UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

PROPOSTA PARA USO DO ERRO DE SUAVIZAçÃO NA CLASSIFICAçÃO DE
RECURSOS MINERAIS

-;í"$.
9",""'o'ecr

"2

Orientador: Prof. Dr. Jorge Kazuo yamamoto

DISSERTAÇÃo DE MESTRADo
Programa de Pós-Graduação em Recursos Minerais e Hidrogeologia

DEDALUS-Acervo-lGC

I|iliil

tilil

iliitüiil iltittiliitiiillilriilil tiiltiliillillilit

30900030697

sRo pnulo
2011

à¡

ret/
,tn

Leandro Guedes Bertossi

,''1

%jt

AGRADECIMËNTTS

Ao Prof. Dr. Jorge Kazuo Yamamoto pela orientação nesse trabalho,

pelas

discussões sobre os temas aqui abordados, pelo auxílio nos momentos necessários
e pela elaboração dos prograrnas computaciona¡s que permit¡ram o processamento
dos cálculos aqui abordados.

Ao Prof. Dr. Marcelo Monteiro Rocha pelas discussões e auxílio prestado em
determinados momentos durante a elaboração dessa dissertação.

Agradeço à Unimin do Brasil S/A e principalmente ao Cesar Castro pelo apo¡o
prestado durante o período em que trabalhei nessa empresa, concedendo o tempo
necessário para os estudos e incentivo. À Holcim (Brasil) S/A e principalmente ao
Luiz cláudio Bicalho Nepomuceno pelo apo¡o e compreensão nos momentos finais
para a elaboração desse trabalho onde necessitei de mais tempo para executá-lo.

Agradeço ao irmão, amigo e geólogo Laércio Guedes Bertossi pelo inestimável

apoio, pelas diversas discussões, ajuda e recomendações sobre o tema aqr:i
apresentado. Ao amigo Fernando Machado Alves pelo incentivo e dicas que me
auxiliaram na conciusão dessa disseriaçâo.

À Ana Paula Abujamra Ferrari pelo carinho, incentivo, auxílio e também pela
compreensão e pac¡ênc¡a nos momentos de ausência.

F sempre à minha família pelo constante incentivo, carinho e apoio_

RESUMO

BERTOSSI, L. B. Proposta para uso do erro de suavização na classificação de
recursos minerais. 2O11. 1O5 f. Dissertação (Mestrado) - lnstituto de Geociências,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

A classificaçäo de recursos minerais depende do conhecimento do depósito mineral.
Tal conhecimento envolve volume, teores, densidade e mediçÕes de outras variáveis

para ter uma melhor descrição do corpo mineralizado como sua geometria e
variação espacial de teores. Como podemos ver, existem diversos dados
quantitativos que devem ser apropriadamente analisados para estimar os recursos
minerais- A geoestatística é um ramo da estatística que vem sendo utilizado desde a

década de 1960 para a avaliação de recursos minerais. A krigagem ordinária se
tornou a técnica mais popular na indústria mineral para esse tipo de avaliação
porque as estimativas apresentam boa relaçåo com os dados da vizinhança. Além
disso, a geoestatística foi a primeira técnica a fornecer uma medida de incerteza

associada

à

estimativa. Ëssa incerteza nos

conhecemos do depós¡to mineral

dá uma idéia sobre o

quanto

e, portanto, temos que utllizá-la para fins

de

classificação dos recursos. Durante muitos anos a variãncia de krigagem foi utilizada

para a classificaçäo de recursos minerais. Entretanto, a variåncia de krigagem não
poder¡a ser utilizada devido à sua natureza homoscedástica, pois depencie apenas
da configuração espacial entre as amostras. Assim, uma alternativa para o cálculo
da incerteza de uma estimat¡va realizada por krigagem foi proposta e chamada de

variância

de

A

de

interpolação depende nåo só da
configuração espacial, mas também dos valores das arnostras utilizadas na
interpolação.

variância

estimativa" Nesse sentido, essa rnedida de incerteza foi consi<ieracla mais confiável

do que a variåncia de krigagem. Além disso, foi demonstrado que a variância de
interpolação poderia ser combinada com o erro real, derivado do processo de
validação cruzatla para corrigir o efeito de suavização das estimativas realizacias
pela krigagem. Essa dissertaçäo examina o uso do erro de suavização para a
classificação de recursos minerais. uma aproximaçäo clássica em geoestatística
para a classificação dos recursos minerais é baseada no erro derivado clo intervalo

de confiança em torno das estimativas da krigagem ordinária. Esses dois métodos
foram comparados e verificados com dados exaustivos, O erro de suavizaçâo
provou ser superior à aproximação clássica para a classificação dos recursos
minerais.

ABSTRACT

BERTossl, L. B. Proposta para uso clo erro cle suavização na classificação cle
recursos minerais. 2o11. 1o5 f. Dissertação (Mestrado) - lnstituto de Geociências,
Universidade de São Paulo, São paulo, 201.1 .

classification of mineral resources depends on the knowledge about the mineral
deposit under study. such knowledge involves volume, grades, density and other
measurements made in order to have a better description of the ore body, including
its geometry and spatial distribution of ore grades. As we can see there are a lot of

quantitat¡ve data that has

to be analyzed convenienfly to estimate the mineral

resources- Geostatistics is a branch of statistics that has been used since 60,s for
mineral resource evaluation. ordinary kriging is the most popular technique used in

the mineral industry for mineral resource estimation because est¡mates present a
good correlai¡on with neighbor data points. Besides, geostatistics was the first
procedure concerned to give the associated uncertainty with the estimate. The
uncerlainty gives an idea about the knowleclge about the mineral deposit and
therefore we have to consider this variable for the purpose of mineral resource
classification. For many years, the kriging varìance was used for ¡nineral resüurce
classification. However,

the kriging variance coulcl not be used llecause

¡ts

homoscedasiic nature, that is it only riepencis on the spatial configuration of neighbor
data points- Thus, an alternative uncerta¡nty associatecf with the kriging estimate was

proposed and named as interpolation variance. The interpolation variance depends
on both spatial distribution ancl values of neighbor data points_ ln this sense, this

measure of uncertainty was considered more reliable than the kriging variance.
Moreover, it was shown that the interpolation variance coulc{ be cornbined with actual
errors derived from the cross-validation procedure to correct the smoothing in kriging.

This dissertaiion examines the use of the smoothing error for mineral resource
classification. The classical approach for geostatistical mineral resource classification
is based on the error derived from the confidence interval around the ordinary kriging

estimate. These iwo approaches are compared and checkecl against exhaustive
data. The smoothing error proved to be superior to the classical approach for mineral
resource classification.
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3.

CAPITULO

1

INTRODTJÇÃO

Na indústria mineral, a classificação de recursos minerais baseada na estimativa
de tonelagem e teores representa um grande problema geralmente de difícil solução,

pois envolve diversas variáveis. O resultado dessa estimat¡va e conseqüente
classificação dos recursos minerais é a base para a definição da viabilidade
econômica de um depósito m¡neral. Sabe-se que o investimento necessário para a
viabilização de um empreendimento mineiro é da ordem de milhares a clezenas de
milhÕes de dólares e o retorno financeiro pode ser demorado se considerarmos todo

o investimento em pesquisa desde sua fase inicial até o inicio da produção. Além do
mais, o investimento em um empreendimento mineiro é considerado de risco por
diversos fatores, entre estes, o nível do conhecimento geológico da jazida é um dos
mais importantes.
Atualmente, com o avanço das técnicas de produção e beneficiamento mineral, é

possível explorar economicamente depósitos com teores mais baixos. Como
exemplo, podemos citar depósitos sedimentares de ferro que nas décaclas de 1g70 '1980 eram apenas economicamente viáveis se apresentassem teores de FezO¡
acima de 60%. Nos dias de hoje, devido à demanda e a escassez de clepósitos tipo

World Class, jazidas com teores entre 4O

a

45%

já são exploradas

com

lucratividade.

o

risco do investimento em um empreendimento é ainda maior em clepós¡tos que

operam próximos ac¡ limite econômico de teor {cutoff) e nesse caso a rnarge¡ï
tolerável de erro nas estimativas de teores e tonelagens torna-se mais apertada e,
conseqùrentemente, é cada vez mais ¡mportante uma definição correta do nÍvel de
confiabilidade associado às estimativas de recursos minerais. por esses motivos, tal
assunto é considerado de extrema importância para o setor extrativista mineral.

Antes mesmo de realizar

o cálculo das estimativas para a

classificação dos
recursos minerais devemos conhecer e minimizar ao máximo as possíveis fontes de
erros que podem ocorrer na geração e interpretação da base cle dados geológica

que será uiilizada. O uso inadequado de métodos de amostragem, erros na
def¡nição da malha de sondagem, interpretação do modelo geológico e do corpo
mineralizado, erros na obtençåo dos dados geológicos e quimicos das amostras e

-t0

escolha de um método inapropriado para a est¡mativa de teores de um depósito
mineral são apenas alguns exemplos dessas fontes de incertezas que podem refletir
no resultado final de uma avaliação.

A impodância dos erros de amostragem e inceftezas relacionadas à estimativa
de um depósito mineral é evidente quando se constata a existência de uma grande
quantidade de empreendimentos que fracassaram ou não operam com a
lucrativ¡dade esperada. outro fator ligado à avaliação de recursos minerais foram os
casos de fraudes aplicadas no setor mineral que se iornaram pública e amplamente

discutidas. Busang
Mining)

e

na lndonésia

(Bre-)Q, Josh nos Estaclos unidos (Deþrafla
Stenpad ern Gana (Golden Rule Resources) são alguns exemplos de

casos com grande repercussão (Neuss, 2001).

