menor

dispersäo dos valores estimados em relação aos reais.

A simulaçáo condicional possui os dois primeiros momentos, média e

covariância (ou variograma), assim como o histograma, dos valores simulados iguais

Valores esttmados por
krigagem em todos os pontos U
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aos dos valores rea¡s, identificando as características principais de dispersäo dos

valores reais.

Journel & Huijbregts (1978) apresentam um perfil, na Figura 6.10, mostrando a

variação dos valores reais, simulados e krigados, além dos pontos condicionantes.

Aqueles autores mencionam ainda que, os objetivos destas técnicas näo são

compatíveis, onde a curva de zxe'(u¡), na média, é mais próxima ao valor real, enquanto

que a curva 2""*(u¡) reproduz melhor as variações da curva real. A curva de estrmativa é

preferivel para localizar e estimar reservas e a curva de simulação é preferida para

estudos de dispersão dos atributos destas reservas.

Figura 6.10 - Variação de ¡lados reais, simulotlos e interpolados (Journel & úuijbregts,

1978).
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7,7 - Análise Variográfica

A análise variográfica foi baseada nos resultados analítrcos das amostras dos

furos de sonda e das escavações de canais/trado mecanizado (os mesmos utilizados

na análise estatística). Sua realização permitiu compreender o comportamento espacial

dos óxidos importantes para o processo de explotaçáo.

Para os furos de sonda, a análise foi realizada com as amostras pertencentes

aos tipos minério normal e micáceo, as quais são de maior ¡nteresse, e sendo também

comparadoS os seus comportamentos espaciais.

Os parâmetros utilizados para a elaboração dos variogramas dos furos de sonda

foram os seguintes:

. passo: 50 metros com tolerância de 50%;

. número de passos: 20;

. direções: 3 (norte-sul - D1 e leste-oeste - D2, segundo as coordenadas

locais, e D3 na direção vertical);
.. anguto de toleriância: 22,50:

As figuras 7.1 a 7.5 mostram os variogramas obtidos para as informações dos

furos de sonda para os tipos normal e micáceo para os óxidos analisados,



79

Y(h) 
o

:50

BoSO,

Figura 7.1 - Vøriogramos experimenlais pora (s úntosÍrfls defuros de sondo do tipo

normol e micdceo pora BaSOa.

srf.j

- nofmol

Sl - efeilo pepilo = ì3,50
Amplriude = 29Q 00m
Polomor = lA UU
Coef onisol = 10,39,0,20;l
Amphlude = 445.00m
Pqlomor = 25.50

s4-Ampilude = 90 00m
Potomor = 120 50

BoSO, - micóceo



BO
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Sl - eleilopeprro = 33,50
52-Âmplilude = 22OOjm

ãolomor = 5ó,00
Coef. onrsol = 10,41;0.54.I

53 - Ar¡Þlilude = 170.00.n
totomor = 52,00

54'Ampiitude = 90.00m
Polomor = 90.00

Fe?O3 - normol

'i(h )

Figura 7.2 - Variogramas experimentais poro ds arrtosfuûs tle furos de sondo lo Íipo

normnl e micdceo para Fe2O.1.
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MgO - micóceo

Figura 7.3 - Variogramas experimentais porfl (rs dntostrfls de furos de sonda do lipo

normal e micríceo parn MgO.
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SiO, - micóceo

Figura 7.4 - Variogramas experimentais paro os dtrrostres de furos de sonda do ti¡to

normal e micúceo pora SiO2.
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Figura 7.5 - Vøriogronns experimentais para ds on ostras tlefuros le sorula do tipo

normal e micdceo pnra P2Os apnL

t1J0 lo0 ir)o J00 í1
Prosopot - normol
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Analisando os variogramas experimentais obtidos para os dados de furos de
sonda, observou-se que estes apresentam anisotropia mista, entretanto sem haver
uma direção preferencial predominante entre os óxidos, realçando novamente o baixo
grau de correlaçåo entre eles.

Outra observaçäo refere-se à amplitude dos variogramas para os dois tipos de

materiais. Para o tipo micáceo, os variogramas apresentam quase sempre uma menor
amplitude em relaçâo ao normal, mostrando que o efeito de intemperismo possui

grande influência na correlação espacial entre as amostras. Nos níveis mais alterados
equivalentes ao tipo normal, mais ao topo, ocorrem uma maior tendência a

homogeneizaçäo do material.

