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donrínio do depósito obtidas para o teor de corte sunulado de Pb+Zn >= So/opara a

Mu¡ra de Canoas 2. Tm (teor médio) e Sl (variância) sâo parâmetros estatisticos

obtidos då estâtística de todos os btocos. Os f G) max são obtidos dos semilano-
gramâs para a distância de busca de 100m.

35 - Teor médio e variância estatistioa calculados para os blocos estùnados por IPD e KO
para teor de corte Pb+Zn >= 5olo na Mina de Canoas 2.

36 - Äreas calculadas em planta para os métodos clássic¡s e computacionais para teor de

cone simulado de Pb+Zn >=5o/o na Mu¡a de Canoas 2.
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37 - Resulødos obtidos na comparação dos mÉtodos clássicos x máodos conputacionais

atrâvés do uso do fator DR e do ero relativo (ER) para o elemento chumbo e

teor de corte simulado de Pb+Zn >= 5olo. (Mc = metodos clássicos; PP = p'erñs Padrão;
p¡ = perfis lineares; POL. = poligonos; Âs = triângulos; IPD = inverso da pc{ência da

distância; KO = krigagem ordinária; DR = diferença de resena; ER = erro relativo)

38 - Resulødos obtidos na comparação dos maodos clássicos x máodos comPutacionais

através do uso do fator DR e do erro relativo (ER) para o elemento zinco e

teor de corte simulado de Pb+Zn >= 5%.,(Mc = métodos clássicos; pp = perñs padrâo:
p¡ = perfis line¡res; POL. = poligonos; Ás = triângulos; IPD = inverso da pcdência da

drlância; KO = krigagem ordinária; DR = diferença de reserva; ER = eno relativo).

39 - Result¿dos obtidos na comparação dos metodos clássicos x máodos computacionais

através do uso do fator DR e do erro relativo (ER) pan o elemer¡to pratâ e teor

de corte simulado d€ Pb+Zn >= 5olo..(Mc = melodos clåssicÐs; PP = perfis padrão;
p¡ = perñs lineares; POL. = poligotos; As = triângulos; IPD = u¡verso da potência da

distância; KO = krigagem o¡dinária; DR: diferença de resene; ER = erro relativo).
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ABSTRACT

Ore reserve estimation is a technical procedure which attempts to evaluate a mineral

deposit and provide the necessary information regarding economical feasibility, planning, and ore

processing.

Basically, the ore reserve estimation methods are the classical and computational methods

which utilize different principles of interpretation and mathematical inlerpolation functions. Both

try to establish the best estimation ofthe interest variable in points which were nol sampled.

These different ore reserve estimation methods were applied to the lead-zinc deposit of
Canoas, municipality of Adrianopolis, state of Paraná, southern Brazil.

The Canoas deposit is represented by a long lenticular stratiform body; the mineralization

occurs in sulphide disseminations (galena, sphalerite, pyrile) in carbonate rocks. This deposit is

dìvided into two parts (Canoas I and Canoas 2) separated by erosion. The data set used for ore

reserve estimation in Canoas 2 was taken from the data inventory of mineral exploration and

characterized during the data analysis phase. Classical methods employing cross-sections,

polygons, and triangles were used, while computational methods included inverse of weighting

distance and ordinary kriging.

The ore reserve estimation methods applied in this case did not present significant

differences in ore reserves or average grades. The differences that were observed between these

methods can be attributed to differences in the size of the computed areas. This relative similarity

of the results is a function of deposit type (stratiform) and the regular thickness, grade, and

sampling.



RESUMO

A avaliação das reservas de um depósito mineral é um procedimento que tem por objetivo

eslimar a quantidade e qualidade do minério, dando subsídios aos estudos econômicos, de

planejamento de lavra e beneficiamento.

Existem diversos mélodos de avaliação de reservas, que podem ser divididos em dois

grupos principais: métodos clássicos e métodos computacionais. Esses métodos utilizam-se de

diferentes príncípios de interpretação, e técnicas matemáticas de interpolação, que devem permitir

uma melhor estimativa de valores de variáveis de interesse, em pontos não amostrados da pesquisa

mineral.

Esses diferentes métodos de cálculo foram aplicados no estudo de um caso no Depósito de

Canoas, município de Adrianópolis (PR).
. o Depósito de canoas é representado por um corpo lenticular, alongado, do tipo

eslratiforme; a mineralização ocorre Sob a forma de disseminações de sulfetos (galena, esfalerita.

pirita) ern rochas carbonáticas. Este depósito é compartimentado em dois corpos (Canoas I e

Canoas 2) por uma erosão na sua porção média sendo que, para fins de avaliação de reservas

foram utilizados os dados referentes a Canoas 2, levantados durante o inventário dos dados da

pesquisa mineral e caracterizados durante a etapa de análise de dados. Os métodos clássicos

utilizados foram perfis padrão, perfis lineares, polígonos e triângulos e, os computacionais, foram

inverso da potência da distância (IPD) e krigagem ordinária (KO)

Os resultados obtidos para a Mina de Canoas 2 indicam que os métodos aplicados não

apresentam diferenças significativas na avaliação das reservas medidas ou teores médios. As

diferenças obtidas, entre estes métodos, podem ser atribuídas às diferenças de áreas entre os

métodos considerados, Esta relativa similaridade dos resultados e função do tipo de depósito

(estratifornle). espessura e teores regulares. e amoslra,qem (malha regular)

A utilização de um método de avaliação de reservas que produza resultados de qualidade

deve ser função dos aspectos geológicos dos depósitos e da determìnação de nledidas de erros

associados às estimalivas.

Na impossibilidade da utilização da KO (não obtenção de variogramas significativos), e

possivel a ulilização do IPD seguido dos métodos clássicos, uma vez que dependendo do tipo de

depósito, estes podem produzir boas estimativas,
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r TNTRODUçAO

A avaliação de reservas quantifica e qualifica o corpo mineral em estudo, além de

constituir suporle a todos os trabalhos posteriores, com as conseqüências econômicas e técnicas.

A avaliação de reservas é função de vários fatores, dentre os quais destacam-se

conhecimento do depósito; exatidão das medidas dos atributos (teor, espessura, densidade),

validade científica das hipóteses adotadas em relação ao compoltamento dos atributos; delineação

precisa das interfaces estériVminério; cálculo preciso dos valores médios dos atributos; e método

de cálculo. Este último ítem é de grande importância e vai ser função da configuração geométrica

do depósito, do método de lavra e da densidade de informações Assim, a escolha do método de

cálculo condiciona a exatidão da estimativa de reservas.

Os métodos para avaliação de reservas foram constanlemente aperfeiçoados para gerarem

resultados mais precisos e conñáveis. Este aperleiçoamento for resultado da crescente escassez

de jazidas minerais ricas, ao grande investimenlo necessário à abertura de novas minas, bem

como, do aparecimento de computadores que permitiram o fácil manuseio de grande volume de

dados, de maneira confiável.

Estes métodos procuram determinar, conforme seus cdtérios, os valores dos atributos

que, aplicados às equações básicas de reservas, fomecem o ralor da reserva do depósito. As

principais equações básicas são: R=I'.D.'I'= A þ.D.7 (l).Onde : R é a reserva em peso;V é o

volume;Déadensidadeaparente;Téoteoremporcentagem; Aéaáreasuperñcial; Eéa
espessufa.

Segundo Yamamoto & Bettencourt (1992), existem diversos métodos de avaliação de

reservas, que podem ser divididos em dois grupos principars: métodos clássicos e metodos

computacionais Ësses métodos utilizam-se de diferentes prin:rpios de interpretação e lecnicas

matemáticas de interpolação. que devenr permitir uma melhor estimativa de valores, de variaveis

de inleresse. em pontos não amostrados da pesquisa mineral.

Os métodos cìassicos, baseados na geometna Euclideana. foram desenvolvidos e

utilizados desde os primórdios da mineração, e tiveram seu apcgeu na época pré-computacional.

Esses métodos baseam-se, fundamentalmente, nos princípios de interpretação de variáveis entre

dois ponlos adjacentes de amostragem. Segundo Popoff(19c6), nesta classe encontram-se o

método dos blocos geológicos; o método dos blocos de lavra; o método dos perfis; e os métodos

analíticos.

Os métodos computacionais, para avaliação de reservas são a ponderação pelo inverso da

potência e os geoestatisticos; esses métodos são assim denominados por dependerem da utilização

de computadores para a resolução de seus algorilmos.

O método da ponderação pelo inverso da potência da distância foi, efetivamente. o

primeiro a ser desenvolvido para utilização em computadores, já que envolve operaçòes

aritmeticas dificeis de serem processadas manual¡nente; este método é baseado no falo de que



teores de amostras de furos vizinhos, em relação a un. delerminado ponto ou bloco do depósito,

são proporcionais ao inverso das respectivas distâncias elevadas a uma potência das mesmas.

Os métodos geoeslatísticos foram desenvolvidos na década de 70 e são, genericamente,

denominados de krigagem. Tais métodos são baseados na Teoria das Variáveis Regionalizadas.

As técnicas geoestatisticas de estimação são baseadas no estudo da variabilidade espacial do

corpo mineral, como reflexo de um variograma, e permitem o cálculo de uma medida de erro

associada com a estimativa, chamada variância de estimação. A aplicação da krigagem depende da

obtenção satisfatória de variogramas representativos da jazida, que por sua vez, é função não só

do comportamento espacial da variável em estudo, mas sobretudo, da quantidade de informações.

I.I, OBJET]VOS

Este trabalho tem por objetivo a avaliação das reservas de chumbo-zinco-prata do

Depósito de Canoas, municipio de Adrianópolis, PR. Para isso, realizou-se uma revisão dos

métodos de estimação (métodos clássicos e computacionais), que poderá indicar o mais adequado

para a avaliação de teor e tonelagem de Pb-Zn-Ag do referido depósito. Os métodos escolhidos

foram então aplicados sobre os dados do inventário mineral do Depósito de Canoas. comparando-

se os resultados. O trabalho de avaliação de reservas foi feito com base no modelo geológico do

depósito, obtido a partir dos testemunhos de sondagens, afloramentos, frentes de lavra, e da

consulta a bibiiografia especializada.

Pelo fato da Mìna de Canoas 2 apresentar dados de pesquisa mais recentes, bem como

uma melhor caraclenzação geológìca e amostragem, procedeu-se ao tratamento de seus dados,

para fins desta dissenação.

Assinr. realizou-se unìa rerisão teórica das principais metodologias enrpregadas nos

métodos de avaliação de resenas. a fim de indicar. ao final do estudo, o(s) melhor(es) método(s)

a ser empregado. considerando a qualidade e quantidade dos dados disponír'eis do Depósito de

Canoas. Para atingir o objetivo proposto, as principais etapas desenvolvidas foram.

( 1) Revisâo bibliográñca dos seguintes tópicos :

- Classificação de reservas e recursos minerais;

- Estatistica clássica;

- Métodos clássicos;

- Métodos computacionais.

(2) Análise estatísticâ dos elementos Pb, Zn e Ag,

(3) Avaliação das reservas pelos métodos clássicos (perfis padrão, perfis lineares,

polígonos e triângulos);

(3) Avaliação das reservas pelos métodos computacionaìs (lPD e krigagem).

(4) Análise e comparação dos resultados obtidos;



2,CLASSIFICAÇÃO DE RESERVAS E RECURSOS MINERAIS

Hancock et al. (1987) descrevem os princípios aplicados pela Pancontinental Mining na

delìnição de suas reservas, de acordo com o estágio de pesquisa, segundo três calegorias.

Reservas Geológicas in Situ, Reservas Lavráveis e Reservas _Compatibilizadas por Eslimativa de

Produção.

A divisão das reservas nestas lrês categorias, segundo Hancock et al. (1987), satifaz o

principio de clareza para relatórios públicos e providencia uma prática classificação para geólogos

e engenheiros de minas, baseando-se nos três maiores estágios de cálculo (Figura l), quais sejam.

. cálculos iniciais de reservas in situ com parâmetros estáticos, mas sem limites impostos

por um especifico plano de lavra, ou estudo econômico (Resen'a Geológica "ln Situ");

. aquela parte da Reserva Geológica considerada minerável com um especifico plano de

lawa (Reserva Minerável);

. Reservas Mineráveis julgadas por recuperação antecipada e diluição (Reserva

Compatibilizada).

As Reservas Geológicas /n J¡fir englobam todo o minério potencialmente aproveitável,

determinadas a partir de interpretações geológicas das informa@es de pesquisa e sem aplicação

dos parâmetros básicos para planejamento da mina. Segundo Hancock et al. (1987), as reservas

geológicas são determinadas no estágio inicial da pesquisa, quando o conhecimento da

mineralização for suficiente para fazer uma interpretação razoár'el da geologia, e também que os

dados levantados permitam obter estimativas quantitativas.

Reservâs Lavráveis referem-se àquela parte da reserva geológica que pode ser exlraida

solr unr plano especifico de lavra, cujas condìçôes econômicas sâo para lavra a céu abeño.

- ângulo final da cava.

- relação márima estéril/ninério:

- ahura e largura das bancadas;

- Iargura das rampas de produção, etc;

e, para lavra subterrânea:

- inclinação das rampas;

- distância entre os niveìs principais,

- ângulo de drenagem, etc;

bem como o teor de equilíbrio econômico (teor que toma um determinado bloco do depósito

economicamente aproveitável) e o teor de corte para ambos os casos.

A última categoria, Reserva Comoatibilizada, é a melhor estimativa de reservas, pois foi

ajustada com os parâmetros da produção, que são o. ganho por diluiçào e perda de minério. O
ganho por diluição corresponde ao material estéril, ou não aproveilável, despachado à usina de

concentraçâo, que dilui o teor do minério. Iâ a perda de minerio, ocorre quando o material eslénl



despachado à pilha de rejeito, ainda contenha algum minério, ou quando o minério por algum

motivo, não foi lawado.

Enrbora várias tentali\.as tenham sido feitas, na última década, para classificar as resenas.

nenhuma classificação, aÎé agora. teve aceitação internacional O problenra está na tentati\.a de

planejar um sistema que seja aceito para todas as partes referentes à avaliação, lavra e

financiamento de projetos mineiros. Além disso. é complicado criar classificações que sejam

aplicáveis a todos os tipos de recursos minerais, incluindo óleo e gás, minerais industriais, metais

e can,ão. Muito freqùentemente, uma classificação boa para depósitos de metais não pode ser

utilizada para lodo o espectro listado acima.

Segundo Annels (1991), nos últimos anos tem harìdo uma grande relutância,

especialmente na América do Norte, em usar o termo "ore-resene" (reserva mineral), a tendência

de que estas duas palawas devam ser separadas e definidas isoladamente vem aumentando. O

termo "ore" (minério) vem sendo usado para descrever um material no solo (rocha) que pode ser

lavrado por um especifico método, e que é viável economicamente nos presentes custos e preços.

É muito perigoso tentar definir rigorosamente o termo minério, por ser muito subjetivo e baseado

no seu valor econômico, no momenlo da lawa. Quanto ao termo "reserve" (reserva). é proposlo

d4
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I - CatFi de resen'as. Hancock et al.( 198?



que deva ser usado para defìnir uma quantidade de material passível de lavra, com base em

estudos econômicos e planejamento mineiro; entretanto, por mais que esta definição seja

eventualmente aceita, é possível incluir em uma categoria de reserva, aquelas estimadas durante a

fase de pesquisa de um depósito mineral avaliado. Vale a pena considerar o uso do lermo

reserva, parâ malerial que possui critérios fisicos e químicos e que é tecnicamente minerável, mas

que não é, necessariamente, economicamente minerável no presente. Reservas deveriam, então,

representar parte de reservas bases, que são economicamente m¡neráveis sob específicas

condições. Outra divisão deveria ser então feita com base na densidade de amostragem, ou

sondagem e na segurança (confiança) de uma reserva estimada (ambos teor e tonelagem).

São resumidas abaixo, algumas destas suposições utilizadas na reclassificação de um

recurso mineral, bem como de sua reserva e plano de lawa (Annels, l99l ):
. que exista mercado para o produto;

o Çuê o local do depósito seja tal que o custo de transpone não seja proibitivo e problemas

ambientais não devam produzir uma elevada carga financeira;

. que a composição fisica, metalúrgica e quimica do depósito sejam tais que a recuperação

metalúrgica seja aceitável e que o produto encontre as especificações dos usuários,

. que a amostragem e sondagens sejam suficientes para permitir, ao geólogo, calcular suas

estimativas confáveis ou, no mínímo, façam uma estimativa realista, baseada em experiências

passadas;

. que a demanda e o preço do metal ou mineral seja constante e que os fatores econômicos,

políticos, fiscais e ambientais não mudem drasticamente, antecipando a vida da mina.

Definições de recursos minerais e reservas possíveis para depósilos metalíferos tem sido

fornecidas por diferentes instituições. dentre as quais .

(a) The Association ofProfessional Engineers ofProrince of Ontario (APEO) - 1976;

(b) The US Bureau of l\{ines (USBI\4) e US Geological Sun,er'(USGS) - 1980.

(c) The Australasian Institution of Mining and Metallurgr (AIN'll\{ ) and Auslralian Mining

lndustry Council (.{\,fIC) - 1989

Estas classificações serão revisadas e comparadas a seguir, incluindo também as definições

utilizadas oficialmente no Brasil pelo DNPM e as classificações geoestatisticas.

APEO

Em 1976 a APEO propôs uma simplificação do conjunto de definições para reservas.

Esta reconhece Reservas Geológicas como o material itt situ, calculado de dados de amostragem

que não levam em conta diluição de lavra ou método, Resen'as,/z 5it¡¿, que são aquelas que

podem ser lavradas, mas que não tem, ainda, comprovada sua viabilidade por um melodo de lavra



específico, ou sob condições econômicas especificas; Reservas Lavráveis que são

comprovadamente lawáveis em relação a um plano de lavra.

USBMruSGS

Esta classificação é amplamente baseada na proposta de Mckelvey de 1972, que está

resumida no Quadro I; este mostra como recursos e reservas podem ser categorizâdos,

dependendo do aumento do conhecimento geológico da mineralização e no aumento possível da

recuperação econômica. A classificação da USBM/USGS (Quadro II) tem sido bem aceita

internacionalmenle, mas a atual tendência é a utilização da classificação da AIMIvIAMIC

(Annels, l 99l )

Recursos, na classificação USBM/USGS, incluem minerais que nâo foram descobertos,

mas considerados provavelmente presentes no terreno geológico, mais os minerais que tenham

sido localizados e amostrados, mas que, sob condições econômicaV políticaV técnicas presentes,

não são comercialmenle viáveis no momento. Recursos podem ser subdivididos em duas

categorias principais, quais sejam: recursos subeconômicos identificados (materiais que não

podem ser classificados como reservas, mas que poderão tornar-se com mudanças econômicas e

legais) e, recursos não descobertos (no caso da pesquisa confirmar sua existência em boa

quantidade e qualidade, poderão ser reclassificados como reservas ou recursos subeconômicos

identificados).

Reservas. por outro lado, são minerais identificados por amostragem e que são

potencialmente econômicos e lavráveis; elas são subdivididas em três categorias principais:

medida. indicada e inferida, com base no grau de amostragem e confiança nas toneìagens e teores

estinra dos.

Resen'a medida (Provada) é minério com lonelagem computada a partir de dimensões

reveladas em afloramentos. trincheiras ou furos de sondagern . onde o teor e resuhado de

anrostrar¿em detalhada. os sitios de inspeção e amostragen) são pouco espaçados e o caráter

geológico é 1ão bem definido, que o tamanho, forma e conteúdo mineral são bem estabelecidos.

Os cálculos de tonelagem e teor possuem precisão com limites que não devem diferir de 20 o/o dos

valores reais.

Resen'a lndicada (Provável) é minério onde tonelagem e teor são computados

parcialmente de medidas específicas, amostras, dados de produção e, parcialmente, da

projeção para uma distância razoâvel de uma evidência geológica; os sítios disponíveis para

inspeção, medida e amostragem são também amplamente espaçados, para esboçar o minério

complelamente.

Reserva Inferida (Possivel) refere-se às estimativas quantitativas baseadas. largamente, no

conhecimento das caracteristicas geológicas do depósito, com nenhuma, ou poucas amostras; as



estimativas são baseadas na aceitação da continuidade ou na repetiçâc das evidências geológicas,

que podem incluir comparação com depósitos similares.

Quadro I - Quadro de Mckelvey para classificação de recursos e reservas (Annels, l99l).

<_ AUMENTO DA CERTEZA DA EXISTÊNCIA (SEGURANÇA GEOLÓGICA)

ECONÔMìCO

ST'BECONÔM]CO

DEPOSITOS
r)ENTTFICADOS

DEPOS]TOS NÁO-
DESCORERT(.'S

MEDIDOS I INDICADOS I INFERIDOS
RECIjRSOS RECUPERAVEIS

RESERVAS
RECTJRSOS NAO.
CONl{FCIDôS

RECI,IRSOS CONDICIONA] S

Quadro II - Classificação da USBM/USGS para identificação de recursos mrnerais e
reservas

RECLIRSOS TOTA]S

<_ AUMENTO DA CONFIANÇA GEOLOGICA

Quadro ll l -Classificaçào AIMM/AMIC para identificaçâo de recursos minerias e resenas

Recursos lMinerais Identifi cados Resen'as Minerais
(ln Situ\ (minerável)

Identificados Não-Descobertos
Demonstrada

lnferida
Hipotéticos
(distritos conhec¡dos)

Especulativos
Medida I Indicada (distritos não-

descohertosì
Reservas

Paramarginal Recursos
Submarr¡inal

lnferida
Indicada <f provável

Considerando fatores:
econômicos, mineiros, meta-
lúrgicos, ambientais, sociais e

governamentais
Medida Provada



AIMI\I/AMIC

Segundo esta classificação são considerados dois grupos principais. recursos e reservas.

Recurso é uma ocorrência mineral ir.îiltr, quantificada com base em dados geológicos e

num teor de corte geológico. Neste grupo são reconhecidas as seguintes categorias: lnferida -
estimativa inferida de evidências geocientificas, furos de sondagem, trincheiras, ou outros

processos de amostragem que são suficienles para permitir uma sistemática estimação; Indicada -

estimativa feita a partir de furos de sondagem, trincheiras, ou outros processos de amostragem

amplamente espaçados, mas suficientemente próximos, para assegurar continuidade e dar uma

razoável indicação do depósito, e onde dados geocientificos são conhecidos com razoável nível de

confiabilidade; Medida - estimativa feita através de processos de amostragem espaçados,

próximos o suficiente para confirmar a continuidade, e onde dados geocientíficos são conhecidos

confiavelmente.

O termo Reserva significa parte de um recurso medido ou indicado, que pode ser lavrado

incluindo diluição, e na qual o valor, ou utilidade mineral, pode ser recuperada economicamente

sobre condições realisticamenle assumidas no lempo. Dentro deste grupo estão as reservas,

Provável (reservas declaradas em termos de lonelagem/volumes lavráveis, e teores onde as

condições são tantas, que o minério provavelmente será confirmado, mas onde o recurso ir¡ sl/r¿

identificado, tenha sido categorizado como indicado, e não tenha sido definido com precisão

necessária para a categoria medida; reservas de minério provár el incluem minério que tenha sido

amostrado em um modelo espaçado o suficiente, para assegurar continuidade); Provado (reservas

que são declaradas em termos de tonelagem/volumes lavráreis e teores em que recursos

identificados ir.ritrl tenham sido definidos em três dimensôes por escavação ou sondagem. e onde

os lato¡es geoìógicos que limìtanr o corpo mineralizado são co;:hecìdos conl suficiente confìança

e é categorizado como um recurso medido)(Quadro Ill )

Código de Mineraçâo Brasileiro

Segundo o regulamento do código de mineração brasileiro (DNPM, 1987) considera-se :

I - Resena Medida : a tonelagem de minério computado pelas dimensões reveladas em

afloramentos, trincheiras, galerias, trabalhos subterrâneos e sondagens, e na qual o teor é

determinado pelos resultados de amostragem pormenorizada. devendo os pontos de inspeção,

amostragem e medida estar tão proximadamente espacejados. e o caráter geológico tão bem

definido, que as dimensões, a forma, e o teor da subslância mineral possam ser perfeitamente

estabelecidos. A tonelagem e o leor computados devem ser rigorosamente determinados dentro

dos limites estabelecidos, os quais não devem apresentar variação superior, ou inferior a 20o/o da

quantidade verdadeira;



II - ßggç'rva lndicada: a lonelagem e o teor do nlinério computados parcialmente de

medidas e amostras específicas, ou de dados da produção, e parcialmente por extrapolação até

distância razoável com base em evidências geológicas;

III - Reserva Inferida : estimativa feita com base no conhecimento dos caracteres

geológicos do depósito mineral, havendo pouco ou nenhum trabalho de pesquisa, ou seja,

proporciona uma idéia da potencialidade do depósito.

Classificações Geoeståtísticas

As principais classificações de reservas adotadas no mundo estão baseadas principalmente

na confiança geológica e viabilidade econômica, tais classificações usam o grau de certeza de

reservas como fator discriminante entre as várias classes, entretanto, nenhum desses esquemas

mostram claramente como se calcula o erro associado a uma dada estimativa. Como

conseqüência da dificuldade em quantificar o erro de estimação. o geólogo irá utilizar uma área de

influência subjetiva (distância), em tomo dos fl¡ros de sondagem, como um critério para

discnminação entre reservas provada e provavél (Froidevaux, 1982 apud Yamamoto &
Bettencourt, 1992).

Assim, as classiñcações existentes e aceitas, inclusive no Brasil, baseiam-se mais em

aspeclos qualitativos que em medidas reais de dispersão dos valores obtidos.

Classificações de reservas baseadas em medidas reais de dispersão são mais confiáveis.

pois refletem a quantidade e qualidade das informações utilizadas na avaliação de reservas; tais

classificações foram genericamente denominadas de "classificações geoestatísticas de reservas",

poìs são baseadas na variância de krigagem (\'amamoto & Betlelcourt. 1992).

O Quadro I\/ apresenta as propostas de classificações de reservas atualmente existentes.

extraídas de Yamamolo & Bettencourt (1992)

Segundo Rot,le (ì977), blocos de resen'as de altas categorias de certeza eslão siluados

dentro do dominio de amostragem no corpo de minério e por isso apresentam baixos valores de

variância de krigagem. Por outro lado, ainda segundo aquele autor, os blocos perifericos ao

dominio de amostragem, apresentarão altas variâncias de krigagem, além de apresentarem outra

fonte de incerteza que é a definição do limite minério/estéril na borda do corpo de minério.

Recentemente, Wober & lr{organ (1993) propuseran uma classificação de reservas

minerais baseadas em parâmetros econômicos e geoestatísticos. Esta classificação pode ser

utilizada como uma ferramenta de comunicação para investidores, banqueiros e analistas

financeiros verificarem o grau de risco associado com uma especifica classe de reservas minerais.
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Segundo estes aulores, a definição de várias classes propostas implicam nas seguintes

características.

. volume de produção anual¡

. expectativaseconômicas;

. tonelagem para alcançar o investimento do capital;

. margens determinadas geoestatisticamente dos erros das estimativas para tonelagem e teor

dos volumes da produção anual, a um nivel específico de confiança. Os níveis de confiança

propostos para a classificação são baseados na suposição de que os enos de estimação são

normalmente distribuidos, isto é, seguem uma distribuição gaussiana.

As definições propostas para as várias classes de reservas minerais estão no Quadro V.

É preciso ressaltar que as classificações geoestatísticas das reservas se, por um lado,

eliminam a subjetividade das classificações tradicionais, por outro lado, as variâncias de krigagem

calculadas em função do variograma médio da jazida, podem refletir apenas variâncias médias

globais da jazida, e jamais as variações locais, de vital importância para o planejamento da lavra;

em outras palavras, a variância de krigagem não consegue reconhecer blocos de alta variabilidade,

daqueles de baixa variabilidade, pois trabalha somente com a disposição espacial das amostras e

com um nrodelo de variograma médio dajazida (Yamamoto & Bettencourt, 1992).

Quadro IV - Classificações geoestatísticas de reservas (extraído de Yamamoto &
Bettencoun. 1992).

ProÞosta Provada Provável Possivel lnferida Hinotética Fsncclrl

ONu-

Ìr4edida I I ndicada Inferida

Eno. < 20o/o

Conf.95ouó
Eno: 20 - 50
oto

Conl 950, ò

Erro:
50orô

Conl 959ô

Diehl &
David
( r 982)2

A B CI C2 DI D2
Erro: l07o
Conf.>80%

Eno. 2oo/o

Coni 60-80
Eno'. A0on
Conf 40-60

Eno. 60Vo
Conf 20-40

Erro. Var.
Conf l0-20%

Erro:
Var.
Conf<10

Wellmer
fi 983)

Provada Provável Poss.l Poss. ll Não Class

Erro: 10%
Conf 90%

Eno. 2oo/o

Conf. 907o
Eno: 307ó
Conf.9Oo/o

Eno. 50oÂ
Conf.90o/o

Erro. > 509ô
conf. 9070



Quadro V - Classificação de reservas minerais baseada em parâmetros geoestatísticos e

econômicos (Wober & Morgan, 1993).

Classes Classes Unidades de

convencionais propostas estimação

Soma de Nivel de Erro + ? Expectativa

Unidades confiança econômica

Provada

Provavél

Classe B

Classe C

Classe D

produção

anual

Volume

produção

anual

Global

Global

l0

r0-15

l0-15

't5-20

Classe A Volume de Capital 95 o/o

restituído

de Capital 84 o/o

restituido

Capital 95 %

restituído

Capital 84 %

restituido

80 o/o

Satisfeito

por baixo

Limite de

erTo

Erro

Dentro da

amplitude

do erro

Inferida

Potencial

Classe E

Classe F

Estimação fora dos limites das

Classes A-D

Estimação - Ordem de magnitude

Dados amplamente espaçados -

continuidade geológica

Presença e dimensão de

ambiente geoló_r¡ico
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3. ANALISE DOS DADOS

O primeiro passo em qualquer avaliação de reservas deve ser o estabelecimento de

algumas carêcterísticas básicas do conjunto de dados, que podem ser obtidas através da aplicação

de uma análise estatistica aos dados disponiveis com o mesmo suporte. Desta forma, é possivel

determinar o tipo de distribuição que melhor representa as variáveis em estudo, e caracterizar seu

comportamenlo no depósito.

3,I, COMPOSIÇAO DE AMOSTRAS DE FUROS DE SONDAGEM

Muitas vezes o inten'alo de lrabalho na fase de avaliação de reservas não é o mesmo que o

intervalo de amostragem nos furos de sondagem. Além disso, as amostras coletadas nos furos dè

sondagem podem variar bastante em tamanho, comprimento e peso.

Assim, a composição de amostras pelo agrupamento delas para o intervalo de trabalho,

deñnido segundo a característica que se quer a¡alisar, produzirá dados mais homogêneos e,

portanto, com maior facilidade de interprelação (Yamamoto & Bettencourt, 1992)

Segundo Barnes (1980), o objetivo de se fazer composições de amostras é de obter

amostras representativas de uma unidade mineralógica particular, ou unidade de mineração, as

quais podem ser aplicadas, por meio de alguma função de e)ifensão, para estimar o teor ou valor

de um volume muito maior da mesma unidade.

O resultado da composição de amostras de furos de sondagem é expresso como média

ponderada do teor pelas espessuras selecionadas para o intervalo de trabalho, segundo a equação

abaixo.

L,,',
. t\I =-

I¿
/-/ l

onde : t. é o teor compdsto

t; é o teor do i-ésimo trecho

e¡ é a espessura do i-ésimo trecho

n é o número de trechos para compor o intervalo de trabalho

A obtenção dos melhores intervalos de composição para avaliação de reservas de uma

jazida irá depender do tipo de depósito mineral Os três tipos de composições em amostras de

furos de sondagem para o intervalo de trabalho são:

(2)



(l) bancadas. indicado para avaliação de reservas em depósitos, cuja larra seja a céu

aberto; a composição por bancadas é feita aplicando-se a equação 2, onde as espessuras foram

determinadas a palir de diferenças de profundidade (Figura 2);

(2) lipos litológicos: indicado para depósitos estratiformes, ou localizados em veios, a

composição permite obter teores representativos conforme as espessuras dos tipos litológicos

reconhecidos nos furos de sondagem, ou nas seções geológicas (Figura 3);

(3) elevações: permite obter composições de amostras para alguns intervalos de elevações,

selecionados segundo as características geológicas, mineralógicas ou estruturais do depósito; no

cálculo da composição por elevações, utiliza-se as próprias cotas para determinação das

espessuras da equação 2 (Figura 4).

Figura 2- Cálculo da composição por bancadas, segundo Yamamoto & Bettencourt
(teez)

C¿3. ÍJ.tJ + l¡tE. . I5tt5)

-fFF-Tr"-T5r-
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J5

g, . ltL-?-c¡l,.TJ + {cfJ-cfa¡.la r rcf¡-cf5hT5
Gr?-Cflt r (CaJ-Cl¡¡ { ¡Cl.-cJSr

ll'

Figura 4- Cálculo da composição por elevações,segundo Yamamoto & Bettencourt
1992

3 2. ANALISE EXPLORATORìA

A análise exploratória consiste numa fase preliminar de busca de indicações de possíveis

modelos a serem utilizados. As técnicas servem também para detectar se as suposições feitas

sobre o comportamento probabilístico das variáveis consideradas são salisfeìtas, pelo menos com

certa aproximação (Dachs, 1978).

Desta forma, as técnicas exploratórias são fenamentas que permitem indicar de que forma

as variáveis devem ser incluídas no modelo de regressão, o que ajudará na detecção da presença

de valores anonlalos, ou na presença de afaslamenlos imponantes da suposrçào de normalidade.

Ramo e folhas

Gráficos, que permitam dar uma idéia da forma da distribuição da variável em

consideração, são tão importantes quanto parâmetros estatísticos do conjunto de dados.

A fim de sumarizar o comportamento de um conjunlo de dados, inicialmenle deve-se

dispôJos de forma ordenada e que permita visualizar o comportamento desse conjunto.

Um procedimento alternativo, para resumir um conjunto de valores com o objetivo de se

obter uma idéia da forma da sua distribuição, é o ramo e folhas. Uma vantagem do ramo e folhas

sobre o histograma é que não perdemos informação sobre os dados em sì.

Existem várias maneiras de representar o ramo e folhas. mas a idéia básica é dividir cada

observação em duas pafes: a primeira (o ramo) é colocada à esquerda de uma linha vertical e, a

segunda (a folha) é colocada à direita (Bussab & Morettin, 1986)



Dcsenho esquemático

O desenho esquemático permite visualizar os parâmetros estatísticos: mediana, lQ quartil,

3Q quartil; além dos valores extremos do conjunto de dados.

A Figura 5 representa um desenho esquemálico com os pontos e as regiões

correspondentes, no retângulo central estão representados os quartis (untas) e a mediana A
partir do retângulo, para cima e para baixo, seguem linhas pontilhadas que continuam até

encontrar um valor extremo, ou um comprimento dj - dilerença de juntas - se o extremo

conespondente está a mais de uma dj da junta respectiva. Pontos que estão a mais de uma dj da

junta correspondente e até uma dj e meia são chamados pontos extremos, enquanto que pontos

que estão a mais de uma dj e meia da respectiva junta, são chamados pontos soltos (Dachs, 1978).

O número de amostras, n, deve ser respresentado na largura do retângulo.

O desenho esquemático dá uma idéia da posição, dispersão, assimetria, caudas e dados

discrepantes (Bussab & Morettin, 198ó).

Segundo Dachs(1978), uma das grandes utilidades desta representação é ajudar na

comparação de diferentes conjuntos de valores.

di/2(

dj

o

o

pontos soltos

pontos crternos

.r[;
dj

Figura 5 - Representação de uma desenho esquemático com os pontos e as regiões

es (Dachs, 1978
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3.3. ESTATISTICA CLÁSSICA

A análise estatística do conjunto de dados de um depósito mineral fornece, de maneira

rápida e prática, uma caractenzação inicial da população amostrada, através de uma primeira

aproximação de sua média e variância, ou seja, o teor médio e variabilidade natural do depósito.

Barnes (1980) ressalta que os métodos estatisticos são usados para fins descritivos, e para

organização e sumarização dos dados quantitativos ou numéricos.

A estatistica clássica é baseada no estudo das variáveis aleatórias ou independentes, ou

seja, variáveis que podem tomar valores diferentes em diferentes lugares de observação

mostrando, desta form4 uma determinada independência de um lugar a outro (Guerra, 1988).

Desta forma, a estatística clássica tralâ teor ou espessura de uma jazida como variáveis

aleatórias, o que, claramente, não é verdade. Estes parâmetros variam de forma continua ou

descontínua de um ponto a outro, de acordo com a presença ou ausência de um fenômeno natural

(Guerra, 1988).

A estatistica clássica não leva em conta a dependência espacial das a-rnostras, uma vez que,

duas amostras coletadas em locais próximos apresentam maior probabilidade de terem valores

similares do que se fossem coletadas em locais distantes. Assim, segundo Yamamoto (1992), o

objetivo da aplicação dos métodos estatísticos é a aniilise de dados, importante etapa que

antecede o trabalho de avaliação de reservas.

Desta maneira, serão abordados, a seguir, os principais conceitos básicos da Estatística

Clássica.

3.3, I, DISTRIBUIÇAO DE FREQUENCIAS

A compreensão de um grande número de obsen,açôes pela leitura de uma listagem de

obsen,ações individuais é muito dificil e. desta fornra, para facilitar a sua compreensão. estes

números devem ser organizados em tabelas. através da classificação ou agrupanìento conforme

intervalos de valores preestabelecidos. Assim, o objetivo da distribuiçâo de fieqüências é de

resumir a informação numérica (Kock & Link, l97l).
Os dados obtidos são tabulados em categorias de valores; as diferentes categorias são as

classes e, o tamanho destas, é o intervalo da classe. O número de valores que ocone em cada

classe é denominado freqüência absoluta, e o arranjo dos valores e suas respeclivas freqúências é

a distribuição de fteqüências

A escolha dos intervalos é arbitrária e depende da familiaridade do pesquisador com os

dados. Entretanto, deve-se observar que, com um número pequeno de classes, perde-se

ìnformação e, com um número grande, o objetivo de resumir ficará prejudicado (Bussab, 1980).
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3,3.2, REPRESENTAÇAO GRÁFICA DE UMA DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNNCIAS

A representação gráfica da distribuição de freqüências permite uma melhor visualização

do conjunto de dados amoslrados já que, geralmente, é mais fäcil olhar uma figura que ler uma

tabela, bem como ter uma idéia do valor mais provável (o que ocorre com maior freqùência) e da

dispersão associada.

Segundo Kock & Link (1971), o histograma é a representação de uma série continua de

retângulos na qual a largura da base corresponde ao intervalo da tabela de freqüência (todos são

iguais se a largura dos intervalos são iguais) e que a altura corresponde ao número de

observações de cada intervalo. A altura pode ser expressa pela freqúência absoluta ou pela

ileqüência relativa (porcentagem).

As curvas acumulativas são construídas através dos valores de fieqúências acumuladas

nos pontos médios das distintas classes; a observação deste gráfico indica quantos elementos, ou

que porcentagem deles, estão abaixo de um certo valor.

3 3 3 DISTRIBUÇÃO DE FREQÜÊNCIAS TEÓRICAS

Unindo-se os pontos médios dos retângulos de um hislograma obtém-se uma cuna de

distribuição de freqùências empíric4 ou seja, uma curva representada por uma função onde não se

conhece suas expressões matemáticas e propriedades,

Essas distribuições empíricas devem ser aproximadas para distribuições teóricas

conhecidas, uma vez que estas podem ser manipuladas matematicamente para se conhecer suas

características.

A mais importante distribuiçào de freqüência teórica é a distribuiçào normal, chamada

tanrbém curva normal ou distribuição de Gauss. Esta distribuição representa a maioria das

distribuições de Íïeqüências de variái eis alealórias encontradas na natureza (\'amamoto, 199:).