Desde

a

década

de 1940 países com tradição no ramo cle

mineração já

buscavam criar metodologias e terminologias para normatizar os resultados de uma
pesquisa geológica, sendo os Estados Unidos, Alemanha, Chile e Canadá os países

pioneiros. Entretanto, devido aos efeitos

da

globalizaçäo

e

conseqùente

internacionalização da economia que iniciou no final da década de 19g0, diversas

entidades

do setor mineral se uniram no sentido de criar uma

terminoloqia

reconhecida mundialmenie.
Nota-se, ao analisar os mais recentes sistemas de classificação, é que estes não
regulam uma metodologia para a estimativa dos recursos minerais nem qual técn¡ca
deve ser empregada para a classificação dos mesmos. por esse motivo, diversas de
abordagens historicamente foram e continuam sendo empregadas no setor mineircr

para estimativa e classificação de recursos minerais, apesar de a maioria delas não
ser capaz de realmente fornecer uma medida do erro associaclo às estimativas.

os

métodos clássicos para avaliação de recursos minerais, tais como método
dos perfis, da área de influência ou dos polígonos permitem a interpretação dos
valores da variável de interesse entre dois pontos contíguos de amostragem. Assim,
por meio dessa interpretação, pode-se determinar volume e teores méclio que são

atribuídos aos blocos de cubagem. portanto, os métodos tradicionais apenas
estendem as características observadas nas amostras para cleterminadas zonas clo

depósito definidas conforme
(Yamamoto, 2001 ).

o

procedimento

de cada um desses

métodos

77

Em uma estimativa, variáveis importantes como variabilidade

e

incerteza,

precisam ser combinadas para uma avaliação mais segura de recursos minerais.
Assim, surgem os rnétodos geoestatísticos que, por meio do cálculo de uma função,

descreve

a

variabilidade espacial da variável

de interesse. Dentre os

métodos

geoestatísticos de estimativa, a krigagem ordinária se populariza como método mais
difundido para fins de avaliação de recursos rninerais_
Uma vantagem do uso da geoestaiist¡ca decorre da possibilidade de se calcular

a ¡ncerteza associada à est¡ß¡ativã, pois os métÐdos

clássicqrs, be¡'n corno ouÈros

métodos numér¡cos não perrnitiam calcular essa incerteza. A medida de incerteza
derivada da krigagem ordinária denomina-se vaiância de esl¡mâtiya ou de krìgagem.

Assim, nas décadas de 196O-19/0, a vãriância cle krigagern foi aceita como urna
medida ele incerteza assocíada ¿, est;rnativa por krigagem orelinári*. F)essa forrna, a
variâncra de kngagem foi utilizada intensårnente para diversas finalidades, dentre as

guaís

a

classificação

de

tãa

a

variâncja de krigagem

à

medida que não depende dos valores dos pontos
seirnente d* rnr:delo do varioçranra. Fsta pnopriecJade é

apresentava urn defeito
arnostrâis, rnas

recurs.os rninereis. Entretanto.,

conhecida em estatística corno homoscedasticidade (Olea, 19.99). Como cr
variograrna é uma mediçla cle vari¡ância espacial, a varjância de krigagem
representava Feâlmente uma medida da variatiilidade espacial. Ern 198g, Journel e
Ross¡ (1989) descrevern que a variånci* de krigagenr étão çcraente un¡e n¡edicJa da
conf¡guração espacial dos da.clos, sendo baixa na proximidade dos pontos amostrais

e aita à rnedida qlre se afa:sta dos pontcs de dados. Mesmo assim, muìtos autores
continuararn a utilizar a variåncia de krigagenr para fins de cfassificaçäo cle ¡.ec*rsos
rninerais âté Eue ern¡'Ì99.4 Ârrnstnong {1SS4} charn;t a *tençãei pãra q¿}e tat
de incerteza sej.a abandonada,

rneelieJa

Devido aos probfemas encontrados no uso da variância de krigagem yamamoio
(2û0û) propÕe o uso de urrra medida alternativa 6te inçeFtez€È, a qua] foi ctencrninada

variância de ¡nterpo{ação. Ao contrário da vanância de kigagem, a vanância de
interpofa.çåo .rlepende dos valores dos pontr:s cle dados e, portanto, é
heteroscedástica, [Jma rápida aproximaçãr usands a variância de interpolação foi
proposta por Yarnarnoto (1$99), Yamanl*to e Cernde (1999), n*s q*ais c* recurs*s
foram classificados por eros íguais à rnetade do intervalo de confiança, .conforme o

ïeorema d.o Limile Central. Nla realidacle, confome esta aprlrximaçåo, o lrloco de
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cubagem é estimado por n pontos de dados sítuados na vizinhança próxima, que
resulta no teor médio e no desvio padrão de interpolação. Essas estatísticas são
então cornbinadas para calcular a metade do intervalo de confiança ern torno do teor

médio, que foi usada corno medida cle incerteza para classificação cle recursos
minerais. Cabe ressaltar que o erro só é possível ser calculado quando se conhece

o valor reai. Como nunca se conhece o valor real de r_¡m l¡loco de cubagem até
quando este é desmontado e er¡viado ao beneficiarnento, trabalha-se com
estirnativas dos erros.

Na maioria das pesquisas minerais, amostras são util¡zadas para estimar o
depósito mineral- Tais amostrãs repÍesentam uma pequena parcela da população
em estudo- Mesmo que as amostras tenham sido coletadas confo¡me os
procedirnentos indicados pela ieoria da arnostragem, cfeve-se considerar que a
distribuição dos elementos de ¡nteresse dentro do depósito não é uniforme. lsso
sígnifica qse em um depésito mineral com alta vaiabilidade, duas amostras
coletadas em pontos próximos poderão apresentar teores cornpletamente diferentes,
Evidentemente, a variaå)itidade in¡Flica ern se au$lentar a taxa eie arn*stragern para

que tais d¡ferenças possam ser verificadas, porém dentro do lirnite econômico do
plano de amÐstragem.
Quando se faz uma estimativa de
valores de ponto$ ãrnostrãis

*

h¡lc¡eo,

resultado está sujeitc a urnã slrav¡zaçã$, na qua| os

valores rnaìs altos são subestimados
rJiminujndo a$.$im,

a

através de urna con'lbinação linear dos

yar,iabilidade

do

e

valores baixos såo superestimados

resulta.clo

se comparado à

variabili.dade

amostral. Uma solução para o problerna relacionado ao efeito de suavização está na

adiçâo de urn terrnç

à

estirnativa resultanÈe,

o

quaf

é

€fenominadû

ærvÇj de

suavização. Fsse erro de estimação pode ser estimado ou simulado (yamamoto,
2008).
Yamarnoto (2005) propõe estirnar o erro de suavização por rneio de urn algoritrno
de pós-processarnento para correçãe> do efeito cle s*avlzaçäo da krisagern orEfir¡ária-

Esse trabalho analisa o uso do erro de suavização para fins de classifìcação de
recursos minerais.

1

.I Objetivos

O objetivo principal desse estudo é testar a aplicação do erro de suavização,
variável que é originária da utilização algoritmo de correção do efeito de suavização
das estimativas realizadas por krigagem ordinária proposto por Yamamoto (2005),
para f¡ns de classificação dos recursos m¡nera¡s.
Util¡zando quatro bases de dados exaustivos com distribuição lognormal, que é o

tipo de distribuição encontrado em rr¡ineralizações de metais raros, o estudo consiste
em, a partir de uma amostragern aleatória estratificada, estimar o domínio através da

aplicaçâo rja tócnica de krigagem mülti-Gaussiana- Comparar

o mélodo

proposto

nesse estudo com os métodos de classifìcação de recursos mais utilizados na
¡ndústria mineiFa e corn Õ erro real que pode ser obtid* devido aos darJos reais
serern conhecidos.

Por fim, serão selecionados alguns blocos com características distintas em
relação à distância entre os pontos de amostragern e variabilidade elos eJados corn o

objetivo de comparar os resuitados através da aplicação do método proposto com
demais rnetodologìas.
Após o processo de gloLralização da economia ocorrido na década de .1g90, que
culminou na abert ra dos mercados, cliversas empresas do *etor rníneral optarafit
por lançar ações nos mercados de capitais a fim obter recursos para financiar sua
pesquisa mineraì. A partir de enfãn, diversas nações com tradição no ramo de
mineração soma!:arn esforços, a firn de criar definições e rnetodotrogias ÈlniveÍsais,
para a apresentação dos relatórios pf.rblico* eie avaliação {re Fec$rsos e reservas
minerais.que as ernpresas devem apresentar a seus investidores. Esses conjuntos
de nc¡rrnas e çjefinjçõe$, rnais {,-onhecidos como códigos, têm por objetivo padronizar,

informar e orientar empresas e i¡rvestidores sobre cont* os recllrsos e reservas
mineraís devem ser avaliaqios e reportaders. hJesse sentid*, o* principais 6ódig$s em

vigência serão apresentados, comparados e discutidos dernonstrando as normas e
definições aprcserntadas, Um breve histórico sobre como esse códigos evoluíram
aos forrnatÐs erfi e*ue hoje *e *nc*nfr,arn tarnhérn ser¡á ãKlre$erlfffds.

A ¡ncerteza em tomo de uma estimât¡va não está relacionada apenas do rnétodo
de e*timativ.a ufiliz.arJo, .Enos cometicfos durante a fase de obtenção dos dados
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podem ter um papel fundamental no resultado final cle uma estimativa, podendo
até
inviabilizar um empreendimento mineiro ou torná-lo atrativo demais devido a altos
teores envolvidos que na realidade não existem. Nesse sent¡do, o presente trabalho
pretende apresentar uma revisão dos principaís erros que poelem ser ce¡rnetidos
durante a pesquisa geológica e quais as melhores técnicas para evitá_los.
1

.2Justlficativas

uma correta classificação dos recursos minerais é o eremento chave para
estudos de viabilidade econômica cle um empreendirnento fil¡neirô. o custo de
execução de uma campanha de pesquisa geológica varia de milhares a dezenas de
m¡lhões de dólares e por isso deve-se utllizar da infonnaçåo gerada da maneira mais
eficaz, otirnizando os recursos finance¡ros ernpregados"

Apesar dos avanços

.os

rnétodos

de

estimativa baseados no uso da
geoestatística, não existe uma definição precisa sobre como a classificação dos
recursos deve ser realizada ern função do nível de conhecimento e confiabilidade
dos resultados.

GLASS|F|CAçÃO
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CAPITULO 2
nEcunsos E RESERVAS MTNFRÁ|S

Este capítulo apresenta como evoluíram os padrões para classificação de
recursos e reservas minerais- Desde a segunda metade do século XX já havia uma
preocupação em criar um sistema que padronizasse os relatórios técnicos que
apresentam os resultados de urna pesquisa rnineral e por isso, diversos países
publicaram seus próprios eódigos de terminologias e rnétodos de classificação.

Atualmente, depois de esforços contínuos ao logo dos anos do tnternational
ResourcevReserves Ðefinitions Graup (Grupo cMMt), formado por entidades de

diversos países com tradição no rarno de mineração (canadá, Estados unidos,
Austrália, África cto sul e Reino unido), a maioria dos países tem seu próprio sistema

de classificação baseado em uma terminologia rnundial que divide as ocor¡.ôncias
minerais em dois gralpos: Recursos e Reservas.