Os variogramas para o tipo micáceo apresentaram-se bastante diferentes, em

relação ao tipo normal, mostrando que os seus comportamentos espaciais são bem

diferentes, Este fato vem corroborar a hipótese que a modelagem geoestatística deve
ser realizada separadamente para cada tipo ou litologia ou, neste caso, para cada tipo
de material, conforme já havia sido mencionado por Rendu (198s). A caracterização

tecnológica, que definiu a classificação dos tipos de materiais da jazida, teve a sua

importância para a elaboração do modelo geoestatístico e, anteriormente, na análise

estatíst¡ca, mostrando que as informaçóes não podem ser utilizadas indistintamente

aos tipos de materiais.

Como era de se esperar, devido à gênese da jazida, há uma grande diferença

entre as d¡reções vertical e horizontal, onde a maior correlação espacial ocorre na

horizontal, mostrado claramente nos variogramas experimentais.

Os variogramas experimentais para as amostras de canal foram obtidos para as

amostras de minério normal, os quais foram calculados separadamente para as regiÕes

do Morro das Cobras e Tríncheirão.

Para as informações de canais, os parâmetros utilizados foram praticamente os

mesmos, com exceçäo do passo que foi de 5 metros com tolerância também de S0%.

Nas figuras 7.6 a 7.10, são apresentados os variogramas das informações dos

canais para as duas regiões.
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ïrincheiröo

Figura 7.6 - Vøriogromas experimentais p rd os amoslrds tle conal ¡lo mintjrio nornttl
poru os dreos ¡lo Morro das Cobras e Trinche irão porn BnSOa,
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rå,o.'l vot.o oät éootot rn

Figurn 7.7 - Variogramas experimenlais pdr as úntostras tle cannl do tttinério norntal

pflra üs áreas ¡lo Morro das Cobras e Trincheirão parn F2O3.



MgO - Trinche¡fÕo ,,r

Figuru 7.8 - variogramos experimentois paftt ds anrosrrds de canal do minërio norntal

pdra ûs drens do Morro das Cobros e Trincheirão poro MgO.
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SiO, - Trincheiroo

Figura 7.9 - Variogramns experimenlais pflr ds dt tosfras tle can ¡lo ntiuério nonnnl

para rc áreas do Morro clas Cobros e Trincheirão pøro SiO2.
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T(h )

Figura 7.10 - Vøriogramts experimentdis pûro as dmostrds de canal do minério

normal paro os dreas do Morro das Cobrns e Trincheirão paro P20flpút.
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Ao analisar os variogramas dos canais, pode-se observar que, na realidade, o

minério do tipo normal não apresenta ânisotropia. Contudo BaSO¿ e SiO2, no Morro

das Cobras, apresentam anisotropia mista.

Os variogramas para as informações dos canais apresentam uma melhor

definição das estruturas quando comparados com os dos furos de sonda. lsso é devido

às informaçÕes dos canais estarem distribuídas em uma malha bem mais adensada. A

amostragem dos canais foi realizada em uma malha em torno de 6,5 x 3 metros,

enquanto que para os furos de sonda o espaçamento médio entre eles é de S0 x S0 m.

Na direção vertical, a correlação, para os canais, ainda é menor, atingindo uma

distância máxima de 50 metros, quase a metade da distância observada nos

variogramas dos furos de sonda.

Analisando-se os variogramas dos furos de sonda e dos canais, em relação à

sua estruturação, pode-se compará-los ao problema do tamanho do passo ou

espaçamento entre as amostras, mostrado por Clark (1979). Ou seja, para as amostras

dos furos de sonda, o campo estruturado não se encontra bem definido, sendo melhor

observado quando são elaborados os variogramas experimentais para as amostras de

canais. Um fato a ser salientado refere-se às variâncias, sendo que nos canais elas são

bem menores que as apresentadas pelos furos de sonda, como já visto na análise

estatística e confirmado pelos variogramas. Verifica-se, na prát¡ca, que a relação entre

variância e volume são inversamente proporcionais, pois, como nos canals o volume de

material amostrado é maior que o dos furos de sonda, a sua variância é menor. Outro

aspecto a ser abordado relaciona-se à variabilidade apresentada para cada região,

onde no Morro das Cobras ocorre uma menor variabilidade que no Trincheiráo,

As diferenças entre a regiöes também estão refletidas nas estruturas dos

variogramas, onde as amplitudes para os óxidos analisados na área do Trincheiráo, em

sua maioria, são menores que as do Morro das Cobras. Fato que pode também estar

relacionado com o grau de intemperismo nas rochas de cada regiäo e de sua posiçäo

geográfica em relaçâo à intrusão.
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7, 2 - Estimativa e Simulações

O intuito do estudo comparativo entre estimativa por krigagem ordinária e
simulação foi o de analisar os valores resultantes destas técnicas e também as suas

incertezas associadas. As variáveis utilizadas para este estudo foram P2O5apat.,

BaSO¿, Fe2O3, MgO e SiO2.