A função densidade de probabilidade que descreve a forma da cun'a é dado por.

.n¡ = -L er+to!¿lt

onde : (x)é a função densidade de probabilidade;

oéodesviopadrão;
p é a média

Este tipo de distribuição caracteriza-se por uma curva simétrica na forma de um sino. que

tem como parâmetros: média (p) e variância (o). As áreas sob a curva normal, ou seja, as

(3)
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inlegrais da função densidade de probabilidade definem algumas propriedader; imponantes (Figura

6):

- ó8 % dos valores caem dentro do intervalo ¡r+o,
- 95 % dos valores caem dentro do intervalo U+2o;

- 99,7 Vo dos valores caem dentro do intervalo F+3o

i-3s ,r-2J -y-s

6 - Gráfico da

t+J ,x + 2.r t+3J

normal ou Cuna de Gauss.

Outra in'ìportante distribuição de freqLiências é a lognormal. que caracteriza-se pelo fato

de que os logaritmos dos valores observados obedecem uma distriburção normaì (Kock & Link,

l97r ).

Os valores da variár'el (nào seus logaritmos) distribuenl-se segundo unla cuna conlrnua

assimétrica positiva, onde ocorrem uma grande quantidade de valores baixos e uns poucos valores

altos. A distribuição lognormal é o tipo geralmente encontrado em problemas de avaliação de

jazidas, especialmente em casos de metais raros (Yamamoto. 1992).

A função densidade de probabilidade é definida pela seguinte expressão analitica:

.fln = -)¡= et:l't" "î,:xl ,!¿ tr

onde : cr é a média dos logarítmos de x;

p e o desvio padrão dos logaritmos de x.

(4)
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Como a distribuição normal, a distribuição lognormal depende dos valores dos parâmetros

cr e p, média e variância respectivamente. O grau de assimetria depende somente do valor p, a

variância dos logarítmos das observações (Kock & Link, l97l) (Figura 7).

F
c¡

.6
E0¡o
dã

Figura 7 - Curvas de distribuiçâo lognormal com q. e C i-zuais a zeÍo e três valores de p2

Aitchison & Brown ( 1957 apud Kock & Link, I 971

3.3.4 TESTES DE ADERÉNCIA DE DISTRIBU]ÇOES DE FREQLIENCìAS

Obtida uma representação gráfica de uma distrihuição de fieqüências. do conjunro de

dados em estudo, deve-se escolher qual a distribuição leórica mais represenlaliva da distribuição

obsen ada.

O ajuste da distribuìção teórica à distribuiçào obsen'ada pode ser feita atraves da rera de

Henry, que apresenta um cará(er subjetivo de ajuste. já os testes Kolgomorov-Smirnov e Chi-

quadrado permilem uma melhor caracterização das distribuições de fieqüências observadas.

Reta de Henry

Este método gráfico consiste em desenhar em um papel aritmético-probabilistico, a função

da distribuição de densidade acumulada; se esta função se alinhar em tomo de uma linha reta,

significa que a distribuição é normal. Para testar se a curva é lognormal, se utiliza um papel

logaritmico-probabilistico (Guerra, I 988)
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Teste de Kol."nogorov-Smirnov (K-S)

Este. método é independente do tipo de distribuição e dos parâmetros das amostras,

testândo, assim, se duas amostras provêm da mesma população (Guerra, 1988).

A Figura 8 ilustra como utilizar o teste K-S; plota-se o modelo teórico e o observado num

mesmo gráfico de curva acumulada. Determina-se, então, a maior diferença entre as duas curvas,

isto é, o valor estatistico de K-S; este valor estatístico é comparado com o valor crítico de K-S

indicado em tabelas padronizadas.

Geralmente, o teste K-S é usado quando o modelo hipotético pode ser completamente

especificado. Isto é, os parâmetros da distribuição são conhecidos (ou assumidos) de informações

próprias da população. Uma variaçào deste teste, entretanto, permite o uso do teste K-S para

alerir o ajuste a uma população de distribuição normal, com média e variância não especificadas;

para isto, os dados da Íìeqüência observada devem ser convelidos para uma forma padronizada

pela transformação Z¡.

onde: Z¡ é a variável padronizada;

x¡ é valor da variável estudada;

T é a media do conjunlo de dados;

S é o desvio padrão do conjunlo de dados em estudo.

A nlédia e variância do conjunto de dados sâo enconlradas da maneira usual. A
distribuição normal padronizada é obtida através de tabelas padronizadas. onde os resultados

loram obtidos a panir da distribuiçào normal reduzida com média 0 e variância I. A distribuição

normal e os valores de Zi são, então. plotados no gráfico da cun'a acumulativa, e verifica-se a

máxima diferença absoluta entre as curvas, K-S estatistico. Este valor, comparado com o K-S

crítico, determina se a hipótese (distribuição normal) é aceita ou rejeitada (Davis, 1986).

Teste Chi-Quadrado (X2)

Distingue-se do método anterior por ser um teste paramétrico e também pelo fato de

supor uma distribuição normal ou lognormal (Guerra 1988).

lnicialmente, cada amostra da população é padronizada para a forma normal conforme a

equação 5, calculando-se entâo, o somatório dos quadrados das diferenças entre as freqúências

'. x,- X,s (s)



dos valores observados [f(0)¡] e as freqüências dos valores teóricos If(t)i], dividindo-se

diferença pela freqüência teórica conforme a equação a seguir:

u, _ +, [./(o),-/(r),]' ," - 3' .fltt, '
(6)

(7)

onde: (t) é obtido em tabelas padronizadas;

k é igual ao número de intervalos de classe, calculado segundo o critério de Sturges

' x-"* - l^.
1+ 3,3221o9(n)

onde xmax : valor m¿iximo da variável no conjunto de dados;

xmin: valor mínìmo da variável no conjunto de dados;

n : número total de observações da variável estudada.

O teste é realizado a níveis de significância de I e 5 %0. Se o valor calculado de 2¿2 for
maior que 12 0,95 ou y2 0,99 para k-3 graus de liberdade, a hipótese é rejeitada. Os valores x2
0,95 ou 12 0,99 são obtidos em tabelas padronizadas.

Deve-se ressaltar que o número de graus de liberdade (v) é igual ao número de intervalos

menos 3, ou seja, v = k-3, devido ao fato de já terem sido perdidos 3 graus com a média,

variância e o reste X2 (Guena, 1988).

E

-2_t0|2
X pâdroniT2do

Figura 8- Teste K-S para testar o ajuste da distribuição obsen'ada (linha fina) em relação

ao modelo teórico (linha grossa). Ambas são plotadas na mesma curva acumulativa (Davis,

1986)

X padronizzdo
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3.3. 5, PARÂMETROS ESTATÍSTICOS

A redução dos dados, através da distribuição de freqùências, fornece muito mais

informações sobre o comportamento da variável, do que a própria série original de dados.

Entretanto, é possivel extrair alguns parâmetros estatisticos, que sejam representativos de todo o

conjunto e capazes de resumir mais ainda esses dados .

Esses parâmetros estatísticos são: média, variância. desvio padrão, coeficienle de

variação, assimetria e curtose, estes parâmetros caracterizarq numericamenle, a distribuição de

freqúências e, assim, descrevem bem o conjunto de dados em estudo.

UÉI)ln (Í) ou esperança matemática é o valor médio da variável em estudo; é obtida

pelo somatório de todos os valores de x, obtidos na amostragem divididos pelo total de amostras.

1nnt¡l=T=lI'-t .J fru,=, 
,

onde . I é a média aritmética das amostras;

x¡ são os valores da variável 7;
n é o número de elementos do conjunto.

No caso de distribuições lognormais a média dos logaritmos é dada por

1n
¡.= I lln(x,)tì7

onde ) e a medra dos logaritmos das amostrasi

xi sào os valores da variar el ) .

n é o número de elementos do conjunto. '

VARIANCIA (,.St ) é uma medida da dispersão, já que fornece uma noção

dispersos estão os valores x; em relação ao seu valor médio ) . Ela e obtida a panir de .

(8)

(e)

L'arlxl=S'= jÉ<r -Ð'

,s'= jtÉtrl'-"ttr't

S'= E[*']-T'

de quão

( l0)

(l l)

(t2\
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onde. X é a média aritmética das amostras;

x¡ são os valores da variável T;
n é o número de elementos do conjunto.

Segundo Yamamoto (1992), a equação acima lìeqüentemente aparece com denominador

igual a (n-l) ao invés de (n), para se obter um estimador não enviezado da variância amostral.

Quando n for muito grande (>40), a variância amostral ($t ) aproxima-se da variância

populacional (d), o qu" equivale a fazer a divisão da soma dos quadrados por n.

Para distribuições lognormais, a variância é calculada da seguinte maneira:

ç'= -l ¡,1tntr,>l1' (t3)u n lA'

onde: F é a média dos logarítmos das amostras;

x¡ são os valores da variavel );
n é o número de elementos do conjunto.

DESVIO PADRÃO (S) é deñnido como a raiz quadrada da va¡iância e, portanto, tem a

mesma unidade da média. O desvio padrão é dado por:

s=ff (14)

O cálculo do desvio padrão é usado para se obter o grau de confiança do valor médro

estimado (Guefl a. 1988).

COEFICIENTE DE VARIACAO (C\/) trata-se de uma medida relaliva de dispersão.

Por ser um parâmetro adimensional é útil para a comparação do grau de concentração em torno

da média de conjunlo de dados distintos. É dado por,

('r'=¿ (ls)
X

onde: Séodesviopadrão

7 é a média aritmética das amostras
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ASSIMETRIA (As) é a medida do desvio ou afastamentc da simetria de uma distribuição

(Spiegel, 197ó). Quando a cauda da distribuição estiver à direita, diz-se que a distribuição tem

assimetria positiva e quando estiver à esquerda, diz-se que a distribuição lem assimetria negativa.

ttl

,4.r =-It¡ - X)r/s"
n j'' (16)

cuRTosE (K) é

normal (Spiegel, 1976).

o grau de achamento de uma distribuição em relaçâo à distribuição

1'¡ =:l(x, - X)otso (r7)tra

Tanto a média como o desvio padrão podem não ser medidas adequadas para representar

um conjunto de dados, uma vez que são influenciadas, de forma exagerada, por valores exlremos.

Além disso, apenas estes dois parâmetros não dão idéia da assimetria da distribuição dos valores

(Bussab & Moretti, 1986).

A fim de contomar estes fatos, Tukey (1977) sugere a utilização das seguintes medidas:

(i) mediana, Md;

(ii) os extremos: o maior e menor valor do conjunto de dados,

(iii) os quartis (untas). o lo quartil é o valor que deixa um quarto dos valores abaixo e

três quartos acima dele; o 30 quartil ou junta é o valor que deixa três quartos dos dados abaixo e

um quarto acima dele. Q la quartil é a mediana.

Estas medidas são chamadas de estatisticas de ordem e s2o nledidas resistentes de posição

de uma distribuição, ou seja, e pouco afetada por mudanças de uma pequena porção de dados

(Bussab & Morettin. I 986).

A informação contida nestas medidas pode ser lraduzid¿ graficamente atrar és do desenho

esquemático, ilustrado na Figura 5 (item 3.2.).

3.4. CORRELAÇAO E REGRESSÃO LINEAR

Na estimativa de depósitos minerais e no controle de leores de lavra, muitas vezes é

necessário analisar simultaneamente duas variáveis, ou seja, caractenzar as correlações entre

diferentes conjuntos de amostras.

Segundo Guena (1988), uma análise de correlação não permile fazer previsões, porém é

útil para identificar as variáveis que poderiam funcionar como prerisoras.



O estudo do grau de depenJência entre duas variáveis aleatórias X e Y, pode ser feito

por meio de medidas que caracterizam essa relação mútua, como a covariância e coeficiente de

correlação. Além destas medidas, pode-se ter uma descrição fi:ncional, por meio da equação

da rela, que é obtida por uma regressão linear simples de uma variável aleatória Y em função

de X (Yamamoto, 1992).

O coeficiente de correlação expressa o grau de dependência mútua entre duas variáveis

aleatórias X e Y e é dado por.

^ _r+(x,-X)(y,-Y)Pn _;/¿_JñFçffi

onde: n = número de amostras;

X,Y são os valores médios da variáveis X e Y estudadas;

Var[X] e Var[Y] são as variâncias de X e Y.

(t8)

Chama-se covariância de X e Y (Cov[X,Y]) a esperança matemática do produto dos

desvios das variáveis aleatórias em torno de suas respectivas médias, represenlada na prática

por:
1n(ovfx,,Yl-)}r,t,- st

Logo o coeficiente de correlação entre X e Y pode ser expresso por

(te)

Cov[X.]'l
co)P.\')' =

1 I'ar'[,\'] I'ar l)-l

Por definiçào. o coeficiente de correlação pxy. e uni nun'ìero entre -l e tl (Guerra.

1988):

. se pxy = +l significa que existe uma relação funcional perfeita entre X e Y. Se X aumenta

Y também aumenta,
. se pxy: -l há também uma relação funcional perfeita porem se X aumenta, \'diminui,
. se pxy: 0 não existe relação entre as duas variáveis. Isto é, não é possível predizer o

comportamenlo de X a partir de Y ou vice-versa

Qualquer oulro valor de p*, entre -l e +l significa que existe uma "conelação", que

depende evidentemente da proximidade entre os valores citados (Figura 9).

Segundo Yamamoto( 1992), os números por si só nem sempre são de fácil inlerpretação

devido às especificas distribuições de freqüências das variár'eis aleatórias em estudo. Assìm,
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utiliza-se o diagrama de dispersão (gráfico cartesiano entre duas variáveis aleatórias, em que uma

delas é colocada no eixo das abcissas e a outra no eixo das ordenadas) para auxiliar a

interpretação dos valores numéricos da Cov e coefìciente de correlação obtidos, os quais nem

sempre serão estatisticamente significantes, devido a presença de valores anômalos, característica

de distribuições de freqüências lognormais.

I

I

Figura 9 - Desenho mostrando alguns exemplos de arranjos de pontos de dados e

ir os coeficientes dc col relação (\'anlal¡oto, Ì 991)

Conro eremplo da influência de valores errálicos na correlação, observe a Figura 10.

extraida de Yaman'ìoto (1992); nesta figura, os conjuntos de dados originais, com coeficienles de

correlaçâo iguais a -1. 0.*1, foram alterados com a introdução de um ponto anômalo aos

mesmos, resultando em coeficientes de correlação iguais a -0,5ó, 0,20 e 0,56, respectivamente.

Dispondo-se apenas da informação nr¡mérica do coeficiente de conelação, difìcilmente, o

ponto anômalo introduzido no conjunto de dados originais seria identificado e,

consequentemente, os valores obtidos seriam admitidos como verdadeiros.

Determinada a relação existente entre duas variáveis aleatórias X e Y, é possível utilizar a

variável X para predizer o valor da variável Y, conlorme a seguinte equação da reta:
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Y -a+bV et)

onde: 7 é o valor estimado de Y;

7 é.o valor experimental de X,

a é o ponto de intersecção da reta com o eixo da ordenada;

b é o coeficiente angular da reta.

A equação da reta é frequentemente ajustada pelo método dos mínimos quadrados,

segundo a qual a reta a ser adotada deverá ser aquela que torna mínima a soma dos quadrados das

distâncias (erros) da reta aos pontos experimentais.

Figura l0 - Diagramas de dispersão, da esquerda para a direita, originalmente com
coeficienles de correlaçâo iguais a -Ì . O e +ì, que loram aherados para -0,56, 0,29 e 0.56 com a

introdução de um único ponto anomalo (asterisco) aos conjuntos de dados originais (nrais)

(Yamamoto, 1992).



4, MÉToDoS CLÁSSICOS

4.I. PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO

Segundo Popoff (1966), os métodos clássicos baseiam-se, fundamentalmente, nos

princípios de interpretação de variáveis entre dois pontos adjacentes de amostragem. Esses

pontos determinam a construção de blocos aos quais são atribuídos teores para o cálculo de

reservas. Os princípios de interpretação são divididos em: analíticos, natural ou intrínseco e

empírico. O grupo analítico inclue o princípio das mudanças graduais e o princípio dos pontos

mais próximos. Critérios geológicos, tecnológicos e econômicos fazem parte do grupo natural ou

intrínseco, enquanto que o princípio da generalização faz parte do grupo empírico.

A aplicação de princípios de interpretação analíticos e naturais são limitados para

condições específicas, necessárias e suficientes para certos tipos e tamanhos de depósito, e para

certas categorias de recursos minerais.

PRINCÍPIO DAS MUDANÇAS GRADUAIS

Todos os elementos de um corpo mineral podem ser expressos numericamente por

mudanças graduais e contínuas ao longo de uma reta, conectando dois pontos de amostragem

adjacentes,

Por exemplo, considerando dois furos A e B,com espessuras e7 e e2,, a espessura e., do

ponto C, na linha AB, pode ser encontrada analiticamente, ou graficamente, utilizando a regra de

semelhanças de triângulos (Figura I I ).

-t-
I

I

e1 |

I

I

e2

Figura I I - Interpretação analítica de valores entre duas estações, pelo princípio das

(1e66



A.,C, _ C.,C, _e.-e,
ArR, BrB, €z-êt t- _¿\ (22)
AtC2-- AC e A,R,= AIt ) AC =ffinu

para determinar a espessura ec para um dado ponto C

(\C? _ A{2 
^,, 

(e"-e) - AC

Br4- ArB, "" (er-e,,¡- A.B. AC AC Q3)
€,-€,=fi (r,-r') -u"=ã (er-e,\+e,

PRINCÍPIO DOS PONTOS MAIS PRÓX|MOS

O valor de qualquer ponto entre dois pontos de amostragem é considerado constante e

igual ao valor do ponto de amostragem mais próximo.

Em um caso genérico de dois furos A e B com espessuras e1 e e2, qualquer ponto na linha

AB, exceto X, está dentro da influência das estações A ou B; assim, quando um ponto estiver

mais próximo de A" será atribuído espessura e1 e quando estiver mais próximo de B, espessura

e2. Ao ponto médio X é atribuido a espessura média de e1 e e2 (Figvra 12).

Figura 12 - Interpretação de valores entre dois furos em uma seção segundo o principio

dos mais próximos, segundo Popoff (1966).



PRINCiPIO DA GENERALIZAÇÃO

É utilizado freqüentemente nas fases iniciais da pesquisa mineral e, em contraste com os

outros princípios de interpretação, descritos anteriormente, esta regra apresenta caracleristicas

subjetivas. Consisle na extensão de atributos conhecidos parå pontos de amostragem, segundo

critérios geológicos, experiência profissional ou semelhança com outros depósitos.

Por exemplo, considera¡do-se a Figura 12, porem com o conhecimento adicional de que

existe uma falha no ponto F, tem-se uma nova configuração representada na Figura 13, onde

pode-se verificar que a espessura el do ponto A é estendida até o limite da falha F.

13 - Pri de

4.2. METODOS DE CALCULO

Numerosos métodos de cálculo de reservas são descritos na literatura, sendo que alguns

apresentam apenas pequenas modificações em relação aos outros. Assim, Popoff (1966)

classificou os métodos clássicos em quatro grupos:

- método dos blocos geológicos;

- método dos blocos de lavra;

- método dos perfis;

- metodos analiticos.

4 2.I MÉTODO DOS BLOCOS GEOLÓGICOS

O método dos blocos geológicos é utilizado, freqüentemente, para estimativa da

potencialidade de um corpo mineral, Em termos de reservas, produz resultados inferidos, a não
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ser 4ue exista minério à vista, e a amostragem siga padrão regular de distribuição, e se proceda a

medidas diretas de espessura (Grossi Sad, 1975).

Neste método as áreas são delimitadas pela geologia e, em pafle, pela lawa e critérios

econômicos, utilizando o princípio da generalização. Segundo Yamamoto & Bettencourt (1992),

o método faz uso dos fatores médios e estatísticos para o cálculo de reservas em blocos ou do

depósito todo (Figura t 4). Os fatores médios são as médias aritméticas dos atributos.

Aplicando-se as médias dos atributos nas equações básicas de reservas, obtém-se a reserva

procurada.

4,2 2 \{ETODO DOS BLOCOS DE LA\¡RA

Este método é utilizado na eslimativa de resen as nos eslágios finais de exploração,

quando os blocos de lavra estiverem delineados por escavações em três ou quatro faces.

Segundo Popotr (1966), a reserva do depósito é determinada pela acumulação das

resen'as parciais obtidas nos blocos individuais de lavra. Esses blocos de lavra são delimitados

por trabalhos de pesquisa (galerias, trincheiras, travessas, etc) e freqúentemente delimitam blocos

com forma de paralelepípedo, cujo volume é determinado multiplicando-se a área da seção

retangular pela espessura média (Figura l5). Os valores de teor e espessuras, determinadas ao

Iongo das escavações subterrâneas de pesquisa, são compostos para um único valor médio e a

extensão destes valores médios é feita com base no princípio dos pontos mais próximos.

o
o

o
o

o

C¡

BLOCO B

Figura l4 - Esquema mostrando a subdivisão em blocos, segundo suas caracteristicas
s . t966)
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Por exemplo, na Figura 15, os teores médios parciais tl, t2, t3, e t4 são estendidos às

áreas a ¡, aZ,ajea4, respectivamente.

As reservas parciais são obtidas determinando-se o volume do bloco como:

l'b *(a., + a, + o | + a.\.e,

e o leor médio do bloco, como média ponderada pelas áreas de influência

(24\

- oJ, +...+o411
l- - 

-

at +...+a4
(2s)

que substituídos na equação 25, juntamente com a densidade do minério, fornecerão as reservas

parciais.

Se o bloco a ser determinado é delimitado por apenas 3 faces, a estrutura das fórmulas

pernanece a mesma, mas retira-se o último componente do numerador e denominador.

È-l
12

Figura l5 - Cálculo de reservas em blocos de lavra. delimitados por trabalhos subterrâneos

o*.Ñ

GÁLERIA

GALERIA

GALERIA

*-*. o2 ,.
ot t>í'o

.t-t 
" 

-'-

(chaminés e galerias). ( 1966



4 2.3.METODO DOS PERFIS

O passo inicial para aplicação do método dos perfis é dividir o corpo mineral em blocos,

pela construção de seções geológicas em intervalos ao longo de linhas lranversais. O intervalo

entre as seções pode ser constante ou variar segundo a densidade dos dados geológicos,

entretanto, quando isso acontecer, as formulas para o cálculo das reservas são mais complexas.

Dependendo do modo de construção dos blocos, existem três tipos de métodos dos perfis:

- Método dos perfis padrão: é baseado no princípio das mudanças graduais. Cada bloco

interno é confinado por duas seções de amostragem e por uma superficie lateral irregular, e cada

bloco final por uma única seção amostrada (Figura I ó);

- Método dos perfis lineares: baseado no principio dos pontos mais próximos. Cada bloco

é definido por uma seção na porção central, e é delimitado pelas meias-distâncias entre seções

adjacentes (Figura I 7);

- Método das isolinhas. calcula as reservas considerando que os valores do atributo

i'ariam gradual e continuamente, dentro da fronteira de dados.

Segundo Popoff (19ó6), para se ter maior precisão dos resultados com este método, é

indicado que:

(a) exista um número suficiente de trabalhos no depósito mineral (corpo) e um adequado

número de observações e amostras de cada seção. para representar a qualidade da matéria

prima mineral;

(b) os trabalhos estejam sobre ou próximo das seções;

(c) todos os trabalhos este.iam distribuidos mais ou menos iguais entre as seções.

(d) empregado na avaliaçào de corpos bem defimdos e grandes, em que as espessuras e

teores possuam suaves variações.



= Di(SC + SDt/2

= Dr(SB + SC)/2

= DI(SA + SBI/2

Figura 16 - Layout dos blocos de acordo com o método dos perfis padrão, segundo
& Yamamoto ( 1994).

Figura l7 - Layoul dos blocos de acordo do método dos perfis lineares, segundo Conde &
Yamamoto ( 1994)
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4.2.3,I. PERFIS PADRÃO

Os procedimentos usuais para o cálculo de reservas por este método são:

(a) determinar as áreas de todas as seções;

(b) calcular os leores médios para cada seção pelo principio das mudanças graduais;

(c) calcular o volume e as tonelagens de minério e metal para cada bloco; e

(d) calcular o volume (tonelagem) da reserva mineral como somatória dos volumes

(tonelagens) dos blocos individuais.

cÁLCULo DE,VoLUME PARA SEÇOES PARALELAS

A configuração das áreas e o formato lateral dos blocos são usualmente inegulares.

Assin¡ para calcular o volume de um sólido geométrico, as áreas são consideradas como sendo

circulos de igual tamanìo ou figuras poligonais e as superficies lalerais de blocos são

desconsideradas. A aplicação de diversas fórmulas para cálculos geométricos, depende do lay-out

das seções, da apreciação da forma e lamanho dos corpos mineralizados, da distância entre as

mesmas, etc (Guena, 1988) (Figuras l8 e l9).

A seguir serão apresentadas algumas fórmulas para o cálculo de volumes apresentadas por

Popoff(196ó)

L Fórmula do prisma ou área-média

O volume entre duas seçòes paralelas com áreas S I e 52, e uma distância perpendicular L
entre elas é:

-- ('1 +J"¡ -¡ = -_!-" 1, (26)
2

Esta fórmula é precisa quando as áreas das seções consecutivas forem aproximadamente

iguais Quando as seções tem espaçamento igual, o volume do corpo é:

¡' = 
A'* A, 

¿ * A.n A, 
¿ *...*A^ ,t A, 

¿1'r)
(27)

I' =(At +2A. +2A, +...+2A, , + A,).d12
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Se as seções são espaçadas inegularmente a formula para o volume total do corpo é:

v = 4)La,*A)L4*..*n,,! n" 
o"22'2

Fórmulas de cone e sólidos em forma de cunha

t.-
l = -{S, + S. +./-T,,\. I

J

(28)

Blocos da extremidade de corpos minerais, em forma de lentes, podem ser convertidos em

cone ou cunha com grandes áreas S em uma seção. Se o bloco e unido por uma linha, o volume é

computado por:

¡'= {¿
2

(2e)

Esta fórmula, entretanto, é precisa somente quando a base é retangular e as faces laterais

são triângulos isósceles e trapezóides

Se o bloco é unido por um ponto, o volume é computado pela formula do cone:

r'= {¿
-1

(30)

3. Fórmula da pirâmide truncada ou de Frustum

Quando S 1 e 51 \'arìanl de lanlanho. mas são similares enl forma utiliza-se a seuuinle

fórmula para o cálculo do volume do bloco.

(31 )

Na prática, esta formula é evitada devido a complicações envolvendo o cálculo de raiz
quadrada e, em certos casos, é menos precisa que a formula do prisma

4 . Fórmula prismoidal

Muitos corpos minerais tem superficies laterais irregulares. gue podem ter uma profunda
influência na precisão do cálculo do volume. A formula prismoidal e baseada na hipótese que



superfic¡es irregulares, curvadas ou deformadas podem ser substituidas por planos triangulares,

trapezóides, ou paralelogramas limitados por linhas retas; para isto, constrói-se uma seção

geológica auxiliar exatamente no plano médio entre duas seções; tal seção é interpolativa e
interpretativa.

l' =(5, + 4lt4 + 5,)1.16 (32)

onde:M é a área de uma seção plano-paralela auxiliar e na metade entre as seções S¡ e 52.

A construção desta seção auxiliar é baseada na interpolação de seções longitudinais e

transversais e pela inlerpretação geológica do corpo mineral. Somente em casos excepcionais é

M a média de S¡ e 52.

A fórmula prismoidal é derivada da regra de Simpson para áreas irregulares. Esta regra

assume que os limites das curvas de cada segmento são parábolas passando por pontos

consecutivos (Figura 20).

CÁLCULO DE VOLLÌME PARA SEÇOES NÃo PARALELAS

Segundo Popoff (1966), seções construídas, ao longo de linhas de pesquisa, podem

convergir e dìvergir devido às mudanças no comportamento e na direção estrutural do corpo

^'l
L2

a3

a4

h

ân- l

an

s = 1/,(o' + 21.a,,,,,,, + 4la r,, + a,,)
3 

, Ll D'tPaf

Fisura 20-Reqra de de áreas. ( 1 e66)



mineral. Os ângulos entre as seções e as linhas de pesquisa podem variar de oblíquo a obtuso,

dependendo da variação da direção (Figura 2l ).

N Centro de grarìdade

Figura 21 - Cálculo de rolunre para o nrétodo dos perfis padrào para seçòes não paralelas

(A) Representação gráfica de um corpo mineral corlado por seções não paralelas. (B) Plano de

construçâo de perpendiculares h1 e hr do centro de gravidade de uma seção a outra

. r 966)

Quando o ângulo entre as seções é inferior a l0 graus, a seguinte fórmula permite calcular

o volume do bloco.
,. (S, + 5.1 (å, + 4) (33)

22

onde: S1 e 52 são as áreas de um corpo mineral na seções,

h1 e h2 são os comprimentos de linhas perpendiculares que ligam o centro de

gravidade de uma seção a oulra
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Na prática, o cålculo de reservas, pela fórmula anterior, desvia-se levemente do

computado pela fórmula da área-média (ou formula do prisma) e, em muitos casos, o uso desta

fórmula para um bloco entre seções com um ângulo de intersecção menor que l0 graus, não é

necessário.

Quando o ângulo de divergência entre as seções é maior que l0 graus, introduz-se o fator

de correção a I sena , gerando a seguinte fórmula:

,, ø (S, + 5') (å, + å-)
J= send 2 2

onde: o ângulo enlre as seções é expresso em radianos

(34)

Esta formula e a anterior são consideradas precisas, quando o tamanho das áreas das

seções não diferem mais que 4 ou ó vezes. Além disso, alguns pesquisadores consideram estas

fürmulas precisas, somente no caso de um fragmenlo de corpos na forma de anéis, com o centro

coincidindo com intersecções de seções, e que seu uso conduzem a um efio sistemático, mais

Êeqüentemente, aumentando que diminuindo os resultados.

As formulas necessitam da localização dos centros de gravidade de cada área, que é

dificultada em figuras com geometria complexa. O melhor procedimento para encontrar o centro

de gravidade de uma área é o método gráfico.

O cálculo de volumes e tonelagem de seções paralelas, pelas fórmulas de seções não

paralelas, podem mostrar apreciaveis diferenças, entrelanto, variações no leor médio são

relativamente pequenas.

4 2.3 2 PERFIS LI\EARES

É muito semelhante ao método anterior, sendo que a única diferença é a de considerar

como bloco, o volume compreendido na semi-distância entre seções.

Assim sendo, os atributos de cada seção sâo considerados até a meia-distância da seção

mais próxima. Os passos para o cálculo de reservas por este método são os seguinres:

(a) cálculo do teor médio da seção, que neste caso, pode ser delerminado como média dos

teores médios dos furos ponderados pelas respectivas espessuras;

(b) o teor médio do bloco é o teor médio da seção:

(c) cálculo da espessura média, como média das espessuras dos furos;



(d) o volume é obtido multiplicando-se a espessura média pelo comprimento, que é igual à

soma das meias distâncias entre se@es adjacentes, e pela largura, que igual à largura da

seção central;

(e) cálculo das reservas dos blocos individuais utilizando a equação l;e
(Ð cálculo da reserva dajazida pela somatória das reservas dos blocos.

Segundo Popoff(1966), este método pode ser usado também quando um bloco está entre

seções não paralelas. Por exemplo, na Figura 22 verifica-se que o bloco de minério 2, para a ârea

de influência 42, da seção 2-2', estir entre as seções não paralelas l-l'e 3-3'. Este bloco de

minério pode ser encontrado pela bissetriz dos ângulos a e p com as seções auxiliares e-e' e e1-

e1'. O cálculo desta reserva é feito pelas seguintes fórmulas:

Q" -- q,(Al + A)t)

2=p,@l+A)1)

onde . A)+ A| = A2 (área de influência da seção 2-2);

q2 são reservas de minério linear; determinadas na seção 2-2 pela divisão

reservas de seções no comprimento do corpo ao longo da seção;

p2 são reservas de metal linear.

(3s)

(36)

2"1
--l*--.-_

4"2

^'3 
/

02 /

"/,

Figura 22 - Cálculo do volume para seções não paralelas pelo mé1odo dos perfis lineares

1966)
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4,2.3.3. ISOLINHAS

Isolinhas são curvas que ligam pontos de igual valor. A isolinha mais comum é a curva de

nível que representa o relevo em mapa topográfico.

Na avaliação de reservas, as isolinhas mais utilizadas são de isoleores (mesmos intervalos

de teores), isópacas (mesmas espessuras), isoacumulaçôes (mesmas acumulações, ou seja, o
produto da espessura pelo teor).

Popotr(196ó) recomenda utiliza¡ este método para o cálculo de volumes e de reservas de

água, gás natural e óleo. Entretanto, este método pode ser aplicado para o cálculo de volumes e

teores médios associados a blocos de mineração, para fins de planejamento de produção.

Segundo Guerra (1988), o cálculo de reservas pelo método das isolinhas deve seguir os

seguintes passos:

(a) traçar uma linha reta para obter um conjunto de valores interpolados, os quais variam

gradalivamente e continuamente;

(b) ligu os ponlos de igual valor (Figura 23a);

(c) determinar as áreas delimitadas pelas isolinhas com a utilização de planímetro;

(d) o teor médio do depósito mineral é calculado como a ponderação das áreas

delimitadas pelas linhas de isoteores (Figrrra 23b), ou seja:

I
r"A, + JA,t 24,.t 2,\t + A,)

,^ = A, t37¡

ondeì tnl é o leor ponderado.

t0 é o teor inferior .

t é o intenalo de teor constante entre as linhas;

Ag é a área do corpo mineral delimitada pela isolinha tç.

A1 é a área do corpo mineral com leor maior t0+1.

(e) calcular o volume multiplicando a área (A¡) pela espessura média;

(f) a tonelagem do depósito será obtida através da multiplicação do volume do minério

pela densidade (equação I ).

Este método é apropriado para depósitos onde há uma regularidade nas variações de

espessura e teor. A maior vantagem do método é a sua forma de apresentação através de mapa,

pois permite observar as variações de teores e espessuras do depósito (Guena, I 988).
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ll

Figura 23 - lrletodo das Isolinhas

t:

N4apa de isoteores (a); cálculo do teor médio do

através da ponderação das áreas linhas de isoteores (b). ( l9ó6)

4. 2,4. N{ETODOS A'I.'ALI TICO S

Os nlétodos analiticos avaliam as reseryas por meio da divisão do corpo mineral em blocos

de formas geometricas simples, como prismas de seções triangulares ou poligonais Desta forma,

estes métodos não levam muito em consideração a geologia e caractensticas minerais, uma vez

que não refletem a forma e variações do depósito.

4 2.4 I POLIGONOS

O método dos poligonos é baseado no princípio dos pontos mais próúmos. Aplicando-se

este princípio aos ponlos de dados distribuídos em uma área. obtem-se uma rede de polígonos,

cujos lados enconlram-se à meia distância entre duas estações adjacentes de amostragem (Figura

24)
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Várias configurações de redes de polígonos podem ser feitas por diferenles pessoas, assim

utiliza-se o método de Divigo de Dirichlet para evitar interpretações subjetivas. A Divisão de

Dirichlet é obtida através da construção de um poligono convexo em torno de cada ponto de

amoslragem, de tal forma que, dois polígonos contíguos, possuam em comum uma única aresta,

que é eqüidistante dos pontos internos aos referidos poligonos (Figura 25) (Pettinati, 1983 apud

Yamamoto & Bettencout, 1992).

O cálculo de reservas dentro dos polígonos é obtida através das seguintes etapas.

(a) determina-se a área do polígono através de fórmulas clássicas;

(b) o volume de cada polígono é determinado pela multiplicação da área do poligono pela

espessura mineralizada do furo;

(c) o teor do bloco (polígono) é igual ao teor médio do furo;

(d) calcula-se a resen'a do bloco substituindo-se os valores de volume, teor e densidade

na equação fundamental; e

(e) a reserva do depósito é a soma das reservas dos blocos (polígonos).

Segundo Guena (1988), este método fornece resultados bastante satisfatórios quando

existe continuidade da mineraliza@o com variações graduais, malha regular e ihúmeros trabalhos.

Entretanto, quando as informações de pesquisa são irregulares e conseqüentemente as dimensões

dos polígonos são varìadas, qualquer poligono muito grande, gerado por amostras isoladas, que

tiver um valor de variável fortemente modificada em relação aos outros, influenciará muito na

avaliação final.

Figura 24 - Método dos poligonos \/ista dos poligonos e respectivos prismas
1988



Figura "Divisão segundo apud Yamamoto

4.2.4,2, TRIANGULOS

Este método é baseado no principio das mudanças graduais entre duas estações adjacentes

que. sucessivamente unidas. geram uma malha triangular (\'amamoto & Bettencoun, I992)

Conlo no nlétodo dos pohgonos, a malha lriangular de'e ser gerada por critérios não

subtetivos Assim. inicialmente utiliza-se a Divisão de Dirichlet para gerar uma malha de

pohgonos. todos os ponlos conliguos são unidos por se,snrentos de retas. dando ongenr a uma

malha lriangulanzada (Yamamoto & Bettencouñ. 1992) (Figura ló).

Obtida a subdivisão em blocos triangulares calcula-se a reserva conforme segue.

(a) delermina-se o volume de cada bloco triangular atrar'és da multiplicação da área da

seção triangular pela espessura média dos furos, o que corresponderia calcular o volume

de um prisma triangular;

(b) determina-se o teor médio dos furos;

(c) calcula-se a reserva do bloco aplicando-se os valores de volume, teor e densidade a

equação fundamental; e

(d) a resen'a do depósito é igual à soma das resenas dos blocos triangulares.



Segundo Guena (1988), este método apresenta brns resultados quando aplicado em

corpos grandes, sedimentares, e depósitos disseminados em geral, quando avaliados por malha

regular.

Figura 2ó - A "Triangularização de Delaunal"', segundo Pettinati (1983 apud Yamamor
& Bettencourt, 1993)
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5, METODOS COMPUTACIOIJAIS

Os métodos computacionais para avaliação de reservas são. a ponderação pelo inverso da

potencia da distância e os geoestatísticos, Esses métodos são assim denominados, por

dependerem da utilização de computadores na resolução de seus algoritmos.

O méiodo ponderação pelo inverso da potência foi efetivamente o primeiro desenvolvido

para ser utilizado em compuladores, já que envolve operações aritméticas dificeis de serem

processadas manualmente.

Os métodos geoestalísticos fioram desenvolvidos na decada de 70 e são genericamente

denominados de krigagem. Tais métodos são baseados na Teoria das Variáveis Regionalizadas.

5 r MÉToDo DA poNDERAÇÀo pELo TNVERSo D.A porÉNCrA

DA DìSTÀ\'CIA (IPD)

Segundo Yamamoto & Bettencourt ( 1 992), este mélodo foi, seguramente, o primeiro

método analítico para interpolaçào de valores de variáveis de interesse em pontos não

amostrados. É amplamente utilizado para interpolação de malhas regulares, para fins de contorno

automático de dados geológicos. Mais recentemente, tem-se observado também que os

programas comerciais de avaliação de reservas têm incluido o método da ponderação pelo inverso

da potência, juntamente com a krigagem ordinária como método para avaliaçào de reservas.

Este método é baseado no fato que teores de amostras de furos vizinhos em relação a um

determinado ponlo ou bloco do depósito, são proporcionais ao inverso das respectivas distâncias

elevadas a uma polência. Assim, para efeitos de avaliação de reservas. o teor médio (ou qualquer

outra lariâr'el) de unl bloco d calculado por interpolaçâo, a pa;rir dos valores obtidos na sua

vizinhança. Porlanto. amoslras de furos próximos contrìbuirão c.m grande peso, em delrimento

das anlostras de furos dislantes. que contribuirão com peso pecreno. A equação geral para se

interpolar o teor de um ponto ou bloco do depósito no sistema de coordenadas (x, y. z) é:

Ir;,;

Ë",

onde: T¡ é o teor da i-ésima amostra localizada no ponto (x¡ , y¡ , z¡ );
w¡ é o ponderador igual ao inverso de uma polêncìa da distância entre a

i-ésima amostra e o ponto a ser interpolado;

n é o número de ponlos do subconjunto .