Recurso Mineral, segundo

Repañing

o lntemacional Repoñing

Template for the pubr¡c

of

Fxploration Res#/fs, Mineral Resources and Míneral Rese,,ves
(cRlRSco, 2006) é uma concentraÇåo ou depósito rnineral corn interesse
econômico denlro ou sobre a crosta ierrestre

çJe tai

f¡:rrna gue otoFra Êrn rrualidade e

quantrdade razoáveis para eventuai extração econômica lucrativa. suas
características såo conhecídas, estimadas e interpretadas a pariir de evidências
geológicas- são subdivididos, de acordo corn

o nível de confiança geológica, nas

categor¡as: lnferido, lndicado e MerJicjo, er¡r ordern decrescente

e*e

inserteza.

Reserva mineral é parte ou totalidade de um recurso mineral economicamente
lavrável, ou seja, é toda o recurso mineral que r:omprovadarnente, mesmo depois de
considerados os charnados fatores rnodificadc¡res, podern ser lavrado gerando lt¡cro.
()s fatores rnodificadores inch¡ern consieleraçôes de lavra
{<filuiçãc, Fecuperação,,
método de lavra), metalúrgicas, econôrnicas, de mercado, legais, ambientais, fatores
sociais e governamentais.
Paralelarnente, existe o s¡sterna de classificação russr, desenvolvido na época
da ant¡ga URSS e utilizado até os dias de hoje em países do leste europeu, Ásia e
Rússia- Este divide a concentração de minerais em sete categorias agrupados em
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três grandes grupos: Reservas ou recursos totalmente explotáveis, reservas ou
recursos avaliados e prognóstico de recursos.

No Brasil,

o

sistema de classificação adotado atualmente é baseado na
terminologia proposta pelo Grupo cMMl com o acréscimo de uma metndologia de
classificação baseados em métodos estatísticos e geoestatísticos (DNpM, 1 gg2).

2.1 Histórico dos padrões mundíais de classificação de recursos e reservas
minerais

Ao longo dos anos, diversos países perceberam a necessidade de criar um
padrão de classificação de recursos e reseryas minerais a fim de definir uma
terminologia única e objetiva para a apresentação de relató¡ios cle avaliação de
depósitos minerais. corn o passar clo tempo, devido à internacionalização da
economia e abertura dos mercados se notou que esse padrão dever¡a ter
abrangência mundial.
No ano de 1942,

o lnsÍituta de lngenieras de Minas de ChiÌe {llMch) propôs

uma

padronização de åerffios técnicos utilizados na esiimativa de recursos minerais que

foi apresentada no F¡rst Pan-Amer¡can Mining Engineering and Geology Congress
realizado em Santiago, Chile (llMCh, 2004).
No ano seguinte, o U.S. Bureau af Mines e U- S. Gealogicatsurvey publicaram a
primeira metoclologia cle ciassificação de recursos e reserva$ rninerais
{Froidevaux,
'1982), onde, pela primeira vez, foram adotados os termos medido,

indicado

inferido para as classes de reservas.
subdiv¡são (Figura 2.1 ).

o

e

recurso mineral aincia não apresentava

RTsERVA5 M IN€RAIS

E

Figura 2.1 - Classificação de depósilos minerais adotada nos Eslados Unidos em 1g43
(Froidevaux, 1982)

Em 1959, na Alemanha, um grupo de trabalho da Gese//schaft Deutscher
Metallhütten und Bergleute (Sociedade alemã de mineração e metalurgia)
apresentou o primeìro sistema de classificação definindo os limites de erro para um
determinado nível de confiança de acordo com a Tabela 2.1 (Wellmer, 1983).
Tabela 2.1 - Sistema de classificação de depósitos minerais adotado na Alemanha em 1g5g
(Wellmer, 1983)
Ca tegori¿ì

l-irnite do

Pr<rvada
Provavcl
--l
trrdicada
F Possíve
Inlbrrla __l
Prognóstico

I

cro

Nível de Contìarça

t

l0o

r

2UYo

> 9U/o
70 - 90%

+

\Oo/"

50 - 70t]Á

+ 30'%

30 - 50%

> I0 - 30%

No início da década de 70 o Canadá estabeleceu seu primeiro código

de

classificação de recursos e reseryas através do canadian securifles Admin¡strators,
Figura 2.2 (ClM, 2000).

I
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Figura 2-2 - sistema de class¡ficação de depósitos minerais adotado no canadá na década
de 1970 (ClM, 2000)

em 1976 nos Estados Unidos, uma equ¡pe composta por
membros da U.S- Bureau af Mines e IJ.S. Gealogical Suruey publicaram a Bulletin
Posteriormente,

1450-A .Principles of the Mineral Resource classification sistem of the LJ.s. Bureau
of Mines and U.S. Geological Survey". Em 1980, essa mesma equipe publicou o

Geological circular 831 "Principles

of ctassification of Mineral Resources and ore

Reseryes." (SME, 2007).

No ano de 1988 foi apresentada a primeira versão do código austrariano de
cf assificação de recursos e reseruas minerais, o AusÍraliart cr¡de for Reporting
of
lclentified Mineral Resources ancl ore Reserves pelo Jojnf ore Reseryes comrnittee
(AuslMM, 2004). No ano seguinte o código foi incorporado às norrnas do Ausfra/ian
Slock Ëxchange {Vaughan; Felderhof, 2û0S).

No Reino unido, er* '1991, o conselhc da lnstitution af Miníng and Metaflurgy,
aprovou as definições para classificação de recursos e reservas rninerais que foram

incluídas no London stock Exchange Listing Rutes (chapter 19

-

Minerat

Companies).

O Canadian

Institute Mining (CtM), no ano de 1994, criou um Comitê com a
responsabilidade de melhorar as definições de reserva mineral enr seu país. o
relatório da.cornissão especial foi apresentado pelo conselho clM e publicado em
outubro de 1994 (ClM, 2000).
No mesmo ano, nos Estados unidos, a society of atÍining Engineers of the tJnited
sfafes (sME) publicor¡ a A Guide far Repoñing Expfaratian tnfonnatian ßeso rces

and Reseryes (SME, 2007).
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Devido

os efeitos da

global¡zação

econom¡a no final da década

de

e

cclnseqüente internacionalização da
1990, aliado a escândalos ocorrídos no setor

mineral como, por exemplo, o da Bre-x, com relação a depósitos cle ot¡ro ficticios em

Busang, lndonésia;
internacional

se tornou óbvio a

necessidade

de uma

padronização

e urn conirole maior sobre os reiatórios de aval¡ação de depósitos

mineraís (Neuss, 2001 ).

os

a fim de criar um código internacional aconteceram em
1994 durante um encontro na 'l sth congress af the caunc af fulining and
primeiros esforços

Metallurgrcal /nsfft¿rfibns (cMMl), que contou corn a participação de representantes
da Áfr¡ca do Sul {SA/Mltl - South African lnstituÍe of Mining and Metalturgy), Austrália
(AuslMM

Australasian lnstitute af Mining and Metallurgy), canadá (ciM - canadian
lnstitute Mining), Estados l-lnidos (sMF - saciety af ûlining Ëngrneens] e Reinc unido

(lMM

-

-

lnstítution

of Mining

anct Meta urgy). Duraflte esse evento foi criado o
lnîernational Resources/Reserues DefÌnitions Group (Grupo cMMt)
{AuslMM, 2004).
Paralelamente, uma força tarefã criada pelas Nações unidas { rask Force af the
unifed Naf¡ons Eçanan¡ic c¿rn¡niss¡sr"¡ far Eurape, ul\f-ËtEi vinha desenvoßvendo,

desde 1992, urn sistema intemacicnal para classificação de recursos e reservas
minerais e re$ultc;u na pub.licação da ,Llnited Nacions lnternacional Framework
classificatian for Rese¡ves/Resoá.rces

-

solid Fvels and Minera! cornmoelifies no

ano de 1996 {AuslMM, 2ûû4}.
Dura.nte um encontro do Grupo CMMI realizado em Denver, Estados Unidos, em
1997 loi assinado r"rm acorclo (Acordo.de Denver) entre os países membro do cMMl

que padronizava as definições e terrnos ut¡lizados na classificação de recursos e
reservas rr¡inerais {AuslMR4, 2004}.
Em Junho de '1997 alguns meses após o escândalo da gre-X a ontaro securities
commission ø a Toronto sfock Fxchange criaram a l\tlininng sfandarls Task Force

que ern seu relatório final pubticado ern janeiro de 'rggg recornenclou a inclt¡são dos
padrões definidos peio clM para a puhrlicaçã* dos relatórios de cfãsç[ficaçåg¡ de
recr;rsos e leservas rninerais (Vaughan; Fetderhof , 2O05).
No ano seguinte, ern um encontro realizado ern Genebra entre o Grupo CMMI e
a força tarefa das Nações unidas {L.IN-ECE} f*i estaÈre[ecido cr Acorde¡ cie Genebna
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onde estabelecia que os padrões e defin¡ções apresentadas pelo Grupo CMM¡
seriam incorporados, com pequenas alterações, ao sistema de classificação das
NaçÕes Unidas (AuslMM, 2004)-

Após o Acordo de Genebra todos os países membro do Grupo CMMI realizaram

revisöes

em seus códigos de

classificação baseando-se nas def¡nições
estabelecidas por esse acordo, sendo a Austrália a pioneira com a versâo revisada
do código JORC em 1999 (AuslMM, 2004).

No Canadá foi criada uma comissão formada pelas instituiçöes financeiras
Toronto Stock Exchange

e

Ontaro Securlf,es Conmission denominada Mining
Sfanda¡ds Task Force que publicou r-¡m relatório final ern 1999 Setfing /Vew
Standards, Recommendatians for

P blic Mineraî Explaratian and ÍV\ining

onde determinava ufiìa sér¡e de padrões

e

recomendava que

o

a serem

Carnpanies

seguidos pelas empresas de

of Mining, Metallurgy and
Petroleum se aliasse a instituições internacionais a fim de criar um padrão
internacional" No anç de 2üÐt foi publicado o pela Canatlian Seeurities
mineração

Canadian lnstiÍtste

Administrafors rs National lnstrutnent 43-101 Standards

of

Dr.sc/os ure

for Mineral

Prqects (CSA, 2001),

Ainda no ano 2000, a Soufh African Mineral Resource Conrnittee publicou o
South African Cade for Reparting Mineml Resources and ßlineral É?eserves {Ifie
SAM REC Code.) (SAMREC, 2AO7 ).