Os métodos de simulação empregados foram a simulação gaussiana seqüencial

(SGS) e por bandas rotativas (turning bands - TB). Todos os processamentos foram

efetuados através do programa ISATIS (Geovariances, 1998).

Como a simulação fornece valores diferentes para cada realização, as médias e

os desvios padrão dos valores de 100 realizações de cada método foram consideradas

para comparar com os resultados obtidos pela krigagem ordinária.

As simulações e a krigagem ordinária foram realizadas para o conjunto de dados

dos furos de sonda e os seus resultados comparados entre si e também com os

resultados obtidos pela krigagem ordinária efetuadas para os canais

A malha utilizada para a simulação e krigagem para as sondagens tiveram as

dimensÕes dos blocos fixadas em 25x25x10m, respectivamente, nos eixos x, y e z.

Para a krigagem dos canais, os tamanhos dos blocos foram fixados em 5x5x10m

(x, y e z, respectivamente).

Os parâmetros utilizados para a krigagem ordinária e simulação por bandas

rotativas das sondagens foram:

. Procura por octantes; com o máximo de 2 amostras por octante;

. Mínimo de 4 amostras no total;

. Raio de procura de 200 m na horizontal e 20 na vertical.

Para a simulação gaussiana seqüencial os parâmetros utilizados foram de no

máxímo 12 amostras num raio de 200 m e 4 valores simulados.

Para a krigagem dos canais foram utilizados os mesmos parâmetros dos furos, à

exceção o raio de procura que foi de 10m na horizontal e 20 m na vertical.

Os resultados obtidos para as técnicas utilizadas mostraram que, apesar de o

depósito apresentar uma grande variabilidade, eles apresentam distribuiçöes similares,

ou seja, seus resultados estão bem correlacionadas entre si. A título de ¡lustração,
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observe-se a distribuição dos teores de PzOsapat. e MgO, para o nível 1030 da mina,

apresentados nas figuras 7.6 e 7.7, respectivamente.
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Fígura 7.6 - Representações grúJìcas da dístríbuição dos valores estímndos e símulados
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De um modo geral, a correlação entre os valores estimados e simulados é alta,

como mostra af abela7.l .

ktbela 7.1 - Correlações enlre ø krigogem e as simulações,

KO x SGS KOxTB
P,O. aoat 0,799 0,863
BaSO¿ 0,937 0,983
Fe"O" 0,761 0,990
N4qO 0,528 U,9Jb
SiOz 0,94

Observe-se nas figuras 7.B e 7.9 os d¡agramas de dispersão entre os valores

est¡mados e os simulados, com destaque para FezO¡ e SiO2, onde a correlação é

extremamente elevada.

Figura 7,8 - Diagramas de dispersão entre t krigogem ordindria e as sitttulnções, ¡trrn

FezO¡



Figurn 7.9 - Diagramns de dispersíio enlre os resultodos dn krigagent ot¿ittúrie e s

simulações, parr SiO2.

Os resultados obtidos mostram que as médias das simulações aprox¡mam-se

bastante das estimativas por krigagem ordinária. Contudo, deve-se ressaltar que a

simulação é um processo que exige memória, capacidade e tempo de processamento

dos computadores.

A simulaçáo apresenta um custo signif¡cativamente ma¡or que aquele para o

cálculo por krigagem ordinária. Assim, resta verificar a potencialidade dos processos

estocásticos de simulação com relação à determinaçáo da incerteza.

Para qualquer valor obtido, tanto por krigagem como por simulação, sempre é

possível obter uma incerteza associada. Como foi colocado anteriormente, a incerteza

derivada através da expressão da variância de krigagem não apresenta atualmente um

sentido prático, pois representa apenas a configuração espacial dos dados utilizados

na estimativa, como foi demonstrado por Yamamoto (2000).