(38)
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O ponderador w¡ é calculado como:

w, = + (3e)
' d,P

onde: péapolência;

d ¡é a distância entre a i-ésima amostra de coordenadas (xi ,yi , z¡ )e o ponto a ser

estimado com coordenadas (x, y, z).

A distância d¡ é calculada como.

d, =l(x, - x)?+dt, -.r')'+(:, - z)'1"' (40)

Portanto, a primeira decisão a se tomar é a escolha da potência. Sabe-se que potência

baixa tende a suavizar os valores exlremos, enquanto que, eler,ada, tende a realçáJos

A Figura 27 , reproduzida de Barnes ( I 980), ilustra como atua a potência da distância na

interpolação de teores entre dois pontos adjacentes de amostraeem. Pode-se obsen-a¡ que com o

aumento da potência da distância, a interpolação de teores entre dois pontos passa do principio

das mudanças graduais (p= I ) para o princípio dos pontos mais próximos (p > I 0). Assim,

Yamamoto & Bettencouf (1992) sugerem o uso de uma potência igual a dois, pois esta produz

uma interpolação intermediária entre os princípios das mudanças graduais e dos pontos mais

próximos.

ú
,,,,,

s2

DFÌ¡ICN

Figtra 27 - Efeito da potência da distância na interpolação de teores entre dois pontos
de amoslragem, segundo Barnes ( I 980
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Com relação ao número de amostras de furos vizinhos, Yamamoto & Bettencourt ( I 992)

recomendam não utilizar um número excessivamente pequeno, com o risco da interpolação

resultar em valor semelhanle ao ponto mais próximo e, nem excessivamente grande, com o risco

da interpolação resultar num valor bastante suavizado, semelhante ao teor médio do depósito.

Esses autores recomendam a utilização de 4 a 8 amostras, com a ressalva que as distâncias

envolvidas sejam analisadas amostra a amostra, evitando assim a utilização de amostras muito

distantes do ponto a ser interpolado, visto que pouco contribuirão na interpolação, mesmo que

exista alguma correlação geológica.

A ponderação pelo inverso da potência pode ser utilizada tanto para eslimar pontos, como

blocos, para fins de avaliação de reservas.

Na avaliação de pontos, os blocos de lavra ou de cubagem são estimados em relação ao

centro dos mesmos, o que causa um problema, pois a caracteristica encontrada no centro do

bloco é estendida para todo o domínio, acompanhada de um erro de estimativa proporcional ao

tamanho do bloco. Além disso, em um caso particular de uma malha regular de sondagem, com

blocos de lawa centrados nos furos de sondagem, o resultado não irá diferir daquele da aplicação

do método dos polígonos, com o mesmo problema de superavaliação de reservas, quando os

teores são altos e na subestimação, quando os teores são baixos.

Por esses motivos, Yamamoto (1992a) aperfeiçoou a aplicação do IPD para avaliação de

blocos. A avaliação do bloco é obtida como média das estimativas pontuais em sub-blocos, o que

permite fazer a avaliaçâo direta do bloco aplicando-se os ponderadores médios IPD nas amostras

de furos vizinhos ao bloco. conforme a seguinte equação:

7=lr;u,
j:

onde. w; é o ponderador IPD médío entre a i-ésima amoslra e todos os

sub-blocos.

(41)

O teor médio do bloco é obtido multiplicando-se os ponderadores médìos na equação 45.

Esta operação equivale a calcular, individualmente, os teores dos sub-blocos e determina o teor

médio do bloco como média aritmética daqueles.

A Figura 28, representa a seqüência de operações envolvidas na avaliação de blocos pelo

mélodo IPD aperfeiçoado para blocos, de Yamamoto (1992a).
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Figura 28 - Desenho mostrando a seqüência de operações para avaliação de bloc<ls pelo

método IQD aperfeiçoado. Discretização de um bloco em oito sub-blocos e 4 amostras vizinhas

(A); cálculo dos ponderados IQD por sub-bloco (B); cálculo dos ponderadores IQD para todos os

sub-blocos (C); composição de teores dos sub-blocos para estimação do teor médio do bloco,

Yamamoto (1992a\.

5.2. METoDos c¡oesrnrÍsncos

Os métodos geoestatisticos de avaliação de reservas, ou simplesmente geoestatistica,

foram desenvolvidos graças aos estudos do engenheiro de minas Georges Matheron na França no

final da década de 50 e início da década de 60. Estes métodos estão ñrndamentados na Teoria das
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Variáveis Regionalizadas, que foi formalizada por Matheron, a partir 'le estudos práticos

desenvolvidos por Daniel G. Krige no cálculo de reservas nas minas de ouro do Rand na África

do Sul

A geoestatística é a aplicação de métodos matemáticos e estatísticos a problemas da

Ciência da Terra e pode ser utilizada em diversas áreas como: geologia pura (análise de elementos

traços em rochas metamórficas), em pesquisa mineral (análise de dados geoquimicos de pesquisa),

para traduzir a geolog¡a para modelos usados em engenharia, determinação do tipo de

amostragem, estimação espacial e temporal, simulação, bem como, na análise de riscos e

quantifi cação de reservas.

O procedimento para utilização da geoeslatística na estimação de reservas de um depósito

mineral pode ser dividido em duas partes (Clark, I979): (l) investigação e modelamento de uma

estrutura fisica e estatistica de um corpo mineral através da construção de semi-variograma; (2)

processo de estimação - krigagem - que depende inteiramente dos semi-variogramas construídos

na etapa anterior.

O cálculo de um teor médio para um bloco da jazida, a pafir dos dados de teores obtidos

nas amostras coletadas ao longo dos furos de sondagem é um problema de estimação, que usa as

informações dos pontos vizinhos, considerando não somente os valores de teor, mas também a

posição espacial relativa dos mesmos. A krigagem proporciona uma estímação linear ótima, bem

como o cálculo da variância de krigagem, ou seja, o erro associado à mesma (Yamamoto &
Bettencourt, 1992).

Como todas as técnicas estatísticas, a geoestatistica é baseada em conceitos

probabilisticos. As técnicas da estatistica clássica assumem que lodas as amostras são aleatórias e

independentes de uma distribuição de probabilidade simples - esta suposição é chamada

estacionaridade Sua aplicaçâo não enrolre qualquer conhecinrento da posição atual das amostras

ou do relacionamento entre amostras. que pode ser uma informação exlremamente I'aliosa no

quadro alobal do depósito (Clark. 1979)

Anda segundo esta autora, a geoestatistica assume que a distribuição das diferenças nos

teores entre dois pontos amostrados é a mesma para todo o depósito, e que isto depende somente

da distância entre eles e da orientação dos pontos. Em outras palarras, diferenças nos teores

devem ser consistentes, não constantes. para o depósito - hipótese intrinseca ou quase-

estacionariedade.

Segundo Royle (1979), os principais argumentos para o uso dos métodos geoestarísticos

seriam.

A geoestatística é completamente baseada na prática de boa avaliação fundamentada em uma

teoria racional, em vez de uma avaliação mineira intuitiva praticada anteriormente;

Reconhecimento do fato que a variação total é parte aleatória, e parte espacial, conduzindo a

estimativas que não são enviezadas, e que tem pequenos erros de estimação;
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. A geoestatistica explica porque alguns tipos tradicionais de estimador, como o método dos

polígonos, produzem eslimativas enviezadas; estes enviezamenlos podem ser removidos pelo

uso de outros tipos de eslimadores (krigagem).

Quanto às dificuldades matemáticas da geoestatitica, elas celamenle exisrem a um nível

teórico e em sofisticadas aplicações, entretanto, uma avaliação de reservas pode ser realizada por

um profissional com conhecimenlos matemáticos básicos.

A utilização da geoestatistica não pode substituir bons dados e informaçôes adicionais,

nem o julgamento preciso de um profissional que conheça a natureza geológica./tecnológica do

depósito; desta forma, a geoestatistica não pode ser utilizåda como uma "caixa preta" e com a
ilusão que irá economizar tempo de trabalho.

5.2 I, VARIAVEIS REGIONALIZADAS

Assuma que os seguintes conjuntos de números representem os valores de duas séries de

amostras em diferenles corpos de minerios:

o':o. /

õz=ö. /

Apesar de representarem mesma média e variância são. obviamente, de dois tipos de

mineralização distintas. A primeira série é mais errática que a segunda; em outras palalras, se um

geólogo contasse que a média e a variância da porcentagem do conteúdo metal das amostras são

5.0 e ó,7, respectivamente. não daria idéia, do comportamento da mineralização (Royle, 1979).

Ponanto. a aplicaçâo de parâmetros estatisr¡cos. neste caso. é de pouca urilidade, e não

consegue distin_zuir os dois conjuntos. uma vez que a eslalistice clássica baseia-se nos principios

da independência entre anlostras e de que os eventos poden: ser repetidos indefinìtit amente

Amostras obtidas de um depósito mineral estào de cena forma relacionadas entre si e, não é
possivel repetir os eventos. islo é, não existe forma de locar indefinidamente um furo no exato

ponto onde foi realizado. Assim, a introdução do conceito de variál'eis regionalizadas pela

geoestatistica, lenta resolver estes tipos de problemas.

As variáveis regionalizadas dispôem de um aspecto aleatório (amostras de um corpo

mineralizado separadas por grande distância) e, para pontos distanciados de um cefo vetor h,

observa-se eslrutura entre as amostras. Assim, seja z(x) o valor da vanável do ponto (x). O

problema é representar a variabilidade da função z(x) quando x varia A solução dada pela

geoestatística consiste em interpretar cada valor z(xi) como uma realização particular de uma

função aleatória z(x) no ponto x¡ (Érrico, 1984)

Assim, pode-se definir variável regionalizada como qualquer função numérica com uma

distribuição espacial, que varia de um lugar a outro com continuidade aparente, mas cujas

t 7 3 6 2 9 4 8 5 X:5
I 3 5 7 g 8 6 4 2 i=5
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variações não poden, ser representadas por uma função deterministica (Blais & Carlier, 1968

apud Olea, 1975),

Em geologia, todas as obse^'ações quantitativas feitas em duas ou três dimensões (área ou

volume), sejam elas geoquimicas, geofisicas, sedimentológicas, estruturais, etc., podem ser

consideradas como exemþlos de variáveis regionalizadas.

As principais caraclerislicas de uma variável regionalizada são (Olea, 1975 e 1977);

- localizacão. uma variável regionalizada é numericamenle definida pelo valor de uma

função, cujos argumentos conlêm as coordenadas geográficas, onde as observações foram

feitas, bem como as características da amostra como tama¡ho, forma e orientação;

- arussgapjê: algumas variáveis regionalizadas são anisotropicas, quando apresentam

variações graduais numa direção e rápida, ou irregular, na outra;

- continui!þ-ç!e. a variação espacial de uma variável regronalizada pode ser, dependendo do

fenômeno, grande ou pequena, mas deve existir uma continuidade ponto a ponto. A

continuidade da variável regionalizad4 medida pela conelação espacial da mesma, pode

ser expressa matematicamente por meio do variograma

5.2.2, VARIOGRAMA

O variograma é a ferramenta básica, que permite descrever quantitativamente a variação

no espaço de um fenômeno regionalizado (Huijbregts, l97S¡. ou ainda, é uma função que

expressa o grau de continuidade de uma variável regionalizada.

A natureza estrutural de um conjunto de dados (assum.ido pela variável re_aionalizada) é

definida a partir da comparação de valores tomados simullaneamente em dois pontos, segundo

uma determinada direção

Normalmenle. pontos mais próximos estarão mais correlacionados. que pontos mais

distantes. Em termos de geoestatisrica, se os pontos são muiic, correlacionados. a iariância da

distribuiçâo das dilerenças será menor e, r'ice-l'ersa. Assim. esta variância é uma medida da

influência de amostras em áreas da vizinhança dentro do deposito Esta variància é denominada

variograma, desde que sua representação usual é um gráfico de variância vs distância h. É
denominada matematicamente por 2y(h) e y(h) é chamado semivariograma, embora muitos

autores o denominem simplesmente de variograma (Clark, 19791

A função variograma 2y(h) e deñnida como sendo a esperança matemática do quadrado da

dilerença entre os valores de pontos no espaço, separados por uma distância h (Figura 29),

conforme a seguinte equação:

ou em termos computacionais

2y (h)= El¡Z1x + h)- Zrr))i: (42)
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zy6¡= !2¡z(x + hlz(x))1

onde: 2y(h) é a ñrnção variograma;

n é o número de pares de pontos separados por uma distância h;

z(x+h) é o úalor da variável regionalizada no ponto (xth),

z(x) é o valor da variável regionalizada no ponto x.

(43)

A função variograma 2yft) pode se¡ expressa em termos de variância C(0) e da

covariância C(h):

y (h't= C(o)-(-(h) (44)

Segundo Clark (1979), uma restrição teórica nas distâncias entre pontos, usados no

variograma, é um quarto da extensão total da informação da amostra mas, na prática, metade é

geralmente usada. Outro aspecto a ser obsen'ado é que quando a distância aumenta entre pares de

pontos, poucos pares entram nos cálculos; isto implica que ponlos num gráfico próximo à origem

(pequenas distâncias) são mais confiáveis que aqueles em grandes distâncias, uma importante

consideração quando se interpreta um varioprama.

Ainda conforme o autora acima, um ponto importanle que deve ser verificado é o
intervalo de amostragem, já que muitas vezes intervalos de amofragens grandes não são capazes

de determinar as estruturas do depôsito. Entretanto, isto não implica que as amostras devem ser

tomadas mais próximas possíveis, mas sim, que o intervalo de amostragem deve ser mantido na

nrente. quando um varioqrama for interpretado Enr depósìtos que são essencialmenle enl duas

dimensões. como depósitos de veios ou depósitos sedimentares com espessura razoavelmente

conslante. o procedimenlo ideal é coletar amostras em uma malha quadrada ou retangular. \'ários

semivariogramas podem então ser construidos. um em cada uma das várias direções. justamenle

para se conhecer a estrutura da mineralização. Então, deve ser decidido se estas diferenças são de

natureza deposicional do minério ou se elas são, puramente, variações eslatisticas, resultado de

um baixo número de amostras.

Semivariogramas, em diferentes direções, podem dar valiosas informações sobre a

continuidade ou ausência de variação ao longo do depósito. Na prátrca, amostras regulares são

raramente obtidas em todas as direções de interesse.



DISTÂNCIA
ENTRE AMOSTRA.S

Figtra 29 - Esquema de formação dos pares de pontos para elaboração do

Figura 30 - Esquema de obtenção de valores para semivariograma a partir de rede

lar (Landim, 1985).
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Segundo Landim (1985), para dados que estão irregularmente distribuidos no espaço bi-

dimensional não é possível, em principio, enconlrar pares de amoslras suficientes com exatamente

o mesmo espaçamento h para o cálculo do semivariograma (h) em determinada direção, como

feito com dados em malha regular. Para contornar essa situação define-se então uma distância de

tolerância Âh para o espaçâmento h entre os pares de amostras de um ângulo de tolerância Ao
para a direção considerada. Assim, para o cálculo do semivariograma de uma distribuição

ìrregular de pontos, ao longo de uma delerminada direção c¿, considera-se todas as amostras que

se encontram no ângulo c¿ + Âa, e em seguida classifica-se os pares de amostras em classes de

distância¡+Âh,2h+^h,...ondeháadistânciabásica.Asdireçõesconsideradaseseus
respectivos ângulos de tolerância devem cobrir loda a áre¿ (Figura 30)

A interpretação do variograma permite obter parâmetros que descrevem o comportamento

espacial das variáveis regionalizadas. As principais propriedades do variograma, que podem ser

rislas na Figura 31, são:

- a¡qpü1g_dc: é a distância a partir da qual as amostras passam a ser independentes. A

amplitude (a) é a distância que separa o òampo estruturado (amostras correlacionadas) do

campo aleatório ( amostras independentes).

- p¿I¿ntg¡. é o valor no qual o variograma estabiliza-se no campo aleatório e é

numericamente igual à variância da variável regionalizada,

PROPRIEDADES DO VARIOGRAMA .

P,a:AMAR - C(0)o

oP(J t=
l¡-

AMPLIU)E - o

t992
Figura 3l - Variograma tipico e suas propriedades (Yamamoto & Bettencourt,
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A)

B)

Figura 32- Anisotropias; (A)
ll

geométrica e (B) zonal, segundo Yamamoto &
Bettencourt ( I 992

- efeito penita. é o valor da função variograma na origem th=O) Teoricamente esse valor

deveria ser zero, pois duas amostras tomadas no mesmo ponto (h:0) deveriam ter os

mesmos valores; entrelanto, quando não é assim, atribui-se a erros de amostragem e/ou

análise. Contudo, o efeilo pepita deve estar associado à variabilidade natural do depósito,

aumentando. conforme aumenta o coeficiente de variação, ate o limite do efeito pepita

puro. O efeito pepila tambénr é chanrado de variâncra aÌeatória.

- r,ariância espacial: é a diferença enlre a variância a lr¡ori e o efeito pepita.

- anìsotropia os variorramas delerminados ao Ion_so de difè¡entes direções da jazida

podenr mostrar variações diferenres, coûro mostram os desenhos da Figura 32, indicando

que a jazida apresenta uma anisotropia. A anisotropia pode ser geométrica (Figura 32a).

quando a amplitude varia conforme as direções, mas sob um palamar constante, e zonal

(Figura 32b) quando tanto a amplitude como o patamar variam de acordo com as

direções, ou seja. quando resultam em variogramas diferentes

O cálculo de um variograma tem sido descrito como o primeiro passo no processo de

estimação geoestatística.; na realidade, é o mais importante passo, porque o modelo escolhido

será usado na krigagem e influencia¡á todos os resultados e conclusões. Neste estágio, o geológo

ou engenheiro deve decidir se usa ou não geoestatística na estimação.
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5,2,3. MODELOS TEORICOE DE VARIOGRAMAS

Embora um variograma experimental (calculado) possa ajudar na determinação da

estrutura de um depósito e no compofamento das variações de leores, este é puramente uma

técnica de resumir dados - descrevendo o comportamento dos valores das amostras. Conclusões

sobre lodo o depósito, se estas são desejadas, devem ser produzidas por um processo de

inferência semelhante à construção de um histograma com o conjunlo de dados e seu ajuste a uma

distribuição de freqüências conhecida, por exemplo, normal ou lognormal (Clark, 1979).

Assim, se um variograma for construído, este deverá ser conelacionado com algum

modelo teórico, através do aju$e a uma função matemática, conhecido como ajuste de modelos

teóricos em geoestatística, que é, geralmente, feito de maneira interativa com um programa de

computador (Yamamoto, 1992).

Os modelos teóricos para variogramas podem ser divididos em dois grupos: aqueles em

que o variograma teórico 1(h) aumenta quando a distância aumenta (modelos sem patamar); e

aqueles que em um primeiro momento aumentam e enlão tendem a nivelar num valor constante T

(modelos com patamar)

As equações dos modelos teóricos mais comuns e seus respectivos variogramas são

apresentados na Figura 33.

Ajustado o modelo teórico ao variograma experimental, tem-se todas as informaçôes

necessárias para se proceder à krigagem, ou seja, à estimação de um valor da variável de interesse

em um ponlo ou bloco do depósito não amostrado.

5.2.4. KRìGAGEM

Técnicas de estimação. como o IPD, usam um ponderador médio de valores de amostras

para estimar blocos de um depósito. Os ponderadores são uma função do bloco e da geometria da

amostra e de algumas idéias da variação no depósito mineral, mas eles não fazem referência para a

particular variabilidade do corpo mineral em estudo. Mais ainda, essas técnicas não permilem uma

determinação da confiabilidade das estimações (Brooker, 1979).

Ainda segundo este autor. técnicas geoestatísticas de estimação - baseadas no estudo da

variabilidade espacial do co¡po mineral como reflexo de um variograma - são superiores porque

permitem o cálculo de uma medida de erro associada com a estimativ4 chamada variância de

estimação. É também possívet descobrir para um dado bloco a configuração de dados que

minimize esta variância de estimação. Este procedimento, que produz o melhor estimador linear

não enviezado, é conhecido como krigagem.

. A essência de qualquer bom procedimento de eslimação não é simplesmente produzir um

número (teor (o/o), espessura (m)) para um bloco, mas também dar uma idéia da quantidade em

que o real número pode variar desta estimação.
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A krigagem é um método que permite estimar o valor desconhecido Zv associado a um

ponto, área ou volume, a partir de um conjunto de n dados [Z(x), i=l,n] disponíveis.

O estimador Z*v poderä ser obtido como uma combinação linear dos dados disponíveis,

conforme a equação:

z*,--fs,,z1x,¡ (4s)
¡.1

Os ponderadores (\, i=1,n) são obtidos da resoluçâo de um sistema linear de equações,

denominado sistema de krigagem, que é construído para que a estimação não seja enviezada e,

também, com minima variância de estimação.

Segundo Journel & Huijbregrs ( I978), para que o estimador Z*v não seja enviezado, basta

garanlir que.

ElZt'- Z*t'l= 0 (46)

fazendo que E[Zv] : m e tendo que:

E[Z*r']=El22,z(x,)l=li r¡zç)11 Ø7)
¡.1 i.l

E[Z*t'l= 7¡lX, (48)
¡=l

assim, a condição de nào enviezamento Z*v fica:

\-zl, =l (4s)
i. i

Conro loda a estimaçâo. a kriga-uenr procura fazer estin'ìações conl mínima rariâncìa.

A lariância de estimação ou variância de krigagem é dada pela seguinte equação.

4 =EIGt'- Z*v),1 (s0)

que desenvolr.ida matematicamente origina :

oi =c[.r¡-212"{-(t',v")+ll).,2þc(v,,.vf) (s])
aalJ
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onde. C(V,V) é o valor médio da função covariância entre todos os pares de pontos dentro do

volume V;

c(V,v o) é o valor médio da função covariância entre uma amoslra v c e todo o volume

V, assim calculada para todas as amostras;

C(v cr, v p) é o valor médio da função covariância entre lodos os pares possiveis de

amostrasvcrevP.

o significado de cada um dos termos da equação 5l pode ser melhor entendido

observando-se a Figura 34.

O objetivo da krigagem é buscar a melhor estimação, ou seja, encontrar o conjunto de

ponderadores com mínima variância de estimação ou de krigagem Trata-se, portanto, de

encontrar o mínimo da função variância de eslimação (equação 5l )

A aplicação da krigagem depende da obtenção satislatória de variogramas representativos

da jazida, que por sua vez são função não só do comportamento espacial da variável em esrudo,

mas sobretudo, da quantidade de informações (Yamamoto & Bettencourt, 1992).

Os procedimentos para realizar estimação pelo método de krigagem podem ser resumidos

como se segue (Brooker, 1979).

I ) estudo estrutural para determinação do variograma;

2) seleção de amostras para serem utilizadas na avaliação de um bloco;

3) cálculo Co f Oo sistema de equações de krigagem;

4) solução do sistema de equaçôes para consegrrir os melhores ponderadores; e

5) uso destes resultados para calcular o bloco a ser estimado e variância de eslimação

associada

Segundo Yamamoto (1991). a variância de krigagem calculada pela equação 5l é

independente dos valores das amostras utilizadas, dependendo tão somente da função

semiyariograma encontrada no depósito. Desta forma, se a mesma disposição de amostras for

utilizada na interpolação de dois pontos diferentes, as variâncias de krigagem serào exatamente as

mesmas, independente dos teores encontrados nas amostras das vizinhanças utilizadas. Assim, a

variância de krigagem mede apenas a configuração espacial dos dados e não pode ser usado para

medir o nivel de confiabilidade de reservas, para fins de sua classificação

Pelos motivos acima citados, Yamamoto (1991) propõe a utilização da variância de

interpolação. Esse parâmetro estima o eno de interpolação provavél, em função da disposição

espacial dos pontos de dados utiliz¿dos e da dispersão dos valores dos mesmos em relação ao

valor interpolado. A variância de interpolação é calculada por'



Ê =Z^,Q;-L)'
t=l

onde: \ éo ponderador do i-ésimo valor;

T¡ é o valor de um ponto de dado;

Téovalorinterpolado;

(s2)

(s4)

A base para a composição de médias e variâncias dos blocos para o domínio do depósito,

está fundamentada no fato de que após a lalra de todos os blocos do depôsito, o teor médio

Ialrado, descontado dos efeitos de estimação e extensão, será igual à média dos teores dos

blocos. Desta forma, a variância do depósito é igual àquela calculada como se todos os blocos

apresentassem teores iguais ao teor médio do depósito. O teor médio é calculado como:

(53)

e a variância associada como

,r:Ðr#

r'=ä#.f,Q'u, - r;'
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6. DEPÓSITO DE CANO{S

6.t. LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO

O Depósito de Canoas, delimitado pelos paralelos 24o 35' e 24o 50' de latitude sul e pelos

meridianos 48o 55'e 49o 00' de longitude oeste, localiza-se no municipio de Adrianópolis, no

Estado do Paraná (Figura 35).

O acesso rodoviá'¡io a área, a partir da cidade de São Paulo, pode ser feito por meio das

rodovias Presidente Castelo Branco (SP-280) ou Raposo Tavares (SP-270) até ltapetininga. Daí,

segue-se pela SP-127, até Capão Bonito, onde toma-se a SP-250, até Ribeira, que faz divisa com

Adrianópolis, totalizando aproximadamente 380 km de estradas asfaltadas,

O acesso, a partir de Adrianópolis, se faz inicialmente pela estrada para Panela de

Brejaúvas, até a localidade de Barra Grande; desta, toma-se a estrada que margeia o Ribeirão

Grande até o local conhecido como Bela Vista (ou Armstrong); daí, toma-se à esquerda, a estrada

para a localidade de Canoas. A área do Depósito de Canoas tem início a cerca de 5 km a sul

desta.

Cerca de l0 km a sul da mina de Canoas situa-se a mina Perau e a 30 km a nordeste a

usina metalúrgica de Panelas, importantes localidades na região.

ó.2. ASPECTOS FISIOGRAFICOS

A região apresenta um relevo acentuado, com desniveis superiores a 500 m. As drenagens

encaixam-se, via de regta, em vales tipo "V" profundos, com venentes abruptas. No depósito, as

altitudes variam de aprorìnrad anrente i50 m a 620 m acima do mrel do mar. As maiores altirudes

são suslentadas por cristas quartziticas. geralmente orientadas segundo NNE-SS\\' (Prominer,

I 991 a.b)

A drenagem principal da regìão é o Ribeirão Canoas. afluente da margem direita do

Ribeirão Grande; esïe. corre a oeste no sentido SW-NE, juntando-se ao Rìo fubeira do lguape na

Iocalidade de Bana Grande. O Ribeirão Canoas corta a área do depósito na porção centro-oeste

no sentido SSW-NNE. O Cónego do Pinheirinho, tributário da margem direita do Rio Canoas.

tem todo o seu curso inserido no depósito, correndo no sentido SE-N\\'(Foto 1).

Os cursos d'água são perenes na região, consistindo numa rede de drenagem densa, com

farto suprimento de água em qualquer época do ano.

A vegetação original da região é Mata Atlântica, densa e exuberante, mas encontra-se

quase que totalmente devastada, estando preservada em raros topos de elevações ou ao longo de

poucas drenagens, de modo desconlínuo. A mata foi substituida principalmente por pastagens,

ocorrendo secundariamente, a agriculrura de subsistência. Nas clareiras abandonadas, a vegetação
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original não se recompôs, predominando uma vegelação arbustiva densa (samambaias).

A região possui um clima que se caracteriza por apresentar duas estações bem definidas.

O inverno é frio, com temperaturas mínimas próximas a 0oC; no verão, quente e úmido, a

temperatua chega aos 38oC. As chuvas ocorrem o ano todo, com uma maior concentração no

verão.

Devido às condições climáticas da região, o manto de intemperismo é muito espesso,

podendo atingir 6 m, com média em torno de 2 m. Devido às litologias predominantes, os solos

argilosos são os de maior expressão @rominer, l99la5b). A espessa cobertura dos solos torna

raros os afloramentos rochosos, geralmente restritos a cortes de estrada e aos vales, ao longo de

drenagens.

6.3. CEOLOGIA REGIONAI

O Depósito de Canoas, municipio de Adrianópolis (PR), situa-se na região denominada

Vale do fubeira, que abrange porções dos estados de São Paulo e Paraná.

O Vale do Ribeira, segundo Campanïa et al. (1987), corresponde a Faixa de

Dobramentos Apiai, sendo limitada a NW-W pelo Maciço de Guaxupé, a S-SE pelo Maciço de

Joinville, a W e a SW é recoberta pelas rochas sedimentares da Bacia do Pa¡aná, e para NE

transiciona para leffenos de medio e alto grau, tornando-se dificil separar as rochas supracrustrais

de seu embasamento retrabalhado.

Segundo esse autor, essa faixa é caracterizada pela grande área de exposição de rochas

granitóides sin a tardi-tectônicas, bem como uma densa rede de zonas de cisalhamento

transconente, com atividade final tardi-brasiliana. A correlação entre os diversos blocos é

dificultada devido aos grandes rejeitos e deformações prorocadas por essas zonas de

cisalhamento.

A elaboraçâo de unidades lito-estratigráficas em lerrenos pré-cambrianos complexos,

como os da região, tem se mostrado muito problemática e eslá basicamente Iigado à

caracterização de uma cronologia de eventos que tenham conduzido à sua evolução. Assim, todas

essas unidades devem passar por processos de revisão no que diz respeito ao posicionamento

geocronológico, estratigráfico e tectônico (Chiodi Filho. 1984).

Segundo Campanha (1991), a geologia da regiào, numa visão ampla, é caracterizada por

um conjunto de rochas supracrustais, de grau melamórfico baixo a médio, classicamente

denominado de Grupo Açungui. O embasamento dessas supracrustais é constituído por um

conjunto de rochas gnáissico-migmatíticas, com alguns núcleos chamockíticos maiores, e

intercalações variadas de metassedimentos, Embora a grande maioria dos autores concordem

com a existência desle embasamenlo gnáissico-migmatitico para as suprâ-crustais, não hä acordo

sobre os limites precisos destes, já que muitos descrevem passagens transicionais por

metamorfismo e anatexia entre ambos.



Na distribuição geográfica das unid¿des adota-se os critérios seguidos por Campanha

et al. (1987), apresentados na Figura 3ó.

As rochas tidas como mais antigas e, portanto, caracterizadas como o embasamento para a

área, são denominadas como Complexo Metamórfico Apiai-Mirim, e envolvem apenas rochas

existentes a noroeste do Lineamento Lancinha-ltapeúna-Cubatão, no Estado de São Paulo. Os

diversos litotipos deste complexo podem ser separados em dois conjuntos: para e ortoderivados.

O conjunto de rochas paraderiradas abrange restritas porções de área na região entre

Apiaí, Itapeva e Capão Bonito, e envolve biotita gnaisses laminados a porfiroblásticos, por vezes

bandados, gnaisses bandados parcialmente migmatizados, xistos diversos, mais ou menos

quartzosos e feldspáticos, e quartzitos, ora mais puros, ora mais micáceos, de granulação fina a

média, ocorrências mais restritas de anfibolitos também são citadas.

O conjunto de rochas ortoderivadas, que mostra maior área de exposição que o anterior

envolve, basicamente, ortognaisses e graaitos grraíssicos, constituindo-se principalmente nos tipos

Iitológicos principais do Complexo Metamórfico Apiaí-Mirim. Em geral são rochas de granulação

média a grossa, inequigranulares, com matriz cinza. gnaissificada, com quartzo, feldspato cinza,

biotita e hornblenda, na qual se destacam megacristais de K-feldspato.

As unidades metassedimentares da área, consideradas como supracn¡stais, já foram

admitidas dentre as mais diversas denominações estratigráficas, entretanto, aqui serão tratadas

como pertencentes ao Grupo Açungui.

As diversas unidades do Grupo -{çungui são a seguir descritas segundo sua disposição de

sudeste para noroeste (Figura 36),

Inicialmente, ocorre uma seqüência de rochas carbonáticas, de natureza dolomítica,

bordejando o Lineamenlo Lancinha-hapeúna-Cubatão, em seu flanco sul, e corresponde

basicamente a uma sequência de platairma de ág'uas rasas e litorâneas, com alternància de

pacotes carbonáticos, psamiticos e pelítìcos denominada Formação Capiru.. Os mármores desta

formação sâo predominantemenle dolor¡ticos, maciços e silicosos, destacando-se pela presença

de estromatólitos. Possivelmente, possui uma estratigrafia interna original ainda enl parte

preserv'ada e mostra, localmenle, relaçòes de aloctonia, em relação ao embasamento, sendo suas

seqüências basais fortemente afetadas por empurrões (Campanha et al., 1987).

A seguir, aparece a Formação Perau, que ocupa extensa faixa de direção NE. entre o

Lineamento Lancinha-ltapeúna-Cubatão. a sudeste, e o Lineamento da Figueira e a Formação

Iporanga, a noroeste. É composta predominantemente por metapelitos finos (ardósias, filitos,

xistos) com grande número de intercalações de metabásicas e metawlcânicas. Subordinadamente

ocorrem quartzitos, carbonatos, pelitos. mármores e metaconglomerados oligomiticos. Entre os

diversos outros tipos de intercalações litológicas, destacam-se, como indicadores
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paleoambientais, pequenas formações ferríferas, camadas de metacherts e depósitos sulfetados

(Campanha et al., 1987).

A Formação lporanga ocorre numa estreita faixa acompanhando o Lineamento da

Figueira, de NE para S\{, sendo truncada pelo Lineamento Ribeira, só reaparecendo alguns

quilômetros a sudoeste, já enlão numa faixa de maior largura. Caracteriza-se pela ocorrência de

níveis e lentes de metabrechas e metaconglomerados polimiticos, com matriz lamitica, enr meio a

metapelitos predominantes. Segundo Campanha et al. (1987). a caotioidade dos depósitos, a

presença de clastos de diversos tamanhos e tipos litológicos, e a matriz predominantemente

argilosa, sugerem origem por corridas de lama em meio aquático.

Após esta formação ocorre uma seqúência plataformal de águas rasas, não litorâneas

constituida por espessos pacotes de rochas carbonáticas e psamopelíticas, de baixo grau

metamórfico, com padrão estrutural relativamenle simples, cujo empilhamento estratigráfico

original encontra-se ainda preservado, e situa-se entre o Line¿mento Figueira, a sudeste, e as

falhas Quarenta Oitava e do Espírito Santo a noroeste. Esta seqüência é denominada, segundo

Campanha et al. (1987), de Subgrupo Lajeado. A noroeste desta última, aparece uma seqüência

carbonática impura associada com xistos, metacherts e metawlcânicas intermediárias a básicas,

consideradas em Campanha et al. (1987) como Formação Água Clara. Em contato com esta

formação ocorre um conjunto orto-gnaíssico, associado a migmatitos e rochas graníticas de

composição granodiorítica, incluído dentro do Complexo Apiai-\firim (Chiodi Filho, t 984)

A noroeste do Complexo Apiaí-Mirim aparece um pacote de rochas carbonáticas

inlercaladas por rochas psamítìcas e pelíticas, que representam uma seqüência plataformal, de

águas rasas, com padrão estrutural relativamente simples, grau melamórfico baixo a incipiente,

denominadas Grupo ltaiacoca (Campanha et al., 1987).

Distrihuído amplan)enle eur toda área, enr lorn¡a de nraci;os e\lensos (batólitos) e corpos

menores ("slocks") de tamanhos variados, ocorre o Complexo Granítico Três Córregos: sob esta

designação estão englobadas rochas granìtóides porfiróides. coni;deradas póstectônicas. as quais

foram denominadas de Barra do Chapeu. Saival, Paiol da Telha e r'ários corpos menores Este

complexo é caracterizado por rochas de granulação média, texura porfiröide, com megacnstais

comumente de feldspato alcalino, matriz no geral granular-hìpidiomórfica, com quantidades

variáveis de máficos, que conferem à rocha coloração cinza, mesocrática (Almeida" 1989).

Finalmente, na área do embasamento cristalino, ao sul do Estado de São Paulo e a leste do

Paraná, são reconhecidas quatro unidades interpretadas como seqùências molássicas. Apenas duas

delas, o Grupo Castro e a Formação Camarinha, estão na área da Faixa de Dobramentos Apiaí; as

outras duas, as formações Guaratubinha e Quatis, siluam-se a sudeste do Lineamento Lancinha-

Itapeúna-Cubatão. Estas unidades correspondem a pequenas bacias com seqüências sedimentares

e/ou vulcano-sedimentares, não metamorfizadas ou de baixo grau melamórfìco, com sedimentos

imaturos e pouco deformados, cuja deformação é resultado de tec.tônica de basculamentos devido

mais a falhas que dobramentos (Campanla el al., 1987). A deposição é condicionada pelas zonas



de cisalhamento transcorrentes existenles.

Segundo Gmenez Filho (1991), os dados geocronológicos, disponíveis paras as unidades

da porção sudoeste da Faixa Apiaí, tanto metassedimentares quanto ígneas ou ortoderivadas, são

bastantes precários.

Tassinari et al. (1990) realizaram determinações da composição isotópica de Pb em

amoslras de galena e determinações das razões 87517€65Í, em concentrados de barita e calcita de

mineralizações das formações Perau e Votuverava (incluindo o Subgrupo Lageado), e

inlerpretaram-nas juntamente com dados da literatura. Os depósitos selecionados foram incluidos

em jazimentos do tipo "Perau" (minas Perau, Água Clara, Canoas e Pretinhos) e do tipo "Panelas"

(minas Rocha, Furnas, Barrinha e Tigre) e situam-se, respectivamente, na Formação Perau e na

Formação Votuverava (e Subgrupo Lajeado) (Fleischer, 1976)

Os depósitos tipo Perau foram considerados menos radiogênicos, singenéticos e com

idades entre 1,7 e 1,5 Ga, enquanto que os jazimentos do tipo Panelas são mais radiogênicos e

formados por processos de remobilização de Pb crustal, enlre I,3 e l,l Ga. Estes dados são

interpretados como época de deposição das seqùências litológicas (entre 1,7 e 1,5 Ga) e de

atuaçâo de um evento metamórfico entre 1,3 e l,l Ga. Concluindo, aqueles autores consideram

que as seqüências metamórficas da Faixa de Dobramentos Apiai foram depositadas entre 1,8 e 1,5

Ga e sofreram metamorfismo entre 1,3 e 1,0 Ga, com superimposição de um evento nretamórfico,

pelo menos lermal, no Proterozóico Superior, em torno de 700 \la
Em adição às determinações radiométricas realizadas para os metassedimentos da Faixa,

podem ser citados os estudos de formações estromaf olíticas efetuados por Fairchild (1982) em

"calcários" do Grupo ltaiacoca que sugeren\ embora não comproveû! uma possível idade entre

850 e I 700 Ma para a unidade.

Os dados geocronológicos, para as rochas granitóides da área, também sào escassos,

entretanto existem idades K-Ar de 604 1 I1 l\4a (Salanruni & Bigarella, 1967) e 510 I ì5 Ma

(Cordani & Bittencoul, 1967) para amostras do Granito Três Corregos.

6.4. GEOLOGIA LOCAL

A jaztda de Canoas é representada por um corpo lenticular, alongado na direçào NE-SVY,

com dimensões aproximadas de lkm de extensão (mínima) x 150 m de largura (mâxima) e 6,5 m

de espessura (máxima). Aproximadamente na porção central. o corpo é interrompido por uma

erosão que o divide em dois setores denominados: Canoas I (SW do Córrego Pinheirinho) e

Canoas 2 (NE do Cónego Pinheirinho) (Figura 37).