En 2At2, o Combined Reseryes International Reparting Sfandards Committee
(CRIRSCO, atua¡fflente conhecido como Carnmittee far fr/lineral é?eseryes
lnternatianal Repofting Standards), foi criado substituindo

o Grupo CMMI com

a

mìssão de contìnuar o desenvoJyimento dos padrões internacionais de apresentação

dos res¡-¡ltados de exploração rn¡neral, Fecursos e reseryas minerais. Esse comitê
publicou a ú¡t¡rna revisão do lnternacianal Reporfingr Ternpiate far the Ft¡Íslic
Reporting of Explaration Resu/fs, Minera.l Resources and Mineral Reseryes no ano
de 20o6 (CR|RSCO, 2006).

Ern 20û4 foi publicada a última revisão do Código JORC- No ano seguinte foi
apresenta a revisão do códigc cânadense e ern 201Ì7 fai a vez da putrlieação clas
revisões.dos códigos no¡te-americano e da África do Sul (Weatherstone, 2O08).
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Na Europa, em 2008, foi publicado o pan-European Cocle for Reporfing of
Exploration Resu/fs, Mineral Resources and Reserves pelo rhe pan-European
Reserves and Resources Reporting committee (9ERC), que atualmente é o sistema
de classificação de recursos e reservas minerais utilizado em todos os países da
União Européia e Reíno Unido.
Ëm julho de 2009, o Joint Ore Reserves Committee (AuslMM, 2009) anunciou em

seu webslfe o início da revisão do código JORC de 2004, essa revisão encontra-se
em andamento e até julho de 201 1 a nova versão não havia sido disponibilizada.

A Tabela 2-2 resume o histórico da evolução dos códigos de classificação dos
recursos e reservas rninerais rnais impÐrtantes.

Como resultado

da

iniciativa

consideráveis fbrarn realizados

do Grupo CMMIiCRIRSCO progressos

na adoção de padrões consistentes para a

comunicação de avaliação de recursos e reservas rninerais em todo o mundo- Estes

padrões foram incorporados nos códigos, diretrízes e norrnas publicaclas e
aprovadas por órgäos profissìonais em dlversos países ao redor do rnundo como
Austrália, Can.adá, Estados Unidos, Áfrìca do Sul, Feru, Chile, Filipinas e Europa.

Tabela 2.2 - Histórico da evolução dos códigos de classificação
Ano

c.le

depósitos minerais

Entidade(s)

1942

Local
Chile

llMch

p¡dronizoção de termos tócnicos uritiz¿clos
na avaliação de recursos minerais

1943

EIJA

USBM/USGS

primeiro sisrôma de ctassific¿çâo de recursos
e reservàs m¡ner¿¡s dos Estados Unidos da América.
oncle apareceu pela primeiftì ve¿ os termos Merlido
lndicado o lnferido

1959

Alcmanh¿

GDBM

Sisrema de ct¡ssificação itemão de acordo com erro
e ¡nlervalo de confianç¿

1970

C¡ìnadá

CSA

prímeiro s¡stema de classrfic¿ìção de recursos
e reservas mineraas do Can¡dá

1976

EUA

USBM/U56S

pt.tbl¡c¿çãô do pt¡DdptesoJ the Minerot\esoutce
Clãsstficat¡on System ôl the It.5. Aureau of Mjnes

oìtd U.S. Geolog idi l Survey

7916

EUA

USBM/IJSGS

put)l¡cãção do Geotog ¡cat Cjrcuto r 831 "pnn ciptes of
clossiÍ¡cat¡on of M¡nen I Resoutces a nd Ore Reseves.,'

l98B ausrráiia AustMMloRc effià7ri
Repottins of ldentified M ¡neral Resou

rces an

rl

1992

Br¿sil

0NPM

public¿ção do Bases técnicas rJe um s¡srema de
quantil¡cação do pâtrimônio ùìineral br¿sjlei¡o

1994

ÊUA

sMt

pubticação do A Guidelo r Ueportjng Exptoftition

7994

Afric¿doSul SAtMM/AustMM
CIM / SME / IMM
oN tl

I

nÍo

m

o t¡o

n Re s o u tLe s

a n

d

ßes erv es

Criaçãodo/nae¡DdalorolResources/Reseles
DeJ¡nitions crcùp (Gtupo CMM\)
p u

blicação do Í.i n¡t¿d tvo cions tnternacionat Fronewo
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2.2 Discussão dos códigos mundiais de classificação de recursos e reservas
minerais
Como já comentado anteriormente, o código JORC (AuslMM, 2OA4}, se tornou a

base para revisão dos códigos nacionais dos países membro da CRIRSCO e de
diversos outros países que adotaram as terrninologias definidas por esse comitê
(Chile, Peru, lrlanda, etc.).

A base de todos esses códigos nacionais de padronização é o reconhecimento
de uma enorme diversidade e particularidades entre as jazidas rninerais que
impossitrilita a regulamentação de se usar uma técnica padrão para a classificação
ou método de estimativa de recursos e reservas minerais. Atuatmente esses cócligos

são utilizados como urn guia para a apresentação dos relatérios públicos

de

avaliação de recursos e reservas minerais contendo tópicos a seFem apresentaclos e
discutidcs, além da expficação da terminotogia gu.e deve ser util¡zada.

Os princípios fundamentais que regem esses modelos paÍa reportar recursos e
reseruas minerais säo baseados na tnansparåncia, ffiaterialidade e responsatriliclade,

O

re.latório deve apresentar informações suficientes, de forma clara e objet¡va,
erritando ambigúidade e de.ve conter tsdas as ìnfonnaçöes e dados que resultou na
avaliação presente. É pratica cornum, ern todos os códiEos,
tabela ern anexo co$¡ um cf¡eck llsf das infirrrnações que

ei

a presença de

uma

mesmo deve conter.

Todos os códigos de comunícação de recu¡sos e reservas baseados no JORC
(AuslMM, 2004), e, conseqúentemente, no Bolefrm CRIRSCO (CRIRSCO, 2006)
apresentam a mesrna ierrninologia corñ relaçåû ãs ciasses de recursos e reservas
mineraís. Fssa lerrninofogia é baseaela na evolução cjs conhecimento geológico cto
clepósito mineral conforrne ilustra

a Figura 2,3. Esse conceito de classificação foi

proposto e aceito no erìrontro entre o Grupo CMM1 e a comissäo da UN-ENE
(Acordo de Genebra) ern 1999 e teve sua última revisão elaborada pela CRIRSCO
ern 2û06, a terrninologia *tilizaeia e:

(i)

Recursos Minerais;

(ii)

Recursos Minerais lnferidos;

(iii) Recursos Minerais lndicados

(iv) Recursos M¡nerais Medidos;

(v) Reservas Mineraisì
(vi) Reservas Minerais Provadas;
(vii) Reservas Minerais Prováveis.

As definiçöes dos termos apresentados se encontram no Anexo 1.
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Figura 2.3 - Sistema de classificaçäo de depósitos minerais adotado após o Acordo de
Genebra (CRIRSCO, 2006)

Analisando essa terminologia notamos que não existe uma metodologia
específica de como as diferentes classes cle recursos devem ser atribuídos. Os
recursos/reservas minerais devem ser classificados

de acordo com o grau
confiabilidade da continuidade do recurso mineral estimado_ Esse grau

de
de

confiabilidade pode ser influenciaclo por diversos fatores como a variabilidacle, tipo

do depósito e do minérío pesquisado assim como a quantidacle e qualidade da
informação geológica disponível. For esse motivo é muito difícil se ter uma funçåo
única que avalie todos esses fatores para toclos os depósitos existentes.

Os códigos atuais entendem que cada depósito apresenta

características

particulares e a responsatlilidade final pela metodologia empregada fica a cargo de
uma pessoâ cornpetente (Competent Persan\ cuja experiência e bom senso irão

decidir qual
sendo

o

a

método

é mais adequado para unr deterrninado depós¡to mineral

código apenas urn meio de orientação para auxiliar nessa classificação.
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Essa pessoa deverá assinar o relatório de avaliaçåo e a partir de então se tornará o
responsável legal e profissional da avaliaçã o realizacJa (phillips, 2000).

O termo "pessoa competente" corresponde à uma pessoa membro ou filiado a
alguma instituição profissional relevante na área de mineração elou geociências e

que está sujeito a Regras de Conduta obrigatória dessa instituição (CRIRSCO,
2006).

Uma pessoa competente deve ter urn mínimo de cinco anos de experiência
relevante e comprovada para o modelo de mineralização, tipo de depósito e
substância rnineral do relatório no qual ela assinará. Por exemplo, se a pessoa
competente está preparando um relatório sobre os resultados de exploração, a
relevante experiência deve ser em exploração m¡neral. Se for um relatório cle
estimativa de recursos, a pessoa cornpetente deve ter experìência ern esiimativa de

e se for urn

de estimativa de reservas, a pessoa
competente deve apresentar experiência relevante em estimativa de reservas
recursos minerais

relatór¡o

minerais, avaliação e extraçãc eccnômica de reservas minerais.

A substânci.a minerai e o tìpo de mi¡eralizaçåo são outros fatores que influenciam

na capacidade de r;lma pessoa set ronsiderada "pessoa competente" para uma
determinada avaliação- û códiga JORC (AustMM, 20O4) cita corno exernplo que uma
pessoã corn experiência ern avaliação de depósitos de cobre pórfiro rìão é
considerada uma "pessoa competente" para uma avaliãçåo de depósitos de ouro
aluvionar. No e¡tanto, .o código não obriga que a pessoa tenha cìnco anos de
experiência ern cada tipo de depósito para ãtÈlar çorno pessoa cornpetente e cita o
exempfo de uma pessÐa com 20 anns de experiência enr avaßiaçãer ern t**pósitos de

cobre pórfiro pode não necessitar de

5 anos cte experiência para ser "pessoa

competeflt€" em avaliações tle rlepósitos .metálicr¡s errl hard-roDk, A decisão final
sobre a competència ou não de um profissionaf em poder assinar um refatório de
avaliaçãei parã um deter¡ninaclo

tip* ele clepôsito e bern ¡nineral tica

æ cacgo da

instituição na gual o prûfissionaÌ é filiado (CRIRSCO, 2006).