Assim, pretende-se considerar doravante apenas a variância de interpolação

para a determinaçâo da incerteza associada à estimativa por krigagem ordinária. Por

outro lado, torna-se ¡nteressante comparar o desvio padrão de interpolação com o

desvio padrão associado à média das L realizações de simulaçöes condicionais.
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Uma possível correlaçâo entre a incerteza e a média local, seja ela estimada

pela krigagem ordinária ou determinada como média de L rea zações, também seria

interessante observar nos gráficos de dispersão.

A Tabela 7.2 apresenta os graus de correlações entre a ¡ncerteza e a média

local dos dados.

Trbela 7,2 -Graus de correlação errlre os valores krigados e sintulotlos e (s suøs

respectìvfls in cerlezas.

KO SGS TB

)2O5 apat 0,1 85 0,099 0,008

JaùU¿ 0,773 0,804 0,836

=ezo¡ o,279 0,690 0,384

VlgO 0,750 o,877 0,833

iiOz 0,787 0,879 0,E31

Nesta tabela é possível verificar Çue P2O5apat e FezOs apresentam baixas

correlações, enquanto que as demais variáveis altas correlaçöes. Na realidade, as altas

correlaçöes refletem o efeito proporcional que, conforme Olea (1991), é uma condição

heteroscedástica na qual a variância do erro é proporcional a alguma função da média

local dos valores dos dados. Ainda segundo OIea (1991), campos aleatórios tendo

distribuições lognormais sempre possuem um efeito proporcional, Os dados da jazida

de Araxá confirmam este fato, pois P2osapat e Fe2O3 apresentam distribuiçöes

simétricas, enquanto as demais apresentam distribuiçÕes com ass¡metria positiva. Na

verdade, não há necessidade que a distribuição seja lognormal, mas apenas que

apresente assimetria positiva.

A Figura 7. 10 mostra os diagramas de dispersão para a variável SiOz,

mostrando bem o efeito proporcional, ou seja, há uma relação entre os valores

estimados e simulados com a sua incerteza.
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Figuru 7.10 - Diagrantas de dispersíio enlre os voloras estintados e simulados c os

respectivos desvios padräo, para SiO2.

Analisando comparat¡vamente os desvios padrão dos três métodos, observou-se

que entre eles as correlaçÕes não são boas, como mostra a Tabela 7.3

Tabela 7.3 - Graus tle correlação enlre os desvios padrão dos tnlores ohtitlos ptra codo

métotlo.

KO x SGS KOxTB SGS x IB
r2O5 apât 0,020 0,039 0,926

JASO¡ 0,600 0,579 0,907

=ezo¡ o.o42 U,UþU 0,850

vlgO 0,1 98 0,403 0,790

SiOz 0,501 0,499 0,906

A primeira v¡sta, as correlaçôes são ba¡xas se comparadas às correlações entre

estimativas e média de L realizações de simulação condicional. Contudo, deve-se

salientar que os processo de geração de incertezas entre estimativas e simulações são

absolutamente diferentes.

Evidentemente, as incertezas associadas a d¡ferentes processos de simulação

condicional seriam comparáveis entre si, que entre estas e aquela derivada da
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estimativa por krigagem ordinária (Tabela 7.3). A principal diferença reside no fato que

estimativas são realizadas com poucas amostras ao passo que a sirnulaçäo utiliza não

somente as mesmas amostras da krigagem ordinária mais os dados já simulados (sorl

data), além do resultado ser realizado L vezes através de processos aleatórios.

conseqüentemente, a incerteza associada à média de L realizações tenderá ser

menor que a incerteza da krigagem ordinária e será tanto menor quanto maior for o
número L de realizaçöes, entretanto a variância global não irá diminuir com o aumento

das realizaçôes, o que de fato só ocorrerá com o aumento do número de informaçÕes

(amostras).

A Figura 7.1 1 apresenta os diagramas de dispersão entre os desvios padrão de

interpolação da krigagem ordinária versus os desvios padrão dos métodos de

simulação condicional e entre eles.

Figurn 7.1I - Diagrnmas de dispersíÍo entre o ¡lesvio l¡odrão ¡le interpolnção e os

desvio pndrão das simulações e entre eles, pora SiO2.

Finalizando, para a mina de Araxá, os teores médios obtidos por técnicas de

estimativa e simulação estão apresentados na rabela 7.4, para os óxidos de maior

interesse,
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Tabela 7.4 - Teores médios da jazida de Aroxá obtitlos parc os lrês núfodos utilizutlos.