As principais litologias presentes no depósito são: quanzitos, xistos anfiboliticos, rochas

cálcio-silicáticas, anfibolitos e quartzo-mica-xistos. Ocorrem ainda pequenos diques de rocha

básica, principalmente meta-diabásios (Figura 38).
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Segundo Daitx & Venusso ( 1992), n.l área ocorre um pacote de rochas metavrrlcano

sedimentares, composto pelas seguintes unidades, da base para o topo:

Unidade l: Feldspato-biotil a-xistos (FBX), com espessura superior a 160 m e mineralogia

à base de quartzo-biot ita-plagioclásio (K-feldspalo, muscovita e homblenda);

Unidade 2 : Qualzitos inleriores (QTZi), constituida por quartzilos, localmenle micáceos

e/ou feldspáticos e enriquecidos em carbonalos em seu topo; a espessura desta unidade varia entre

50 e l0 m
Unidade 3: Biotita-anfibólio-xistos e anfbolitos inferiores (BAXi), com espessura ao

redor de uma centena de metros, e composta de rochas anfiboliticas dou biotita-anfibólio-xistos,

localmente bastante deformados e hidrotermalizados.

t'Inidade 4: Quartzilos superiores (QTZs), principal guia prospectivo regional, com

espessura entre 25 e 30 m, é formado por quartzitos, localmenle enriquecidos em sericita,

tremolita e carbonato (Foto 2).

Unidade 5: Seqüência metapelitico-carbonática (SPCA), encaixante dos corpos

sulfetados; apresenta litotipos com tremolita, diopsidio e micas (flogopit4 biotit4 sericita);

apresenta-se lenticularizada, com espessura máxìma so redor de 20 m, junto à área mineralizada.

Unidade 6. Biotita e/ou anfibólio-xistos "magnéticos" (BÐ0\4t), igualmente

lenticularizada nas áreas mineralizadas (entre 0 e l5m); compõe-se de estratos alternados de

biotita e/ou anfibólio-xistos, geralmente com magnetita, sob a forma de porfiroblastos ou leitos

mineralizados bandados.

llnidade 7 . Seqùência metapelítico-aluminosa (QìM)Q, com intercalações de anfibolitos

(Figura 39) e anfibólio-xistos (ANF), e cuja espessura ultrapassa a 300 m na área do depósiro. É

conslituída quase que exclusivanrente por quarl zo-biot ita-nlu scovit a-rislos com porfiroblastos de

granada, estaurolita e magnetita e por anfibolitos e anfibólio-xistos (Foto 3).

Estudos mineralógicos e petrológicos, em seçòes polidas do depósito. segundo I\4archetto

( l 99 l ), indicaram que

- a pirita aparece em cristais euhedrais e subeuhedrais, sendo substituÍda por lodos os

outros sulfetos;

- a esfalerita e galena formam cristais anedrais, onde a galena substitui tanlo a pirita

quanto a esfalerita;

- a pirotita parece ter cristalizado posteriormente à pirita, esfalerita e galena e aparece

substituindo estes sulfetos;

- a marcassita aparece como alteração tanto da pirita quanto da pirrotita.

Assim, com base nestas relações texlurais a seqüência paragenética proposta é

pirita -> esfalerita -> galena -> pinotita -) marcassila



Esta seqüê,rcia de rochas metassedimentares apresenla melamorfismo variando de fácies

xisto verde a anfibolito baixo (Marchetto, l99l ).

Com base nas sondagens realizadas pela Plumbum S.A. no corpo Canoas-2, Daitx (1992)

teceu algumas considerações sobre o depósito:

- o corpo mineralizado apresenta um zoneamenlo tipológico dos minérios ao longo da

extensão da jazida;

- diminuição ou quase desaparecimento dos leitos baritíferos, predominantes na porção

SW da jazida, e gradalivamente menos expressivos na extensão NE do corpo;

- gradual desaparecimento dos níveis de metachert marrom (que acompanham os leitos

baritíferos), os quais apresent¿rm espessura métrica na porção SW, e alcançam poucos centímetros

na exlremidade NE da jazida;

- inversamente à barita e metachert, há de SW para NE um contínuo aumento na espessura

e participação do minério sulfelado do tipo "infiltrado" (ou minério silicático), que corresponde a

leitos milimétricos e/ou filmes de sulfetos dispostos paralelamente à foliação de (quartzo

feldspato) biotita- xistos e/ou de rochas cálcio-silicáticas; e

- presença de niveis decimétricos a métricos extremamente ricos em pirita (com quartzo

subordinado), na porçâo centro-nordesle da jazida.

Ainda segundo esse autor, as unìdades litológicas na irea do depósito de Canoas

apresentam um caráter monótono do empilhamento estrutural em função de seu posicionamento

no flanco do Antiforme Canoas.

Segundo Prominer (l99la,b), o Anticlinal Perau-Canoas apresenta eixo com direção

NNE-SSW, mergulhando para NE e coincidindo aproximadamente com o vale do fubeirão

Canoas. As camadas apresenlam, no seu flanco leste, mergulhos da ordem de 15 - 20 graus,

enquanlo que no flanco oeste os nrergulhos são mais acentuados e¡r lorno de 30 graus.

Em alguns locais. principalmente nos quartzo-mica-xistos, é possível verificar a existência

de dobras recumbenles assimétricas, de dimensões cenlimétricas, sendo obsen,adas crenuiações

resultantes da inlersecção da foliação plano axial destas dobras com a xistosidade, evidenciando

pelo menos duas fases distintas de dobramenlos (Prominer, l99la,b).

As rochas apresentam-se intensamente fraturadas, com uma direção preferencial das

estruturas NE-SW, Há evidências de falhamentos associados, porém ainda não se encontram bem

delineados, principalmente devido à escassez de afloramentos e ao nivel de intemperismo.



Foto 2 - Quartzito or (QTZs), tivo regional.

Foto 3 - Boca da Mina de Canoas 2. Unidade mais superior do pacote das rochas

encaixantes da mineralização (da base para o topo): anfibólio-biotita-xisto; intercalação de

anfibolito. e mica-xisto com
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ó,5. MODELO CONCEITI.'AL DO DEPOSITO

Os jazimentos de Pb do Vale do Ribeira podem ser separados em dois tipos principais de

mineralizações: Panelas e Perau. O tipo Panelas caracteriza uma mineralização plumbo-

argentífera filoneana, em calcários de idade pré-cambriana superior, por remobilização de um

estoque metáLlico pré-existente devido a diferentes processos mobilizadores; o tipo Perau é uma

mineralização plumbo-baritífera, com Cu subordinado, estratiforme, encaixada em seqùências

urlcano-sedimentares dobradas e metamorfizadas do Pré-Cambriano Médio (FIeischer, 1976),

Daitx (1985), complementando as idéias de Fleischer (1976), considera os depósitos tipo

Panelas como mineralizações epigenéticas, em corpos discordantes, com forte controle estrutural

e litológico, encaixando-se em rochas carbonáticas da Forrnação Votuverava (Grupo Açungui).

Os depósitos tipo Perau, por outro lado, caracteriz¿m-se por apresenlar mineralizações associadas

a formações ferríferas e/ou corpos de barita, dispondo-se ao longo de um bem determinado

horizonte litoestratigriifico, junto à porção basal da Formação Perau

As mineralizações de Pb tipo Panelas são observadas nas minas de Panelas, Rocha,

Barrinha, Fumas, Paqueiro e Aberto do Leão todas atualmenle paralizâdas; estes depósitos,

segundo Daitx (1985), apresentam como características principais:

- minério formado quase que lotalmente por galena e pirita, com altos teores de prata (l -

3 kg Ag/t);

- corpos mineralizados (veios, lentes), em maiori4 discordantes das rochas encaixantes;

- controle estrutural e lilológico marcanÍe na distribuição dos corpos de minério, sendo

particulares para cada depósito.

Segundo Tassinari el al.(1990), os jazimentos do tipo Panelas apresentam composições

isotópicas de Sr cotn valores r ariando de 0,7I 0 a tJ,7l7 , sugerindo como fonle das nrineralizações

niveis cruslais elevados relacionados. provavelmente, às rochas metassedimentares Os valores

obtidos para a composição isotópica de Pb tambénl indicam que diversas fontes crustais lormaram

a solução mineralizante, possivelmenle, durante processos de remobilização provocados por ação

dos eventos metamórficos regionais entre 1,4 e 1,1 Ga.

Estes estudos geocronotógicos vem confirmar o caráler epigenético das mineralizações

tipo Panelas, ou seja, estes jazimenlos formaram-se posteriormente à deposição das rochas

carbonáticas, bem como, indicar que a fonte das mineralizações de Pb foi a própria seqüência

metassedimentar.

Os depósitos do tipo Perau (mina do Perau, Canoas, Água Clara) ocorrem nas porçòes

inferiores da Formação Perau, ou unidades conelacionáveis (Formação Água Clara).

Os depósitos são caracterizados por uma seqüência metassedimenta¡ composta por uma

unidade quartzítica (basal), uma unidade carbonática (rochas cálcio-silicáticas que hospedam a

mineralização) e uma unidade vl¡lcano-sedimenlar (superior, composta por quartzo-mica-xistos e

anfibolitos).
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c minério ocofre na forma maciça, brechada e disseminada, com predomínio de galena,

pirita e esfalerita; secundariamenle aparecem calcopirita, pinotita e marcassita; a ganga é

composta de barita, "metachert", calcita, dolomita e quartzo (Daitx, 1985)

As mineralizações sin-sedimentares marinhas devem possuir 875t7865t iniciais correlalas

com a composição isotópica de Sr, na água do mar, na época de deposição. Esla afirmação

confirma-se nos jazimentos tipo Perau, que possuem composição isotópica inicial de Sr das

rochas ca¡bonáticas similares, a composição isotópica de Sr da água do mar no periodo de

formação das mineralizações, Isto implica admitir uma formação singenética para os depósitos

tipo Perau (Tassinari et al., 1990),

O depósito de Canoas apresenta mineralização em rochas cálcio-silicáticas, carbonático -

baritíferas e em menor escala, metapelíticas, contendo proporções variáveis de sulfetos, formando

minérios do tipo disseminado e maciço (raros). Segundo Daitx & Venusso ( I 992), o minério

carbonático-baritífero apresenta, ou estrutura bandada (altemância de leitos ricos e pobres em

sulfetos) ou brechada (geralmente com fragmentos de metachert); o minério cálcio-silicático é

predominantemente bandado, com os sulfetos dispondo-se preferencialmente em determinados

leitos, ao longo da foliação (Fotos 4 e 5).

Os principais sulfetos são galena e esfalerita; em menores proporções aparecem pirita,

pirrotita e, como minerais traços, ocorrem a marcassita e calcopirita (Foto 6 e 7). O minério

apresenta teor médio de 6 o/o Pb+Zn e 60 glt Ag Na capa do minério ocolTem leitos decimétricos

de formação ferrífera a magnetita.

O zoneamento dos elemenlos no depósito não está muito claro entretanto, considerando

que a mina do Perau está no mesmo horizonte estratigfáfico do depósito, tem-se uma

distribuição Cu -> Pb -> Zn no alinhamento Perau-Canoas sendo que, na mina do Perau, exrsle

maior quantidade de Cu e Pb, e na mina de Canoas. quanlidades semelhantes de Pb e Zn e pobre

em Cu. Sondagens recentes da Plumbum S.4., na direção NE da jazida de Canoas, mostram um

enriquecimento em Zn e empobrecimento de Pb.

Suas características geológicas e a posição estratigráfica permilem classificálo como

sendo do Tipo Perau.

Exisle uma ampla bibliografia a respeito dos depósitos de sulfetos maciços de metal base,

principalmente devido à grande imponância econômica destes depósitos, na obtenção dos metais

dePb,Zn e Cu e diversos subprodutos como a prata e o ouro.

Do ponto de vista científico, problemas relativos a caraclenzaçào e genêse destes

depósitos tem atraído a atenção dos geocientistas mais que para qualquer outro tipo de depósito.

Com isto, nos últimos 25 anos, muitos artigos sobre estes depósitos foram publicados.

Na lentativa de melhor entendê-los, estes depósitos tem sido classificados de diferentes

maneiras. de acordo com as rochas hospedeiras da mineralização, associação dos metais base,



Foto 4 - Aspecto bandado do minério da pilha de desmonte, intercalação de níveis de

metachert, barita e lâminas monominerálicas de sulfetos )

Foto 5 - Frente de desmonte da Mina de Canoas 2. Zona mineralizada apresenta aspeclo

bandado. Camadas brancas são barita e camadas mais amanonzadas são metacheñ. Os sulfetos

estão disseminados nos níveis mais escuros.



Foto ó - Minério da pilha de desmonte com (sulfeto cinza

Foto 7 - Minério da pilha de desmonte. O sulfeto de cor cima é, a galena, e o de cor malTom

é a esfalerita. A canga é repiesentada por grandes cristais de piroxênio (di



formato da mineralização, caracteristicas genéticas, ou ambiente tectônico.

Foram consideradas, na revisão das classificações destes depósitos, as referências tidas

como mais didáticas e diwlgadas, como as de Hutchinson (1973), Iìutchinson (1980), Klau &
l,arge (1980) e Dardenne (1988).

Com base nestas referências sobre os depósitos de sulfetos maciços de metal base e nas

características do Depósito de Canoas, verificou-se que este depósito apresenta maiores

similaridades com os depositos sedimentares exalativos. Entretanto, deve-se ter em mente que

estas classificações não apresentam severos limites, visto que diversos autores também o

consideram tipo vulcanogênico distal

Estudos realizados por Daitx et al.(1992) indicam a ocorrência de fragmentos de rochas

vulcânicas (traquitos) em posição adjacente (pacote de sericita-xistos carbonosos) e sotoposta

(pacole carbonático) aos corpos sulfetados. A análise quimica destes fragmentos confirmam o

caráter altamente potássico destas rochas, e seus baixos teores em sódio e cálcio, e intermediários

em sílica. Em termos de posicionamento geotectônico parecem corresponder a rochas wlcânicas

intraplaca, continentais, provavelmente associadas ao rifteamento inicial da "bacia Perau" Esse

evenlo distensivo criaria os canais para ascenção das soluções metaliferas geradoras da jazida

Perau, possibilitando sua disposição no fundo marinho, bacias restritas e reduloras (definidas por

pelitos tufáceos e carbonosos) em período de calmaria tectônica, após o principal episódio

explosivo. É prol'ável que grande parte das rochas quartzo-sericilicas, adjacentes às

mineralizações, sejam rochas vulcânicas e/ou wlcanogênicas tectonicanrente defornradas O

zoneamento metálico ("slockwork" de cobre na base). sobrepolo por lenle de sulfeto maciço

(Pb), sucedida por barita (Pb-Zn) e por formação ferrífera à magnetita, lembra o esquema

tradicional para depósitos proximais.

Entrelanto. analisando-se as principais caractensticas definidas por Large (1981) para

depósitos exalativos sedimentares, e as do Depósito de Canoas, verifica-se em comum as

segSrintes caracl eri sticas

- a camada mineralizada apresenta forma tabular. com espessura ntáxima de 6,5 m, e

dinlensão de 100 m, ou seja, um depósito de pequeno porte:

- mineralogia simples dos sulfetos: pirita, galena, esfalerita e em menor quantidade

calcopirita,

- a prata e obtida como sub-produto;

- a barita e "metachert" acompanham a mineralização;

- os sulfetos estratiformes são concordantes com a seqüência metassedimentar do

Proterozóico Médio (1,7 - 1,6 Ga).

- o jazimento apresenta as razões isotópicas de Pb e Sr pouco radiogênicas e mais

homogêneas para a mineralização.

Segundo Daitx ( 1992), o zoneamento moslrado pela jaz:da Canoas é muito semelhante

com aquele descrito na literatura mundial para depósitos exalativos, represenlando variaçöes nas
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porções distais do(s) foco(s) exalativo(s) (zona Ja barita+chef) para porções mais distais

próximas (minério piritoso e./ou silicoso).

Além disso, Daitx et al.(1992a) registraram a presença de um "envelope" de rochas

turmaliníferas ao redor dos corpos sulfetados das jaz-idas de Perau e Canoas, sugerindo que o

elemento boro estava presente em quantidades anômalas à época de deposição dos horizontes

mineralizados. A composição química das turmalinas investigadas - composições intermediárias

na série dravita a chorlita, ora mais ferrífera ora mais magnesianas - assemelha-se às quantidades

de turmalinas de outros depósitos mundiais de sulfeto do tipo exalativo, sendo mais uma

evidência favorável a esse modelo genético para as minera.lizações investigadas

Assir4 provavelmente, a mineralização teria se formado por descargas de metais de

soluções hidrotermais, durante a deposição dos sedìmenlos em sub-bacia, controlada por um

"trend" eslrutural NE-SW e com caracteristicas fisico-quimicas adequadas à precipitação dos

sulfetos associados a barita (Figura 40).
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Figura 40 - Modelo Hipotético de um depósilo de sulfelos sedimentar exalativo, segundo

Laree ( 1 981).
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?, INVENTÁruO DOS ÐADOS DA PESQUISA MINERAL

A determinação da viabilidade econômica de um empreendimento mineiro é estabelecida

fundamentalmente a partir da avaliação do depósito, ou seja, por meio do cálculo de suas

reservas, onde procura-se a melhor estimativa de teor e tonelagem dos blocos que compõem o

corpo de minério, bem como, a determinação do erro provável destas estimativas a um certo nível

de confiança. A relevância dessas estimativas depende da qualidade, quantidade e distribuição das

amostras e regularidade do corpo do minério.

Assim, todo o trabalho de avaliação de resewas, de um depósito mineral deve ler início

com a organização dos dados levantados na pesquisa mineral - inventário mineral

Os resuttados obtidos numa avaliação de jazida devem ser confiáveis, devido ao

investimento de grande magnitude necessário para implementação de uma mineração Desle

modo, a avaliação de reservas deve se¡ baseada em informações coerentes e de boa qualidade.

O inventário dos dados de pesquisa mineral foi realizado através da observação de alguns

parâmetros, segundo Handley et al. (1987) como :

- densidade de dados :verificar se a densidade de amostras é suficiente ou não para

garantir a continuidade da mineralização;

- exatidão da localização dos pontos de dados : certificar-se da posição da amostra e seu

efeito no cálculo de reservas. A localização de amostras no depósito reflete-se diretamente na

geometria do bloco de cubagem e conseqüentemente, nas reservas obtidas;

- técnicas de sondagem: verificar se o tipo de sondagem utilizado é adequado ou não para

uma amostrâgem confi ável,

- técnicas de amostragem: vêrificar como foi feita a amostragem, a preparação, e qual a

quantjd ade analisada,

- recuperação do testemunho na zona mineralizada. r'erificar como foi determinada a

porcentagem e com que freqüência.

- densidade, peso especifico ou fator tonelagem: e o dado cuja obtenção é mais dificil,

especialmente em material füável ou alterado, e de maior importância, pois o erro na sua

determinação reflete na mesma proporção nas reservas calculadas.

- qualidade das análises: verificar se os resultados são precisos ou imprecisos por

enviezamento ou pura aleatoriedade;

- recuperação da usina de beneficiamento: visa conhece¡ o fator de recuperação na planta

de beneficiamento, pois nem lodo metal dosado em amostras pode ser liberado por processos

técnica e economicamente viáveis,

Estes dados foram coletados em relatórios internos e arquivos dos escritórios na Plumbum

S.A. em Panelas de Brejaúvas (Adrianópolis - PR), bem como através de anotaçôes e informações

yerbais com os funcionários da empresa ligadas diretamente as atividades de mineração

(geólogos, técnicos de geologia, engenheiro químico e engenheiro de minas).
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Além disso, foram realizados trabalhos de campo no Depósito de Canoas com a visita das

minas de Canoas I (em fase final de lawa) e Canoas 2 (em inicio), o que permitiu a obser','ação da

geologia do depósito e acompanlramento da lawa.

Nos laboratórios de Amostragem e Análise Química verificou-se as metodologias

empregadas na amostragem e análise química.

Finalmente, acompanhou-se os procedimenlos realizados na usina de beneficiamento

(obtenção dos concentrados de Pb e Zn) e na metalurgia (obten@o de Pb e Ag).

7,I. TRABALI.TOS DE PESQUSA E)GCUTADOS

A descoberta do Depósito de Canoas ocomeu no periodo de 1979-1981, durante o

detalhamento de áreas anômalas, detectadas por geoquimica de sedimenlos de corrente e solos, na

localidade de Canoas e região circunr'izinha.

Os trabalhos de pesquisa, que culminaram na descoberta do Depósito de Canoas,

constaram de levantamento topográfico, mâpeamento geológico, geoquímica de sedimento de

corrente e de solo, geofisica temestre, sondagens, abertura de trincheiras e abertura de galeria de

pesquisa no corpo mineral encontrado.

A seguir serão descritos rapidamente as metodologias e os resultados dos trabalhos que

foram utilizados direta ou indiretamente para a avaliação das reservas do depósito.

7, I, I LEV.ANTAMENTO TOPOCRAFICO

Na área foram abertas picadas de topogfafia na direção \-S, com espaçamento de 50 m,

totalizando aprorimadanrente 32.000 nl enl linhas. .4 panì; deslas picadas, leranlou-se a

topografia na escala l:5.000. Em áreas restritas ao corpo mineralizado foram realizados ainda

levantamenlos na escala 'l :t.000 que lisaram o detalhamento para o mapeamento geológico,

correta locação de furos de sondagem e a locação dos trabalhos posleriores.

7, I.2. MAPEAMENTO GEOLOGICO

O mapeamento geológico foi realizado em duas etapas principais. Na primeira, executou-

-se uma interpretação de fotografias aéreas, na escala I:25,00C. além da integração de mapas

geológicos regionais existenles. Na segunda etapa foram realizados os trabalhos de campo que

visaram delimitar com precisão, as unidades litológicas reconïecidas como as mais favoráveis

direta ou indiretamente à ocorrência de mineralizações na área. Para os trabalhos de campo

foram utilizadas as picadas abertas para topografa, caminhamentos ao longo das drenagens e

cortes de estrada. Ainda foram coletadas amoslras de rocha para descrição petrolögica.

Utilizando esta metodologia foram confecionados mapas geolóþcos na escala l:25.000 e I:5.000.
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7, I.3, GEOQUIMICA E GEOFIS¡CA TERRESTRE

Na área foram realizados estudos de geoquímica de sedimentos de corrente e de solo

(Foto 8)

Para a geoquimica de sedimentos de correnle foram coleladas amostras nos leitos dos

córregos que drenam a área. O espaçamento entre as amostras foi de 250 r4 em média, onde

foram coletadas em média 400 g de material peneirado (- l5 mesh), resuhando aproximadamente

5,5 amoslraVkm2, que foram analisadas para Pb, Zn e Cu pela Geolab (BH). Os resultados das

anâlises não revelaram valores verdadeiramente anômalos para Pb, Zn ou Cu (Prominer, l99la,b).

A amostragem para a geoquímica de solo cobriu praticamente toda a área, utilizando-se

uma malha de linhas transversais e eqüidistantes a aproximadamente 150 m. Coletou-se amostras

a cada 50 m sobre estas linhas dando uma densidade média de 129 amostras/km2. As amostras

foram coletadas no inicio do horizonte B, a aproximadamente 0,70 m de profundidade, O peso de

cada amostra foi em torno de 500 g e as amostras eram constituídas predominantemente de solo

argiloso vermelho escuro. Estas amostras foram analisadas pelo Geolab (BH) e pelo laboratório

da Plumbum S.4..

Através dos resultados destas análises foi possivel estabelecer:

- para o Zn um "background" de 47 ppnç limiar de 270 ppm e valores acima de 646 ppm

foram consjderados anomalias francas;

- para o Pb foi determinado o "background" de 3l ppn\ limiar de 23 I ppm e valores acima

de 633 ppm foram considerados anomalias francas;

- para o Cu não foram definidas anomalias que despertassem a atenção.

Assim, segundo Prominer (l99la,b), duas faixas anômalas podem ser definidas, uma com

padrão NE-S\\', nas proxìmidades do Córrego Sah'ado¡. e outra com padrão \\\'-SE, nas

proximidades do Córrego Casa Branca.

Os trabalhos de geofisica lerrestre foranr executados pela CPRlr4. atrar'és de contrato com

a Plumbum S.A..

O projeto foi dividido em duas áreas I e ll, com um total de 30 km líneares sobre I7 linhas

fopográficas. O método aplicado foi o da Polarização Induzida (lP) no domínio da fase, que mede

o ângulo de fase entre a voltagem medida no teneno e a corrente primária aplicada. Este método

baseia-se no principio de que toda onda quadrada, forma de corrente usada em IP, contém a onda

fundamental e todos os seus harmônicos ímpares ( 1,3,5), tendo cada um deles uma amplitude



Foto 8 - Malhas de linhas de uimica transversais ao vale do Ribeirão Canoas
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inversamente proporcional à sua ordem. Os resuhados foram apresentados sob o perñl

topográfico de cada linha e na forma de pseudo-seções, onde são representados os resultados

obtidos de resistividade aparente (Ohm nr), efeito Êeqtiência (%) e RPS ("Relative Phase Shiñ").

As anomalias encontradas, nestâ campanha de geofisica terestre, estão relâcionadas aos

niveis de quartzilo que ocorrem abaixo da mineralização.

A avaliação geofisica captou apenas informações abaixo de 150 m de profundidade,

considerando-se que até o momento não foi encontrada a mineralização abaixo de 70 m de

profundidade, os resultados geofisicos apenas conduzem a inferência da continuidade do pacote

de quartzitos (Prominer, l99l a,b).

7 r 4. ESCAVAÇÕES

A partir das anomalias detectadas pelos trabalhos de geoquímica, iniciou-se a abertura de

trincheiras e poços para um estudo mais detalhado. Assim, procurou-se expor da melhor maneira

possivel as rochas para a realização de uma amostragem de canal. Devido ao profundo nivel

intemperizado em alguns casos não se atingiu a rocha sã.

Foram abertas aproximadamente l5 trincheiras com exlensões variáveis de 25 a '135 m de

comprimento, estas foram amostradas e analisadas para Pb e Zn quando atravessaram a

mineralização. Através das análises, pode-se caracterizar valores anômalos para os teores de Pb e

Zn. Entretanto, a experiência tem mostrado que as trincheiras escavadas dentro do halo de

anomalia geoquímica em solos não são muito eficazes na deteção da mineralização propriamente

dita" visto que os tais halos podem, em conseqüência da topografia acidentada, estar deslocados

(Prominer, I 991 a,b).

Terrninada a fase inicial de escavações, procedeu-se a abertura de uma galeria de pesquisa

que possibilitasse o estudo direlo da mineralização no selor SW. Esta galeria permitiu a

caraclerização de estruturas, da geometria e da espessura do minério, bem como cr

estabelecimento de reores através de amostragem de canal ao longo da mesma, fragilidade das

rochas encaixanles, e falhas geológicas que possam existir.

Finalmente, a galeria de pesquisa permitiu a retirada de volumes suficientes de minério

para a caraclenzaçâo tecnológica e ensaios de beneficiamento (Prominer, l991a,b).

7,I.5. SONDAGEM

Os primeiros furos de sondagem na área do atual Depósito de Canoas datam de 1979 e

estão registrados em um cademo de controle que apresenta datas, locais e análises quimicas de

Pb, Zn e Ag das zonas consideradas mineralizadas. Estas sondagens, devido a uma malha muito

espaçada, alravessaram apenas porções marginais do depósito. Assim, estes resultados pouco

expressivos na época motivaram a paralização dos trabalhos de pesquisa por acreditar-se na
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inexistência de um depósito na área.

A partir de 1988, estes dados foram reestudados e incrementados. Os furos anteriores ao

29 (com exceção do 18 ao 25 que não eram na área) foram reamostrados e reanalisados. Em

seguida iniciou-se uma nova campanha de sondagem - segunda fase.

Verificou-se uma grande discrepância dos dados dos furos de sondagem anleriores a 1988

e os dados apresentados na segunda fase. Como da equipe alual do Departamento de Geologia

não resta ninguém que lenha participado da primeira fase de Ievantamentos da área de Canoas,

optou-se pela utilização dos dados obtidos na segunda etapa de trabalho.

Os furos 29 a 39 foram realizados pela empresa contratada GEOSOL. Os trabalhos de

sondagem do furo 40 em dia¡te foram executados com equipamento próprio da Plumbum S.A,.,

constando de:

- uma sonda marca )\4aquesonda, modelo Mach-700;

- uma sonda marca Boyles, modelo BBSI A com motor e caixa de marchas marca GM e

sislema de avanço hidráulico (Foto 9);

- uma sonda marca Longt'ear, modelo Tristl, com motor marca Agrale,

A maioria dos furos foram iniciados com diâmetro NX passando a BX ao atingir a rocha

sã, sendo utilizados barriletes do tipo duplo liwe.

Devido ao baixo grau de mergulho das camadas, os furos foram verticais (com exceção do

furo 5 que foi executado com inclinação de 75o para o rumo SW), sendo a profundidade média

57 ,2 m. O furo 28 foi o mais raso com 15 nr, enquanto que o furo 83 foi o mais profundo

atingindo 163,30 m. A maioria dos furos foram concluidos no pacote de quartzito superior,

acima do qual está o corpo mineralizado.

Canoas I apresenla em seu corpo um lotal de 44 furos de sondagem enquanto gue em

Canoas 2 na prinreira fase forma somente execulados os fi.¡ros 4 e 14. o restanle dos furos (-15)

foram realizados na segunda fase com sondas da própria Plumbum S.A. e com i¡ten'alos

anrostrados de 0.5 m.

No depósito de Canoas I a malha é aleatória, enquanlo que em Canoas 2. aproveitando-se

da experiência adquirida em Canoas I, oplou-se por uma malha losangular 50 x 50 m com

adensamento em determinados locais (25 x 25 m).

O total perfurado, considerando-se todos os furos foi aproximadamente 5. 148,84 m, com

3.652,58 m recuperados, o que corresponde a uma recuperação de 70 9'o. Esta baixa recuperação

deve-se ao alto grau de intemperismo nos niveis superiores e ao forte Êaturamento das rochas.

Entretanlo, nos trechos de rocha sã a recuperação chega a 95 o/o.
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Foto 9 - Campanha de sondagem (sonda Boyles), ao fundo boca da l\{ina de Canoas I 
I
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7,2, DESCRIÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM

Duranle os trabalhos de campo realizados no Depósito de Canoas, foram descritos 20

furos de sondagem da área da Mina de Canoas I que permitissem definir o corpo mineralizado e

apenas um furo de sondagem da Mina de Canoas 2 para verificar que este corpo tralava-se da

continuação de Canoas l. Para a descrição dos testemunhos dos fi:ros de sondagem utilizou-se

uma lupa binocular marca Zeiss, imã, lupa manual (10 x) e ácido clorídrico (10 %).

A descrição destes testemunhos selecionados permitiu a caractenzação litoestratigráfica

do Depósito de Canoas, bem como a definição da zona mineralizada através da observação de

seus sulfetos disseminados (galena, esfalerita e pirita) e da ganga associada (barita, "metachert",

calcita, dolomita, quartzo). A distribuição dos sulfetos e ganga ao longo do corpo é errática, ou

seja, alguns furos de sondagem apresentam em seus testemunhos predominância do Zn enquanto

que outros os teores são maiores para o Pb (Fotos 10, I l,l2 e l3).

Verificou-se também que a recuperação dos testemunhos na zona mineralizada é

freqüentemente 95 To, ou seja, uma boa recuperação e que as ¡ochas encaixantes apresentavam

uma boa resistência mecânica

7,3. TECNICAS DE AMOSTRAGEM DOS FUROS DE SONDAGEM

No Departamento de Geologia são descritos os furos de sondagem e confeccionados os

seus respeclivos logs pelo geólogo encarregado. Então. r'erifica-se quais são os inten'alos

macroscopicamenle interessantes para a amostragem, ou seja determina-se a zona mi¡eralizada

pela presença de sulfetos disseminados (galena, esfalerita e pirita).

Estes inten'alos são marcados nas caixas de testemunios e em seguida estes testemunhos

são serrados ao meio por uma serra diamantada pelo técnico responsável Metade retorna a caira

obedecendo sua seqriência original e é armazenado num arquiro de leslemunhos de sondagenr

(Foto l4). A outra metade, devidamente colocada em sacos pìásticos etiquetados, r'ai para o

Setor de .Amostragem e em seguida para a análise química no Laboratório de Análise Quimica,

ambos na Plumbum S.4..

No Setor de Amostragem, a amostra é britada em britador de mandíbula onde reduz-se

sua granulometna a 114 (3/8") (Foto l5), e então colocada para secar em uma estufa a

aproximadamente l80oC (Foto l6). Depois de seca a amostra é homogeneizada e enquarleada

(Enquarteador de Jones), onde obtém-se aproximadamente 500 g. dependendo do volume total

da amostra Metade da amostra é arquivada e a outra conlinua no processo.Depois disto, a

amostra vaì para a moagem a granulometria < 80 # em moinho de panela (Moinho Renard), é

peneirada e novamente rehomogeneizado (Foto l7). Aproximadamente I00 g são enviadas ao

Laboralório de Anälise Química .



Foto l0 - fuifibólio-quartzo-biotita-xisto com magnetita (rocha magnética) cortado por

intrusão de rocha escura afanitica (furo PSC-39

Foto ll - ita-xisto com
.t.

de até I cm FSC-



Foto l2 - Anfibolito de cor verde de textura fanerítica fina (furo FSC-39)

Foto l3 - I\,tuscovita-biotita-quartzo-xisto com ma-qnet¡ta - trecb furo FSC-40



Foto l4 - Arquivo de testemunhos de furos de sonda da Plumbum S.A.

Foto l5 - Britador de mandíbula do setor de amostragem da Plumbum S.A



Foto I ó - Estufa do setor de amostragem da Plumbum S.A

l7 - Moinho de Renard (setor de amostragem da Plumbum S.A
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7.4 TÉCNICAS DE ANÂLISE QUIMICA

Com as amostras devidamente identificadas enviadas do Setor de Amoslragem são

realizados ensaios para determinação de Pb, Zn e Ag no Laboralório de A¡alise Química (Figura

4t)
Para a análise dePb eZn pesa-se 1,0000 g de amostra. Então adiciona-se 50 ml de HNO3

(50 % V^/) e leva-se ao aquecimento em chapa elétrica até a dissolução total.Após este ataque,

esfriar e filtrar para balão volumétrico de 200 ml. Por espectrofotometria de absorção atômica

são analisados os elementos químicos Pb e Zn e obtidos resultados em 7o ou ppm.

Segundo Trescases (1984), a espectrometria de absorção atômica é baseada na absorção,

por átomos, da energia de uma radiação do elemento caracteristico. Esta técnica analitica usa a

propriedade do átomo de emissão espectral.

O fenômeno de emissão espectral é explicado pela estrutura dos átomos. Um átomo é

composto de um núcleo central e de elétrons perifericos distribuidos, segundo o modelo de Boh¡,

em diferentes camadas ou orbitais. Na ausência de excitação exlema, o átomo é dito no estado

neutro ou normal. Se um aporte de energia é fornecido a esse átomo neutro, os elétrons mudam

de órbitas afastando-se do núcleo: o átomo passa ao estado excitado. O estado excitado é

instâvel e os elétrons voltam a suas órbitas iniciais, restituindo o suplemento de energia absorvida.

Esta liberação de energia se dá sob a forma de radiação eletromagnética (linha espectral) de

freqüência proporcional à quantidade de energia absorvida./liberada. A raìa que corresponde à

transmissão eletrônica voltando ao nível mais baixo de energia (elétron neutro) é chamada de raia

de ressonância.

Basicamente, um aparelho de absorção atômica é composto de quatro partes principais.

.As radiaçôes de ressonância são produzidas em lâmpadas de catodo oco (fonte de emissão). O

feixe energético paralelo emitido atravessa a amostra solubilizada e nebulizada na chama de um

queimador alimentado por gases carburantes e comburentes (dispositivo de atomização). A
radiação de ressonância, parcialnrenle absonida, é isolada por um monocromador (prisma) , e

finalmente um dispositivo eletrônico recebe a radiação transrrutida e compara as intensidades

inicial e final. Depois de amplificado, o sinal elétrico é lido ou registrado graficamente (Trescases,

1984)

Para a Ag, utiliza-se o método "fire-assa¡", O processo de análise inicia-se com o peso de

25 g da amosrra em cadinho de argila. A esta amostra são adicionados os seguintes fundentes: 60

g de NaCO3; 60 g PbO; 25 g SiO2; 35 g borax; e 3 g de farinha de trigo. Esta mistura é
homogeneizada e levada à fusão a temperatura de 1050 oC por 45 minutos.

Após a fusão da amostra, vaza-se em coquilha de ferro para separar escória do botão de

Pb contendo Ag. O botão de Pb é copelado a temperatura de 850 - 900 oC, onde 95 % PbO é

absorvido pela copela e 5 o/o volal.iliza-se, ficando sobre a copela minúsculo botão de prata. O

botão de Ag é limpo e pesado.



9t

Para calcular o teor de Ag, é necessário uma correção em relação do teor de Ag contido

em 60 g de PbO. Poflanto, o cálculo de Ag é:

x t r --1!48-!489b 
()¡* 

rco

onde . o/o{gé a porcentagem de prata,
PAg é o peso de prata ;

PbO é o peso de óxido de chumbo;
P.A. é o peso atômico da prata.

(ss)

Amostr€ serrada

Br¡tagem €m
Brit.de Mândibr

Enquarteação e
)caOem na esfufâ

Moagem em Mo¡nho Renard
e Peneiramento

(< 800 #l

Homogene¡zação
dô smostra

Pesagem da amost.ô
{l,OOOO ol

Selor de Amostragem

Laboratório de Análise
Oufm¡ca

___ __J

ra4l -Flu de amost e análise química para Chumbo e Zinco
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Segundo a engenheira química responsável do laboratório, não são realizados

intercâmbios com outros laboratórios para verificar a exalidão das análises por considerar este

tipo de intercâmbio muito dificil. O laboratório também não realiza sistema de duplicatas para

verificar a reprodutividade dos resultados, entretanto com a implanlação pela empresa do Sistema

de Qualidade Total, esta prática será adolada nos próximos meses

7.5. DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DO MINERIO

A densidade (d) é um número que expressa a razão entre o peso da substância e o peso de

um volume igual de água a 4oC. Assim, a densidade é função de como os componentes desta

subslância estão ananjados entre si (Klein & Hurlbef Jr., 1985).

O rninério do Depósito de Canoas, através da observaçâo dos furos de sondagem e da

galeria de pesquisa, apresenta-se compacto, não poroso, sem cavídades, ou seja, é um minério

homogêneo.

Por estas caracleristicas, a densidade do minério do Depósito de Canoas pode ser

facilmente delerminada e é considerada constante para lodo o depósito.

A determinação da densidade do minério é feita através de um ensaio simples.

Inicialmente, pesa-se o bloco de minério no ar (Wa), depois introduz-se o bloco de minério num

recipiente com água e pesa-se novamente (Ww), nestas condições o peso é menor porque

transborda água por uma força equivalente ao peso de água substituído Então, Wa - Ww: peso

perdido aparente da água ou peso de um volume igual de água. AssiÍì, d : Wa / (Wa - Ww)

(s6)

O mjnério do Depósito de Canoas apresenta densidade 3.15 t/nl3

A determinação da densidade do minério no Depósito de Canoas é realizado

esporadicamente. entretanto conr a implantação do Sistema de Qualidade Tolal na Plumbum S.A .

o engenheiro de minas responsável prelende fazer este tipo de caraclerização mensalmente

7 ó CARACTERTZAÇÃO TECNOLÓGICA DO MINERIO

Através de uma precisa caracterização lecnológica do minério é possivel obter-se

subsidios e orienlações para os procedimentos a serem adotados na concentração mineral. Para

caraclenzação do minério de Canoas foram coletadas amostras de canaletas nas paredes da galeria

de pesquisa realizada no depósito mineral. Estas amostras, devidamente preparadas, foranl

submetidas aos processos normais de caracterização tecnológica análises químicas. análises

granulométricas; análises químicas das frações granulométricas; análises mineralógicas,

determinação do grau e malhas de liberação dos minerais úteis.
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Estas determinações, segundo Leite (1990), permitiram concluir q re :

- o minério analisado apresentou 10,5oÂ5,6o/oPb+Zn e ó0 g/t de prata;

- o minério é essencialmente constituído por barita e ganga leve (anfìbólio, talco, clorita,

mica,calcita,dolomitaequartzo).Omineral dechumboéagalenaedezincoéaesfalerita;

- o grau de liberação da ordem de 90 %o para a galena e esfalerila é obtido no material

acumulado abaixo de 65 malhas Tyler (0,210 ntm),

- não foi detectado nenhum mineral típico de prata No entanto, verifica-se que a

tendência geral da prata é acompanhar preferencialmente o chumbo.