Outro sistema de classificação de recursos e reservas rninerais ainda utilizado
nos dias de hoje é * sisterna russo (Flentey, 20fi*). Ðesenvolvido inicialnrente na
antiga União Soviática, na década de 1960, pretende alcançar a otrjetividade total,

prescrevenrio tr:do

o

processo

de

exploração, recursos

de

computaÇão e
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comunicaçäo. Há pouco

ou nenhum espaço no sistema, como

originalmente

concebido, para a aplicação de julgamento profissional.

O código russo ainda é utilizado em diversos países do leste europeu e Ásia.
Resumidamente, esse sisterna clivide

a

coneentração

de minerais ern sete

categorias agrupados ern três grandes grupos (Figura 2.4), com base no nível de
exploração realìzado {Henley, 2000):

(i)

Reservas ou recursos totslmente explotáveis (4, B, Cr);

(ii) Reservas ou recursos avaliados (C2);

(iii) Prognóstico de ¡ecursos (P1, P?, P3).
As definições dessa ten'ninologia se encontrarn no Anexo 2.

RËCURSOS ËXPTOTÁVEIS

,I

RTCURSOS AVATIADOS

cãtegorja

Cãtegoria À

categoria

B

C¿legor¡a

C1

,ROGNÓSI1CO DE RECURSO

Cat€soria

C

P,

Categori¿ Pr

Categor¡¿ Pl

Viabilidade econôln¡ca

Figura 2.4 - Sislema de classificação de depósitos minerais adotado na Rússia e alguns
países do leste europeu e Ásia (Henley, 2002)

À primeira vista, os dois sistemas apresentados, o russo e o ocidental, parecem
totalmente incompatíveís. No entanto, a partir do início dos anos 1990, com o fim da

URSS

ea

abertura dos rnercados dos paises comunistas, houve mudanças

significativas na maneira ern que o sistema russo tem sido aplicado na tentativa de

compará-lo com o sistema ocidental. Graça a isso, atualmente já é possível fazer
uma cornparaçâro entre os dois sìstemas como ilustra a Tabela 2.3 (Henley, 2000).

)7

Tabela 2.3

-

e

reservas

¡nclu

ído nas

Comparação entre ûs sistemas de classificação de recursos

minerais (Henley, 2000)
T¿nølate CRIRSCO

Sisterna llusso

A,B
C,t

C:
l,r
P.,,

ììescÌva Provada / llccu¡ro Mcdi(io
llcserva Provada / Ilcserva Prcvávcl/ Iìccr.r¡so lndicadc¡
Recurso Intlicado / Rocurso Mcdido

Iìccuno Inlè¡ido
lìccurso Mircral llccoùhcoidô

Segundo Hendley (2000), para um depósito, ou parte dele, ser

Categorias A, B, Ct esludcs de viabilidade técnico-econômica foram executados e

por isso podemos comparâ-los as classes de reservas dos codigos ocidenta¡s. A
Categoria C2, dependendo das circunstâncias pode ser comparada

a

[ecursos

indicados, reclJrsos inferidos ou reserva provável.

As categorias de prognósticos de recursos são, em alguns casos da Categoria

Pr, classiftcados cûmo recurso inferido se rompãrädo ao s¡stèma ocidental. A
Categoria Fz seria o equivai€nle a definição de Recurso Mineral ainda não
pesqu¡sado orm detalhes e ä Categor¡a P3 não aprcsenta equivalente nos sistemas
adotados nos países do ocidente.
Entretanto, o código ftlsso apresenta uma grande diferença se comparado aos

demais cfidigos" îrlesse sisterna existe uma classificação adicional que leva em
consideração a forma e variabilidade do depósito mineral, Dependendo do grupo em

que o depósito se encontra, deter¡ninados tipos de categoriâ de classificaçâo só
podem ser aicançados após abert¿;rã da mir¡a qt¡e poderá cornprovar ou alterar a

tonelagem Ê teor do crrpc,'nineral. Ainda existem casos ern que determinâda
categoriâ não pode ser ãicafiçada devid.o. sua eornpf.exíbihdado geotógìca.

Os grupos de depósito existentes no s¡stema russo e suas definições

são

(Diatchkov, f 994);

Grupo 1: Grandes depósitos, de forma simples, com distribuiçåo uniforme
(exemplosl carväo, ferro e alguns depósitos de coklre dissenrinaclo). Dependendo da
densidade de furos a classi{icação desses depósitos pode alcançar as Categorias de
eler,/adç índice de $onf¡ânça {Categoria A e B).

2a

e

Grupo 2: Grandes depósitos de maíor complexidade geológica e por vezes com
elevada variabilidade de teores (exemplos: stockworks e alguns depósitos

sedimentares de cobre e ferro). Os recursos podem ser classificados até a Categoria
B, o depósito só é elevado a Categoria A após início da lavra.

Grupo 3: Depósitos de pequenas dimensões e alta variabilidade de teores
(exemplos: depósitos em veios, lentes e diques). Os recursos podem ser
classificados até a Categoria C1. O depósito só é elevado as Categorias A e B após
inicio da lavra.

Grupo 4: Depósitos de menores dimensões semelhantes às do Grupo 3 ou
depósitos corn fcrmas cornplexas e elevada variabilidade (exemplos: depósitos em
veios, lentes, diques e aluviões de ouro). A Categoria A de recurso não pode ser
estabelecida. Os recursos podem ser classificados at(i a Categoria C1, o depósito só
é elevado à Categoria B após inicio da lavra.

Ërupo 5: Lentes pequenas e isoladas, veios e bolsões de pequena dimensäo. As
Categorias A e B de recurso não podem ser estabelecidas. Apenas reservas de
Categoria C1 pode ser estabel*cirJä, por prÕspecção sisfemática.

Com a inclusão dessa classificação do depósito em distintos. grupos podemos
notar que as diferentes categorias cle recursos variam não apenas em função do
conhecimento geológico.

0

código russo também leva em cons¡deração o tipo de
depósìto avaliado, urna vez quë um depósito de ours aluvionar, Ínesmo após uma
exaustiva pesquísa geológica, não aiingirá

a mesrna classe de categoria que

um

extenso e homogêneo depósito de calcário.

Para a determinação do tipo de grupo e categoria que o deposito ou parte dele

será ciassific,ado, a relatório de avaliação de recu¡.so/¡.eserva mineral deve conter
toda a informaçåo da pesquisa realizada, a avaliaçãa e em quais as categorias o
depósÍto deve ser classificado. Porém,

a

palavra final

ó do corpo tecnico

da

Comissãc de Reservas Mine¡ais do governo russo que poderá aceitar ou não a
categor.ia propûsta {llenley, 2000). For isso, podernos dizer que esse corpo técnico

seria

o

cabe

a.

equivalente ao termo "pessoa cornpetente" dos sistemas ocidenta¡s, pois

eles a decisão final d.a classificação,
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No Brasil, o código Brasireiro de Mineração (DNPM, i9B7) instituiu o sistema de
classificação de recursos e reservas minerais seguindo o nrodefo do código
JORC
adotando a terminologÍa de recurso e reserva assim como suas classes.
No ano de 1990 foi criado, pero Departamento Nacionar da produção Minerar,
um
grupo de t¡"at¡all¡o para revísar e estabelecer novas diretrizes para a quantificação
do
patrimônio mÍneral brasileiro (DNpM, 1992). Esse grupo, no ano de Jgg2 publicou
o
texto Bases técnicas de urn sisterna de quantificação do patrirnônio mineral brasileiro
que alterou o CédiEc de Mineração (Figura 2-5).
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Fígura 2.5 - sistema de crassificação de depós¡tos minerais adotado pero Brasir (DNpM,
1992)

o

sistema brasireiro (Anexo 3) difere-se dos demais sistemas baseados no
código proposto pela CRIRSCO por causa da inclusão, a partir de 1g92, de um

sistema alternativo de crassificação baseado em métodos estatísticos e
geoestatísticos (DNPM, 1992). para as diferentes classes de recursos
são
acrescentados os conceitos de confiabÍlidade e erro de estimativa e para as classes
de reservas são incluídos conceitos geoestatísticos de arcances variográficos e
tamanho de blocos.

Essa metodorogia alternativa foi revisada por yamamoto e Rocha (1996), onde
consideraram que âs definições dos recursos não revam em consideração a

variabilidade naturar dos depósitos minerais urna vez que depósitos de grande
complexidade e alta variabilidade poderão não ser enquadrados ern nenhuma das
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classes propostas. classificações altemativas para reservas minerais
não se
justificam uma vez que o recurso medido é correracionávef
à reserva provada e
recurso indicado à reserva prováver, portanto, não há motivos para propor
definições
alternativas, pois o conhec¡mento e confiança georógicos. são os
mesmos para as
classes de recursos e reservas minerais.

É possível perc€ber que, mesmo com a existência de diversas proposfas

de
classificação de recursos e reservas minerais existente na bibriografia
especiarizada,
o padråo mundial dos códigos de classific,ação de recursos e reseruas minera¡s
é
atribuir a ¡ima pessoa com experiência a decisão finar- os métodos
estatísticos e
geÛe$lãtíst¡cús de classíficaçåo dr¡ err$ assaciarlo
à esfimativa servem conro l¡ase
para essa decisão, porérn o conhecimento georógico do
depós.ito é mais importante
do que qualquer nrétodo de cfassifieação.

Seguìndo esse critérjo, Stephenson e Vann (2001) apresentaram
uma
metodolagia para a definição das classes de recursos e reservas onde pessoa
a
responsável pela avafiação deve se questionar o quanto a presença
de

uma
amostrâgem adicional influenciará no.formato, tonetageÌll e teor na
área e.m estLrelo,

se a presença de

ou arnostragern adicionar nåo afeharia significativamente
a interpre{ãçã{l gecrÉgica, fofi'na e rücariz.ãçãû do corpo de mínério
e/ou a ccnfiança
na distribuição de teÕres dessa região do depósito, então esses recursos
poderiam
f¡-¡¡'os

ser classrficados corno medido.

se a presença de furos ou arnostragem adicionar afetarern significativamente
a
fcrs¡¡a e/æu rlistrii:uiçãr: das zsnâs minerarizadas, ffiãs nãc¡ afelarem
substancíarmente

a

estirnativa

de toneragem e teor, essã pârte dû

depósito

provavelmente pode ser classificada como Recurso lndical{n..