KO SGS TB

r2O5 apat 16,00 % 15,58 % 15,90 %

3aSO¿ 5,16 "/o 5,UU 70 5,43 %

=ezos 25,34 0/o 25,56 % 22.63 o/o

vlgo 1,17 % 1,39 % 1 ,04 o/o

iiOz ö,3ð Yo 9,19 % 7,64 %

Como pode se observar na Tabela 7.4, os teores médios para a jazida de Araxá

calculados para os diferentes métodos considerados neste trabalho são bastante

s¡milares entre s¡.

A partir desse estudo, constata-se que a krigagem ordinária fornece estimativas

conf¡áveis dentro da qual¡dade e quantidade das informações disponíveis. Os

processos estocást¡cos de simulação condicional apresentam valores médios bastante

próximos aos da krigagem ordinária, porém a tempo de processamento mais elevado,

Com relação às rncertezas associadas, o desvio padrão de interpolação

representa uma medida mais conservadora que em relação aquele associado à média

de L realizações. A krigagem ordinária continua como um método de estimativa

confiável e que dificilmente poderá ser substituído por um método estocástico de

simulação condicional,

7,3 - Variância de fnhrpolação no Planejamento de Lavra

Para o planejamento de lavra da jazida de Araxá, não se deve utilizar somente

as estimativas obtidas, mas também a sua incerteza associada, neste caso, a variância

de interpolaçäo. Juntas podem fornecer informaçÕes necessárias para saber se os

teores obtidos possuem um grau de certeza dentro da tolerância aceitável ou se há a

necessidade de se realizar um detalhamento para a obtenção de informaçöes

complementares.
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A segu¡r serão analisados os mapas dos valores estimados e das suas

variâncias associadas dos óxidos mais importantes da jazida, todos para o nível 1030

da jazida, juntamente com possíveis interpretaçöes e correlações com a geologia.

Na Figura 7.12 são apresentados os mapas de distribuiçäo dos valores

estimados por krigagem ordinária e dos desvios padrão de interpolação associado às

estimativas de PzOsapat. Analisando o mapa das estimativas nota-se que a distribuição

é bem suavizada com os teores altos ocupando uma longa faixa na porção centro-

leste, principalmente na região denominada de Morro das Cobras. Na outra parte,

Trincheirão, ocorre uma variação maior dos teores, decrescendo de leste para oeste,

com os valores mais baixos no extremo noroeste da área.
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Já o mapâ dos desvios padrão, possui uma menor variabilidade. A porção

centro-sul apresenta os valores mais altos, conseqüentemente, uma incerteza maior

das estimativas, indicando-a como uma área onde deverão ser realizados trabalhos de

maior detalhe. Para o restante do mapa, há uma certa homogen eização dos valores

das incertezas, exceto em dois locais com as ¡ncertezas apresentando valores

menores, denotando uma maior confiabilidade nas estimativas.

A distribuição de P2O5apat. com os valores mais altos na área do Morro das

Cobras é, de certa forma, curiosa, pois é justamente nesta área, segundo informaçöes

obtidas junto à empresa, que as apatitas apresentam baixo índice de recuperação, por

estarem ma¡s sujas, mais impregnadas com os óxidos/hidróxidos de ferro.

Possivelmente, os fosfatos apatíticos nesta área sejam de origem secundária, ou seja,

produtos de reprecip¡tação das apatitas, com grãos ¡ntercrescidos com os minerais de

ferro.

No aspecto de planejamento de lavra, o local descartado para a explotação é o

canto noroeste por apresentar valores abaixo do teor de corte, enquanto que no resto

da jazida os teores são satisfatórios. Em certos locais devem ser realizados trabalhos

adicionais de amostragem para a confirmação dos teores ou, pelo menos, para

diminuição das incertezas

Observa-se que este mapa de teores não representa bem as rochas originais

(glimeritos e carbonatitos), pois sabe-se que as primeiras são pobres em apatita, mas

os teores observados são altos. Justamente na área do Morro das Cobras, onde os

teores são mais elevados, seria uma região orig¡nariamente de rochas glimeríticas,

mesmo que estas sejam cortadas por diques e veios de carbonatitos, os teores de

fosfato näo chegariam a tais valores.