Esta caracterização tecnológica foi re.alizada pela Paulo Abib Engenharia S/4.

7 T.ENSAIOS DE BENEFICIAMENTO

A partir das informações obtidas pela caract enzação tecnólogica do minério, verificou-se

que o processo mais indicado para a separação dos minerais de chumbo e zinco entre si e dos

minerais de ganga é a flotação diferencial e seletiva (Leite, 19901. que consiste em

- cominuição até a liberação mineral necessária,

- separação por flotação diferencial, baseada nas diferentes propriedades hidrofobicas e

hidrofilicas minerais criadas e/ou realçadas por reagentes de ação seletiva, que possibilitam a

aderência do mineral a separar em uma corrente ascendente de bolhas da polpa que segue o fluxo

da corrente em direção horizontal (Foto l8);

- separação sólido/líquido dos concentrados obtidos(Foto l9);

- deposição de rejeitos em bacia de decantação (Foto 20 t

.Assinl. a planta de ccrncentração utilizando o processo c: flotação seletiva apresenta dois

circuitos ern série. um para concentração do Pb e outro para o Zr

7 8 PROCESSO DE LA\/RA DO NÍINERIO

Os corpos mineralizados de Canoas I e Canoas 2 foram delimitados atrar'és dos furos de

sondagem, poços e trincheiras determinou-se o plano de lavra.

Como se tratavam de corpos quase horizontais com eiro principal de direção N ó0o E

com mergulho preferencial da camada para N (variável de I o ate 2l o) e teores bairos de Pb e Zn,

optou-se pelo método de lavra subterrânea por câmaras e pilares inclinados. Somente foi extraida

a zona mineralizada, pois qualquer retirada de estéril inviabilizana a larra economicamente.

As galerias tiveram avanços (1,5 m) deixando no teto a camada estéril enquanto que a

camada mineralizada que por ventura existir no piso será abatida na fase final da mina, ou seja,

NSl llu f 0 uL Gl(x)lt'[lclA:ì tl sì i'

BlFll loTt-'cÀ



Foto l8 - Processo de flotação seletiva com dois circuitos em série (à direita ' Zn; à

da - Pb)

Foto l9 - Concentrado de Pb obtido do beneficiamento do minério de Canoas
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Foto 20 -Bacia de decantação Ao fundo obsen'a-se uma área recuperada com o plantio de

granuneas
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após os desmontes a fim de que o piso também fique em camada estéril.

Foram deixados pilares de suslentação cujas dimensões e espaçamento em ñrnção da

resistência das rochas encaixantes. A recuperação da lawa foi de 85 % (Folos 2l e22).

A lavra propriamente dita inicia-se com a furação da frente de desmonte para colocação

dos explosivos, exptosão, tempo de ventilação para renovação do ar no interior da mina (grande

quantidade de gases nocivos devido aos explosivos), remoção de pedras ñaturadas que não

cairam com a explosão, retirada do minério com pá carregadeira, e finalmente transpone por

caminhão a usina de concentração em Panelas de Brejaúvas.

A Mina de Canoas 2 está atualmente em law4 enquanto que a Mina de Canoas I já foi

inteiramente lawada.

Segundo o engenheiro de minas responsável, na lavra em Canoas l, não foram executados

ensaios geomecânicos, o desenvolvimento de galerias foi realizado com base em pesquisa

bibliográfica (casos semelhantes) e experiência profissional. Já em Canoas 2, prelende-se utilizar

a experiência adquirida em Canoas I e ainda realiza¡ ensaios geomecânicos.

7.9, ANAL]SE DOS DADOS INVENTARIADOS

A partir da revisão das características geológicas regionais, da observação da geologia

local, e do levantamento do inventário de dados da pesquisa mineral do Depósito de Canoas, foi

possível estabelecer um modelo conceitual do depósito, ou seja, caracterizar sua configuração

geométrica, o padrão de distribuição dos teores de Pb e Zn, a espessura da camada mineralizada,

bem como a possivel gênese para a mineralização.

Alénl disso, r,erificou-se a nrelodologia e esatidào na obtenção dos dados, como.

densidade de informações. localizaçào dos furos de sondagem; amostragem; análise química:

densidade do minério; e recuperação no beneficiamento

Resumidamente, pode-se citar como princípais dados levantados sobre o Depósito de

Canoas:

(l) a mineralização é representada por um corpo lenticular alongado na direção NE-SW,

com dimensões aproximadas de I km (extensão mínima) x 150 m (la¡gura) e 6,75 m de espessura

máxima;

(2) as principais litologias presentes no depósito são da base para o topo: quartzito

inferior; anfibólio-quartzo-xisto; quartzito superior; rochas cálcio-silicáticas; muscovita-quartzo-

biotita-xisto; anfibolitos; e diques de rochas básicas;

(3) a mineralização é estratiforme e ocorre na forma de disseminações de sulfetos (galena,

esfalerita) nas rochas cálcio-silicáticas (Formação Perau). A ganga associada é melachert, barita,

quartzo, calcita e dolomita;



Foto 2l - Vista geral da boca da Miry i9!3!9gl?

Foto 22 - pilares de sustenteção deixados no interior da lr{ina de canoas I pelo método dE

subterrânea por câmaras e Pilares
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(4) o minério apresenta teor médio de 6o/oPb+Zn e ó0 g't Ag;

(5) possivelmente este depósito é do tipo sedimentar eralativo;

(ó) os ñrros de sondagem apresentaram exatidão na sua localização graças ao

levantamento topográfico execulado à escala L5000 e em áre¿ restritas ao corpo mineralizado à

escala L 1000;

(7) a recuperação dos testemunhos dos furos de scndagem na zona mineralizada é

fteqüentemente 95 7o;

(8) a densidade do minério é facilmente determinado pois este não é friável (d = 3,15

t/m3);

(9) a técnica de sondagem é rotaliva a diamante realizada com equipamento próprio da

Plumbum por técnicos especializados;

( l0) a técnica de amostragem dos lestemunhos é exe¡,.:lada seguindo uma metodologia

precisa;

(ll) análise química: metodologia é seguida conetameiìte, entretanto, a sua qualidade é
discutível, visto que não são realizados procedimentos p:ra verificação de sua exatidão
(intercâmbios com outros laboratórios) e reprodutividade (sis:ema de duplicatas); entretanto, o

controle realizado através da análise quimica do material beneficiado comprova a validade das

análise químicas realizadas,

(12) recuperação na usina de beneficiamento é boa, Pb - 80 % e Zn - 75 o/o;

(13) a densidade dos dados é suficiente para garantir a continuidade da mineralização, ou

seja, as malhas de sondagem em Canoas I e 2 possibilitam uma 5oa definição dos limites do corpo

mineralizado. Assim, este adensamento de dados é suficienle para a avaliação de reservas dos

depósitos.
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8, ANAI-ISE DOS DADOS DA ÀIINA DE CANOAS 2

Com base no inventário dos dados da pesquisa feito no Depósito de Canoas verifica-se

que Canoas 2 apresenta em seu corpo um lotal de 47 furos de sondagem rotativa a diamante,

orientados na direção NE-SW confonne o mapa de localização dos furos de sondagem

(Figura 42). Estes 47 furos de sondagem foram descritos macroscopicamenle e os intervalos

considerados potenciais foram analisados químicamente, totalizå¡do 404 amostras analisadas para

chumbo, zinco e prata. (Anexo I )

S,I, DEFINIÇÃO DA AREA DE INTERESSE

Dos 47 furos de sondagem citados acima, 8 furos (fsc- 77, 83, 85, 93, 94, 95, 96, 9'7)

estão fora dos limites do depósito e correspondem ao início de nova fase de pesquisa para

verificação da continuidade da mineralização. Os fi.¡ros fsc-4, 14, ó6, 68, 72, 82 foram

considerados estéreisjá na descrição macroscópica dos leslemunhos; ó furos (fsc-49, 55, ó7, 70,

87, 9l ) analisados quimicamente apresenlaram-se estéreis (Pb+Zn < 5%). Assim, somente 27

furos foram considerados positivos (fsc- 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60,61,62,63, 64,65,73,75,
76, 78, 79,80, 81, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 98), ou seja, as análises químicas dos trechos

mineralizados apresenlararn teor Pb+Zn >= 5o/o (Figxa 42).

A execução destas sondagens permitiu determinar o comportamento do corpo

mineralizado. Entretanlo, para fins de avaliação de resen,as toma-se necessário delimitar uma

área de interresse, dentro da qual se possa fazer as estimativas necessárias com segurança,

principalmente quanto à continuidade da mineralização (Yamamoto, I 991 ).

A área de interesse foi delimitada pela fronteira entre os furos positiros e negarivos

Assim. a análise dos dados e avaliação de reservas será realizada com base nos 27 furos de

sondaqem positivos. citados acinla

Os leores medios de chumbo, zinco e prata ponderados pela espessura dos furos

eliminados indicam o baixo conteúdo metálico bem como os limites da zona mineralizada (Tabela

r)

Tabela I - Teores médios dos furos fora da área de interesse

FI-IROS TEORES MEDIOS
pb(%) I ZnC/o\ lpb+Zn(o/o)

49
55
61
70
87
9l

I,40
I,5 r

2,O3

1,94
1,64

0.07

2,62
1,55
I,43
)<1
I ,47
0.04

4,02
3,06
3,46
4,46
3,l l
0.1 I
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Figura 42 - Mapa de localização dos ñ¡ros de sondagem da Mina de Canoas 2 e

definição da área de interesse.
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r.2. coMposlÇÃo ¡r evosrRAs DE FURos DE SoNDAcEM

Na composição de amostras de furos de sondagem utilizou-se a composição por litologia .

Como o depósito de Canoas é do tipo estratiforme e a sua lawa realizada pelo método de

câmaras e pilares, ou seja, só é lavrada a zona mineralizada procedeu-se a cornposição de

amostras de furos de sondagem através do tipo lilológico com a composição das amostras do furo

somente na zona mineralizada (Pb+Zn >= 5o/o). Além disso, os resultados obtidos por esta

composição foram utilizados para os cálculos envolvidos nos métodos clássicos, com a finalidade

de redução de dados e principalmente porque os métodos clássicos necessilam de fatores médios

para cálculos de áreas e teores.

Os 27 furos de sondagem, considerados potenciais, apresentam regularidade na

amostragen\ ou seja, intewalos amostrados de 0,5 em 0,5 m. As únicas exceções encontradas

foram nos furos ßc- 56, 80, 88 e 89 que apresentaram alguns intervalos de amostragem de 0,3.

0,4 e 0,6 m.

Esta composição é obtida pela ponderação do teor pela espessura (equação 2) e pretende

diminuir um erro de extensão ou de estimativa.

Para ilustração deste procedimento reproduz-se na Figura 43 o furo fsc-76, com os

respectivos teores obtidos na sondagem e, ao lado, os cálculos envolvidos, além do teor médio

composto. A Tabela 2 apresenta todos os teores compostos de chumbo, zinco expresso em

porcentagem e prata em g/ton.

FT]RO FSC-7ó
(m) (m) Pb (%)

0 {3.5{r _I 2.43 I
J¡.IXI I II 3.40 I
{¡.s0 -l- . I

rs.oo { sos ---) 
|

4s,so -L '.6? I

*.oo I n.* I

q70-bi(Jl-mt¡ri(or il¡ì ¡islt)

qzo-blot-ânf-epidoto ísto

7T)\A III\I]R{LIZ-^DÅ

c¡lçios|licith¡

qùÂrtrlto

4,49 ./o

32.00

43.50

,16.0O

60.20

ó1,,10

a43 -Ex

T¡Ìc = 0.S (2.ttl+3.8G+5.6$?,67+¡,S0) ,2.5

Tmc * 4.t9 '/o

tico de cálculo de de furo de
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Tabela 2 - Teores médios compostos para leor de corte Pb+Zn >= 5Yo

FUROS TEORES
MÉDIOS

Pb(%\ Zn(o/o\ As(PÍon)
5l
53
54
56
57
58
59
60
6l
62
63
64
65
73
7-5

76
78
79
80
8l
84
8ó
88
E9

90
92
9tì

7,45
5. I8
3,02
3,21
3,31
2,86
3,34
4,03
2,46
2,8 I

3,83
3.40
3.07
3,43
3,51
4.89
2,61
4,51
0,85
3. l9
? 1?

3.93

-5, l0
2.59
3.82
4.81

l-6'7

ó,39
sso
3,24
2,65
4,66
3,16
2,7 t
4,28

2,90
4,36
? 75

? 7?

3,75
4.59
4,20
2,44
2.70
5,43
3,27
3,34
4.61
5 8i
4.66
2.t4
4.39
6.47

26,30
50,50
54,45
47,44
73,00
54,l5
42,14
64,87
49,15
36,43
44,33
40,50
53,60
78,00
{5 v)
66-92
3 7,87
58.00
46,00
42,56
27,50
6t,38
13,00
53.83
43,68
47 -00
53.00

8. 3 .r.'^ ALI SE EXPLORA TORI.A,

A análise exploralóna foi aplicada ao conjunto de dados originais, ou seja. não compostos.

referentes aos 27 furos de sondagem pertencentes a ârea de interesse da Mina de Canoas 2 .

A representação através do ramo e folhas para os elementos Pb, Zn e Ag é apresentado

nas Tabelas 3, 4 e 5, respectivamente.

A análise do ramo e folhas indica que para.

Chumbo
- um valor destacado (14,0);
- outros valores destacados são 9,2 e l0,l;
- os valores estão concentrados entre 0 e 7;
- um valor lipico para esse conjunlo de dados poderia ser 2, ou seja,2o/o;
-exisle uma ssimetria em direção a valores grandes.



Zinco
- valores concenlrados entre 0 e5,
- valor mais ou menos típico para esse conjunto de dados poderia ser 2, isto é,2Yo;
- leve assimetria em direção a valores grandes,
Prata
- valor típico é aproximadamente 4, isto é, 40 ppm;
- distribuição simétrica, com desfaque para os valores baixos 8 e 9.

Tabela 3 - Representrtação de ramo e folhas para o elenrenfo Pb da Mina de Canoas 2 emVo.
3445555ó677888
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I I I I12223444445666't77 788888E99
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Tabela 4 - Representação de ramo e folhas para o elemento Zn da Mina de Canoas 2. em o/o
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Tabela 5 - Representação de ramo e folhas para o elemento Ag da Mina de Canoas 2 em ppm.

t344477
022367f|
55
0149

E9
000 I I I I 233 3344-q667't 7 7
0t44455567999
lll t1122344 56679
0 I 2333 4 5 5 5 55 666 6667 7 8 8 999
0t3333455_56677889
023 4 4 5 5 5 5 6 7 8 9 9 9 9 9
t2223334577E9
t223345E99
01244456679

0
I
)
3

4
5

6
7
I
9



lil

Os desenhos esquemáticos para Pb, Zn e Ag desle conjunto de dados são apresentados

nas Figuras 44, 45 e 46 e parâmetros estatísticos calculados na Tabela ó. Esses dados serão

discutidos em conjunto com a análise estatística dos dados.

Tabela 6 - Parâmetros estatislicos de Pb, Zn e Ag para a âçea de interesse da Mina de
Canoas 2.

Parâmetros Estatisticos Chumbo Zncn Prata

Valor mínimo 037 0.044 8,00

l9 quartil 1.878 1.t55 29.50
2! ouartil - media¡a 3.030 3.280 48-00

3v quartil 4.497 4.955 ó9.00
Valor má:rimo 14.020 9.910 99.00
Media 3.43 _7.62 49 68

8,4, ANALISE ESTATIST¡CA DOS DADOS ORIGNAIS E COMPOSTOS

A fim de conhecer as distribuições dos teores de chumbo, zinco e prata, bem como suas

características estatisticas, procedeu-se à análise estatística dos dados originais e compostos.

Além disso, analisou-se o tipo de comportamento produzido após a composição por litologia no

conjunto de dados.

8.4 I CHLIN,ÍBO

Os parâmetros eslatisticos para o conjunlo de dados ori_øinais calculados para os teores de

chumbo e seus logaiítmos encontram-se na Tabela 7, a distribuiçâo de freqüências dos teores na

Tabela 8

Tabela 7 - Parântetros estatisticos da
distribuição de chumbo no conjunto de dados
originais.

Tabela 8 - Distribuição de freqüências dos
teores de chumbo nos dados originais.

Parâmetros Estatísticos Normal l¡gnormal
Mcdia 3.44 r.38
Vanância 4.60 0.23
Dcsvio Padrão 2^14 0.48
Assrmetria 0.0 t -0"001

Curtosc 0.04 002
Coeficiente de variação 0.62 0.35
Númcro dc amostras 145 145

Classes F Num F Porc F.Acu
0.00 - I 50 24 l6 55 16.55
L50 - 3.00 48 33. l0 49.66
3.00 - 4 50 36 24,83 7 4.4f1
4.50 - 6 0(, 14.48 88.97
6,00 - 7.50 t0 6.90 95 86
750 - I00 J 207 97.93
9.00 - 10.50 2 1.38 99-3 r

t0.50 - 12 00 0 0,00 99.31
't2 00 - 13 50 0 0.00 99.31
t3,50 - t5 00 0.69 r00.00
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As representações gráficas das distribuições de Êeqtiências obtidas encontram-se na Figura

44

Pb

ilflfi:.r : l-", d

e

Figura 44 - Histogramas das distribuições de freqüências dos teores de chumbo (a) e seus

logaritmos (b) do conjunto de dados originais; cun'as acumulativas em escala de probabilidade

arilmética da distribuição de teores de chumbo (c) e seus logarítmos (d) para o conjunro de dados

iginais. O desenho esquemálico do Pb é representado em (e) (Pontos cheios - pontos soltos;
pontos vazios - pontos exlemos; X - média; lQ traço horizontal - lQ quartil; 2Q traço horizontal -

?0 mediana);3Q traço horizontal - 3Q
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Analisando-se os parâmetros esfatisticos e a distribuição de freqüências dos teores de

chumbo para o conjunto de dados originais, verifica-se que est'r tende a lognormal, com média

igual a3,44 e variância 4,60. O coeficiente de variação (0,ó2) indica alta dispersão dos valores. A
caracterização desta distribuição como assimétrica baseou-se principalmente, na forma da curva

do histograma (Figura 44a), bem como na transformação logarítmica dos teores de chumbo que a

tornou simétrica A análise do Desenho Esquemático (DE) do Pb indica que exislem pontos soltos

e extemos, que assim como no ramo e folhas, tornam a distribuição assimétrica para valores altos.

Os parâmetros estatísticos para os teores de chumbo compostos por litologia estão

apresenlados na Tabela 9; a distribuição de freqüências para os leores compostos na Tabela l0; o
histograma na Figura 45; e a curva acumulativa na Figura 46.

Comparando-se os resultados da Tabela 7 com os da Tabela 9, verifica-se que a

composição das amostras por litologia introduziu uma normalização dos dados, através da

diminuição da variância e coeficienle de variação, com praticamente a mesma média.

Tabela 9 - Parâmetros estatisticos da
distribuição de chumbo no conjunto de dados
compostos.

Parâmetros Estatísticos Normal L¿gnormal
Media 3.57 I,48
Variância r.57 0.0E
Desvio Padrào 1.25 028
Assimetria 0.03 -0.02
Curtose 0. l8 0_ l7
Cocficicnte dL i ariaçâo 0-35 0. l9
Número dc a¡rostras 27 27

Tabela l0 - Distribuição de freqüências dos
teores de chumbo para os dados compostos.

Classes F.Num F.Porc F Acu
0.00 - 1.50 I 3.70 3.70
r50-300 6 22 22 25.93
3.00 - 4.50 t4 5 1.85 77 -78
4.50 - 6 00 5 l8.s 96.30
6.00 - 7.50 I 3.70 100.00
7.50 - 9.00 0 0.00 100 00
900 - ì0 50 0 0.00 r00.00
t0.50 - 12.00 0 0.00 t00.00
t200-1350 0 0.00 100.00
1350-1500 0 0.00 t00.00

Os parâmetros estatísticos da Tabela 9 indicam uma distribuição simétrica com média:3,57

e vanância: 1.57. O coeficienle de variaçâo é 0,35, mostrando unra pequena dispersâo dos

valores.

Comparando-sè os histogramas da Figura 44a e 45a. verifica-se que a composição de

amostras produziu uma distribuição mais simétrica, bem como a curva acumulativa dos teo¡es de

chumbo compostos (Figura 45b) definiram uma reta mais precisa que a Figura 44c.

A composição dos dados por litologia não causa grandes modificações nas distribuições de

freqüências de dados, indicando que esses dados são confiá\'eis para fins de avaliação de reservas.

Segundo Yamamoto (1991), se a composição de amostras tivesse produzido uma suavização

grande, as reservas avaljadas com base nestes dados não seriam confiáveis.
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Figura 45 - Histograma das distribuições de fieqùências dos leores de chumbo (a) e curva

acumulativa em escala de probabilidade arilmética da distribuição de teores de chumbo ambos

a o coniunto de dados (b

8.4 2 ZINCO

Repetindo-se o mesmo procedimento para os teores de zinco originais, obteve-se os

parâmelros estatísticos listados na Tabela I l; a distribuição de fieqüência dos leores de zinco na

Tabela l2; os hislograma e as cunas acumulativas na Figura .16.

Tabela ll - Parâmetros eslatísticos da Tabela ll - Distribuição de freqüências dos
distribuição de zinco no conjunto de dados leores de zìncop3¡q ¡x dados

als

Parânì€tros Estatisticos Nomral Lognormal
Média 362 1.4 |

Vana¡cia 4.80 0.25
Desvio Padrâo 2.21 0.50
Assimetria 0.005 -0.002

Curtose 0.02 0.02
Cocficientc dc variação 0,6t 0,36
Número dc amostras 145 145

zrnco Dara os

Classes F.-Num F Porc F.Acu
0.00 - 1.00 l4 9.66 9.66
I.00 - 2.00 26 t7.93 27.59

3.002.00 77 8.ó2 46.2t
4.003.00 23 5.8ó 62.07
5.00400 l9 3.t0 7 5.17
6005.00 l6 .03 E6.21
700600 7 4.E3 9l .03

7.00 - E 00 7 4-83 95,E6
8 00 - 9.00 2 38 97.40

t0 009.00 4 2.76 t00.00
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Figura 46 - Histogramas das distribuições de freqüências dos teores de zinco (a) e seus

logaritmos (b) do conjunto de dados originais; curvas acumulativas em escala de probabilidade

aritmética da distribuição de teores de zinco (c) e seus logaritmos (d) para o conjunto de dados

originars. O desenho esquemático do Zn è representado em (e) (Pontos cheios - pontos soltos;

pontos vazios - ponlos extemos, X - média; l0 traço horizonl¿1 - 1Q quartil; 2Q traço horizonlal -

m.00

ì'
I

o ìmax

!- ¡'¡ m'";

mediana):3Q traço horizontal - 3Q quartil)
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Do mesmo modo que o chumbo, o zinco apresenta caraclerísticas de distribuição de

freqúência aproximadamente lognormal. Sua média é 3,ó2, variância 4,89 e coeficiente de

variação igual a 0,61. O histograma da distribuição de freqLiências dos teores de zinco apresenta

assimetria positiv4 enquanto que sua curva acumulativa em escala logarítmica aproxima-se de

uma reta, .e o DE do Zn apresenta comportamento levemente assimétrico, para valores altos

indicados pelos pontos exlernos e um ponto solto.

Os parâmetros estatísticos para os teores de zinco compostos por litologia estão listados

na Tabela I 3; a distribuição de freqüências para os teores composlos na Tabela 14, e o histograma

e curva acumulaliva apresentados na Figura 47.

Verifica-se que a média foi ligeiramente allerada de 3,62 para 4,O2 (ll%), enquanto que a

variância caiu de 4,89 para 1,41, devido a suavização introduzida pela composição de amostras

por litologia. Como a média composta é cerca de l17o maior que a média dos dados originais, mas

com variância bem menor, a composição foi considerada salisfatória para fins do presente estudo.

Tabela l3 - Parâmetros estatísticos da

distribuição de zinco no conjunto de dados

compostos.

Parâmetros Estâtistims

Media
Variância
Desvio Padrão

Assimetna
Cu rtose

Cot ficientc dc \ anaÇão

Núme¡o de amost¡as

Normal
4.02
l.4l

Lognormal

t.l9

Tabela l4- Distribuição de freqüências dos

teores de zinco para os dados compostos.

0-02
0.08

Repetindo o prcessamento para os leores de prata dos dados originais, obteve-se os

parâmetros estatisticos listados na Tabela l5; as distribuições de freqüências dos leores de prata

na Tabela ló, e suas representações gráficas no hislograma da Figura 45 e curva acumulativa da

Figura 46.

Verifica-se que a distribuição dos teores de prata é normal com média = 49,68, variância=

ó30,88 e coeficiente de variação = 0,50. O hislograma da distribuição de freqüências dos teores

58

8,4.3. PRATA

0.06

0.29

0.23

z7

0.002
0.07

Classes

0.00

0.t5

r.00 - 2.00

27

2.00 - 3.00

t.00

3.00 - 4.00
4.00 - 5.00

F.Num,

5.00 - 6.00

6.00 - 7 00

0

?00

0

800 - 900

F. Porc

6

900 - ì0 0t)

I

8.00

0.00

8

0.00
)) ))

3

F.Acu

2

29.63
29 63

000

0
0

0.00

lt

22.72

0

7.14
lt

5l.Es

0.00

I 1.48

0.00

92.s9

0.00

100-00

100.00
t00.00
t00 00
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de prata tem forma característica de sino achatado, enquânto que sua curva acumulativa em escala

de probabilidade aritmética aproxima-se de uma reta, que seria a representação de uma

distribuição normal e seu DE apresenta comporlamento simétrico sem a presença de pontos

extemos ou soltos.

Figura 47 - Hisrograma das distribuições de freqüências dos teores de zinco (a) e cuna

acumulativa em escala de probabilidade aritmética da distribuição de leores de zinco ambos para o

Tabela l5 - Parânretros estalislicos da

distribuição de prata no conjunto de dados
originais.

de dados compostos (b)

Pa¡âmctros Eslatisticos
lvledia
Variância
Desno Padrâo

Assimctna
Curtose
Ccpficiente de variacão

Nümero de amostras

Normal

49.61ì

630.88

25.12

L,oqnonnal

Tabela 16 - Distribuição de freqt-rências dos
teores de prata para os dados originais

0.00
0 0l

3.7'l

0.51

0.38
0,32

t45

-o o05

0.02

0.00

Classes

0.t6

10.00 - 2000
20 00 - 30.00

145

ì0 00

30.00 - 40.00
40.00
50.00 - ó0.00

F Nunr

60.00
70 00 - 80.00

2

50.00

1¡

80.00 - 90.00

F Porc

ì3

90.00 - 100.00

70.00

ló

l-38

25

1.,1.48

l7

8.97

F.Acu

l7

03

1.38

t3

t7.24

t5.8ó

IO

tt.72

24.83

il

I t.72

35.86

E.97

53.10

690

64.83

7.59

76 -5-5

85.52
92.41

100.00



Figura 48 - Histograma das drstribuições de freqüências dos leores de prata (a). cuna

acumulativa em escala de probabilidade arirmética da distribuição de teores de prata (b)para o

conjunto de dados originais. O desenho esquemático da Ag é representado em (c) (Ponlos cheios -

pontos sollos; pontos vazios - ponlos exlernos. X - média, l0 traço horizontat - l0 quartil; 2!
horizontal - 20 quartil(mediana);3Q traço horizontal - ¡Q quartil)

¡e þp.)
I

¡rTtâx*c
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Os parâmetros estatísticos para os leores de prata compostos por litologia são

apresentados na Tabela l7; as distribuições de freqüências para os teores compostos e seus

logarítmos nas Tabelas l8; o histograma e a curva acumulativa na Figura 49.

Tabela l7 - Pa¡âmelros estatísticos da Tabela l8 - Distribuição de freqüências dos

distribuição de prata no conjunto de dados teores de prata para os dados compostos.

Parâmctros Eståti sticos

Media
Variância
Dcsvio Padräo
Assimetria
Cu rtose

Coeficrcntc dc variacão
Número de amostras

Normal
4t 74

r 88.4E
13.73

l-ognormal

-0.02
0.12

3,E6

0.28

0.12
0-34

27

-0.06

0.00 - 10.00

Classcs

0.24

10.00 - 20,00

0.09

20.00 - 30,00

27

30 00 - 40.00
40.00 - 50.00

F.Num.

50,00 - 60.00
60 00 - 70.00

0

70 00 - t0.00
80 00 - 90.00

I

F Porc

90 00 - 100.00

2

2

0.00

9

3.70

8

7 -41

F.Acu

3

7,41

Figura 49 - Histograma das distribuições de freqùências dos leores de prata (a) e cuna

acumulativa em escala de probabilidade arilmética da distribuição de teores de prata ambos para o

2

33.33

0,00

0

29 63

3.70

0

I l-l I

il.ll

18.52

7 4l

iunto de dados compostos (b)

5 1.85

0.00

8 t 48

0,00

92.59
100.00
t00.00
100 0(r
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Verifica-se que o comportamento desta distribuição segue o padrão da distribuição

normal, ou seja, a distribuição de freqtiências tem forma característica de sino e curva acumulativa

em escala de probabilidade a¡itmética aproxima-se de uma teta

Comparando-se os resultados obtidos com os teores de prata originais, nota-se que a

composição dos dados acentuou as caracteristicas já observadas nos teores originais de prata,

através da melhor definição da curva da distribuição de freqüências (forma de sino) e da cun'a

acumulativa (reta), resultado da diminuição da variância (de ó30,88 para 188,48) e coeficiente de

variação (de 0,51 para 0,28).

8 5. TESTES DE ADERÊNCIA

Os testes de distribuição foram aplicados às distribuições de freqüência do conjunto de

dados originais referentes a 27 furos de sondagem pertencentes a área de inleresse da Mina de

Canoas 2 .

As distribuições de freqüências do Pb, Zn e Ag foram aproximadas pela Rela de Henry. O

Pb e Zn apresentam comportamento levemente assimétrico, aproximando-se de distribuições

lognormais, entretanto, não típicas. Já a Ag apresenta distribuição de freqüência simétrìca,

tendendo a normal.

Aplicou-se os testes K-S e 12 ao conjunto de dados a fim de verificar as hipóteses já

levantadas.

A Tabela 19 apresenta os resultados resumidos obtidos para o les1e K-S, para nível de

significância de o = 0,01, enquanto que a Tabela 20 apresenta os resultados obtidos para o teste

12 para nível de significância l% e u : 6.

Tabela l9 - K-S estatístico e K-S crítico para os dados da Mjna de Ca¡oas 2

ELEMENTOS
CHUMBO

Tabela 20 - Resultados obridos para o teste 12 para os dados da Mina de Canoas 2 a nivel

de sisnificância l%o e v: 6.

ZINCO
PRATA

K.S ESTATISTICO

ELEMENTOS

0.il5

CHUMBO

0.01ìtì

ZINCO

0 064

PRATA

K.S CRITICO
0. l4
0 t4

12
r 6.81

0. l4

t6-t I
16.8 I

12 o.g5
l0 08

16.3E

22,04
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Através dos resultados do teste K-S, verifica-se que os valores dos K-S estatísticos dos

elemenlos Pb, Zn e Ag são menores que o valor critico de K-S (0, l4) Desla forma, não se pode

rejeitar a hipótese nula de que as arnostras foram coletadas de uma população com distribuição

normal.

Para o tesle do X2 , verificou-se que o Pb e Zn apresenlam a2 < a2 O,Oe, isto significa que

a hipótese é aceita, ou seja, é possivel ajustar uma distribuição normal à distribuição observada.

Para a Ag acontece ao contrário, ou seja, a hipótese é rejeitada

Iævando em consideração todos os dados até agora apresentados, pode-se concluir que o

Pb e Zn, apesar de apresentarem leve assimetria positiva, apresentam distribuição normal. Quanto

a Ag, esta foi caracterizada sem problemas ao longo da pesquisa como uma distribuição simétrica;

provavelmente, o resultado obtido no teste 12 demonstra a presença de anomalias nos extremos

da distribuição distorcendo os resultados obtidos.

8.6, CORRELAÇÃO E REGRESSÃO DOS ELEMENTOS Pb,ZnE Ag

Foram utilizadas para o estudo da correlaçào dos elementos Pb, Zn e Ag da Mina de

Canoas 2, os dados originais, ou seja, não compostos referentes a 27 furos de sondagem definidos

na área de interesse.

As três variáveis - Pb, Zn e Ag - foram combinadas entre si, resultando nos seguintes pares

de variáveis: Pb x Zn; Pb x Ag; e Zn x Ag. Posteriormente, foram calculadas as covariâncias e

coeficientes de correlação, cujos valores foram analisados sobre os respectivos dìagramas de

dispersão.

Na Tabela 2l são apresentadas as medidas de conelação e nas Figuras 50, 5l e 52 os

diagramas de dispersão para esses pares de variáveis aleatórias

Tabela 2l - Medidas de correlação para os pares de variáveis aleatórias definidas para a

lr4ina de Canoas 2

Mtxlidas de Correlacão

Analisando-se as medidas de conelação dos pares de variáveis aleatórias, verifica-se que

somente o par Pb x Zn apresenta uma boa conelação (coeficiente de correlagão = 0,65). Os pares

Pb x Ag e Zn x Ag apresentam conelação muito baixa, indicada pelos coeficientes de conelação

o,l6 e 0,19, respectivamente.

Covariância
Coefi ciente de correlação

PbxZn
3,01

0.65

Ph x -Ao

8.42

0.t6

Znx As
10.62
0. l9
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Entretanto, ao analisar-se os diagramas de dispersão dos pares das variáveis aleatórias

verifica-se a presença de valores anômalos nos diagramas do Pb x Ag e Zn x Ag, indicando que

estes não são representativos da distribuição em estudo. Por este motivo, foram recalculadas as

medidas de correlação e os diagramas de dispersão para os pares Pb x Ag e Zn x Ag retirando-se

os valores considerados anômalos.

Os resultados obtidos para os pares Pb x Ag e Zn x Ag sem os valores anômalos

encontram-se na T abela 22.

T abela 22 - Medidas de conelação para os pares de r-anár'eis alealórias Pb x Ag e Zn x Ag

sem os valores anômalos para a lr{ina de Canoas 2

Mcdidas dc Corrclação PbxAs ZnrAs
Coranâncìa 25.78 24.1 8

Coeñcicnte dc correlação 0,68 0.52

Os diagramas de dispersão também foram redesenhados sem os valores anômalos, como

estão mostrados nas Figuras 53 e 54.

Eo.a.
ÞD
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Comparando-se os resultados, observa-se também que a correlação pb x Ag é boa
(coeficiente de correlação = 0,68) indicando que a conelação estava mascarada pelos valores
anômalos. O par Zn x Ag não apresenta correlação significativa (coeficiente de correlação =
0,52), entretanto apresenta-se estatisticamenle representativa do conjunto de dados em estudo,
devido a retirada dos valores anômalos.

A regressão linear foi somenre calculada para os pares de variáveis pb x zn e pb x Ag, que
apresenlaram correlações significativas. Os coeficienles das retas ajustadas encontram-se listadas

na Tabela 23. As retas de regressão encontram-se representadas graficamente nas Figuras 55 e

56

Tabela 23 - Coeficienres a e b das retas ajustadas as correlações pb x Zn e pb x Ag.

Vanáveis a b
PbxZn l.4 t 0.66
PbxAs 24,E5 9.82

l6
Pb(%)

55 - Reta de Pbx Zn
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8,7, MAPAS DE CONTOR\O DE ISOVALORES

A fim de complementar as informações já obtidas nesta análise de dados. procedeu-se o

estudo da distribuição espacial dos elementos Pb, Zn e Ag na Mina de Canoas 2.

Esle estudo utilizou-se dos mapas de contorno dos isoteores dos elementos, que foram
obtidos para os teores de Pb+Zn >= 5o/o (àrea de inreresse) compostos por lirologia. Este

conjunto de dados foi processado por um programa de computação para traçado automático de

mapas de conlomo que se utiliza do método inverso da potência da distância para interpolação

dos dados.

Os mapas de conlorno de isoteores de chumbo, zirco e prata para a Mina de Canoas 2 sâo

apresentados nas Figuras 57, 58 e 59. respectivamente.

A observação desles mapas mostra a orientação da mineralização segundo a direção NE,
que é compalivel com o modelo geológico da jazida apresentado.

O chumbo (Figura 57) apresenta um comportamento semelhante ao do zinco (Figura 58),

ou seja, suas curvas de isoleores seguem o mesmo padrão e aproximadamente os mesmos valores.

Além disso, percebe-se claramente no setor SW um núcleo mais mineralizado com reores

superiores a 3%. Na porçâo central (maior área), ocore teores entre 3 e 4o/o. E:núetanto, na
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porção NE para sul ocorre a uma área com baixos teores de chumbo (2 e 3%) e altos teores de

zinco (5 e 6%),

A anålise do mapa de isoteores de prata (Figura 59) indica um núcleo mineralizado na

porção SW (semelhante ao observado para o chumbo), sendo que na porção central e NE os

teores variam basicamente entre 40 e ó0 ppm.

Como uma informação extra, foram calculados os parâmetros estatísticos da espessura e

processado o mapa de contorno de isópacas (Figura 60) para a área de interesse da Mina de

Canoas 2. Verifica-se que a espessura media é2,72 m com r-ariância 3,6E. Quase 50 o% do valores

estão entre 0,40 e 1,60 m indicando que as espessuras âpresentam um comportamento regular.

Considerando-se o mapa de contomo verifica-se que as maiores espessuras estão na porção

central do corpo onde atingem mais de 6 metros. Do centro para as bordas e para as porções NE
e SW a espessura da zona mineralizada vai diminuindo até alcançar isópacas menores que lmetro.
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Figura 57 - Mapa de isoteores de chumbo (expresso em Vo) para a área de interesse da

Mina de Canoas 2 (Pb+Zn>=S%o)
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Figura 58 - Mapa de isoteores de zinco (expresso em Yo) para a área de interesse da

Mina de Canoas 2 (Pb+Zn>=5o/o).

UTM 72sô48o

7256410

725 6J40

7256270

7?56200

7256130
7O6a8O 706950 7O7O2O 7O7O90 707r60 707230 uTM

Figura 59 - Mapa de isoreores de prata (expresso em ppm) para a *ea de interesse da

Mina de Canoas 2 (Pb+Zn>:5Yo).
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9, CÁLCULO DE RESERVAS PELOS MÉTODOS CLÁSSICOS

A partir do conhecimento da geologia, da configuraSo geométrica e do padrão de

distribuição.das variáveis do depósito foi possivel iniciar a fase de avaliação de reservas.

A fim de realizar uma comparação entre métodos clássicos procedeu-se o cálculo de

reservas medidas, segundo os critérios defìnidos pelo codigo de mineração brasileiro, através dos

métodos de perfis padrâo, perfis lineares, polígonos e triângulos. A escolha destes métodos foi

em função da disposição dos furos de sondagenl do tipo de depósito, bem como, por serem os

métodos clássicos mais utilizados.

O procedimento utilizado para o calculo das reservas em cada método segue o que foi

definido no Capítulo 4 (Métodos Clássicos de Avaliação de Resen'as).