ûutro pcnto de vista, segundo stephenson e vann
{2001 ), {ara sobre a tentativa
de classificar {ls rêcr.¡!"s*s efitr* âs crasses i*dicado e inferido. se pessoa
competente tem suficiente confiança na estimativa de recursos a ponto que
estes
possam ser utilizados em decisões de planejanrento.
de lavra e eje investinrento,
entãc pncvavelrnente esses recursos preenchem os requisitos para a
crasse de
reri{,nsûs i¡rdic.ado- Er¡iretan{r:, sê fiåo há essa confiança,
{l rëcursû deve ser
classfficado corns inferid.o.

GAPíTULO 3
ERROS E ÍNCERTEZAS DEEORRENTES DA PESQUISA fu1}NFRAL

A estimativa dos recursos minerais é a base para a avaliação da viabilidade de
qualguer empreendimento de mineração, os estudos de viabilidade técnica e
econômica dependerão

da estimativa realizada. uma correta avaliação

desses

recursos é crucial para todas as operações mineiras independente de seu tamanho
e commodiiies (Stone; Dunn, 1996).
Essa avaliação é baseada na interpretação de dados obtidos a partir de diversas

fontes de informações geológlcas conlo mapeamento geclógico, geoquímica,
geofísica, sondagern e outras técnicas de amostragem, interpretação e modelagem
geológica e es{ìmativa de lanelagern e teor do depósito mineral" A avaliação das
recursos minerais, além da precisâo da estirnativa dos recursos rninerais, depende
também da estimâtivã da diiuição e rec$peraçãû dr: minérier, elefinição cjei teor de
co¡'te, dc rr¡étodo e seletividade de lavra, problen'las gectécnicos e hidrogeológicos,
prccessamen{o Ê recuÞerãçåo rnetalurgica, avaliaçáo ecr:nôrnica da commodities,

fatores de saúde

e

segurança do trabathc sssim conro fatores fegat, financeiro,
ambiental e governamental.
Esses dados e suas interpretåções podem conter uma série de erros e incertezas

associaclos que influencìarãs fio resullado flnal da estirr¡atriva, muitos desses erros
são não quantificáveis por diversas razöes. e afetarão todo o processo de avaliaçäo
dos recursos minerais podendo continuar preseÐtes durantts toda erperaçãn da rnina
(Dominy; Annels; Noppé, 2ûß?a).
Estudos realizados ern ernpreendimentos míneiros ern atividade demonstrararn o
quanto esses erros e incertezas afetam na vida útil, investirnento a retornÛ financeiro

de urna atividade rn¡neral. sinclair {1998) constatou que em 60% das minas
es{r¡dadas, nn seu ¡:rirneir"o anf3 de ¡:rcdução, a i.åxa n¡édia de produção tai 70%
menor do que a capacidade projetada. Tais falhas foram causadas por problemas na
planta de beneficiamento e na estrmativa incorreta de fonelagem e teor de minér,io.
Burrneister {'1988) avaliou 35 projetos de mìneração na Austrália e concluiu que do¡s
terç.os øies**s prcjel,os nãc conseguiraln a1ìngil' a rv¡eta cie ¡:rodução e apenas <iois
prei.ietos aleançaram os otrletirroe erR tÊr'moå cle ter¡res.

clow

(1gg1

) e¡xaminou ?5
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mineraçôes de ouro no canadá e verificou que apenas 3 projetos cumpriram as
expectativas.

o

erro em uma estimativa não ocorre apenas no cálculo dos recursos minerars.
Existem diversas fontes de erro nâs várias etapas de uma pesquisa geotógica que
devem ser conhecidas e minimizadas. por esse motivo, antes mesmo de iniciar o
processarnento do cálculo das estirnativas de fecursos e reseryâ mineral deve-se ter
em mente quais as possíveis fontes de erros e incertezas podem estar presentes e
quais as melhores técnicas para evitá-los. Aumentando assirn a confiabilidade nos
resultados ot¡tidos na estirnativa. Encontram-se listado abaixo as principais fontes de
erros ç incertez-as assçciados å avãliãçãÐ de rec rsos minerâis.
3.1 Determinação do rnr$tøde de ar*osúrægern

Antes mesmo do início de uma pesquisa mineral já devemos estar atentos para
os possíveis erros qL¡e oc r*etodcs ä serem empregadcs podem gerar. A rlefinição
do método de amostragem a sef utilizado é de extrema importånc¡a para a
caracterizacão do minério ern estudo. Atualnrente, o método de amostragem mais
aceito e ffia¡s üt¡lizado em urnä pesquisa rnineral é a sondagem rotativa diarnantada

gue tem ccrnr: principal ca¡"acterística ã geração de nrlcleas de arnostragem
(testemunhos) pouco deformados sendo poss.Ível visualizar texturas e estruturas da
rocha e do mínério em estudo, eom baixo' indice de contanrinação. e sendo, possível
a amostrag€m ern grandes profundidades.

outros métodos de amostragem também são utilizados cûrno a escâvaÇão de
poços, trincheiras e canafetas alérn de outros métodos de sondageFn como ã
sondagem a lrado e a rotopercursiva.
Poços, trincheiras e canaletas apesar de serem métodos bem. rnenos custosos
não conseguem arnostrar em profundidade, A sondagem a trado só pode ser

utilízada para sedi$enfcs inconsolidados não perfurando a rocha fresca. A
sondagern rctcpercursiva é o tfil nìe{odo bâstânte uiilizado sendr: rnais barafo que a
sondagem rotativa, entretanto, este não alcança a mesma profundidade de
investigação de uma sofidagem, rotativa alérn de apresentar prohfemas eJe
c.ontaminação nas ârn0sträs-
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3.2 Preparação e ânál¡se química das amostras

os efeitos de uma amostragem mar rearizada podem proporcionar uma grande
varìação na avariação fínar. Muitas vezes, essa fonte de erro
é ignorada ou não
levada em cons¡deração com merecida importância. De
acordo com Dominy, Anners
e Noppé (2002a), o erro totâr do resuriado de uma amostragem
é composto por uma
série de possiveis fonles de erro {representativ¡dade e preparação
da amostra, erros
de preparação e análise da arnostragem e transcrição dos
dados obtidos).

A representat¡vidade de uma amostragem pode ser infruenciada pera
escorha da
que
pode
malha
ser inadequada para o depósito ern avâriaçãÕ e não defernninará,
com relativa confiança, a contínuidade ge.rógica e de teor do
corpo minerarizado.
Métodos de arncsfragen-r e vorr¡¡-ne da arnostra tambérn podern
ser inadequados
para um determinãdo deþsito, probremas de contaminação
e mudança no suporte
amostral alteraram, significativâmente, a precisão do resultado
final,

As pßtenc¡ais fontes de erro du¡'ante as fases de preparação e anárises
ämostrâs inch.¡em as etapäs de reduçåo .da arnostra, britagem
e preparação

da
da

pofpa, c.ntaminaçäo, farsifrcação, escofha de procedimentos
e método ana.ríiico,
transcrição dos dacros e experiência do técníco do raboratorio.
Grande parte cfesses
erros pode ser rninirnizado através de técnicas de controre de quaridade
das
análíses, equiparnentcs adequados e crìação de procedimenfes para
a rearização
da

preparação e análise da arnostra.

os erros

provenientes. dos resurtatjos quírnicos.das amostfas. potlem
influeneiar
na consfrução do sernivanir:grama, afetando assim a esrirnatìva
de todo o depósito

n¡ineral. Esse fator
semívariograma.

é

n¡ais evi<iente riã detenïiinâção do efeit<¡ pepita do

o

efeito pepita é um terrno em geoestatística que descreve o níver
de variabilidade entre duas arnostras rnuito próxirnas, entretanto, Ðominy
(2004)
dernonstra que artos varores no efeito pepita podem estar
reracíonados a uma má
qualidade nas análises químicas.

o

tema da garantia da qüåridade e controle de quãrid.ade das anáfises químicas
(quality contral/quality assura/?ce
- AA/AC) durante todas as fases de urn
ernpreendie'nento tern estado ern evidência na indilstría
minerar desde o caso gre-X
(Dr:nriny; "Anr:*ls; Nopp*, ztüzb). û canlraìe de qualídade garantia
e
das análises é
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de normas e procedimentos raboratoriais que certif¡cam os
obtidos com a ¡ntrodução e análise de amostras de controre como

realizada através
resultados

padrôes, duplicatas, tripricatas e amostras em branco (amostra que
não contém o
ef emento que está sendo analisado).
As técnicas de QA/ec são obrigatória s no canad¡an Nationa! Instrument
43_101
(csA' 20û1) e apesar de não estarem descritas como procedimento obrigatór¡o
no
Template

cR/Rsco, a utirização dessa metodorogia está imprícita nas descriçÕes

dos proced¡mentos de amostragem (CRISCO, 2006).
3.3 Geração do banco de dados geolégÍcos

Toda a avaliação de recursos minerais é feita a partir de uma base de
dados
geológicos obtido durante toda a etapa da pesquisa minerar. o
banco de dados é
gerado a partir da coleta, gravaçã0, äffnazenamento e processafnento
dos dados
obtidos.
Diversos erros podem ocorrer nessa etapa do processo- Ëntre eres podemos
citar
o erro na entrada de dacjos, errns de localização e ínclinação de furos de
sÕndâ,

erros nâ tfanscf¡ção dos intervalos georógicos dos furos de sonda, erros
de escara,
erros na conversão de narte rnagnétíco/rrorte verdadeiro e na conversão
de datum.

Outro tipo de erro muitû comum dllrantê a geração do banco de dados
éa
importação dos resultados analíticos de laboratório para a software
a ser utírizacro.
Muitas vez.es essa importação é feita digitando os dados recebidos pero
raboratório
para ürnã planilha riígital" ccrn issc erros de digltação sãc¡
cor¡runs de acrontecer.
Atualmente, a fÌm de minimizar essa fofma de erro, diversos softwares
de rnineração
apresentam uma inteface de comunicação. cclm o raboratório einde os
resurtados
gerados por urn determinado equipamento de análise quírnica
são automaticamente
irnporfados para o banco de dados geolégico.