O mapa de distribuição dos teores estimados de FezO¡, apresentado na Figura

7.13, mostram um comportamento inverso ao do PzOsapat., ou seja, as zonas de

teores ricos em P2obapat são as áreas mais pobres em FezO¡. A propósito, este

comportamento foi previsto pelo índice de correlação entre P2osapat. e Fe2O3. O mapa

do desvio padräo de interpolaçáo apresenta três regiões com altos valores, indicando

um maior cuidado na seleçäo do minério.
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Os altos teores de FezOe não implicam necessariamente em apatitas com baixa

recuperaçäo na usina de beneficiamento, como observado no mapa de teores a regiäo

de teores mais elevados é a porção da jazida que apresenta uma melhor recuperação.

Em termos de representação das rochas originais, näo é possível basear-se

nesta distribuição, pois ela näo reflete as litologias originais. Nem poderia ser de outra

forma, devido a sua origem ser totalmente secundária.
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efetuadas amostragens de detalhe para que os teores estimados sejam mais próximos

aos reais.

Os mapas de distribuição de teores de MgO e de suas incertezas associadas,

representadas pelos desvios padräo de interpolação, apresentados na Figura 7.14,

juntamente com as informações de campo refletem bem as regiões onde predominam

as materiais do tipo micáceo, mesmo com os teores limitados a no máximo 5%. Através

deste tipo pode-se apontar as regiões de ocorrência de rochas glimeríticas na jazida,

pois o tipo micáceo é produto de alteração destas rochas.
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Neste conjunto de mapas, o efeito proporcional fica bem caracterizado, onde as

áreas de maior teor são as que possuem as maiores incertezas e são justamente as

áreas que devem ser estudadas com mais detalhe a fim de se conhecer melhor os

teores de MgO presentes.

Assim, não há necessidade de trabalhos adicionais de amostragem, pois os

teores såo passíveis de previsäo a partir das estimativas e das incertezas associadas.

Na realidade, se a distribuiçäo esiatística apresentar assimetria positiva os teores

podem ser previstos com razoável previsão considerando os desvios de interpolação. A

anormalidade ocorre quando os teores apresentam uma distribuição simétrica, onde os

teores e desvios já näo são mais correlacionados. Desta forma, nestes casos a

ocorrência de incertezas altas deve ser investigada com mais cuidado.

A faixa leste com altos teores de PzOsaPat. (Figura 7 .12) é bem correlacionada à

faixa de altos teores de MgO, Se as rochas glimeríticas são originariamente pobres em

apatita, esta constatação confirma a origem secundária das apatitas.

A distribuição de teores de BaSO4 possui duas áreas bem distintas, sendo a

parte oeste com teores mais baixos e a parte leste onde os teores säo mais elevados

próximos a 25o/o de barita, conforme pode ser observado na F igura 7 .15.

A porçâo com os teores mais elevados é o extremo sudeste da área,

coincidentemente próxima ao centro da intrusão, com suspeitas de que sejam oriundas

de atividades magmáticas tardias ocorridas nesta região, porém sem nenhum indício

evidente. Este é o único depósito do gênero que possui teores tão elevados de barita

(Braga & Born, 1988). Estas baritas ocorrem sob a forma de massas associadas a

materiais com cimento apatítico, formando corpos do tipo geodo, com vazios e

apresentando cristais esverdeados de barita com tamanhos atingindo alguns

centímetros. As maiores ocorrências destes corpos com cristais maiores foram

encontradas no início das atividades da lavra, diminuindo a sua intensidade e tamanho

dos corpos com o aumento da profundidade.

Analisando os mapas das estimativas e dos desvios padrão de interpolação,

pode-se afirmar que, neste caso, o efeito proporcional também está caracterizado,

Onde toda a região leste da área possui também altos valores de desvios padrão

concordante com os valores dos teores, o que seria totalmente previsível em função do

mapa de desvios padräo. Entretanto ocorre um local que deve ser analisado com mais
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cuidado, a fim de se obter uma maior precisäo nas estimativas com um menor desvio,

situado na porção sul da ârea, apresentando altos valores de desvio padräo.
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As áreas de ocorrências de teores de sílica mais elevada situam-se na porção

oeste, concentrando-se preferencialmente na porção noroeste da jaÀda. Veja na Figura

7.16 as distribuiçöes de teores de SiOz, curiosamente em direçäo completamente

oposta à da barita, sem que haja qualquer relaçäo entre estes óxidos.

Os altos teores presentes na porção noroeste podem estar relacionados com a

posição da jazida em relaçäo à intrusäo, pois é uma regiäo próxima à borda do
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complexo, e os teores elevados de sílica sejam proporcionados pelos processos de

fenitizaçäo.