O cálculo das reservas pelos quatro métodos clássicos citados foi realizado para leores

corte de Pb+Zn >= lVo até Pb+Zn >: 870, assim os valores de reservas medidas obtidos poderão

ser apresentados em curvas e comparados. Para isso, calculou-se a espessura e a composição

por litologia para todos estes teores de corte.

Desta forma, muitos fi:ros anteriormente considerados negativos, pois não âpresentavam

Pb+Zn >= 5 Yo, fo¡am incluídos nos cálculos.

Para ilustração dos passos de calculo de reservas medidas por estes métodos clássicos

utilizar-se-á o teor de corte Pb+Zn >-- 5 Vo, ou seja, o teor que ca¡actenza a zona mineralizada.

9,I, MÉTODO DOS PERF]S PADRÃO

Construiu-se seçôes geológicas verticais transversais (normais) à direção do corpo

mineral, ou seja. seções N\\'. A direçào e conslanle e portanto. as seções são paralelas entre si.

Além disso, o espaçarnento é de aproxìmadamente 45 m. Para o teor Pb+Zn >=1 Vo a Pb+Zn

>=ó9lo foram conslruidas 9 seções, resultando I blocos. Para Pb-Zn >= 7 e 8o/o apenas 8 seções

foram utilizados , resullando 7 blocos (Figura ó I )

Posteriormente, foram calculadas as áreas e os leores médios das seções. As áreas das

seções foram calculadas de modo gráfico em papel milimetrado (Figura ó2) e os teores médios

como média ponderada dos teores pela espessura.

A á¡¡ea e o teor médio de cada bloco é a média aritmética dos valores das duas seções .

No cálculo de volumes destas seções paralelas foi utilizada a formula do prisma ou área-

média (equação 26), uma vez que as áreas são aproximadamente iguais.

Finalmente, a reserva medida de cada bloco é calculada pela equação l, usando-se como

densidade do minério 3,15 t/m3 . A reserva medida total do depósito é a soma das reservas de

lodos os blocos.
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Figura 6l - Seções geolögicas e blocos construídos no metodo dos perñs padrão para a \lina de

Canoas 2 para leor de coñe Pb+Zn >=lo/o
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9 2. MÉTODO DOS PERFIS LINEARES

Utilizou-se os mesmos procedimenlos para construção de seções geológicas, cálculo de

iii¡eas e cálculo de teor médio por seção do método dos perfis padrão, Entretanto, o volume dos

blocos compreende agora as semi-distâncias entre seções.

Para leores Pb+Zn >= | %o a 6 o/o obteve-se 9 blocos enquanto que para Pb+Zn >= 7o/o e

8%, 8 blocos (Figura ó3). O teor médio da seção é o teor médio do bloco e a largura dos blocos

foi calculada no ponto central da seção.

A reserva medida de cada bloco é calculada pela equação fi¡ndamental (l) e a reserva

medida do depósito é a soma das reservas dos blocos.

9.3. MÉTODO DOS POLiC,ONOS

A partir dos furos de sondagem construiu-se uma rede de polígonos, cujos lados

encontrarn-se à meia distância entre dois furos adjacentes (Princípio dos pontos mais próximos)

através da Divisão de Dirichlet.

Para o teor de corte Pb+Zn > l7o obteve-se 32 poligonos e para o teor de corte
Pb+Zn>:SVo,27 polígonos. Os polígonos foram numerados conforme o número do seu furo
central (Figura 64).

lnicialmente, calcula-se a área da base de cada poligono. Esta área e a espessura da zona

mineralizada será função do teor de corte especificado, resultando em diferentes configurações da

rede de poligonos.

O volume do polígono e calculado pela muhiplicação da área da base do poligono pela

espessura da zona mineralizada .

O teor medio do poligono é igual ao teor médio composlo do furo

A reserva medida de cada polígono é calculada pela equação I e a soma das reservas

medidas de todos os poligonos será a reserva medida do depósito .

9 4 À4ETODO DOS TRIÂNGULOS

A partir da rede de poligonos conslruida no método dos poligonos (Divisão de Dirichlet)
une-se todos os pontos centrais destes polígonos dando origem a uma malha triangularizada.

Obteve-se 39 blocos triangulares para teor de corte Pb+Zn >= 1%ó e 29 blocos para teor
Pb+Zn >= 5 % (Figura ó5).
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Figura ó3 - Seções geológicas e blocos construidos no mélodo dos perfis lineares para a Mina de

Canoas.
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realizados na lr4¡na de Canoas 2 para leor de cone Pb+Zn>= lo/o
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Em cada bloco triangular determina-se a ârea da seção. A espessura média do bloco

triangular é a media aritmética das espessuras dos furos. Multiplicando-se a ârea da seção

triangular pela espessura média dos furos obtém-se o volume de cada bloco triangular.

O teor medio do bloco triangular é a média aritmética dos teores dos fi.lros ponderados

pelas espessuras.

A reserva medida do bloco é calculada aplicando-se os valores de volume, teor e

densidade na equação l. A soma das reservas dos blocos triangulares é a reserva medida do

depósito.

9 5 ANALISE DOS RESULTADOS

O arranjo dos furos de sondagem permitiu a construção de seções e poligonos

aproximadamente regulares.

A obtenção de seções para o cálculo de iá¡eas no metodo dos perfis padrão e lineares

permitiu representar a geologia e a forma do depósito, entretanto, conhece-se bem o que ocorre

na seção e pouco entre elas. Em função da densìdade dos furos de sondager4 não é possivel

construir mais seções, o que daria maior precisão a esses métodos.

O método dos poligonos e dos triângulos não retrata a forma do depósito e seriam

necessários maior número de trabalhos (em malha regular) para obter maior precisão no resultado

nesses métodos.

No método dos poligonos, como no método dos perfis, quanto maior a densidade de

informações menor o erro de extensão, ou seja. neste mélodo ocorre enviezamento pela extensão

das características do furo do polígono para toda a sua área de influência.

A figura 66 apresenta as cunas obtidas para as resenas medidas e para os teores médios

de chumbo, zinco e prata para diferentes teores de corte da lr{ina de Canoas 2. A análise destas

curvas indica que esses métodos clássicos produzem resultados muilo próximos entre si. o que

pode ser resultado do tipo de depósito (sedimentar, lenticular) e da espessura e teores regulares.

Entretanto, por limitações dos próprios métodos clássicos não e possível avaliar o erro cometido

na estimativa das reservas. Além disso, pode-se notar que os resultados do método dos perfis

lineares para teores de corte simulado de Pb+Zn (%) baixos (1,2 e 3) destacam-se dos demais

métodos, mostra¡do neste caso uma tendência de subestimação das reservas (Figura ó6a, 66c e

66e). Outra caracteristica que pode ser observada é a tendência do método dos poligonos a

apresentar teores médios baixos para teores de corte baixos e teores médios altos para teores de

cone allos (Figura óóf)

Nas Tabelas 24,25,26 e 27 são apresentados os resultados finais do cálculo de reservas

segundo diferentes métodos clássicos e teores de coñe.
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Tabela 24 - Reserva medida calculada pelo método dos perfis padrão segundo diferentes

teores de corte (TCS - teor de corte simulado).

TEOR MEDIO RESERVA MEDIDA
TCS MTNERTO (t) Pb

(o/"\
Zn
lo,/"\

Ag
lnrrmì

CHUMBO
Irì

zrNco
1rì

PRATA
lkdl

1 659816,30 2,23 2,23 36,20 14690,40 14786 39 24373.73
2 570641,56 2,54 2,59 40,o2 14457,60 14791,10 23273.14
3 501232,45 2,74 2,81 42,70 13660,95 14113,15 21700,67
4 356883,31 3,25 3,36 47,67 11281,78 11812,55 17114.68
5 300393,65 3,49 3,63 49,34 10110,04 10792,26 15014 09
6 22ß12,71 4,05 4,U 51.52 8385,72 9297,06 11757.37
7 134757,O0 4,76 5,17 53,69 5743,10 6731,27 7485 03
I u127.æ 5.2',1 5,84 50.96 4098,41 4841.45 4645,17

Tabela 25 - Reserva medida calculada pelo método dos perfis lineares segundo diferentes

leores de corte (TCS - teor de corte simulado).

TEOR MEDIO RESERVA MEDIDA
TCS MTNERTO (r) Pb

lo/"\
Zn
lo/"\

Ag
lnômì

CHUMBO
Itì

zrNco
Itì

PRATA (kg)

1 636393,08 2,28 2,25 35,46 13974,21 14252,O5 24307,67
2 554932,67 2,62 2,63 39,7',\ 13820,54 14304,58 23336,93
3 486862,80 2,86 2,88 42,61 13100,10 13755,07 21749.56
4 348659,86 3,42 3,48 47.94 10889,13 1 1559,28 17081 ,67
5 292154,63 3,68 3.74 49.45 9875,r8 10667,45 15024.11
6 215514,65 4,36 4,48 50.95 7887,42 8868,73 11677.53
7 1?A?97 93 5.00 5.23 5¿,V¿ 5481.00 6622.31 7469,86
8 E0153,33 s.41 5,88 49.66 3890,92 4778.O4 4875,23

T abela 26 - Resena medida calculada pelo método dos poligonos segundo diferentes

teores de corte (TCS - teor de corte simulado).

TEOR MEDIO RESERVA MEDIDA
TCS MTNERTO (r) Pb

lo/"\
Zn
(o/"\

Ag
lnnmì

CHUMBO
I

zrNco
It\

PRATA
lko)

1 680414,10 2,23 2,19 35,17 15221,92 15318,95 25432.49
2 587182.21 2.62 2.71 37.68 1ß48,84 't4930,32 24132.52
3 519995,07 2,78 2.97 41.05 13909,53 14388,76 22494.23
4 344444.99 3.25 3.65 46.16 10681.89 11090,96 r6554,71
5 24831115 3,57 4.O2 48.93 9502.61 10000,34 14410.O4
6 216508.01 4.26 4,56 50,71 7745.69 8508,22 11500,75
7 132604,61 4,93 4,74 51.90 5554.05 6512.56 7764,57
I 87797,27 5,32 5,87 50,89 4153,47 4876.18 5245,58



Tabela 27 - Reserva medida calculada pelo método dos triângulos segundo diferentes

teores de corte (TCS - teor de corte simulado).

TEOR MEDIO RESERVA MEDIDA
TCS MTNERTO (r) Pb

lo/"\
Zn
(o/o\

Ag
loom)

CHUMBO
It)

zrNco
(t)

PRATA (kg)

1 668956,92 2,35 2,34 38,04 15126 16 15195,05 24971,15
2 573462,93 2,59 2,62 41 34 14499,91 14842,23 23682,48
3 514671,22 2,74 2,79 43,45 13887,'13 14300,21 22256,47
4 3r'.4914,12 3,19 3,24 47,77 10813,87 11119.32 16611,23
5 2936"5'l,27 3,42 3,48 49,72 9720,49 10045,48 14613,97
6 217276,86 3,86 4,02 52,90 7866,88 8527,27 11547,48
7 't27316.87 4,99 5,30 56,81 5440,15 6306,13 7455,U
I ö1o4b,55 5,44 5,81 55,42 3915,33 4531 17 4907,91
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IO, CÁLCULO DE RESERVAS PELOS MÉTODOS COMPUTACIONAIS

Utilizando-se â melodologia descrita no Capitulo 5 aplicou-se os métodos

computacionais para avaliação das reservas de Pb, Zn e Ag da Mina de Canoas 2.

Iniciaimente, dividiu-se a área da Mina de Canoas 2 em blocos de lamanho 25 x 25 m. A

dimensão do bloco foi determinada em função da distância entre os furos de sondagem, já que os

blocos devem ser estimados por ponlos no máximo Àlé,3 a 4 vezes o lado do bloco.

A área foi delimitada pelas seguintes coordenadas UTM.

xmin = 706880;

v¡nitx = 707230;

ymin = 7256130;

¡,rnior = ?256455;

que determinaram, em fi.rnçâo do tamanho do bloco, 14 blocos na direção N-S e l3 blocos na

direção E-rN, tolalizando 182 blocos.

Da mesma forma que nos métodos clássicos, foram estabelecidos diferenles teores de

corte (Pb+Zn >=1o/o até Pb+Zn >--8%o). Assim, conforme o leor de corte adotado, foi

estabelecida uma Êonleira convexa que represenle o corpo mineralizado e o limite da resen'a

medida segundo DNPM (1987).

A Figura 67 apresenta a configuração dos blocos, bem como a tonleira convexa

estabelecida para teor de cole Pb+Zn >=lo/o.

Para cada bloco foram determinadas as variáveis Pb, Zn, Ag e espessura, calculadas pela

interpolaçâo (IPD ou krigagem ordinária) a partir dos furos de sondagem composlos por

litologia.

De posse dos resuhados, foram calculadas as reservas por bloco para Pb. Zn e Ag

utilizando a equaçâo fundamental (l). As reservas totais de Pb,Zn e Ag. para cada teor de corle,

foram obtidas como somalório das reservas dos blocos.

IO.I. \4ETODO DO II.IVERSO DA POTÊNCIA DA DìSTÂNCIA (IPD)

Este método foi aplicado com potência igual a 2.

Os parâmetros adotados na interpolação foram: dois furos mais próximos por quadrante

ou no minìmo 3 furos mais próximos; e distância máúma de busca 100 m.

O bloco original foi discretizado em 4 sub-blocos a fim de utilizar o mélodo IPD

aperfeiçoado prosposto por Yamamoto ( 1992).

As reservas medidas calculadas pelo IPD de Pb, Zn e Ag segundo diferentes teores de

coñe são apresentadas na Tabela 28.
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Figura ó7 - confguraçào dos blocos calculados peìos métodos compulacionars

(leD e kigagem) para a lrfina de Canoas 2 . A fionteira convexa foi estabelecida para

leor de coñe Pb+Zn>= lo/o
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Tabela 28 - Reservas medidas calculadas pelo IPD de Pb, Zn e Ag segundo diferentes

teores de corte (TCS - teor de cone simulado de Pb+Zn; NBE - número de blocos estimados).

rcslNBElMrNÉRro
TEOR MEDIO
Pblznl¡s
roz"t I lol^ì I /nnm\

ESPESS
MÉ.DIA

lm\

RESERVA MEDIDA
CHUMBO I ZIT.¡CO I PRATAft)lnll¿rnr

1 72 788130 2.3 2.67 37.27 5,56 7930.75 766E,36 29690,7
2 72 664807,5 2.U 2,71 39,64 4.69 I 19.85 7696.33 27162,26
3 72 592515 2,78 2.94 42.36 4,19 6240.13 7193,11 25791,65
4 64 435960 3,24 3,57 47 ,O1 3,47 3690.25 5042,53 20918,68
5 ô0 367368,75 3,45 3,82 ¡19,14 3.1 12371,6 3478,¡18 I831 5,68
6 60 27 5231 ,35 4,14 4,44 52,23 2,33 10719.24 1706.67 14707,25

59 180042,19 4,77 s,08 53,79 1,55 7955,ô6 8909,9¡l 10025,01
I 129386,25 Ãro 5,74 52,81 1 ,24 6491,9 7251,6 7211,39

I 0,2, N,IETODOS GEOESTATjSTICOS

Seguindo o procedimenlo descrilo por Clark ( I 979). construiu-se semir,ariogramas em

dilerentes direções e inlervalos (h) e posteriormente, com os semivariogramas modelados,

eslimou-se as reservas dePb, Zn e Ag da Mina de Canoas 2 utilizando a krigagem ordinária.

Os semivariogramas foram obtidos a partir dos dados dos furos de sondagem compostos

de 0,5 em 0,5 m (composição por bancada), já que os dados compostos por litologia não

pernrjtiram a construçâo de semivariogramas consistentes.

Conforme o modelo geológico da jazida foram calculados semivariogramas nas direçôes

590 (anela 200) e 1400 (anela de 250) e utilizadas as disrâncias (h) de 25, 50, 100 metros

tlltilizando-se destes parâmetros, apenas a direção 50r)com distância de 50 m permitiu a

obtenção de semìvariogramas passn'eis de modelamenlo.

As Figuras 68. ó9 e 70 apresentam os semivariogramas obtidos para Pb, Zn e Ag,
respectrvamente, e as Tabelas 29. 30 e 31 os dados relerentes a esses semit,ario_sÍamas.

Tabela 29 -
para chumbo

Dados do semivariograma obtido Tabela 30 - Dados do semivariograma obtido
co (direcão 500 - ìanela 200)JQo - jsngl¿ 200) pa ra ztnco (

h N.pares Gamalh)
44 58 182 3.48
93.23 I 106 3.1
I 39. l0 3648 4.10
185.3 I 3295 4.12

I.95 4t48 4.34
279.49 3889 4-56
325.5 t 2954 429
368.81 650 1.97

h N.pares G¡m¡fhl
44.58 195

93.24 t203 2.43
139 Ofr 3750 2.88
I85-33 3364 3.28
23l.9r 4286 3.23
279.3'1 3961 3.73
326.44 297 6 3-60
368 8 t ó50 3.9+
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Figura 68 - Semivariograma obtido para chumbo na direção 500 (anela 200) ajustado pelo

teórico
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Figura 69 - Semivariograma obtido para zinco na direção

modelo leórico esférico.
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Figura 70 - Semivariograma obtido para prata na direção 500 (anela 200) ajustado pelo

modelo teórico esferico.

Tabela 3l - Dados do semivariograma obtido para prata (direção 500 - janela 200)

h I\. neres Gamalh)
44.58 168 ó56 43

93.46 991{ 5 4 6.86

ì_ìu.92 307.1 6tt6.0l
t85.3ó 2800 756.32
232 06 35q Ì 739.03

2 79.56 3I58 731 tì9

i 2 5.84 2I8t{ 709.82

368.6 t 320 669. ì 6

No ajuste dos modelos teóricos aos semivariogramas experimentais foram desconsiderados

os primeiros pontos (h:44,58 m), por apresentarem pequeno número de pares de pontos Os

senrivariogramas foram ajustados ao modelo teórico esferico, obtendo assim, os seguinres

parâmetros (Tabela 32):
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Tabela 32 - Parâmetros obtidos no modelamento dos semivariogramas de Pb, Zn e Ag pan

a direção 500(anela de 200) e inlervalo (h) 50 m

ELEMEÈ-.TO Efeilo pepit¡ (Co) Âmolitude la) C lva r.eso¡ciall
Chumbo 0.ó0 240 00 280

Zinco L00 200 00 330
Prata t72.00 t82 00 560 00

A partir dos parâmetros obtidos do modelamento dos semivariogramas e na configuração

dos blocos de cubagem descrilos anteriormente, calculou-se as reserv'as medidas da Mina de

Canoas 2, para os diferentes teores de cofe, aplicando a krigagem ordinária e considerando-se a

jazida isotrópica, pois o semivariograma da direção transversal (1400) não foi consistente.

Os parâmetros utilizados na inferpolação foram iguais aos adotados pelo IPD, ou seja; 2

furos mais próximos por quadrante ou no minimo 3 furos mais próximos; distância máxima de

busca 100 m; e o bloco original loi discretizado em 4 sub-blocos.

Como não foi calculado o semivariograma para a variável espessura, foram utilizadas a,<

espessuras interpoladas pelo IPD para o cálculo das reservas por bloco. Os resultados obtidos são

apresentados na Tabela 33

Tabela 33 - Resenas medidas calculadas pela krigagem ordinária de Pb, Zn e Ag segundo

diferentes leores de cone (TCS - teor de cofe simulado de Pb+Zn; NBE - número de blocos

eslimados).

TCS NBE MrNÉR|O (r)

TEOR MEDIO
PblZnlns
nt^t I (o/^\ lrnnrnr

ESPESS
MÉDIA

lml
CHUMBO

f

RESERVA MEDIDA
zrNco I rnTo

1 788130 2,4 2,35 Jt,tþ 5.5€ 18465.02 1E340.19 30?73,28

72 664807,5 2,77 2,83 40,12 4.69 17 7 29 .49 18300.34 27659,95
72 5VJ9JZ,5 ¿,u 3,03 42.41 4.19 16618.55 17494.41 25929.1

4 64 437220 3,3 3,6 46.69 3.47 14052.27 15055.29 20862.33

60 5b /5Þõ, /5 3,46 3.85 49,17 3,11 12431 ,3 13658.15 18390,32

6 60 275269,84 4,08 4.4 1.9 2,33 1061 0,39 11661.43 146E5,74

180042.1 I 4.68 5.07 54,01 1,55 7916,26 886s,69 10006,76

8 Ââ 1293E6.25 5.29 5.7 4 52,81 1 ,24 6436,8 7189,47 7346,09

Na seqüência, calculou-se a variância de krigagem para os diferentes teores de cone

simulados e verificou-se que estes apresentavam os mesmos resultados, o que vem a confirma¡

que a variância de krigagem considera tão somenle a disposição espacial dos dados, ou seja. e

independente dos valores especificos das amostras utilizadas. Finalmente, determinou-se a

variância de interpolação para o depósilo (equação 54) proposta por Yamamoto (1991). A Tabela
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34 apresenta uma comparação dos resultados obtidos para o teor de corte simulado de pb+Zn
>= 5%o para a Mina de Canoas 2.

Tabela 34 - variância de krigagem média dos brocos e variância de inrerporação dos
blocos para o dominio do depósito obtidos para o reor de corte simurado de pb+zn >= 5%o
para a Mina de canoas 2. Tm (teor médio) e 52 (variância) são parâmetros estatísticos
obtidos da estatística de todos os brocos. os 7 ft) max são obtidos dos semivariogramas para
a distância de busca de 100m.

A¡alisando-se a Tabera 34, verifica-se que as variâncias de krigagem para rodos os
elementos foram bem menores que aquelas encontradas pera 

'ariâncìa 
de interporação. Além

disso, comparando-se as variâncias de krigagem com os ? (h) max também nota-se que as
primeiras ficaram muito abaixo dos segundos que seriam os máimos varores de variância para
distância máxima de busca de r 00m. Já os varores da variância de interporação aproximam-se
mais dos 7 (h) max, isto indica mais uma vez que a variância de interporaçâo mede a dispersão
local dos dados bem como a configuração dos dados em tomo do ponto ou broco estimado.

A Figura 7r apresenta os hislogramas das variâncias de krigagem e das 
'ariâncias 

de
interpolaçâo obtidos para os erenrentos pb, zn e Ag no leor de corle simulado de pb+Zn >:
5ot'o para a Mina de canoas 2. A anárise destes hisrogramas e dos parâmetros estarjsticos
obtidos demonstra que a'arrância de kngagem apresenta cun.as mais simetricas, ou seja, com
menor dispersão e coeficienre de'ariaçâo que as da 

'ariância 
de interpolação. Desra forma, a

utilizaçâo do parâmet ro 
'ariâncla 

de krigacenr pode apresenrar resultados menos reais do que
os encontrados pela r.ariância de interpoìaçâo.

A partir das medidas de dispersão, variância de kriga-øem e variância de interporaçâo,
procedeu-se a classificação das resen'as quanto ao nivel de incerteza das eslìmalivas, conforme
os limiles adofados pela ONI-j (euadro I\'_ Capítulo 2).

os erros a 9so/o de confiabiridade foram carcurados. conforme varente (r9g0), pera
seguinte equação .

7 (h) max

127,14 1pp6¡2
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Fìgura 7l - Histogramas das variâncias de krigagem (a, b, c) e das variâncias de interpolaçâo (d. e.

f;, respectivamente para os elemenlos Pb, Zn e Ag no teor de corte simulado de Pb+Zn >=50,0

a a Mina de Canoas 2



onde: EB é a raiz quadrada da variância de krigagem ou de interpolação do bloco B;

Tg é o teor médio do bloco.

A Figura 72 apresenta as classificações de reservas obtidas, utilizando a variância de

krigagem e a variância de interpolação para leor de corte Pb+Zn >: 5%. A análise desta figura,

indica uma tendência da variância de krigagem de adotar um quadro de reservas mais otimista que

o fomecido pela variância de inte¡polação, já que a primeira classifica suas reservas apenas como

medida e indicada.

As Figuras 73 e 74 apresenlam para oPb,Zn e Ag os blocos com as reservas classificadas

pela variância de krigagem e variância de inlerpolação, respectivamente.

Classificações de reservas, como empregada acima, só refletem medidas de dispersão, ou

seja, variabilidade, úteis ao planejamentc de lavra já que indicam blocos a serem selecionados para

o desmonle e blendagem do minério no seu tratamento (Yamamoto, l99l).

Uma classificaçâo de reservas mais robusta, deve ser baseada não apenas numa medida de

dispersão, seja ela, variância de krigagem ou de interpolação, mas também, na variabilidade natural

do depósito, dénsidade de informações e parâmetros econômicos.

I0,3. ANÁLISE DOS RESULTADOS

ERRO : 2. Eg lTp,

Comparando-se os resultados das Tabelas 28 e 33, verifica-se que os valores da reserva

nledida e teor médio para chumbo, zinco e prata calculados pelo IPD e krigagem ordinária estão

muito prôximos lsto também pode ser observado na Figura 75, que apresenla as resen'as medidas

e os teores médios das variáveis em forma de gráficos muilas vezes com sobreposição de curvas.

tal a proximidade de valores

Essa prorinridade dos resuhados. confirma modelamento salislalório dos semìr'ariogramas

ao modelo teónco esférico, ou seja. que os parâmetros ulilizados pela KO são confiár'eis

A Figura 7ó apresenla os hislogramas das distribuições de freqùências dos teores obtidos

por bloco estimado pelo IPD e KO e a Tabela 35 apresenla os parâmetros estatisticos associados

A análise dos parâmetros estatíslicos e da forma dos histogramas indica mais uma vez que os

resuhados obtidos por esses metodos estão muito próximos.

Estes métodos foram calculados para os diferentes leores de corte utilizando-se a mesma

área, ou seja, configuração de blocos. Alem disso, usando-se a mesma espessura média por bloco

para ambos os mélodos obteve-se o mesmo volume de mjnério. Estes fatores contribuiram

bastanle na semelhança entre os resultados. Oulros aspectos a serem observados são que os

blocos foram eslimados a partir de malha de sondagem regular, bem como. o comportamento da
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mineralização segue um padrão uniforme, o que condiciona o não aparecimento de valores

discrepantes.

Classificações de Reservas - Pb+ZÃ >:syo

I
1

l\, zinco I

:t, ffi
'^'ä\%ru%ffi

Medid,a Indic¿da

7()
(li .

50
{(}-

(eôl 
1o :

20:
l0 r

I

l
I

I

I

I

I_w-1

Prata

lnferida l

Figura 72 - Classificação de reservas de chumbo zinco e prata da

Mina de Canoas 2 segundo a variância de krigagem e a variância de interpolação
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Figura 73 - Categorias de reservas para o chumbo, zinco e prata segundo os limi
adotados pela ONU utilizando a variância de krigagem para a Mina de Canoas 2 (teor de
simulado de Pb+Zn > = 5o/o).
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Figura 74 - Categorias de reservas para o chumbo, zinco e prata segundo os
adotados pela ONU utiliz¿ndo a variância de interpolação para a Mina de Canoas 2 (teor de
simulado de Pb+Zn >= 5%o).
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teores de corte simulados de Pb+Zn (out,).
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Ao estimar um bloco, supõe-se que não usando apenas amostras internas a ele é possível

evitar sub e superestimativas de reservas, comuns em métodos clássicos. Além disso, por não

ocorrer amostras no uentro dos blocos, não aconteceram problemas de estimativas enviezadas de

blocos, uma vez que foram consideradas na ponderação amostras vizinhas ao bloco.

A utilização da KO, nesle sentido, mostra-se como o melhor método a ser utilizado uma

vez que, consegue caracleizar espacialmente a eslrutura da mineralização (variograma)

fornecendo estimativas mais precisas, bem como, o erro associado a esta, o que vem a ser

fundamenlal na fase de planejamenlo de lawa.

Tabela 35 - Teor médio e variância estatistica calculados para os blocos estimados por IPD

e KO para teor de cofe Pb+Zn >= 57o na Mina de Canoas 2.

Elemenf o

Pb (%'l

Zn (%\

Ae (oom)

IPD

Tm

3,45

3.82

48.89

S2

0.59

o 55

66,33

Tm

KO

3.48

3.85

49.17

0,ó0

S2

0.5 5

ó6.1 I
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Figura 76 - Histogramas das distribuições de freqüências dos teores de Pb, Zn e Ag calcuìadas

IPD (a, b, c) e KO (d, e, Ð para o teor de corte de Pb+Zn >= 5o/o para a Mina de Canoas 2
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I I, MÉTODOS CLÁSSICOS X METODOS COMPUTACIONAIS

Calculadas as reservas medidas 
" 

or r"ora, médios segundo diferentes teores de cote
simulados (Pb+Zn) da Mina de Canoas 2 pelos métodos clássicos e computacionais a próxima

elapa é determinar como comportam-se esses resuhados. Entretanto, é dificil determinar o melhor

méÎodo, uma vez que não existem parâmetros compafativos entre eles.

Os dados de lonelagens e teores lavrados levanlados durante o inventário dos dados não

permitiram a comparação com os dados calculados neste trabalho, pois apresentavam-se

misturados, ou seja, dados de produção de Canoas I (naquela época em lawa) e Canoas 2.

Desla forma, as tentativas empreendidas para comparáJos foi o cálculo das diferenças de

áreas associadas e qualitativamente uma revisão das principais características quanto a vantagens

e desvantagens para utilização destes métodos.

Para a comparação quantitativa entre os mélodos, calculou-se a resen'a atribuída à

diferença de áreas dos métodos compulacionais e clássicos, visto que as reservas dos métodos

computacionais foram sistematicamente superiores às resen'as delermjnadas pelos mélodos

clássicos, devido, principalmente, às maiores áreas dos mélodos computacionais em relação às

dos clássicos (Tabela 36). Esta diferença de reserva @R), foi calculada como.

DR = (Acomput - Aclássico) *e* * Î,n *d

onde . Aclássico: área do método clássico;

Acompul = área do mélodo computacional;

em = espessura média obtida pelos dados composlos por litologia,

tnì = teor nledio obtida pelos dados conlpostos por litologia;

d = densidade do minério:

(58)

Somando-se a quanfidade DR â resena dos métodos classicos, pode-se, a-oora. conrpará-

la com as resen'as dos métodos computacionais, por meio do erro relativo (ER). Se

denominarmos RC, a reserva do método clássico corrigida pela diferença de resen'a. isto é, (RC =

RMc + DR), o eno relativo será expresso como:

ER = (RC - RMComp) /RMComp) * 100

onde . RMComp = reserva medida dos métodos compulacionais

(se)

Utilizou-se apenas os dados referentes ao teor de corte simulado de Pb- Zn >=596. As

Tabelas 37, 38 e 39 apresentam os resultados obtidos para Pb, Zn e Ag, respectivamente.
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Tabela 3ó - Areas calculadas em planta para os métodos clássicos e computacionais pa,a

teor de corle simulado dePb+Zn >+ 5o/o na Mina de Canoas 2.

MÉTODOS ÁntAs tm2l

P PADRÃO 29074.00

P LINEARES 29001.75

POLJGONOS 29190,00

TRIÂNGI.]LOS 26759,5

IPD / KO 37s00.00

Tabela 37 - Resullados obtidos na comparaçâo dos métodos clássicos x métodos
computacionais através do uso do fator DR e do erro relativo (ER) para o elemento chumbo e
leor de cofe simulado de Pb+Zn >: 5%o. (Mc = mélodos clássicos; pp = perfis padrão; PL :
perfis lineares, POL. : poligonos; Âs = triângulos, IPD = inverso da potência da distância; KO:
krigagem ordinária; DR = diferença de reserva, ER = erro relativo).

ER(%)
Mc RM(I) MComp RM(t) DR IPD KO
PP t0t I0.04 IPD 12371.60 2529.94 217 I.68
PL 9875.18 KO 12431.30 25st.64 0.45 0.04
POL 9502.ó I 2430.00 3.5 5 4.01

As 9720.49 3224.00 4.63 4,13

Tabela 38 - ResLrltados obtidos na comparação dos métodos clássicos x métodos
com¡rutacionaìs atraves do uso do falor DR e do erro relativo (ER) para o elemento zinco e teo¡
de corte simulado de Pb+Zn >= 5% (Mc: mé1odos clássicos; PP = perfis padrào: PL = perfis
lineares, POL.: poligonos. As = triângulos, IPD = inverso da polência da distância; KO =
krigagen ordinária: DR = dilerença de reserva; ER = eno relativo).

ER(%)
Mc RN4(r) MComp RM(l) DR IPD KO
PP 0792.26 IPD 124't8.48 2848.84 9.32 0.t2
PL 066'7.45 KO I 3ó58.1 5 287i.28 8.5 ] 0.86
POL 0000.34 2810.64 2.66 ó.20

A 004 5.48 363 1.39 q60 0,t4
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Tabela 39 - Resuhados obtidos na comparação dos métodos clássicos x mélodos

computacionais através do uso do fator DR e do erro relativo (ER) para o elemento prata e teor
de corle simulado de Pb+Zn >= S%o..(Mc = métodos clássicos; pp = perfis padrão; PL = perfis

lineares; POL. = poligonos; Ás = triângulos; IPD = inverso da potência da distância; KO =
krigagem ordinária; DR = diferença de reserva; ER = erro relativo)

ER (%)

Mc RM(ke) MComo RM(ke) DR IPD KO
PP 1s014,09 IPD 183 15.6E 3454.76 0.84 0.43

PL I 5024,I I KO 18390.32 3484,3I 1.05 0.64

POL 144 r0.04 3408.43 2.71 3.t r

^
14613,97 4403,73 3,83 3.4 t

A ánalise dos resullados indica que as diferenças obtidas enlre as reservas medidas

calculadas pelos métodos clássicos e computacionais são reflexo em grande parle da diferença das

áreas compuladas. É claro, que aliada a eslas diferenças de áreas estão os diferentes princípios de

interpretação e as técnicas matemáticas de interpolação utilizadas pelos métodos, bem como os

erros e arredondamenlos associados

Desta forma, a similaridade observada nos resuhados obtidos entre os métodos é função

da regularidade do corpo (depósito estratiforme) e dos leores e espessura regulares. Aiém disso, a

amostragem realizada (malha losangular) permitiu a definição da jazida e de dados suficientes para

utilização satisfatória em diferenles métodos de avaliação de reservas.

As principais características. vantagens e desvantagens na utilização dos diferentes

métodos são apresentadas no Quadro Vl.

A avaliação de reserr.'as é feita através da divisão do depósito em blocos Nos mélodos

clássicos estes blocos são deñnidos em função da disposiçâo das informações de pesquisa. ou

sela, tem a geometria vanável de acordo com a loca)ização espacral dos furos de sondagem. Já

nos mélodos conlpulacionais a geometria dos blocos de cubagem é dependente do tipo de resen,a

que se quer determinar, podendo ser geológica. lavrävel ou para estiniativa de produção

(Yamamoto & Bettencourt, 1992).

Assim, os métodos clássicos determinam blocos de cubagem de grandes dimensões

enquanlo que os métodos computacionais fazem blocos de pequena dimensão que acaba por

¡¡linimizar o erro de eslimaliva já que diminui a generalização dos atributos

Os métodos clássicos são fáceis de enlender e implementar manualmenle, além disso,

permitem a tomada de decisões a curto pr¿rzo, especialmente em trabalhos de pesquisa. Por outro

lado, a inceneza em relação aos teores é alta e não apresentam medidas de errOs associados.

O método dos poligonos é o mais fácil de calcular, seguido pelo método dos perfis padrão

e lineares onde a parte mais trabalhosa é a construção das seções, o método dos triângulos leva

mais lempo devido a ponderaçâo dos leores e espessuras de cada bloco



METODOS DE
CÁLCTIo

PERFIS PADRAO
(PP) / PERFIS
LINEARES (PL)

Quadro VI - Comparação entre os métodos clássicos x métodos computacionais

Dividl-se o corpo mincralizado em blocos
pclâ construção dc seções geológicas em
inlenâlos ao longo de linhas translcrsais,
sendo que nos PP c¿da bloco é confinado
por seções de anostragem e por uma
slperficie irregular e nos PL cada bloco é

definido por uma seção na porçâo central e

é delimitado por uma distância igual a
meia distância entre secðes adiâcentes

POLIGONOS

DESCRIÇÃO

Area do corpo mineralizado é dividida em
uma red€ de polígonos - Dir.isâo de
Dirichlet -cujos lados encontram-se à meia
distância ent¡e duas estações adjacentes de
amostragem.

PRINCIPIOS DE INTERPRETAÇAO/
TÉCNICAS DE INTERPOLAçAO

TRIANGULOS

PP - mudanças graduaist
PL - pontos mais próximos.

AÌea do corpo mineralizado é divididâ em
unìa rulha triangular segundo z
Triangularização de Delaunar.

Pontos mais próximos

INVERSODA
POTÊNCIA DA
DISTÂNCIA (IPD)

- â construção dâs seçõcs ao longo do corpo permite vísualizar a

forma e o comportâmento do depósitol
- a aplicação das fórmulas é simples- entretanto, depende da

variabilidade e fonnato das seçõcs;

- os resultados são mais precisos qùando a amostragom é realizâdå

nas seçõcs ou próximo a elas e tem cspaçamento regular:
- quando o topo c a base do corpo mineralizado estão bcm

definidos, corn dimensões médias a grândes- apresentándo
esncsqurâs e leores ¡epula¡es o mé{odo mostra bons resultadosl

KRIGAGEM
ORDINÁRIA(KO)

Corpo mineralizado é dirrdido em blocos
de igual tanúnho que são avaliados
segundo o inr,erso da potênciâ då dislância
das amost¡as \izinhas. ou seja. amostras
prôximas contribuirâo mais na estimâtitâ
oue amostlâs nais distanleq

VANTAGENS

Mudânças graduais

- fácil de entender e fazer manualmentel
- fornece bons resultados para corpos regulares, tabulares
(camadas, veios), gande lentes. dc preferência horizontalizados.
com variáveis regularcs. malha regular e inúmeros trabalhos;
- cådâ poligono é calculado individualmente- sendo possíYel

adìcionar ¡eservas de novos blocos. sem rearaliar as anterioresl

Corþo mineralizado é diridido em blocos
de igual tamanho que são avaliados por
ponderadores obtidos da resoluçâo de um
sistema linear de equâções conr mínima
variância associada.

Variár'eis de amostras de furos vizinhos
em relaçâo â unì detcnninado ponto ou
bloco sâo proporcionais ao inverso da
dislância elevadâ a uma potência .

- é fácil de entender e implementar manualmente:
- fornece estimativas precis¿ts para grandes corpos sedinenùares e

deSsitos disseminados;
- os resultados dos cálculos poden ser baslante precisos quando os

triângulos sâo equiláteros:

- apresenta resultados insatisfatórios para dcpósitos com tcores e

cspessuras irregulares. entfetânto. se houverem âmoslragens

estratégicås é possír'el avaliar as resen asl

- extrapola-se o conhecimento obiido nas seções pâra o que ocorre

entre as se{õcs:
- para scções não pa¡alelas o cálculo das rcsen as é mais complicado

e implica em várias corrcções que podem resulþr en enos:

Estimação de um valo¡ desconlecido Z*v
associado a um ponto. área ou rolume a

partir de um conjunto de n dados,
considerando não somente os valores da
variável mais também a posição espacial
relativâ dos mesmos.