Atenção especíar deve ser dada na verÍficação e varidação ds bancio
de dados
geológicos, pois um erro cometido nessa fase poderá
afetar toda a classificaÇão. dûs
recursos rninerais de urn depósita- sua var¡dação é essenciar e faz parfe
dos
procedírnentas de QAieC {ßorniny; Annels; t\oppé, Z0û2b).
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3.4 Definição da densidade

A determinação da

densidad

e in situ de um depósito é outro fator ¡mportante,

pois influenciará diretamente no volume de minério estimado, mas muitas vezes
é
negligenciado. Em muitos casos, a densidade é determinada a partir de um
inadequado número de análises ou não se reva em consideração a variabilidade da
densidade do depósito em função do grau de oxidação, intemperismo e presença do
nível freático ou zonãs mineralizadas (Dominy; Annels; Noppé, 2002a).
Erros na determinaçäo da densídade, em geral, não afetam significativamente a
determinação do volurne de um depósito mineral, entretânto, erros cje poucos por

centos nas esti¡nativas de vo{ume pode ser um fator decisivo para a viabilidade
econômica de urn projeto (Lipton, 1997).
3.5 Definição, inúerpretação e rnodelagern do depósito rninerä¡

A

rnassa mineralizada de uma .iazida é interpretada a parrir dos dados de
amostrâgeñì üêrâdos duranl.e a pesquisa minerai. os limítes desse depósito mineral
podem, muitas vezes. apresentar erros nã interpfetação de sua geometría^ Esse
tipo
de erro é agravado em depósitos disseminados e de contatos gradacionais onde,
geralrnente o teor de corte é qüe irá definir as bordas do corpo mineralizado (Annels,
1e96).

A ¡nterpretação e definição dos limites influenclam d¡retamente na determinação
do volume de minério exístente. A falta cJe informação, erros

de

localização

da

amostragem são

<Je

interpretação e erros

as principais fonles para uma

definição

equivocada dos limites do minério.

Atualmente,

a

interpretação geológica de um depósito mínerar é feita com o
auxílio de softwares especificos para esse fim. os dados da pesquisa mineral são

imporlados para uma determinada prataforrna computac¡onâl onde podem ser
visualizados em três dimensões- A partlr ¡Jestes dados o depósito rnineral é
desenhado. Geralmente essa interpreta ção é realizada a partir da construção de
perfis em duas dímensões que prsteriormente. são unidos originanclo. um corpo
tridirnensional.
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o

erro de interpretação mais comum nessa fase é cometido na extrapolaçåo do
corpo mineralizado para locais além do último furo onde o minério foi encontrado.

Essa extrapolação pode muitas vezes ser exagerada aumentando
consideravelmente o volume do depósito (Figura 3.1a), ou conseruadora demais a
ponio de diminuir drasticamente a tonelagem de minério (Figura 3.1b). para evitar
esse tipo de interpretação equivocada é comum adotar a metodologia de extrapolar
o limite do depósito até a metade do espaçamento entre a amostragem (Figura 3.ic)
a não ser em casos onde alguma estrutura geológica inter"fira nesse limite.

l

j
I
t

I

jI

Figura 3.1 - Exemplos de interpretação do limite do corpo mineralizado por extrapolação a
partir do último furo de sonda com intervalo mineralizado. A) lnterpretação otimista cäm
o
limite a 3A de distância entre os furos- B) lnterpretação conservadora cóm o limite a % de
distânc¡a entre os furos. c) lnterpretação padrão com o limite na distância média entre os
furos. considerando a área do corpo entre o último furo mineralizado e o limite (årea
hachurada). A) corresponde a uma área 31yo maior que a ¡nterpretaçao padrão (C)ì B)
representa apenas 56% da área mineralizada da interpretação padrão (ó)
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Outro fator importante

e muitas vezes

ignorado

é a medição do desvio

da

inclinação de um furo de sonda. Geralmente, a inclinaçäo do furo é considerada
constante em toda sua extensão, no entanto, sabe-se que furos profundos tendem a

desviar devido

o peso das hastes, dureza da rocha, presença de cavidades e

velocidade de perfuração. Dominy, Anners e Noppé, (2ao2a) descrevem que se um
furo de sonda tiver um desvio em sua inclinação de apenas 1" a cada S0 metros e
este desvio não for considerado, após 500 metros, a localização dessa amostra teria
um erro de aproximadamente 40 metros com relação a sua posição original (Figura
3.2).

6{)

oat
Ò)

$ñ,
',:,rt

|:

r ,,,

Figura 3.2 - Exemplo de um furo de sonda com desvio de 1o a cada S0 metros interpretado
como furo sem desvio. Após 500 metros de perfuração a diferença entre a real locação
ea
interpretação é de aproximadamente 41 metros

A interpretação do corpo mineralizado depende muito do conhecimento geológico
da área em estudo, por isso essa deve ser feita ou acompanhada pelos profissionais
que trabalharam na execução da pesquisa geológica, pois o conhecimento
adquirido

é de extrema importância para o resultado final da interpretação geológica. por
exemplo, a falta de conhecimento na geologia de uma jazida pode resultar na não
inclusão de estruturas geológicas como falhas e dobras que podem interferir na
estrutura e limites da jazida.

3.6 lnterpretação da continuidade

A

qualidade

da

estimat¡va

dos recursos minerais depende do grau de

conhecimento georógico e <ia variabíridade dos teores que
são defin¡dos através dos
dados obtidos durante a pesquisa minerar. A interpretação desses
dados é que irá
definir o modelo litológico do depósito, o corpo mineralizado
e suas relações,

segundo Dominy, Anners e Noppé (2002b) dois tipos de continuidade
devem ser
bem entendidos antes de se processar o cárcuro de esiimativa
de um depósito
mineral:

(i)

ccntir¡uidade georógica

-

continuidade geométrica do corpo minerarizaclo, seu
formato, atitude, rnergulho e relações com o modelo litológico_

(i¡)

continuÍdade dos ieores - a variabiridade do teor na zona
minerarizada,
conhecimento das zonas de arto e baixo teor e suas rerações

com

o

modero

fítológico.

A

continuidade georógica do depósito está intimamente rígada
ao cáfcuro de
volume do bem mineral enquanto a continuidade dos teûr.es determinârá
as zonas
de alio e l¡aixo treor, variarriridade e direção de anisotropia ao rongo
do depósito.

o

nÍvel de conhecimento e interpretação dâ continuidade de um
dado.setor do
depósito mineral influência diretamente na classe de recurso
ou reservã m¡nerar em
que este deverá ser crassificado, A Tabera 3-l irustra
os critérios de continuidade

que devern ser revãdûs effi cofisìderaçã, para â determinação
da crasse
recurso/reserva de acor.do com o graü de eonhecimento

eJa

continuidade

de
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Tabela 3.1 . Critério geral de contínuidade para as diferentes classes de recursos/reservas

T|ner1ls(Dg lryls;Noppé,2002b)
classede R¿curso/Resê

¿

Dehsrdãdr de tñorþâção

.Básc¡docmiùtcllrc(¡çãoßeológ¡c¿
ed¿dosisoladosoumuiLoÊsp¡ç¡dos.

coñtlðrldade geolóc¡.a

.Corlin!idadaStobàtinlDrDrerad¿

masnãoconlirmada
.semd¡do!sùticieñlespara
conlirmarâ.ont¡huÌdadetoc¡t.
. Esrimariva¿¡ronet¡gem to.atcoJ¡

Conll¡ruldàdc.om rela!âo ão raor
.Co¡Ùnoidâdenãoesl¿botê¿raânãô
serâotonßodosruro!.

.&rmalivadoLcorctobát.tefinid¡.oh
drãnded¿rsemdcaro.
. scm p.cc s¡oto.à.

3r¡ndÈ mareemdecro.

'ß¿5eadoañinlerÞrelãçãoßcolóeié

.continu¡d¡deEtobdtdrlihida.

.conrinuidadcdoreorRlobatdûrin¡do.

cdados¡nodcradamc¡teasD¡ç¡dos, .cônrin!idadctocatnãÒdoti¡idàao .conrinlirt¿drrlôtcorto.atpâr.tåtmen
lonsôde todoocôOo

'

Aaseado cm

intc'p¡ctàção Ccotógio

edados noucoespa0âdor.

minar¡t¡radom¿s

ra

c¡tãbetc.idomas n¡ocontirñà.1o.

.onliùnãdã¿o¡on8odosttros. con¡rmadoirpen¿s¿otoneôdosnrôs.
. E\r¡mâ(iv¡dà Loneta8emßlôbât e tó.àt,€stirrativ¡do rcôrßtobãl e tocat
dptinidi r.m Nedranâ nrdßorì de èro.
dclinrdo cor¡ mc di¿nâ mårgcm dô ero.
.conrrnuid¡deelob¿jdatinidr
.cotrrinlrdàdedorcorstobãtdohnrdo
. cônriôlt.ladc dÕ l¿or ocãld¡tnido.
'contiDUid¿d¿ lôcâldcfinÌd¡.
. Datâthâhenlodàv¿raçãodo reôr
'€stim¡trvà.1àtônelâecmslobat c tocat

defiùid¿cômbâix¡ûàrsemdcrrÕ.

rolonûôdôdèDósiro.
. Esimarivâ dô rcorslôbãto tô.à

3.7 Seleção e aplicação do método de estimativa

O método a ser empregado na estimativa dos recursos minerais é de extrema
importância e deve ser cuidadosamente escolhido. A definição do método
apropriado deve levar em consideraçäo a geologia, continuidacJe e variabilidade do
deposíto (Annels, I 996).
A maioria dos effos introduzidos nessa fase da avafiação está intimamente ligada

à

escolha

da dimensão dos tamanhos dos blocos em relação ao

modelo,

espaçamento e densidade da amostragem, definição da vizinhança e construçäo e
interpretação do semivariogramã no caso de avaliações realizadas por técnicas

geoestatisticãs. Recomenda-se a utilização da técnica de validação cruzada para
verificar a eficiência dc método escolhidr¡. Essa técnica ccrnpreende na retirada de
um valor do conjunto de dados para então se estimar esse mesffìo pontû conl os
parâmetros a serem usados na interpofação dos pontos não amostrados, ou seja, o

e as condições de vízinhança. Após a estimativa
c valor real e c esli¡nado, corÍ ëssã análíse é possível observar

modelo teórico do variograrna
cornpafâ-se

possíveis vieses na estlmativa (Davis, 1997).
Con'ro pode ser cbseruado, existem diversas fontes de effos que podem interferir

no resultado rinal de urna avaliação de recursos ff¡inerais. por esse rnotivo, em todas
as fases de uma pesquisa minera| e viabílidade econômica de um empreendimento
mineiro deve-se conhecer, avaliar e evitar ao máximo a ocorrência dêsses err.os
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Para avaliar a precisão e confiabilidade das informações geológicas utilizadas na

classificação

de

recursos minerais, Anners (19g6) propôs um método de
classificação baseado nos moldes do s¡stema de classificação geomecânica de
maciços rochosos proposto inicialmente por Bieniawski (i 9gg) que atribui uma nota
de 0 a 100 para determinar a classe na qual o maciço se encontra. Esse sistema

denominado Resource Reliabítity Rating system {RRR/ constitui uma série de
questíonamentos em relação à qualidade dos dados obtidos e atr¡bui uma nota
ranqueada de 0 a 100 que poderá auxiliar nâ definiçäo das classes de recursos do
depósito em estudo.