Novamente o efeito proporcional está presente para este conjunto de

informações, onde na região oeste ocorrem valores altos tanto de teores como de

desvios padrão. Apesar de a previsão dos teores ser proporcionada por este efeito,

deve-se observar com atenção locais que possam vir a apresentar valores de desvios

padrão anômalos em relaçäo aos teores como, por exemplo, as regiões sul e nordeste

da área, cujos desvios padräo apresentam valores próximos aos dos teores. Neste

caso, estes locais devem ser alvo de estudos de investigaçäo mais detalhada.
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I - CONSTDERAçÕES FTNATS

Toda a modelagem geoestatística näo se baseia exclusivamente nos dados

geoquímicos das amostras, mas sobretudo na sua integração com a geologia.

Para a jazida de apatita de Araxá, a geologia foi fundamental para a identificação

dos diversos minérios presentes e a etapa de caracterização tecnológica forneceu

importantes rnformaçöes a respeito de seu aproveitamento econômico. Desta forma, foi

definida a tipologia mineral e apenas os tipos normal e micáceo podem ser

considerados, atualmente, como minérios, por se constituírem nos únicos materiais que

possibilitaram uma boa concentração de apatita,

Para a formação da pilha de homogeneização do minér¡o a ser env¡ada à usina

de beneficiamento, deve-se conhecer o teor de P2O5apat., além dos teores

relacionados aos minerais de ganga, tais como BaSO¿, FezO¡, MgO e SiO2, pois eles

são relevantes no processo de concentração do minério,

As características geológicas e tecnológicas, observadas nos minérios normal e

m¡cáceo, possibilitaram que a sua separação dos demais materiais da jazida fosse

realizada através de seus dados analíticos.

A análise estatística efetuada, para os dois tipos de minério, apresentou

diferenças nos comportamentos estatísticos destas populações, mostrando que cada

tipo de minério possui características próprias, realçando a importáncia do tratamento

individualizado das informaçÕes. Os resultados mostraram que o minério normal possui

teores de PzOsapat. e FezOg superiores ao micáceo, decorrentes da formação de

apatita de origem secundária e ocorrência de óxidos e hidróxidos de ferro maiores nos

níveis mais superiores, porém os teores de MgO, SiOz e CaO são mais elevados no

micáceo em função do seu menor grau de alteração em relação ao minério normal.

Os resultados estatíst¡cos, através da distribuição de freqüências, mostraram

que as variáveis analisadas pertencem a dois grupos de distribuição: um grupo

caracterizado por sua simetria e o outro mostrando uma assimetria positiva. O

conhecimento do tipo de distribuição apresentada pelos conjuntos de dados é

¡mportante para a verificação do efeito proporcional. As populaçÕes com distribuiçáo

normal náo apresentam o efeito proporcional, como é o caso observado para P2O5apat.
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e Fe2O3, por outro lado, as populaçÕes com uma distribuiçäo assimétrica positiva

sempre apresentam o efeito proporcional, a exemplo de MgO, BaSO¿ e SiO2 para este

depósito.

O efeito proporcional é uma relação direta entre os teores estimados e a sua

incerteza associada. Em situações onde este efeito se encontra presente, significa que

as regiões apresentando teores mais elevados deveräo possuir incertezas também

elevadas e locais com baixos teores, baixas incertezas. Observe-se que o efeito

proporcional compensa as incertezas elevadas pelos teores que são altos, lsto significa

que o erro relativo é praticamente o mesmo, independente de os teores estimados

serem altos ou baixos. Portanto, nesses casos, não será possivel detectar regióes

anômalas, as quais poderiam requerer amostragem adicional. Por outro lado, para as

variáveis que apresentam distribuiçäo simétrica (PzOsaPat. e FezO:), o erro relativo não

é necessariamente constante por toda a jazida. Assim, haverá regiöes com erros

relativos anômalos, ou seja, os erros são maiores que os teores estimados. Estas

regiöes iräo requerer amostragem adicional para a diminuição da incerteza e,

conseqüentemente, melhorar a qual¡ficação do minério a ser enviado à usina ou à pilha

de rejeito. Ressalta-se que as conclusöes envolvendo a presença do efeito

proporcional só foram possíveis através do cálculo da variância de ìnterpolação que, ao

contrário da tradicional variância de krigagem, permite reconhecer e medir a dispersão

local dos dados,

As informações de canais apresentaram comportamentos estatísticos diferentes

para cada área da jazida analisada: Morro das Cobras e Trincheiräo, As diferenças

entre as áreas estão relacionadas a alguns teores, como P2O5apat e FezO¡ mais

elevados na área do Morro das Cobras e com MgO mais alto no Ïrincheirão, além das

grandes diferenças de teores apresentadas por SiOz e BaSO¿, caracterizando a

ocorrência de materiais geológicos distintos nestas áreas.