DESVANTAGENS

- nâo se sabc qual a reâl forlna da d€positol

- na construção dos poligonos não é levada nenhuma considcração

geológicâ:
- não se deve us¿i-lo em depósitos com furos não corelâcionados.

corpos pcquenos e distribuiçâo erráticâ:
- os furos das bordas produzem polígonos ahrtosì
- en'iezanìento se houver um valor alto ou baiso desproporcional a

media do depósito:
- estimati\ as dcscontinuas dc rcgião para regiâo:

- nâo tira proveilo dâs infonnações disponivcis. aproleitândo

somentc dados disponiveis no interior do bloco:

- para depósi1os inegularcs deve-se usar grande número de amostras

-"'¡ e',¡l iacÃec nceilÁr'eis:

- fácil de entender e relativalnente simples de calcular pela

i plementação de um programa de computador:
- fornece resultados mais precisos que os métodos clássicos;
- não apenas amoslras internas ao bloco intenem na estimativa.
mas também anìostras e)ìiternas evilåndo assinì problemas de sub

- avalia a variabilid¿de cspacial e dâdos redundântesl
- é consistente e permite caracterizâr os limites de confiança para

as estimativas;
- depósitos bem amostrados permitem a prdução de unr modelo
matemático capaz de descrcver â natureza do fenômeno (vario-
grâmas);

- não refletem a forma do depósito:

- método basicamente analítico. não leva em conta nenhum aspecto

geológico na construção dos triângulosl
- é dificil conciliar os limites do depósito com os limites d¡ linha

que limita exlemamente os triângulos:
- ao construir os prismas triangulares mascar-se a distribuição das

espessuras e teores. o que implica que este nìétodo é impreciso na

avaliaçâo de defr sitos irregulares:
- um furo pode participar de a\"liâçâo de vários blocos se estiver no

interior do corpo. enquanto que os da periferia participam apenas

em dois. isto pode 1er grande inlluência no caso de Yariaçõþs muilo
qr¡ndes:

- procedimento måtemático que não considera asp€ctos geológicosi

- não leva enì conta a forura e o tamanho do bloco a ser estinudo.

bem como as anisotropias do corPo:

- problemas se o ponto estimado coincide com os pontos de dados

(pondcrador infinito = nìétodo dos poligonos):

- nâo é fácil de entender:
- necessiÞ de vários Parâmelros:
- necessita de cálculo intensivo e disponibilidade de lempo:

- é necessiário um grande volurne de dados;

- a utilização KO depende da obtençâo de 't ariogramas

fepfesentativos. que nem sempre é possível uma vez que depende da

amost¡asem realiza da:
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O lernpo de execução do IPD e KO é relativo ao números de furos incluídos na

ponderação bem como na discretização dos blocos. KO foi o método mais complexo utilizado e
leva maior tempo de processamento que o IPD, primeiro na obtenção de variogramas

experimentais e depois devido a quantidade de n equações simultâneas para resolver (onde n é o
número de furos incluídos na krigagem de um bloco).,

Entre os métodos computacionais aplicados ao depósito, devido o suficiente número de

furos de sondagem em malha regular, o IPD pode ser uma boa escolha já que envolve menor

lempo de computação que a KO, bem como não necessita da obtenção de variogramas

experimentais que consomem tempo.

A KO utilizada com parâmetros adequadamenle testados e suficiente amostragem, é capaz

de produzir modelos mafemáticos que descrevam a natureza da mineralização do depósito em

avaliação, estimalivas mais precisas e principalmente, o erro associado a esta estimativa. Além

disso, os blocos de cubagem gerados permitem uma melhor integraçâo com as informações

necessárias ao estudo econômico e planejamento de lavra. Entrelanlo, quando não for possível

aplicar este mé1odo, o IPD seguido dos métodos clássicos podem ser utilizados e, no caso do
depósito em estudo, produzir resullados finais de boa qualidade
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I 2. CONSTDERAÇOES FINAIS

A viabilidade econômica de um empreendimento mineiro é estabelecida fundamentalmente

pelo cáLlculo das reservas e das considerações de lawa e beneficiamenlo dos minerais. Entretanto,

fatores fisicos, politicos, econômicos e mercadológlcos são igualmente importantes.

A importância da avaliação das reservas tem sido reconhecida desde o passado. Empresas

mineradoras, obviamente, necessitam de estimatìvas de reservas precisas, desde que a qualidade

da estimativa pode diretamente afetar a lucratividade da empresa

Assim, com o crescimento da falta de recursos naturais e aumento de grandes

investimentos para abertura de novas minas, a necessidade de estimativas de reservas precisas

tornam-se quase críticas.

O objetivo deste estudo foi a comparação entre os métodos clássicos e computacionais

uma vez que indiscriminadamente os primeiros tem sido descartados sem ao menos verificar sua

aplicabilidade. Desta forma, é esperado que os resultados deste trabalho possam contribuir para o

enlendimento das propriedades e méritos de todos esses métodos

A avaliação das reservas de um depósito mineral deve ser fundamentada em informagões

precisas e de boa qualidade. Assirq os dados devem ser organizados e verificados durante a fase

do inventário dos dados. Posteriormente, a ñm de reduzir, estudar e interpretar os dados realiza-

se a análise dos dados.

Verificou-se, através da etapa de análise dos dados, que as variáveis (Pb, Z4 Ag e

espessura) do Depósito de Canoas apresentam-se regulares ao longo do corpo e, principalmente,

que os dados gerados pela composição por litologia utilizada no cálculo das reservas são

confiáveis.

O inventário e análise dos dados sào etapas importanles que devem ser realizadas

coerenlemente, uma vez que preparam os dados para serem utilizados nos cálculos das reservas

por qualquer que seja o método.

A quantificação de uma jazida mineral, não e determinada de forma exata, uma vez que

envolve a incerteza associada à natureza do fenômeno geológico que originou o depósito, bem

como as técnicas empregadas para seu cálculo.

Em geral, não eiste regras de que método de cálculo para avaliação de reservas usar em

um particular depósito mineral. Entretanlo, o conhecimenlo da geologia, da configuração

geométrica, do padrão da distribuição das variáveis e o tipo de amostragem do depósito são

dados fundamentais na fase de avaliação de resen as e podem ajudar na indicação de quais

mélodos de cálculo utilizar.

A comparação númerica entre os métodos clássicos e computacìonais, aplìcados à Mina

de Canoas 2, revelou que os en'os relativos foram inferiores a 107o, mostrando claramente que em

depósitos estratiformes com baixo coeficiente de variação, as diferenças entre os métodos são

atribuidas basicamente às diferenças de áreas utilizadas pelos mesmos.



Deve-se ter em mente gue todos os métodos são mais precisos se a geologia estiver

incluída no modelo do bloco de um depósito, especialmenle ao longo de contalos entre zonå.s

estéreis e mineralizadas, uma vez que evitará enos óbvios de extensão, como um teor alto para

um bloco em zona estéril. Isto também enfatiza a necessidade da checagem dos resultados de

qualquer avaliação de reservas nas várias etapas de cálculo.

A utilização de técnicas matemáticas mais soñslicadas e da computação permitiu maior

eficiência na manipulação de grande volumes de dados usådos nas avaliação de reservas.

Entretanto, não são capazes de substituir a experiência do geologo/engenheiro (em pesquisa

mineral) na interpretação geológ.ica que conduzirá à determinação do modelo geológico, da

distribuição das variáveis e na previsão da potencialidade dos depósitos.



ló3

REFERÊNCIAS BIBLI OGRÁFICAS

AITCHISON, J, & BROWN. J.A.C. - 1957. The lognormal d,stribulion. sith spccial rcfcrenct ti its uses in
economics. Anud: KOCK Jr, G.S. & LIñi. R.F.- I97¡

ALMEIDAM.A. dc - l9E9 - Geologia d¿ Form¿cåo,{euâ Clara nå Reøåo dc Amcaibs - SP. Dissertzção dc

Mestrado. IGUSP, I E4p. (inédito).

ANNELS. A.E. - 199 t. Mincral Deposil Evalual.ron - A praclical aproach. Chapman & Hall - lnndon. 43óp.

BARNES, R.J. - 1980. The variogram sill and sample variance. Math.Geol.. 23(4\'.673478.

BLAIS, R.A. & CARLIER P.A. - 196E. Aplic¿tions of geollistics in ore raluation. Apd: OLEÀ R.A - 1975.
fìnrim,¡n mrn¡i¡o ræ¡hin¡¡pc "cino eoinn¡liz/'vl tqriehlp thmn

BROOKER P.l. - I 979. Kriging. Ene.&Min. J.. 180(9): I 48-l 53

BUSSAB. W. de O. - 1980 75p.(inédito)

BUSSAB. rü de O. & MORATTIN. P.A. - 1986 3 ed. Sâo Paulo
Atual Edirora Ltda 32 lp.

CAI\4PA|¡I-L{G.A.de C. - I99l. Tectônica Proterozóica no Alto e Médio Vale do Ribeira. Estados de São Paulo e

Paraná. Tese de Doulorâmento. IGUSP. 2%p.(inédito).

CAìvæAllll.rq.G A. da C.: BISTRICHI,C.A.; ALMEIDAM.A. d€ - 1987 - Consideraçôes sobre a organização
litoeslratigráficå e e\olução tectônicå da Faixa de Dob¡amentos Apiai. ln: Simp. Sul-Bras. Geol.3.
Curitiba. 1 9E7. Atas .. Curitiba. SBG.r',2:725-742.

CHTODI FILHO.C. - 1984 - Contribuiçâo à geologia sul paulisra e lele paranåense. Grupos Açungui e Setuva. þ:
Congresso Brasilei¡o de Geologia. 33. fuo de Janeiro. I984. A¡ais... Rio de Janeiro. SBG. r'.5. p.239rt-
2106

CLARI( L - 1979. The semi|ariogram - parf I 180(7):90-94p

CLARK. l. - 1979a. The semilariogram - pârl Il. Eneincerine & Minin!. Jou..nal IE0(8):92-97p.

CONDE. R.P & YAMAMOTO. J.K - 199.1. Arzliaçâo de resenas de recursos não-metálicos: Métodos Clássicos.

þ: Workhop; Recursos Mlnerais Nâo'lr{ctálicos para o Esudo dc Sâo Paulo. São Paulo. 199.1. Resumos
cr¡andjdos... Sâo Pauìo. SBG. p.73-75.

CORDANI.U.G. & BITTENCOURT.I. - 1967. Dcterminaçô€! de idades poråssio/argônio em ¡ochas do Grupo
Açungui. þ: Congresso Brasileiro de Geologiâ. 21. Cuntìba. 1967. Aruis...Curiribâ. SBG. p.218-233.

DACHS. J,N.W.. 1978 Apostila de curso. Depalamenlo de Estatistrca. IMECC -

LDICAMP. I 25p. (inédilo)

DAITX.E.C. - 1992. Modelo Evloratório para jazimentos sulfeudos d¿ Formaçâo Perau. no Vale do Ribeira - PR
e SP. ¡GCE/LINESP. 25p. (inedilo).

DAITX. E.C. - 1985. O estáeio aluaì do conlec¡menlo sobre as mineralizacões de Pb-Ae-(Zn) do Ìale do Ribeira
(SP e PR). Tema de exame de qualificaçå0. ó2p.(inédito).

D.AITX. E C & \'ENUSSO. G.C. - I992. Geologia preliminar da jazida Canoas (Pb-Zn-Ag-Ba). r'ale do Ribeira.
PR. I¡: Congresso Brasileiro de Geologia. 37. São Paulo. 1992. Anais ..Sâo Paulo. SBG. r I .. p.256-257.



164

DAJTX, E.C.; BETTENCOI-IRT. J.S. & ZANARDO, A.- 1992. Melåtufos traqulticos na árc¿ da mina Pcrau
(Valc do Ribcira. PR): significado gcolôgico e importância na gêncse dos corpos sulfcødos (PÞZntu-Ag-
Ba). þ: Congresso Brasileiro dc Gcologia, 37, Sâo Paulo. 1992. Anais ..São Paulo. SBG. r'. L. p255-256.

DAITX, E.C. ; OLI\ÆIRA M.A.F,de; GARCIA L.R.A.: CRVALHO. S.Gdc & SILVA V.R. da - 1992a .

Rochâs turmalinlferí¡s na áreå das jaz-idas Perau e C¿noas (Vale do fuþira. PR) e suas rclaçõcs com os
corpos mineralizados (Pb-Zn-Ag-Ba).1!: Congresso B¡asilciro & Geologia. 37. Sâo Paulo. 1992.
Anais...São Paulo. SBG. r'.1.. p256-257.

DARDANNE, M.A. - t988 . Geologia do Chumbo e Zinco. !¡¡ Princiaais Depósitos Minerais do Brasil,
C.Schobcnhaus(Coord.). Dep.Nac.Prod.Min.. Brasília. r',3, p 83-90.

DAVIS. J.C. - 1986. Slatitics and Data A¡âhsis in Geoloq\" 2d.645 p.

DNPM (DEP.NAC.PESQ.MIN.) - 1987. Códj eo de mineracåo e leeislacåo correlativa Ed.Rer'. por Humbeno dc
Can'alho Matos - Brasilial Dvisão de Fomento da hoduçåo Mineral. 1987. 333p.

Énp¡CO. J.C.D. - 1984. Planejâmento de t¿\Ta - Uso do Computador e Geoestatitic¿. Aposlila do curso IBRAM
(insrituto Brasileiro de M]nerâçåo) Belo Horizonte (MG). I l0p.

FAIRCHILD.T.R. - 1982. Ner¡ tromatoliles from the Upper hecambrian Açungui Group. Easrern Paraná. Brazil
and their potential súatigraphic use. Boletim IG. Sâo Paulo. IGUSP l3:,13-50.

FLEISHERR. - 1976. A pesquisa de chumbo no Brasil. þ: Congresso Brasileiro de Geologia. 29. Ouro P¡eto.
SBG. A¡ais...Ouro Preto, r',l. p.l9-32.

FROfDEVALIX. R.- 19E2. Geostalistics and o¡c classification. Apud: Yamamolo. J.K. & Betlencour. J.S. - I992.
Avaliacão de Jazidas.

GIMENEZ FILHO. A. - 1991. Geocronoloeia da Súte Granític¿ Trés Cóneeos e do Comple\o Metamörfico
Apiaí-M.irim. a nordeste de Apiai - SP - lmnlicacões n¿ Elolucâo d¿ Faixa Aniai. E\ame de Qualificâção.
IGUSP. 55p. (inédito).

GROSSI SAD. I.H . 1975 Seminário sobre avaliaçåo
e¡onômic¿ de jazidas. Brasília - PLANFAP. DNPM. 107p.

GLERR¡- P.A.G. - 1988. Geoesetistica Operacronal. Dl.iPN4. Brasilra l{5p.

HANCOCK, M.C.: GOODAY. P.E. & BRECH. G.E. - 1987. Orc Resene S¡'tems - Princip)es ând hactice.
In:Resources and Resenes S¡'nrposium. Sldncr. 1987 hoceedinßs...Srdnc1. Thc Australasiunl lnsritule of
Mining and Metallu¡g\'. p 137-1.17.

HANDLEY.G.A.: LEWìS.R.W. & WILSO\*.1. - 1987. The collection and management of ore resene estirnation
data. þ: Resources and Resenes S¡mposium. Sldner. l9tl7. Procredines...of Sld¡er'. The Australasian
lnstirute of Mining and Metallug.\ . p.27-30.

HUIJBREGTS. C.J. - 1975, Regonalized rariables and quantitåtiïc anal¡sis of spaliaÌ dâ1å. ln.Displar and
anallsis of smtial dålå. DA\4S. J C & McCULLAGH. M.J. (ed) Ne$ Yo¡k. John Wile¡. p.3t-53.

HUTCHINSON.R.W. - 1980. Vulcanogenic sulñde deposits and their metallogenic signifcance. Econ Geol.. 68ì
1223-1246. Lancåter. Pa.

HUTCHINSON.R.W. - 1973. Massirc base melal sulphide deposits as gujdes to teclonic evolulìon ìn: The
Conlinental Crust and lls Mineral DeÞosils. D.\\'.Stranpïar @d ). Geological Associauon of C¿nada
Special Paper 20. p.659{8.1.

JOLJRNEL. A.G. & HUIJBREGTS. C.J - I97E. Mininß seostatislics l¿ndon. Academic Press. 6{xÞ



165

KLAU,W. & LARGE,D.E. - I980. Stbmarinc exhalative Cu-Pb-Zn dcposirs - A discussion of thcir classification
and metallogcnesis. Geol.Jb., DlO: I3-5E. HannoYer.

KLEIN.C. & HURBERT Jr,C.S. - 1985. Manual of Mincraloo (aftcr James D. Dana). John Wiler & Sons. Inc.
596p

XOCK Jr. G.S. & LINK. R.F.- l97l Neu York. Dol'er Publ. Vol l. 375p.

LANDIM, P.M,B. - 1985. Introducåo a Geoestatilica. Laboratório de Geûmatcmálic€ , Publicação Dd¡iticå n.3.
Insûtuto d€ Geociências e Ciências Eratas. Campus de Rio Claro. I\IESP. 6þ.(inédito).

LARGE,D.E, - 1981. Sedimenchosted submarine exhalatiïe lead-z.inc deposirs. A reYieu of their geologicål
charâcleritics and genesis. In: Handboook of Stralå-bound and str¿tiform ore deoosits. K.H.\¡/oltr (Ed.)
Elsevier, vol.9, p. 469-507 .

LEITE.W.de S. - 1990. Relâtório de Beneficiamcnto do Minério do Processo MME-DNPM - 2.D. n.820.9ó2l8.1.
Parani. PLUMBUM MINERAçÂO E METALURGIA S.A I0 p.(Relarörio lnrerno) .

MARCHETTO. C.M.L. - 199t. Esrudo pelrológico.Paraná. PLì.IMBUM \flNERAÇÃ,O E METALURGIA S.Á'
32p. (Relatório Interno).

OLEA. R.A. - 1977. Me¿surine spatial deÞendence xith semilariosrams Kansâs. Kansas Geologcal Sune¡.
29p. (Series on Spatial Anal¡ sis. 3).

oLEA R.A. - 1975 K"ânsas. Kansas
Geological Sun'o. 137p. (Series on Spåtial Anal)'sis. 2)

PETTINATI. F. - I983. Modelamenlo drgrral e representåção gráfica de superlìcies. þud: YAMAMOTO.J.K. &
BETTENCOLJRT.J.S. - 1992. Avaliacâo de iazidas..

PLI-'I\4BLIÀ4 S.A. - 1992. Mapa geológico e perfis da área do Depósito de Cånoas. 30p. (Relalório lnremo).

POPOFF. C.C. - 1966. Computins resenes of mineral depositsr princjples and conÌenlional methods.
Washrngton. Bure¿u of Mines. I l3p. (1.C. E2E3).

PROMINER - l99la hojeto Canoas Sâo Paulo. PROMINER.2T'. 55p (Relalóno Frnal dc Pesqursa Mlneral -

Processo DNPM n.82O.962184 \.

PROMINER - l99lb. hojeto Canoas Sâo Paulo. PRO\,ÍI\ER 2r. ó3p. iRelslório Final dc Pcsquisa lr,lineral -
Processo DNPM n.820.ó60/8? e 820. I22188).

ROYI-E. A G. - 1979. \\ÌI geost¿tisrics? 180(5): 92-l0l

ROYI-E. A.G. - 1977. Hos to use geostatistics for ore classification. Word.\{in..p.52-55.

SALAMLINI,R. & BIGARELLAJ.J. - 1967. Contribuiçâo â geologia do Grupo Açungui. Curitiba. LlFPMnsritulo
de Ceologia. 26p. (Boletim. Geologia. 23).

TASSINARI.C.C.G.; BAUBOL}RA.P.: DAIfi.E.C. & SATO.K. - 1990. Aplic¿ção dos isolopos dc Pb e Sr na

determinação da natureza das fontes das mineralizaçôes de chumbo do Vale do Ribeira - SP e PR ln:
Congresso Brasileiro de Geologia. 36. Natal. 1990. Anais...Natal. SGB. v.3. p.1254-1266.

TRESCASES.J.J. - 198.1. A¡álise quinrica por especlrometria de absorfro atônric¿. !¡r Técnicås Analilicås
lnstrumentais Aþlicâdâs à Geoloqia. C.B Gomes (Coord.). Ed. Edgar Blucher. São Paulo. p.+6-82.

TlliEY. J.W. - ì977. Erploration Dau Anal¡sis. Reading. Addison Weslq. Massachusetts. 1977.



I6ó

VAI..ENTE, J. - 19E0. Avaliaçåo gcoestâlilicå com paramctrÞ.açåo & jaz.ida fosfátic¿ dc Anitápolis. In:
Congresso Brasileiro de Geologia, 31, Camhriú, 1980. A¡ais...Camburiú. SGB, \'.2. p.1243-1257.

YAMAMOTq J.K. - 1992, Gcocslatitica aplicådå. Apostilå do curso de pós-graduaçåo. 182p.(inédito).

YAMAMOTO, J.K. - 19924. O método da pondcraçåo pclo inverso da polência da djstância apcrfciçoado para
aÏaliação de blocos (no prelo).

YAMAMOTq J.K. - 1991. Comparacão de métodos comÐtacionais pør¿ avaliacão de rcserr'as: u¡n etudo de
caso na Jazida de cobre de Chaoada. GO. São Paulo. 175p, (l-ese dc Doutoramento apresentâdâ ao
Intituto de Geociências - USP) (inédiro).

YAMAMOTO, J.K. & BETTENCOIJRT, J. - 1992. Avaliacão de Resenas Apostila do curso dc pós-graduaçâo.
I l3p.(inédiro)

WOBER H.H. & MORGAN, P.J. - 1993. Classitìc¿tion of ore resenes based on Beostatitical and economic
parâmeters CIM Bulletin. 966(86\:73-76.



ANEXO I



FURO
FSC-{9
FURO
FSCJ9
FSC-.+9
FSC-+9
FSC,-I9
FSC-19
FSC.T9
FSC-.I9
FSC-.r9
FSC-49
FSC-49
FSC.49
FSC-{9

FSC.5 I
FSC.5I
FSC-51
FSC-5 t
FSC-5I
FSC-5I
FSC-5I
FSC-5I
FSC.5I
FSC.5I

FSC-53
FSC-53
FSC.53
FSC.5 3

FSC-5 3

FSC-53
FSC.53
FSC.53
FSC-53
FSC.53
FSC.5 3

FSC-53
FSC.53
FSC-53
FSC-53
FSC-51
FSC.5 3

FSC-s3
FSC.5 3

FSC-53
FSC-s3
FSC-53
FSC.s 3

NORTE ESTE COTA DIR. MERG. PROF.MAX.
706926.20 7256243.50 488.67 0.0 -90.0 33.50

DE PARA Pb(%) zn(o/ol Ag (pptn) DESCruÇÃO ltrOlÓCtc¡,
0,00 22.00 0.000 0,000 0.000 QUARTZO M. BTOTTTA xrsro
22.00 22.s0 0.230 0.770 17.000 CATCIOSLICÁTICA
22.s0 23.00 0.620 0.800 18.000 CAI-CTOSLTCÁTICA
23.00 23.s0 1..100 2.620 49.000 CALCTOSLTCÁTICA
23.50 24.00 L l30 1.230 25 000 cel-ctostt-tcÁrtce
2{.00 2,t.50 1.390 r.22ù 27.000 CALCIOSILICATTCA
24.50 25.00 L200 0.690 22.OOO Cel-ClOSnrCÁrtC¡,
25.00 25.50 0.920 0.3E0 r+.000 cerctosrtcÁrtc¡,
25.50 26.00 0.038 0.018 3.000 cercrosfl-rcÁrlc¿,
26.00 26.s0 0.035 0.lE0 0.900 CALCIOSLTCÁTICA
26.50 32.s0 0.000 0.000 0.000 Cerctost¡-tcÁrlc¡
32.50 33.50 0.000 0.000 0.000 QUARTZITO

706911.56 7256182.80500.31 0.0 -90.0 32.00
0.00 2 r.00 0.000 0.000 0.000 QUARTZO M. BIOTITA xrsTo

21.00 24.00 0,000 0.000 0.000 ANFIBOLIO BIOTITA xISTo
24.00 24.50 6.2t0 6,.180 13.000 zoNA MINERALZADA
24.50 25.00 t4,020 9.480 17.900 ZONA MINERALIZADA
25.00 25.50 2.t20 3.200 +8.000 zoNA MINERALIZADA
25.s0 26.00 0.930 0.610 17.000 AMIBOLIO BIOTITA XISTO
26.00 26.50 0.019 0.043 1.000 car-closlLrcÁttcn
26.50 30.50 0.000 0.000 0.000 CeLCTOSII-rCÁtlca.
30.s0 3200 0.000 0.000 0.000 QUARTZITO

70ó963.50 7256 r80.8,1515.64 0.0 -90,0 +7.50
0.00 8.00 0.000 0.000 0.000 QUARTZO M. BIOTITA KSTO
8.00 rs.80 0.000 0.000 0.000 ANFIBOLITO
rs.80 28.00 0.000 0.000 0.m0 QUARTZO M. BIOTITA xISTo
28.00 Jz.sO 0.000 0.000 0.000 BTOTITA AMTBOLIO )gsTo
32.50 33.00 0.046 0.370 2.000 BIOTTTA ANFIBOLIO XISTO
33.00 33.50 0,240 0.180 9.000 BIOTITA AMIBOLIO XISTO
33.50 34.00 1.860 2.580 42.000 BIOTITA ANFIBOLTO XISTO
34.00 14.50 2.{50 2.710 7E.000 BrOTlrA ANFIBOLTO XISTO
14.50 35.00 r.0,r0 1.,160 87.000 cerclosu-tcÁrlce
3s.00 35.50 0.550 0.320 3.r.000 cerctoslLtcÁrtce
35.50 36.00 1.330 0.05? 62.000 C¡l-CTOSUCÁrtCn
3ó.00 36.50 0.041 0.014 5.000 cer-ctostLtcÁrrce
36.50 37.00 0.530 0.320 25.000 cer-crosrLtcÁttcn
37.00 37.50 r.E50 r.J20 6ó.000 cel-crosu-rcÀrlce
37.50 38.00 0.9?0 0.100 ì3.000 c¡tctosrLtcÁtlc¡
38.00 38.50 r.060 t.610 2.+.0m CATCTOSILICATTCA
38.50 39,00 't.790 8.580 ó9.0m ZONA MINERALTZADA
39.00 39.50 2.560 2.590 l2.ixx) Cel-ctosrt-tcÁrrcn
39.s0 :10.00 LJ30 1.130 5.000 C,qLCIOStLICÁrtCl
{0.00 40.50 0 230 0.084 22.000 c¡¡-crosü-rcÁrtc¡
"10.50 16.00 0.000 0.000 0 000 c¡LcrostLtcÁtlce
.16.00 t1.so 0.000 0.000 0 000 QUARTZITO



FSC-54
FSC-5.I
FSC-54
FSC-5.I
FSC-54
FSC.5{
FSC-54
FSC-51
FSC.5.+
FSC-54
FSC.54
FSC-54
FSC-54
FSC-54
FSC.54
FSC-54
FSC-54
FSC.54
FSC-54

FSC-55
FSC-5 5

FSC-55
FSC.55
FSC-55
FSC.55
FSC.55
FSC-55
FSC-55
FSC-55
FSC.55
FSC.5 5

FSC.55
FSC.55

FSC-56
FSC-56
FSC-56
FSC-5ó
FSC-56
FSC.5ó
FSC.56
FSC.5ó
FSC-56
FSC-5ó
FSC.56
FSC-56
FSC-5ó
FSC-56
FSC.56
FSC-56
FSC-.i6
FSC-56
FSC.5ó

707012.t36 7256184.2052E.53 0.0 -90.0
0.00 33.20 0.000 0.000 0.000

33.20 34.00 0.000 0.000 0.000
3+,00 5 t.00 0.000 0,000 0.000
51.00 51.50 0.900 0.230 16.000
51.50 52.00 1.370 t..t90 t9.000
52.00 52.50 4.930 t.570 97.000
52.50 53.00 t.610 1.210 69.000
53.00 53.50 5.810 3.'110 2+.500
53.50 5,t.00 0.640 0.740 13.000
54.00 5,1.50 2.150 3.019 45.000
54,50 55.00 4.150 5.880 72.0tJO
55,00 55.50 3.200 7.740 83.000
55.50 5ó.00 1.350 2.6W 31.000
56.00 56.50 2.034 2.980 4s 000
56.50 57.00 .1.320 2.830 65.000
57.00 57,50 0.2E0 0.250 8.000
57.50 62.75 0.000 0.000 0.000
62.75 61.20 0,000 0.000 0.000

'70'7066.83 7256t'78.4551+.17 0.0 -90.0
0.00 .t6.50 0.000 0.000 0.000

46.50 54,70 0.000 0.000 0.000
54.70 55.20 0.110 0.0,18 7.000
55.20 55.70 1.5 r0 1.550 22.000
55.70 56.20 0.2+0 0 380 8 000
56.20 s6.'70 0.230 0.780 10.000
56.70 5',7.20 0.'tz0 0.950 19.000
57.20 51 .10 0.03E 0.018 E.000
57.70 5E.20 0.073 0.021 8.000
5E.20 58.70 0.E60 0.017 17.000
58.70 59.20 0.3.10 0.0t0 9 000
59.20 71.70 0,000 0.000 0.000'77.70 7E.30 0.000 0.000 0.000

70699r.t8'725622t.7t5tI.3t 0.0 -900
0.00 36. t0 0.000 0.000 0.000

36.10 1l,90 0.000 0.000 0.()00
41.90 42.50 3.300 3.740 65.000.12.50 +3.00 0.520 0,5E0 14.000
43.00 ,{3.50 2.490 2. t+0 +6.000
+3.50 +{.00 3.600 2.690 5ó.000
:t4.00 1.1.50 0.780 1.130 2.1.000
44.50 .t5.m 1.280 0.350 3.1.000.15.00 +5,50 4.t20 2.'190 {6.000,15.50 16.00 +.730 +.320 17.000
46.00 -ló.-r0 6.(140 5.6i0 63.000.ró.50 {7.00 {,820 4.320 75.000
47.00 .t7 50 3.650 1.950 91.000
+7.50 J8.m t.+80 0.7s0 ì.000
18.00 {8.50 1.000 0.1J60 t3.000
-t8.50 +9.(X) 0.012 0.08.1 1.000
-t9.00 52 {0 0.000 0.000 0 0(x)
52..1() 5+.00 0.000 0.000 0.000

61.20
QUARTZO B. MUSCOVITA XISTO
ANFIBOLITO
ANFIBOLIO Q, BIOTITA XISTO
ANFIBOLIO Q. BIOTITA XISTO
ANFIBOLIO Q. BIOTTTA XISTO
ZONA MINERALZADA
ZONAMINERALøADA
ZONA MINERAIZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZ ADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZ ADA
ZONA MINERALIZADA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
QUARTZITO

78.30

QUARTZO B. MUSCOVTTA XISTO
BIOTITA Q, ANFIBOLIO XISTO
BIOTITA Q. ANFIBOLIO XISTO
CALCIOSILICATICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSIICATICA
CALCIOSILICÁTICA
QUARTZITO

5+ 00

QUARTZO M. BIOTITA XISTO
BIOTITA A.Q.(MUSC.) XISTO
ZONA MINERAL IZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONAMINERALZADA
ZONA MINERALIZADA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALZADA
ZONA ¡,IINER,AIIZADA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSTLTCÁTICA
QUARTZ|TO



FSC-57
FSC.57
FSC.57
FSC -57
FSC-57
FSC-s7
FSC.57
FSC-57
FSC-57
FSC-57
FSC-57
FSC-57
FSC-57
FSC-5?
FSC.57
FSC.57
FSC.57
FSC-57
FSC.57
FSC-57
FSC.57
FSC-57
FSC.57
F$C-57
FSC-57
FSC.57

FSC-58
FSC-58
FSC.58
FSC-58
FSC-58
FSC-58
FSC-58
FSC-58
FSC.58
FSC.58
FSC.58
FSC-s8
FSC-58
FSC-5E
FSC-58
FSC-58
FSC.58
FSC.58
FSC-58
FSC-58

FSC.59
FSC-59
FSC.J9
FSC.59
FSC-s9
FSC.59
FSC-59
FSC.,59
FSC.59
FSC-59
FSC.59

707043.16 7256223 .00533.25 0.0
0.00 31.00 0.000 0.000

31.00 39.00 0.000 0.000
39.00 +7.10 0.000 0.000
"17.40 5t.50 0.000 0.000
58.50 59.00 l.100 t.380
59.00 59.50 2.300 L250
59.50 60.00 0.510 0.190
60.00 60.50 0.3ó0 0.060
60.50 6l.00 0.130 0.021
61.00 6l.50 0.057 0.0t7
61.50 62.00 1.630 0.ó00
62.00 62.50 1.170 1.2E0
62.50 ó3.00 0.037 0.021
63.00 63.50 L540 1.810
63.50 6+.00 0.180 0.rJ72
6{.0r) 6.1.50 L+70 3.330
64.50 65.00 0.360 2.280l
65.00 65.50 3.310 4.660)
ó5.50 ó6.00 0.310 0.E30
66.00 66.50 2.63t) 2.,t00
óó.50 ó7.00 0.910 0.29ì-
ó7.00 6'1.50 0,038 0.019
6',1.50 68.00 0.0 t9 0.011
(¡8,00 11.15 0.000 0.000
71.'7 5 77.t6 0.000 0.000

-90.0
0.000
0.000
0.000
0.000

29.000
56.000
19.000
8.000
5.000
5.000

63,C)00

35,000
5 t.000

E.000
16.000
4E.000
27.000
73.000
47.000
64.000
16.000

L000
t.000
0.000
0.000

7070t9 73 '7 25626't .565 L0 .36 0.0 -90.0
0.00 2't z0 0.000 0.000 0.000

27.20 10.00 0.000 0.000 0.000

'+0.00 {0_50 3.280 1.620 89.000
+0,50 11.00 1.090 1.280 31.000,u.00 {1.50 2.810 5.t90 53.000
41.50 {2.00 .t. t+0 +.510 7E.000
42.00 +2.50 5. t50 5.500 89.000
42.50 +3.00 2.890 1.850 55.000
43.00 {3 50 0 560 0 900 34 000
+3.50 ].t.rÐ 1.0ó0 0.7.t0 2.1.000
44.00 14.50 5.120 2.790 5t.000.t.t.50 {5.00 3.030 +.830 9.1.000
+5.00 .t5.50 2.200 3.180 2-5.000
{5.50 +6.00 2.820 t.200 31.000
46.00 +6.50 1.050 2.390 50.000
.16.50 +7.00 1.5-t0 0.270 17.000

'17.00 +7.50 0. t70 0.035 7.000
+7 50 53.00 0.000 0.000 0 000
53.00 55.20 0.0(x) 0.000 0 m0

707099.80 7256108.9.1.+93.97 0.0 -90.0
0 00 20.00 0 Orx) 0.000 0.000
20.00 2E 00 0.000 0.000 0.000
28.00 18.50 tr 970 0.980 t1.000
2E.-50 29 (n I 860 2 050 11 800
29.00 29.50 t0.150 6.760 .l]. t00
29.50 lo.m I 8(Ð t.2+0 20 {)00
t0.0() ì{) 50 01(fi 1..H0 }s.(xx)
30.50 .ì t.00 t.120 01t30 ì1.000
It.00 iIi0 0-r70 I {+0 |I (xx)

,11.50 i2.m tÌ10 0+{0 1{ 0(x)

QUARTZO B, MUSCOVITA XISTO
ANFIBOLITO
ANFIBOLIO B, QUARTZO XISTO
ANFIBOLIO B, QUARTZO XISTO
ANFIBOLIO B.,QUARTZO XISTO
CALCIOSLICATICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSIICÁTICA
CALCIOSIICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSIICÁTICA
CALCIOSIICÁTICA
CALCIOSILICATICA
ZONAMINERALZADA
ZONAMINERALZADA
ZONA MINERALIZ ADA
ZONA MINERALIZ ADA
ZONA MINERALIZAÐA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSIICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
QUARTZITO

QUARTZO B. (NIUSC,) XISTO
QUARTZO B. ANFTBOLIO X-ISTO
ZONA MINERALZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERAIIZ AD A
ZONA MINERALIZADA
ZONA M]NERAI- IZ AD A
CALCIOSILICÁTICA
CAI-CIOStLICÁTICA
ZONA MINERALZADA
ZONA MINERALIZ ADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERAIIZADA
ZONA MINERALZADA
CALCIOSILTCÁTtC-A
CALCTOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
QUARTZITO

QUARTZO B, MUSCOVITA XISTO
ANFIBOLIO B. QUARTZO XISTO
ANFIBOLIO B, QUARTZO XISTO
ZONA MINERALIZ.\DA
ZONA MINEF.ALZADA
ZONA MINERALIZADA
CALCIOSILICÁTICA
CALC TOSIL ICÁTI(ìA
CALCIOSIL tCÁTICA
CALCIOSILTCÁTICA

77 .46

55 20

15 20



FSC-s9
FSC-59
FSC-59
FSC-59
FSC-59
FSC-59
FSC.59
FSC-s9

FSCóO
FSCóO
FSC{O
FSC40
FSC.60
FSCóO
FSC{r0
FSC40
FSCóO
FSC{O
FSC-6,0
FSCóO
FSC'6O
FSC.60
FSC-60
FSC-60
FSC-60

FSCóI
FSC{I
FSCóI
FSC{I
FSC-6 t
FSC.61
FSCóI
FSC{I
FSCó I
FSC-6r
FSC{I
FSC{1
FSC-6I
FSCóI
FSC{I
FSC{ I
FSC-ól

FSC{r2
FSC62
FSC{2
FSCó2
FSCó2
FSC-ó2
FSC.Ó2
FSC{2
FSC{2
FSC42
FSC{2
r.'sc.l,2
FSC-62
FSC42

32.00 32.50
32.50 33.00
33.00 33.50
33.50 3"1.00

34.00 34.50
3.1.50 3 5.00
35.00 44.1s
,14. 15 45.00

4,180 5.730 ó8.000
6 380 3 800 83.000
2.090 1.770 22.000
t.'720 3. 180 22.000
1..t00 L940 13.000
0.560 0.oi2 7.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000

707048,27 72s63rt.7t192.84 0.0 -90,0
0.00 17.70 0.000 0.000 0.000
17.70 25.00 0.000 0.0m 0.000
25.00 25.50 3.700 ',1.070 74.000
25.50 26.00 4.160 5.250 '17.0tN

26.00 26.50 4.I l0 5.620 73.000
26.50 21.00 s.590 6.160 96.000
27 .00 27.50 6.550 6.790 99.000
2',t.50 2E.00 3..160 3.3E0 94.000
28.00 2E.50 r.580 LE70 11.800
2E,50 29,00 s.330 3.+90 42.000
29.00 29 50 2 180 t."150 46.000
29.50 30.00 3.350 1.790 36.000
30.00 30.50 1.580 t.710 32.000
30.50 31.00 0.930 0.220 24.000
3t.00 38.30 0.000 0,000 0.000
38.30 39. t0 0.000 0.000 0.000

70ó939.84 7256225.t3194.30 0.0 -90,0
0.00 15,00 0.000 0.000 0,000
15.00 2t.50 0.000 0,0ü) 0,000
21.50 22.00 0.039 0.051 16.000
22 .00 22 .50 3 .230 7 .370 5 3 . 000
22,sO 23.00 1.900 2.250 41.000
23.00 23.50 2.810 2.920 41.000
23,50 24.00 1.850 r.560 53.000
2¿t,00 24.50 0.520 0.760 3 t,000
24.50 25.00 2.760 3.9.10 +9.000
25.00 25.50 +.210 +.-lEO 58,000
25.50 26.W 3.540 0.620 41.000
2ó.00 26.50 2.t20 1.210 {.1.000
26.50 27.OO 0.022 0.015 0.000
21.00 27.50 0.012 0.011 0.000
27.50 30.90 0.000 0.000 0.000
30.90 32.00 0 000 0.000 0.000

7070'72.26't256266.79500.',16 0.0 -90.0
0 00 t7.00 0.000 0.0m 0.000
17,00 26.50 0.000 0.000 0 000
26.50 21.00 t.710 2.700 37.000
21 .00 2't.50 6.660 6.I l0 t0..t00
27.50 28.00 1.070 L l20 t8.000
28.00 28.50 0.{+0 t.120 t3.(x)()
28.50 29.00 0.880 1.280 (r.(X)0

29.00 29.50 0.970 0.680 16.000
29.50 10.00 0.+90 0.170 E.000
10.00 l0 50 0.690 0 -s9{) t1.000
30.50 .ì t.(x) 0.900 0..130 .i1.0(x)
.ll t.00 I I 50 0.8+0 0.510 2 r.(xx)
11.50 32.00 2 tfx) + 2{0 lt 100

ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZ ADA
ZONAMINERALZADA
ZONA MINERALIZADA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILTCÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
QUARTZITO

39.10
QUARTZO B. M.MAGNETITA XIST
ANFIBOLIO Q.B.(MUSC.) XISTO
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERAI-IZADA
ZONA MINERAI-IZADA
ZONA MINERALIZAD A
ZONA MINERALIZ ADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERAI-IZ AD A
CALCIOSLICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
QUARTZITO

3 2.00

QUARTZO M. BIOTITA )íSTO
ANFIBOLIO B,(MUSC.) XISTO
CALCIOSILICATICA
ZONA MINERAIZADA
ZONA MINERAI-IZ AD A
ZONA MINERALIZAD A
ZONA MINERALIZADA
ZONA MIN'ERALIZ AD A
ZONA MINERALIZADA
ZONA IIIINERALIZAD A
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
CALCIOSN-ICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
QUARTZITO

+8.89

QUARTZO B, M. GRANADA XISTC
ANFIBOLIO B, QUARTZO XISTO
CALCIOSILICA TICA
ZONA MINERALIZADA
CALCIOSILICATICA
CALCIOSILICÂTICA
CALCIOSIL tCÁTICA
CALCIOSILICA TICA
CALCTOSTLICÁTICA
CALCIOSIL ICÁTICA
CALCTOSILICÁTICA
CALCIOSfLICÁ'IICA
ZONA NlI\ERALIZ ADA



FSC{2
FSC{2
FSC-62
FSC42
FSC{2
FSCó2
FSC{2
FSC{2
FSC42
FSC42

FSC-63
FSCó3
FSC-ó3
FSCó3
FSC{3
FSC{3
FSCó3
FSC{3
FSC-63
FSCó3
FSC-63
FSC63
FSC{3
FSCó3
FSC53
FSC-ó3
FSC{3
FSC-63
FSC63
FSC63
FSC63
FSCó3

FSC{.I
FSCó4
FSCó4
FSCó.t
FSCó4
FSC{.7
FSC{,I
FSC-64
FSC{4
FSC{4
FSCó4
FSC6.I
FSCó4
FSCó4
FSC{.I
FSCó4
FSCó'I
FSC-6'T
FSC{.I

FSC45
FSCó5
FSC{,5
FSC{,5
FSC45

32.00 32.50
32 50 33 00
33.00 33.50
33.50 3+.00
34.00 34.s0
34.50 35.00
35.00 35.50
35,50 36.00
36.00 16.80
46.80 48.89

r.140 29.000
3.330 69.000
1.640 29.000
2.550 37.000
t.420 30.000
0.094 ó.000
0.630 15.000
0.600 1.1.000

0.000 0.000
0.000 0.000

1, t00
4.730
1.570
2,000
1.380
0.220
O.EEO

1.210
0,000
0 000

'706967.60 725626'1.00502.20 0.0 -Ð.0
0.00 16.00 0.000 0.000 0.000
16,00 2a.70 0,000 0.000 0.000
2E.70 30.00 0.000 0.000 0.000
30.00 30.50 0.07E 0.046 8.000
30.50 31.00 .-0 0.t6 0.039 3.000
31.00 31.50 5.7+0 9,017 16.600
31.50 32.00 4.300 4.910 84,000
32.00 32.sO 7.590 7.E30 15.600
32.50 33.00 2.'760 3.720 9s.000
33.00 33.50 0..rr0 5.270 8.000
33.50 34.00 2.810 5.730 85.000
34.00 3,t.50 2.180 8.590 48.000
34.50 15.00 2.l+0 |.260 45,000
35.00 35.50 2.09t 0.7'70 31.000
35.50 ió.00 6.800 0.700 13..t00
36.00 36.50 5.016 0.044 46,000
36.50 37 qð' 3.2û 0.05t 50.000
37.00 37.50 0.290 0.012 26.000
3?,50 38.00 0.790 0.024 5.000
38.00 12.30 0.000 0.000 0.000
42.30 +3.50 0.000 0,000 0.000

707r23.9t 1256264.+35t3.53 0.0 -90.0
0.00 .50 0.000 0.000 0.000

I t.50 1.r.00 0.000 0.000 0.000
14.00 39.00 0.000 0.000 0,000
39.00 39,50 t.O24 1.370 2E.000
f9,50 +o.oo 2.910 3.680 59.ooo
40.00 +0.50 t.2+0 1.092 4ó.000
.10.50 11,00 0.580 0.ùr8 12.000

' .00 11.50 0.079 0.170 4.000
41.50 42.00 0.E70 0.160 1,t.000
42.(n {2.50 0.770 0.500 2.1.000

12.50 +.',].00 0.0J1 0.026 2.000
43.00 {3.50 2.900 2.870 {5.000
43.50 +t.09 3.9m +.620 36.Lroo

4:t.00 {.r.50 Li.t0 0.2'7a 2-1.000

1r.50 {5.00 z.5.ro z.tio 17.ooo
.t5 00 rs.50 0 t60 0. t00 8.000
+5.50 53.30 0.000 0.000 0.000
53.30 ,s{.50 0 000 0.000 0.0u)

701076.2+ 725ó352.t7+{11.69 0.0 -90.0
0.()0 27.10 0 0(N) 0,000 0.00{)
21.tO 29.50 0.000 0.000 0.000
29.50 10.00 1.2J0 {.970 60 (xx)

30.00 10.50 l.lt70 2.8.10 27.000

ZONA MINERALZADA
ZONA MINERALIZAD A
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
catcrosnrcÁrrce
cercrosn-rcÁrrc¡.
cerclosrlrcÁrrce
cAlcrosucÁTrcA
QUARTZITO

43.50
QUARTZO M. B. GRANADA XISTC
QUARTZO A.R,,E.(FLOG,) XISTO
CALCIOSILICATICA
c¡rcrosu.rcÁrrce
cer-crosllrcÁrlce
ZONA MINERALZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZ ADA
ZONA MINERAITZ ADA
ZONA MINERAITZ AD A
ZONA MINERÁIIZ AD A
ZONA MINER¡.L.IZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZAÐ A
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERAUZADA
ce¡-crosucÁrrc¡,
c¡l-ctosu.lcÁrlce
cercrosucÁrrce
QUARTZITO

5.t.50
QUARTZO M.(BIOT.) GRAN. XISTC
ANFtsOLITO
QUARTZO A. B.(FLOG:EPID)XISTO
CALCIOSIICATICA
ZONA MINERAIIZADA
CALCIOSLICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
c¡rctosu-rcÁrrc¡,
celcrosu-rcÁrrce
c¡i-ctosu.lcÁrtc¿.
cnrctosn-tcÁrlc¡.
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MìNERAIIZADA
ZONA MINERALIZADA
CALCOSSILICATADO
ceLCIostLtcÁrrc¡.
QUARTZITO

+-t.90

QUARTZO A.B.(FLOG:EPID)XISTO
CALCTOSILTCATICA
ZONA MINEfuALIZADA
ZONA MINERALIZADA



FSCó5
FSC45
FSC{5
FSC-65
FSC65
FSC{5
FSC{5
FSC-65
FSC{5
FSC-65
FSC{5
FSC65
FSC{5

FSC{6
FSC.66
FSC.6ó

FSC{7
FSC{7
FSC{7
FSC{7
FSC-67
FSC{7
FSC.67
FSCó?
FSC{7
FSC{7
FSCó7

FSC.ó8
FSC-68
FSC{8
FSC.6E

FSC-70
FSC.70
FSC-70
FSC-70
FSC-70
FSC.7O
FSC-70
FSC.70
FSC.7O
FSC-70
FSC-70

FSC.72
FSC.72
FSC-72
FSC-72
FSC.72

FSC.73
FSC.73
FSC- 7.I

FSC-7]
FSC.7]
FSC.7]

30.50 31.00
3 t.00 31.50
3l,50 32.00
32.00 32.50
32.50 33 ü)
33.00 33.50
33.50 34.00
3.1.00 34.50
3+.50 35.00
35.00 35.50
35.50 36.00
16.00 43..to
+3.{0 .}.r 90

5.090 6.400 t 1.200
4.3E0 4,630 79.000
3.510 3.370 94.000
r,.r00 1.350 +9.000
3,060 2.490 55_000
r.s20 0.160 63.000
t.E00 1.570 89.000
1.790 0.1'.70 22 000
0.350 0.210 23.000
1.330 0.230 26.0@
0.020 0.016 0.000
0.000 0.000 0.{.xx)
0.000 0.000 0.000

70ó886,46 72s6139 49493.23 0.0 -90.0
0.00 tE,00 0.000 0.000 0.000
t8.m t9,30 0.000 0.000 0.000

706888.34 7256226.36488.29 0.0 -90.0
0.00 l+,00 0.0b0 0.000 0.000
l{.00 1E.50 0.000 0.000 0.000
18.52 25.50 0.000 0.000 0.000
25.50 26.00 2.030 L430 17.000
26,00 26.50 0.'t7o 0.530 13.000
26.50 27.tJJ 0,09ó 0.015 0_000
27.00 27 .s0 0,027 0.018 0.000
27.50 28.00 0.041 0.014 0.000
28.00 30,15 0.000 0.000 0.000
30. 15 30.75 0.000 0.000 0.000

706879.^lE 7256182.41491.00 0.0 -90.0
0.00 2.1.s0 0.000 0.000 0.000

24.50 31.00 0.000 0,000 0.000
31.00 3 t.95 0.000 0.000 0.000

706936.22 7256137 '7650E.44 0.0 -90.0
0,00 12.{n 0.000 0.000 0.000
12.00 2r.00 0.000 0.000 0.000
21.00 24.00 0.000 0.000 0.000
2+.00 2+.E2 1.940 2.520 {0.000
21.E2 25.6.t 0_480 0.650 12.000
25.6+ 26.00 l.{00 2.330 t8.000
26.00 26.50 0.030 0.030 0.000
26.50 27.tN 0.140 0.010 0_000
27.UJ 31.20 0.000 0,000 0.00r)
31.20 32.28 0.000 0.000 0.000

706947.EE 't 256116.625 t4. t7 0.0 -90.0
0.00 t+.m 0.000 0.000 0.000
1,1.00 21.00 0.000 0.000 0.0û)
21.00 33.85 0.000 0.000 0.m0
13.85 3{.10 0.000 0.000 0.000

706975.26 1256t59.2A52'1.07 0.0 -90.0
0.00 18.50 0.000 0.000 0.000
18.52 2+.50 0.000 0.0m 0.0(x)
2{.-50 13.00 0.000 0.000 0 (xx)
1-1.00 .13.50 t.750 t.320 29.000.13.50 {{.00 0.210 0,120 ó.000

ZONA MINERALTZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZAÐA
ZONA MINERALIZAD A
ZONA MINERALIZADA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
CALCIOSIICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSIICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
QUARTZITO

19.30
SOLO

QUARTZITO

30.'7 5

QUARTZO MICA )SSTO
QUARTZO ANFIBOLIO MICA XIS.I
CALCIOSLICÁ.TCA
CALCIOSILICÁ,TICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CAI-CIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
QUARTZITO

3 r.95
FR¡.GMENTOS DE MICA }OSTO
CALCIOSLICÁTICA
QUARTZITO

32.28

QUARTZO M. BIOTTTA XISTO
QUARTZO B. ANFIBOLTO XISTO
CAI,CIOSILICATICA
CAI,CIOSILICÁTICA
CALCIOSILICATICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILTCÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
QUARTZìTO

34.30

QUARTZO M. BIOTITA .\ISTO
LAMPROFIRO COM CALCITA
CAI-CIOSILf CÁTICA
QUARTZITO

5ó.90

QUARTZO M. B. GR.ANADi\ XISTC
ANFIBOLITO
QUARTZO B. A. (EPID.) \ISTO
QUARTZO B. A, (EPID ) \ISTO
QUARTZO B, A, (EPID ) XISTO



FSC-73
FSC-73
FSC-73
FSC.73
FSC-73
FSC-73
FSC-73
FSC.73
FSC-73
FSC-73
FSC-73
FSC-73
FSC.73
FSC.73
FSC.73

FSC-75
FSC.75
FSC-75
FSC-75
FSC-75
FSC-75
FSC-75
FSC-7s
FSC-75
FSC-75
FSC-75
FSC-75
FSC-?5
FSC-75

FSC.76
FSC-7ó
FSC-7ó
FSC-76
FSC-76
FSC.76
FSC.7ó
FSC-76
FSC-76
FSC-76
FSC.76
FSC.76
FSC.76
FSC-7ó
FSC-76

FSC.7E
FSC.78
FSC-78
FSC.78
FSC-78
FSC-78
FSC.7E
FSC - 78
FSC.78
FSC-78
FSC-7It
FSC.7E

44.00 4't.50 1.050 0.052 27.000
{,1.50 .15.00 0.EE0 0.6E0 19.000
4s.00 45,50 2.370 4.440 5E.000
-t5.50 1ó.00 .t.{90 3.060 EE.000
,16.00 .t6.s0 2.230 0.780 40.000
{6.50 +7.00 2,000 0.400 39.000
.17.00 .r7.s0 2.540 2.500 48.000
47.50 +8,00 L290 2.090 2+.000
{8.00 48.50 t.670 t.970 37.000
,18.50 ,19.00 0.E20 1.630 20.000
19.00 19.50 3.720 3.590 5,r.000
49.50 50.00 2.480 0.700 29.ü)0
50.00 50.50 0.020 0.009 0.000
50.50 56.00 0.000 0.000 0.000
-56.00 56.90 0.000 0.000 0.000

706986.21 7256136.26533.14 0,0 -90.0
0.00 26.00 0.000 0.000 0.000

26,00 30.50 0.000 0.000 0.000
30.53 38.50 0.000 0.000 0.000
38,50 {8.50 0.000 0.000 0.000
48.50 +9.00 0.260 0.450 5.000
49.00 {9.50 0,580 0.900 11.000
49.50 50.00 1.600 3.140 30.000
50.00 50.50 4.220 5.810 66.000
50.50 51.00 2.190 3.370 45.000
51.00 5t.50 0.830 0.7ó0 I t.000
51.50 52.00 0.780 0..t80 7.000
52.00 59.60 0,000 0.000 0,000
59.60 60.50 0,000 0.000 0.000

707207.927256393.03.t86.89 0.0 -90.0
0.00 32.00 0:000 0.000 0.000

32.00 .12.50 0.000 0.000 0.000
+2.50 +3.00 0.013 0.024 +.000
{3,00 13.50 0.110 0.060 3.000
,13.50 +{.00 2.E30 3.430 55.000
.t4.00 ++.50 3.800 3.550 77.OO0
44.50 45.00 5.650 4.110 96.000
.rs.00 {5.50 7,670 6.380 16.600
+5.50 .16.00 .t.500 2.920 90.000
.tó.00 16.50 0.890 1.660 28.000
+6.50 "17.00 0.920 0.860 15.0ü)
{7.00 +7.50 1,740 r.{t0 {ó.000
47,50 60.20 0,000 0.000 0.000
60.20 6t.{0 0.000 0.000 0.000

707 t2A.O1 7256351.50484 91 0.0 -90 0
0,00 17.00 0.000 0.000 0.000

17 00 23.00 0.000 0.000 0.0ù)
23.00 3 t.00 0.000 0.000 0.000
11.00 31.50 0.700 0.030 t9.000
31.50 32.rn t.330 0 030 22.000
32.00 32.50 {).050 0.010 t.000
12.50 3_1.00 1.970 1.960 1t.700
13.()0 33.50 5.620 5 ó70 t2.800
ll.,sO l.t (n {.060 3.{70 E2.(xx)
l+.00 1.t.50 2 2Il, 2.090 J7.(x)0
l+.50 t5.00 2.920 2.E70 57.000

CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
ZONAMINERALZADA
ZONA MINERALIZ AD A
ZONAMINERALZADA
ZONA MINERALIZADÀ
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZ ADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CAI,CIOSILICÁTICA
QUARTZITO

60 50

QUARTZO M. BIOTITA XISTO
ANFIBOLITO
QUARTZO B. MUSCOVTTA XrSTO
QUARTZO B. A.(EPIDOTO) XISTO
CAI,CIOSILICATICA
CALCIOSILICÁTICA
ZONA MINERATIZ ADA
ZONA MINERALIZ ADA
ZONA MINERALIZADA
CALCIOSIICÁTICA
CALCIOSIICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
QUARTZITO

6r l0
QUARTZO B. MUSCOVITA XISTO
QUARTZO B. ANF. EPID. XISTO
QUARTZO B. ANF. EPID, )flSTO
QUARTZO B. ANF. EPID. XISTO
CALCIOSILICATICA
ZONA MINERAI IZ ADA
ZONA MINERAIIZADA
ZONA MINERALIZ ADA
ZONA MINERAI IZADA
ZONA MINERAL IZ AD A
CALCIOSLICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSIICÁTICA
QUARTZITO

{8.35
ANFIBOLITO
QUARTZO B, MUSCOVITA XISTO
QUARTZO B. ANF. EPID, XISTO
QUARTZO B. ANF. EP[D, XISTO
QUARTZO B, ANF. EPID, XISTO
QUARTZO B. ANF. EPID. XTSTO
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALZADA
ZONA MINERAT lz,A,DA
ZONA MINERALZADA



FSC-78
FSC-78
FSC-78
FSC.78
FSC.78
FSC-78
FSC-78
FSC-78
FSC-78
FSC-78
FSC.7E
FSC-7E

FSC-79
FSC-79
FSC-79
FSC.79
FSC-79
FSC-79
FSC-79
FSC-79
FSC-79
FSC-79
FSC.79
FSC-79
FSC-79

FSC-80
FSC-{10
FSC-80
FSC.EO
FSC-80
FSC.80
FSC-80
FSC-80
FSC.EO
FSC-80
FSC-80
FSC-80
FSC-80
FSC-EO

FSC.80
FSC-80
FSC.EO

FSC-80
FSC-80
FSC.80
FSC-80
FSC"80

FSC-8I
FSC.8I
FSC.E I
FSC.8I
FSC-1I I
FSC-8I
FSC-3I
FSC-8I
FSC-8 I

3s.00 35,50 0.680 0.EE0 25.000
35.50 36.00 0.580 0.560 17.000
36.00 36.50 r.620 2.640 29,000
36.50 37.00 0.+80 0.790 9,000
37.00 37.5,0 s.830 3.000 ó2.000
37.50 3E.00 2.E.t0 t.310 36.000
38.00 3E.50 2.020 2.t70 35.000
38.50 39.00 0.910 0.560 12.000
39.00 i9.50 Li80 t.(r20 15.000
39.50 10.00 0.020 0.020 2.000
J0.00 16.95 0.000 0.000 0.000
46,95 .18.35 0.000 0.000 0.0u)

706923.E5't256t60.40506.79 0.0 -90.0
0.00 13.00 0.000 0.000 0,000
t3.00 2+.00 0.000 0.000 0.000
2+.00 26.00 0.000 0.000 0.000
26.00 26.50 3.920 1.500 65.000
26.50 27.00 7.020 3.620 72.000
27.00 2'1.50 2.600 2.980 37,000
2'7.50 28.00 0.047 0.032 0.000
28.00 28.50 0.022 0,012 0.000
28.50 29.00 0.019 0.010 0.000
29.00 29.s0 0.03.{ 0.011 0.000
29.i0 31.00 0.000 0.000 0.000
31.00 32.00 0.000 0.000 0.000

70715t.32 7256307.50, 06.33 0.0 -90.0
0.00 2{.90 0.000 0.000 0.000

24.90 36.50 0.000 0.000 0.000
36.50 3't.60 0.000 0.000 0.000
37.60 i8.00 0.350 0.760 16.000
38.00 3E..10 0.078 2.230 8.000
38.40 39.00 0.850 s.430 .t6.000
39,00 39.50 0,067 0.760 16.000
39.50 -r0. t0 0.07+ 0.075 12.000
40.t0 {+.50 0.000 0.000 0.0ü)
J-t.50 {5.00 0.180 0.360 7.000
45.00 45.35 r.l{0 3.260 8.000
15.35 +6.90 0.000 0.000 0.000
{6.90 +7.50 0.019 0.025 3.000
-17.50 +8.00 0.0t0 0.008 0.000
{8.00 J8.50 0.016 0.014 3.000
+8.50 +9.00 0.0t0 0.011 2.000
{9.00 +9.50 0.021 0.00E 1.000.19.50 50.00 0.086 .0.066 5.000
50 00 50.50 0.l.t0 0.0t7 +.0ü)
50.50 53.90 0.000 0.000 0.000
53.90 i.t.l5 0.000 0.000 0.000

70695t.79't256203.02502.A9 0.0 -90.0
0.00 17.00 0.000 0.000 0.0{)0
17.00 2_5.60 0.0û0 0.000 0 (no
25.ó0 26.00 0.000 0.0m 0.000
26.00 26 i0 0.030 0.0_15 0.0ü)
26 50 27 00 0.022 0 072 0.(.x)0
27.00 27.50 2. l(Ð 3.500 10.i00
27 50 1E.00 2.J50 -1.710 lJt.000
2tl.(X) 2E.50 9 2 t0 9. 180 2 t.200

ZONA MINERAI,IZADA
CALCIOSLICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
CALCIOSLICÁTCA
CATCIOSIICÁTICA
QUARTZITO

32,00

QUARTZO M. B. GRANADA XISTC
QUARTZO B. ANF. EPID. XISTO
CALCIOSLICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSIICÁTICA
CALCIOSIICÁTICA
CALCIOSIICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
QUARTZITO

5'1.35
ANFIBOLITO
QUARTZO B. A. (MUSC.} XISTo
CALCIOSILICATICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSIICÁTICA
ZONA MINERAIIZADA
CAICIOSLICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CAICIOSILICÁTICA
CAICIOSILTCÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
CAICIOSTLICÁTICA
CAICIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CAICIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSIICÁTICA
CAI-CIOSIICÁTICA
CAICIOSILICÁTICA
QUARTZITO

38.30

QUARTZO M.B. (GRA\,IÍ,\CN).XIS'
QUARTZO B. ANF (EPID) .XISTO
CALCIOSILICÁ'f ICA
CALCTOSILTCÁTICA
CALCIOSILTCÁTICA
ZONA MINERALIZADå
ZONA MINERAL IZ.AD A
ZONA MINERALIZ ADA



FSC-81
FSC.EI
FSC.EI
FSC-81
FSC.E I
FSC.8I
FSC-tI
FSC-EI
FSC.EI
FSC-81
FSC-EI
FSC-8I
FSC-81

FSC.E2
FSC-82
FSC-82

FSC.64
FSC-E4
FSC-84
FSC-8.I
FSC-84
FSC-84
FSC-84
FSC-84
FSC.84
FSC-84
FSC-E4
FSC-E4
FSC.84
FSC-84
FSC-84
FSC-84
FSC.E4
FSC-E.l
FSC-84
FSC-84

FSC-86
FSC-86
FSC-86
FSC-86
FSC-8ó
FSC-86
FSC-86
FSC.8ó
FSC-8ó
FSC-86
FSC.86
FSC.8ó
FSC-86
FSC-86
FSC-86
FSC-rìó
FSC.8ó
FSC.86
FSC.86
FSC-Iìó

28.50 29.OO

29.00 29 50

29.50 30.00
30.00 30.50
30.50 31.00
31.00 31.50
3 1.50 32.00
32.00 32.50
32.50 33.00
33.00 33.50
33.50 34.00
34.00 37.40
37.40 38.30

1,030 t.230 31.000
0.E60 1.580 29.000
3.330 2.920 73.000
t.760 L l50 +3.000
3.310 r.9,t0 67.000
1.650 L l20 39.000
6.650 7.240 l,l.6u)
2.770 2.120 59.000
0.990 r.090 20.000
0.330 0,089 7.000
0.036 0,022 1.000

0.0m 0.000 0.000
0.000 0.000 0,000

'707026.63 1256t57,90535.3t 0.0 -90.0
c1.00 13.00 0.000 0.000 0.000
13.00 29.70 0.000 0.000 0.000

'707 t79.39 72s6350.26!9s.99 0.0 -90.0
0.00 2E.00 0.000 0.000 0.000

28.00 31.50 0.000 0.000 0.000
3r.50 41.60 0.000 0.000 0.000
41,ó0 42.20 0.{30 0.160 13.000
42.20 42.50 2.040 2.880 72.000
42.50 43.00 7.330 5.250 10.500
43.00 43.s0 0.810 1.310 {0.000
13.50 1+.00 r.E20 3.150 32.000
1.1.00 .1,1.50 1.650 2.320 +0.000
44.s0 4s.00 0.032 0.030 6.000
.15.00 45.50 0.500 0.230 13.000
45.s0 .16.00 0.500 1.050 10.000
{6.00 ,16.50 0.220 1.6,10 5.000
{6.50 .17.00 0.{30 0.550 11.000
{7.00 47,50 2.670 4.ó90 54.000
.17.50 48.00 0.1t0 0.0t4 3.000
{8,00 48.50 0.026 0.00E 4.000
"18,50 56.60 0.000 0_000 0.000
56,60 57.20 0.000 0.000 0.000

707156,8 t 72s6391.711'1894 0,0
0.00 17.60 0.000 0.000
17.60 29.60 0.000 0.000
29.60 34.20 0.000 0.000
34.2ù 37,00 0.000 0.000
37,æ 37.50 0.100 0.01E
37.50 37.90 0.028 0.028
37.90 38.50 2.t60 L800
3E.50 39.00 3.820 4.770
39.00 39.50 6.¡+0 5.780
39,50 40.00 6.3E0 5.780
10.00 40.50 3.770 4. I 10

{0.50 { 1.00 i.830 9.970
+ r.00 11.50 2.170 2.100
{1,50 {2.00 1.220 L8E0
{2.(X) 12.50 3.790 2.t90
"12._50 +.ì.00 0.6 t0 0.150
13.00 11.50 t.250 L900
11.50 "t{.00 r.+70 0.780
{+ 00 ++.50 0 9.r0 t.0.10

-90.0
0.000
0.000
0.000
0.000
5.000
2.000

60,000
+9.000
72,000
92,000
5ó.000
7 t.000
57.000
25.000
69.000
t5.000
2+.000
2 3.000
l9.00{)

ZONA MINERAI,IZADA
ZONA MINERALIZ AD A
ZONA MINERÂL.IZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINER.ALIZ ADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERAL IZAD A
CAICIOSLICÁTICA
CAICIOSILICÁ.TICA
CALCIOSLICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
QUARTZITO

29,10
FRAGM, DE ANFIBOLITO
QUARTZO M.B. (MAGNIGRANXIS'

57 .20
ANFIBOLITO
QUARTZO M. B. GRAN. XISTO
QUARTZO ANF. MICA X]STO
CALCIOSLICATICA
ZONA MINERALIZ ADA
ZONA MINERATIZADA
ZONAMINERAIZADA
ZONA MINERAL IZ ADA
ZONA MINERAIIZ ADA
CALCIOSTLICÁTICA
CALCIOSiLICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
ZONAMINERALZADA
CALCIOSLICÁTICA
CALC1OSLICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
QUARTZITO

53.25
ANFIBOLITO
QUARTZO M.B (MAGN:CR-{N)XIS
QUARTZO B. A (FLOG:EPID).XISTO
CALCTOSILICATICA
CATCIOSLICÁTICA
C.AI-CIOSILICÁTICA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZ AD A
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERAI-IZADA
ZONA MINERAL IZ ADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALLZADA
ZONA IVIINERALIZADA
CAI-CIOSILICÁTICA
CAI-CIOSILICÁTf CA
CALCIOSILICÁTICA
CAj-CIOSILICÁTICA



FSC-86
FSC-86
FSC-86
FSC-86

FSC-87
FSC.87
FSC-87
FSC.87
FSC.87
FSC.87
FSC-87
FSC-87
FSC-87
FSC-87
FSC-87
FSC-87
FSC.87
FSC-87
FSC.87
FSC-87
FSC-87
FSC-87
FSC.87
FSC-87
FSC-87

FSC-88
FSC-88
FSC.88
FSC.88
FSC-88
FSC.8E
FSC.88
FSC-88
FSC.88
FSC-88
FSC-8E
FSC-88
FSC-88
FSC.88
FSC.88
FSC-88
FSC-8E
FSC-E8
FSC.88
FSC-88
FSC-88

FSC.89
FSC.Ii9
FSC.89
FSC-89
FSC.E9
FSC-tt9
FSC.It9
FSC-I{9
FSC.II9
FSC-IÌ9

44.50 45.00
45.00 {5.50
45.50 52.50
52.50 53.25

0.550
0.035
0.000
0.000

0.310
0 019
0.000
0.000

9.000
3.000
0.000
0.000

707104.9ó 7256396.t7173.t1 0.0 -e0.0

0.00 9 00 0.000 0.000 0.000
9.00 ló.00 0.000 0.000 0.000

16.00 26.90 0.000 0.000 0.000
26.90 29.50 0.000 0.000 0.000
29.50 -ì0.00 0.061 0.061 3.000

30.00 30.50 0.050 0.039 2.m0
30.50 31.00 0.200 0.045 10.000
31.00 31 50 0.930 1.140 51.000

31.50 32.00 0.240 0.8.10 ó.000
32.00 :12.50 0.930 r.720 39.000

32.50 3l00 1.056 0.260 .t0.000

33.00 33.50 0.028 0.017 6.000
33.50 3-r.()0 0.021 0.008 3.000

34.00 3+.50 0.028 0.016 3.000
3-1.,50 _15.00 0. 150 0.087 6.000
35.00 r-i.50 0.210 0.120 8.000

35.50 16.00 1.6.10 l.-170 31.0ff)
36.00 ]6.50 0."$20 0.680 13.0ü)
36.50 41.00 0.000 0.000 0.000
-t 1.00 t l.{() 0.000 0.000 0.000

70718-r.E0 7256.t38.03-t76.l+ 0.0 -90.0
0.00 41.(n 0.000 0.000 0.m0

.u.00 ++.00 0.000 0.000 0.000
44.00 4-r.50 0.230 0.021 2.000
-t.1.60 +5.50 0.090 0.019 2.000
+5.50 +5.90 0.021 0.019 0.000
45.90 +6.60 0.062 0.0t6 1.000

"t6.60 r7.rn 0.037 0.048 1.000

{7.00 -r? {0 5.100 -5.830 13.000
47.{0 r7.E0 0.230 0.280 3.000
.t7.ft0 18.,ì0 0.360 0.220 3.000
48.30 49.00 0.170 0.073 0.000
.$9.00 {9.-i0 0.800 0.190 2.0(x)
{9.50 50.ü) 0.+10 0.017 5.000
50.(x) 50.-10 0.1{0 0. t{0 6.000
50 30 50 6{) 0.-t00 0.100 0.000
50.60 51.00 1.320 0.500 3.000
5t.00 51.50 2.ó00 1.150 5.000
5l.50 5 t 90 0 063 0.076 5.000
51.90 56 l0 0 (xx) 0.(x)0 0.(xx)
56.30 57 50 0.000 0.000 0 000

7069e6 i5 7256311.59-t91.{8 0.0 -90.0

0 (x) t6.o0 0.b00 0.000 0.(xx)
16 00 19 50 0 (xx) () (xx) 0.(xx)
19.50 I I i0 () (xn {) (x)0 0 (xx)

21.50 ll.'I) 0.2E0 0.020 E.000
22.(X) tl 50 {.120 0.011 56.(XX)

22 50 l.ì rX) I _i70 0.015 12 (XX)

2-l (x) l.ì {0 2.180 0 02-t {O.(xx)
23.10 2r S0 0.610 0.052 ltl (x)0

2.1.1i0 :{ .t0 0.ó90 2.1-10 2l (xx)

CALCIOSLICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
QUARTZITO

4 t.+0
QUARTZO MICA XISTO
ANFIBOLITO
QUARTZO M. B. MAGN. XrSTO
QUARTZO A.B.G.(MUSC) XrSTO
CALCIOSILICATICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICATICA
CALCIOSIICÁTICA
CAI-CIOSILICATICA
CAICIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICATICA
QUARTZITO

57.50

QUARTZO lufiqA XISTO
CALCIOSILICATICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
ZONA MINERALIZADA
CAI-CIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICATICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CAJ,CIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
C.\LCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICATICA
QLiARTZITO

ì 5. -i.t

QUARTZO M. B. MAGN. .\rSTO
QUARTZO A. B. livfUSC) \ISTO
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICATICA
CALCIOSILICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
C.\LCIOSILICATICA
C.\LCIOSILICATI('A
(..{LCTOSILICAIICA



FSC-89
FSC-E9
FSC.E9
FSC.E9
FSC-89
FSC-89
FSC-89
FSC-89
FSC-89
FSC-E9
FSC-89

FSC.90
FSC-90
FSC-90
FSC.90
FSC-90
FSC-90
FSC-90
FSC-90
FSC.9O
FSC.9O
FSC-90
FSC-90
FSC.9O
FSC.90
FSC-90
FSC-90

FSC-91
FSC-91
FSC-91
FSC-9t
FSC-9I
FSC.9I
FSC-9I
FSC-9I
FSC-9I
FSC-91
FSC-91
FSC.9I
FSC-9I

FSC-92
FSC-92
FSC-92
FSC-92
FSC-92
FSC-92
FSC-92
FSC-92
FSC-e2
FSC-92
FSC-92
FSC.92

24.30 24.80
24.80 2s.30
25.30 25.80
25.80 26.30
26.30 26.80
26.80 2',t.30
27 .3U 2't .80
27.80 28.30
2E.30 28.80
2E.80 35.00
35.00 35.54

707111.23 725Ut6;5647 t.E4 0.0 -90.0
0.00 2{.00 0.d00 0.000 0.000

24.00 33.00 0.000 0.000 0.000
33.00 38.00 0.000 0.000 0.000
38.00 38.75 0.000 0.000 0.000
3E.75 39.25 0.5ó0 0.690 27.000
39.25 39.75 1.950 2.390 50.000
39.7s -10.25 2.660 2.630 65.000
40.25 ,10.75 5.040 2.830 10.500
40.75 1t.25 2.100 t.360 82 000
41.25 1t.75 5,210 t.750 17.200
41.7s 12.25 0.1ó0 0.064 13.000
+2.25 12.15 0.120 0.050 7.000
+2.15 +3.25 0.0t,f 0.096 4.000
+3.25 1ó.15 0.000 0.000 0.000
46. rs 48,+5 0.000 0.000 0.000

't0'7 tgt.+3 7256329.If:500.55 0.0 -90.0
0.00 8.50 0.000 0.000 0.000
E.50 21.50 0.000 0.000 0.000

21.sO 27.00 0,000 0.000 0.000
21.OO 17.00 0.000 0.000 0.000
3',t.00 37,50 0.087 0.054 6.000
37.50 3E.00 0.023 0.024 2.000
38.00 3E.50 0.0t4 0,036 2.000
38.50 39.00 0.120 0,032 3.000
39.00 39.50 0.0ú o.o27 4.000
39.50 39.70 0,200 0.05,1 7.000
39,70 ó8.50 0,000 0.000 0.000
68.50 6e.00 0 090. 0.000 0.000

70698-r.90 72563:'J2âI:J|ß2 0.0 -e0.0
0.00 12.00 0.000 0.000 0.000
12.00 11.50 0.000 0.000 0.000
14.50 15.00 0.050 0.029 2.000
15.00 15.50 0.039 0.01ó 2.000
15.50 16.00 1.800 t.0.t0 26.000
16.00 ló.50 1.060 1.590 39.000
16.50 17.00 {.8t0 {.390 {7.000
17 00 17.50 0.790 0.óó0 7ó.000
17 50 t8.00 0.019 0.008 0.000
18.00 21. t0 0.000 0.1J00 0.c)01)
21.10 21.t5 0.000 0.000 0.000

l.ó20 7.660 69.000
r.350 1.230 26.000
2.450 4.540 64.000
2.t90 2.030 54.000
2.050 2.240 46.000
5.890 7.260 64.000
1.900 0.790 35.000
t.710 1.140 37.000
0.063 0.0 r0 7.000
0.000 0,000 0.000
0.000 0.000 0-000

ZONA MINERAIIZA-DA
ZONA MINERALIZ ADA
2oNn lauen¡r,øepe
ZONA MINE RALIZADA
ZONA MINERALIZ ADA
ZONA MINERAIIZADA
cercrost rcÁrrcn
cercrosu-rcÁrrcR
carclosu-rcÁrrce
c¡rcrosucÁrrca
QUARTZITO

{8..15
FR¡,GM. DE ANFIBOLITO
QUARTZO M. B. (MAGN) XISTO
ANFIBOLIO Q.B.(EPIDOTO)XISTO
cercrosnrcÁrrc¡
c¡LcrosucÁrrce
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERALIZ ADA
ZONA MINERALIZ ADA
ZONA MINERALIZADA
ZONA MINERAI,IZ ADA
cnrcrosnrcÁrrca
cercrosucÁrlce
cerclosnrcÁrtce
c¡rcrosrurcÁucn
QUARTZITO

ó9.00
SOLO DE MICA )flSTO
SOLO DE ANFIBOLITO
QUARTZO B. M, XISTO
QUARTZO A. B. M. XrSTO
QUARTZO A. B M. XrSTO
CALCIOSILICATICA
cer,crosu-rcÁlce
cerclosnrcÁrrca
c¿¡-crosucÁrrc,t
cetcrosnrcÁrrce
LAMPROFIRO
QUARTZITO

2I. I5
QUARTZO M. B. MAGN- XISTO
QUARTZO A. B. GvruSC) XISTO
QUARTZO A. B, (MUSC) XISTO
CALCIOSILICATICA
c¡r-crosu-rcÁrrc¡
ZONA MINERAIIZ ADA
ZONA MINERALIZ AD A
c¡l-closlltcÁrtce
cerctosn-lcÁrtcn
ceLc¡osnrcÁrrce
CALC/QUARTZITO



FSC-98
FSC-98
FSC-98
FSC-9E
FSC-9E
FSC-9E
FSC-9E
FSC.9E
FSC-9E
FSC-98
FSC-98
FSC-98
FSC.9E
FSC-9E
FSC-98
FSC-98
FSC-98
FSC.98
FSC.98
FSC-9E

-90.0
0.000
0.0(X)
0.000
5.000
8.000

21.000
26.000
5 3.0Ct0

28.000
36.000
36.000
34.000
20.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

7\72t9.t9 7256370.9wt.E8 0.0
0.00 30.00 0.0ry. 0.000

30.00 39.75 0.000 0.0ü)
39.75 .1t.50 0,000 0.000
41.50 42.00 0,ló0 0.027
.t2.00 12.50 0,490 0.027
42.50 ,t3.00 0.190 r.750
41.00 ,13.50 0.370 0.1.10
43.50 .t.t.00 1.670 6.1''10'/
44.00 44.50 t,500 2.440
+4.50 45.00 t.'t70 1.470
45.00 45.50 1.100 0.720
45.50 ,t6.00 r.900 1.950
46.00 ¿+6.50 1.630 1.120
4ó.50 47.00 0.017 0.015
+7.00 49.40 0.000 0.000

60.E5

QUARTZO MICA )íSTO
BIOTITA Q, ANFIBOLIO XISTO
CALCIOSILICÁTTCA
CALCIOSIICÁTICA
CALCIOSIICÁTICA
CALCIOSIICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
ZONA MINERALIZ AD A
ZONA MINERALIZ ADA
CALCIOSLICÁTICA
CALCIOSLICÁTICA
CAICIOSIICÁTICA
CALCIOSILICÁTICA
CATCIOSLICÁTICA
CALCIOSIICÁTICA
LAMPROFIRO
BRECHAS CARBONATICAS
LAMPROFIRO. QUARTZITO

49.40 53.?0
53.70 57.00
57.00 59.35
59 35 60 85

0.000 0.000
0.000 0.000
0 000 0.000
0.000 0.000

#
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