Apesar de os dados de canal mostrarem que, tanto estatística como

geolog¡camente, a jazida apresenta duas regiöes distintas, a modelagem geológica,

feita a partir dos furos de sonda, não detectou estas diferenças, pois os óxidos que as

distinguem, BaSO¿ e SiO2, não se constituem em fatores fundamentais para a

caracterização dos tipos de minério.

Os modelos geológicos foram gerados para três tipos, que foram: normal,

micáceo e rocha. Pela distribuição apresentada por estes tipos é possivel observar
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claramente a influência da açäo intempérica na jazida, mostrando uma boa distribuição

horizontal e maior variação na veÉical. A importância destes modelos não se resume à

sua distribuição espacial, mas fundamentalmente ao modelo tridimensional de blocos,

que conteräo informações da geologia e dos teores estimados em cada bloco.

A análise variográfica, utilizando-se das informações de furos de sonda, foi

elaborada para os tipos principais de minério e mostraram que eles possuem

comportamentos espaciais distintos. Ambos os minérios apresentaram anisotropia,

porém sem concordância nas direções. As amplitudes dos variogramas do tipo normal

são, na maioria dos casos, maiores que as do tipo micáceo, principalmente para a

direção vertical. Os comportamentos estruturais observados para os variogramas

destes minérios ressalta a importância do conhecimento geológico na modelagem

geoestatística.

Os variogramas dos canais apresentaram uma melhor estruturação e,

praticamente, sem anisotropia, com exceção de SiOz e BaSO¿ no Morro das Cobras,

que provavelmente devam estar relacionadas às suas formas de ocorrência. Na

direção vertical, a amplitude dos variogramas é bem menor que na horizontal, dada

pela própria gênese do depósito.

A melhor estrutuÍação dos variogramas dos canais em relaçáo aos dos furos de

sonda deve-se às diferenças na amostragem, com os canars sendo amostrados numa

malha bastante densa. Outra diferença presente entre os dois conjuntos de dados está

nas variâncias observadas nos variogramas, sendo que os canais sistematicamente

apresentam variâncias menores, decorrentes da diferença nos volumes dos materiais

coletados para cada tipo de amostragem, que foram maiores para os canais.

Os resultados obtidos para as técnicas geoestatísticas utilizadas, krigagem

ordinária e simulações gaussiana seqüencial e por bandas rotativas, forneceram

valores bem próximos. Contudo, a krigagem ordinána é realizada utilizando um menor

tempo de processamento e com maior fac¡lidade. Já as incertezas associadas a cada

método apresentaram valores bem diferentes. As incertezas das simulaçóes foram

obtidas âtravés dos desvios padrão associados às diskibuições das L realizaçÕes e

apresentaram, de um modo geral, valores menores que as incertezas da krigagem

ordinária, representada pelo desvio padrão de interpolação. Como os valores das

incertezas das simulações foram obtidos pela dispersão em torno das distribuiçoes,

eles tenderão a ser ainda menores com o aumento do número de realizações, o que
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não significa que a incerteza de fato diminuiu, o qual somente diminuirá com o aumento

do número de informaçÕes (amostras) e não com o número de realizações. Desta

forma, revelou-se a krigagem ordinária, juntamente com a variância de interpolaçáo,

superior às demais técnicas utilizadas para fins de avaliação de reservas. A variância

de interpolação mostrou que pode ser uma ferramenta útil no auxílio ao planejamento

de lavra.

Finalmente, este trabalho mostrou a importância da integração da geologia e da

geoestatística para fins de avaliação de reservas e planejamento da lavra. A

modelagem geoestatística, na verdade, permitiu a melhor utilização dos dados

disponíveis visando o aprimoramento da explotação. A utilização da variância de

interpolação para o planejamento de lavra, como apresentada nesta tese, representa

um avanço na direçäo da análise sistemática dos dados disponíveis com vista à

modelagem geoestatística da jazida de apatita de Araxá.
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