CAPíTULO 4
CÁLGULO DE RECURSOS MINERAIS

A

avaliação dos recursos

e

reservas minerais

de uma jazida depende

fundamentaf mente de estimativas efetuadas

a partír de variáveis (teor, densidade,
espessura etc,) nredidas no depósito. Estas estimativas podem
ser rearizadas
através de diversos métodos que, na r¡teratura especiarizada,
são crassificados como
trad¡cionais e métodos com abordagem geoestatística,
sendo esse úrtimo o método
mais utilizado nos dias de hoje.

A qeoestatística foi crefinicla ¡niciarmente por Matheron (i
963) corno â apl¡cação
da Teoria das våriávèis Regionarizadas para a est¡rnativa
de depósitos minerais.
Atualrnente, a Eeoestafística tern apricação nas mais
diversas áreas do
conhecimento {geotecnia, agronomia, engenharia frorestar,
meio ambiente, petróreo
e hidrogeologia). A grancle vantagem da aplicaçåo dos
métodos geoestatístícos para
o cálculo dos recursos mtnerais é a possÌbilidade de
calcular a incerteza associada a
esta estimat¡va.
4.1 Krigagem ordináría

A krigagem ordinária tornou-se padrão na indústria minerar para
o cárcuro de
recufsos minerais. corno ¡ntfoduz¡do anterionr'lente,
esta técnica foi a primeira a
oferecer uma medida de incerteza associada
å est¡mativa, por rneio da variäncia de
krigagem' Essa técnica faz o merhor uso do conhecimento
existente, revando em
consideração â mane¡,'a ccrn que umâ dadâ propriedade
varia no espaço através de
u¡"¡'l morJeio

rje variograrna-

0

variograrna ou sernívariograma descreve a correração
espacial da variável ern estudo,

Ern sua forrnulação original, uma estimativa obtida por
krigagem para uma
detenninada rocarização é, na vendarJe, nada ¡'nais que
a Ðomb¡nação finear ou uma
média ponderada dos <lados em sua vizinhança, onde
os pesos são arccados para
cada amostra rlessa vizinhança, de maneira que seja
rn¡nim¡zada a variância do erro
da estimativa {Souza, t_. 8., 2û07).
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considerando a estimativa de um varor em um ponto não amostrado
z(x6) com
uma vizinhança de dados Z(x) onde ¡ = 1,2, ..., n, o estimador
de krigagem ordinária
pode ser descrito pela seguinte equação (Armstrong,
1998):

zi,,g)=12,2(x,)
onde os ponderadores

(4 t)

ll,,i =t,nl são obtidos a partir de um sistema linear

de

equações (sistema de krigagem) construído com a finaridade
de não enviesar a
estimat¡va e obter a mínima variância de krigagem possiver.
Esse sistema de
krigagem é expresso em notação matricial:
f yt^,,*,¡

l,

..y(xr,x,,)

..

1n.,.', "

lr

:

v(x,,,r,,)

-.

;t[l

1

[;f

(4.2)

onde p é o multiplicador de Lagrange.
Essa matriz é carcurada para cada ponto a ser estimado
e indicará o peso a ser
aplicado em cada mostra que participará da estimativa do ponto.
Esses pesos são
baseados no modero de variograma (ou covariância) e
são definidos de acordo com

a distância e

anisotropia da amostragem.

A

definição das amostras que serão
utilizadas para a estimativa de um determinado ponto
é feita através da utirização de
um elipsóide de busca- sua forma e tamanho sâo baseados
na eripse de anisotrop¡a
do modelo de variograma (Souza A. L.,2007).

4.2 Erros e íncertezas
Devemos atentiar e distinguir com cuidado os termos erro
e incerleza. Esses
termos não são sinônimos, ao contrário, representam conce¡tos
compretamente
d¡ferentes e näo devem ser confundidos nem mal empregados.

e

Por detinição, erro é a diferença entre o varor obtido por
um processo de medição
o varor verdadeiro da grandeza medida (JCGM, 2008a). como tar,
o erro é um

valor único' Em princÍpio, o varor de um determinado erro pode
ser apricado na
correção do resultado. Supondo-se o valor conhecido no ponto
Jr,,

eo

valor

43

estimado neste mesmo ponto, sem considerar a informação desse ponto, ou seja, o
valor real; pode-se calcular o erro como:
t: =

2.r,,$,,)- z(x,,)

(4 3)

O erro relativo percentual e(%) é definido por:

4%)--Lv+eP
Na teoria de erros, o erro

r é uma

rco

(4.4)

quantidade desconhecida que é determinada

em termos de probabilidades. A distribuiçåo de probabilidades para valores do erro
€, em um particular processo de medida pode ser entendida como distribuição de
erros'

o

erro

¿

em um valor experimental y tem diversas causas, que significa que o

erro total pode ser escrito como a soma de erros elementares €t,¿2,...,t:,,.
Portanto, temos:

tr-€t+e21...1-c

(4 s)

como, por definição, erro é a diferença entre o varor obtido no processo de
medição e o valor verdadeiro do mensurando, decorre que o erro é uma quantidade,
ora positiva ou ora negativa. portanto, a avaliação do erro de uma medida depende
do conhecimento prévio sobre o valor real do mensurando (Vuolo, 1g96).

Já a inceñeza de uma medida, por outro lado, caracteriza-se por uma faixa de
valores que são provavelmente próximo do valor real (Vuolo, lgg6). A incerteza, por
sua vez, é uma estatíst¡ca que expressa quantitativamente a qualidade do resultado

de urna medição {JcGI\rr, Zoo9a). É

valor não negativo que caracteriza a
dispersão dos valores que razoavelmente podem ser atribuídos ão mensurando
¡.¡rn

(JCGM, 2008b). Quanto maior for essa dispersão, menos confiável será o resuttado
da medição, Por issa, a ince*eza pode ser considerada uma medida da dúvida
racional que se tern no valcr experlrfienfalmenie atribuído a urrra grandeza.

como mencionado anteriormente, a krigagem. ordinária foi a primeira técnica a
proporcionar uma medida de incerteza, por rneio cJa va.riância de estimativa ou de
krigagem:

<r1,,

--\t',vQ, -',,)* p

(4.6)

A variância de krigagem não considera os valores dos pontos de dados, ao invés

disto, leva em consideração somente os valores médios da função variograma entre

os pontos da vizinhança x,, i = l,

r

e o ponto não amostrado a ser estimado

_r,,

.

Journef e Rossi (1989) demonstraram que a variância de krigagem nada mais é que
um índice da configuração espacial dos pontos vizinhos utilizados para a estimativa

de um ponto não amostrado. Assim, se umâ mesma configuração espacial de
pontos vizinhos se repetir a variância de krigagem será a mesma para arranjos
iguais, independentemente dos valores dos pontos de dados. Ëssa característica é
conhecida em estatistica como hornoscedasticidade da. variância (Olea, 1999).

uma alternativa à variância de krigagern foi oferecida por yamamoto (2000) e foi
denominada variância de interpolação:

(zç) zi,G")l'
': =tì-l t

(4.1)

Em oposição à variância de krigagem, a variância de interpolação tem um caráter

heteroscedásiico, ou seja, depende dos valores dos pontos de dados.

As fontes de incertezas são as rnesmas que as dos erros, apesar

de

representarem indic,adores e conceitos diferentes, As incertezas são quantificaçöes
aproximadas, com um determinado grau de confìança dos erros decorrentes de um
processo de medida. Em problemas ligados à avaliação de recursos minerais, a

de incerteza está ligada à variabilidade natural dos depósitos
sendo que a incerteza é direiamente proporcional à variabílidade. Na

pr¡ncipal fonte
rninerais,

realidade, toda estirnativa baseada em amostragern está sujeita a erros e inceÉezas.

Evidentemente, quando

a.

mineralização apresentar grand.e variabilidade

a

an¡ostraEeïn deve ser direcionada a capturar essa var¡açãû. Mas, isso nem sempre é
possívef, pois a arnostragerfi está lim¡tada ao crçamento da pesquisa rníneral- Assim,

sempre existirá. uma incerteza com

a qual se deve fazer o melhor uso para

a

classíficação de recursos rninerais.

A incerteza pode ser utilizada para calcular o i¡¡fervalo <le confiança em torno de
u¡"na esiirnativa. Esse ín{ervalo é a faixa r:nde se espera €ncrntrâr o valor verdadeiro
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da estimativa e indica qual é a probabilidade que essa estimativa pertença a faixa de
valores. Yamamoto (1999) e Yamamoto e Conde (1999) utilizaram a metade do

intervalo de confiança calculado com base no desvio padrão de interpolação para
classificação de recursos minerais.
4.3 Correção do efeifo de suavizaçãÕ da krigagem ordinária

A krigagem ordinária tem sído utilizada pela indústria para avaliação de recursos
minerais, pois apresenta grande precisão local, a qual pode ser medida pela
correlação entre os valores estimados e os valores utilizados para obtenção dos
mesrnos. Os res¡.¡ltados, contudo, ap!'esentam urna suavizaÇão, dada pela variância
reduzida quando cornparada à variância das ameistras. O efeito de suavização
ocorre porque a krigagem ordináría reafiza as estim.ativas., por meio da minimizaçâo
da variå¡':cia do erro. û resultado desse efeito é que áreas de alto teor são
subes{imadas e áreas de l¡aixs tesr são superestimadas suavizando c teor em áreas
anômalas do depósito (áreas com alto ou baixo teor). Este cornportamento resulta
na perda de precísão global da estirnativa, refletido pelo fato d.e que o h.istograma e
variogranra da esfirr¡ativa não repfirdüzirern $eus correspondentes arnostrais. o
problerna da ocorrôncia do efeil.c de suavização é acentuada ern situações em que o

interesse esteja nos valores extrernos da variável aleatória" o que é bastante
comum em estimativas de depósitos minerais., oor exem.plo, na estimativa da
conceniração em depósitos de rnetais raros, são os altos teores que viabilizam o
ernpreendirnento {Watanabe, 2ûûB).
Apesar da recente popularização das técnicas de simufação seqriencial, alguns
autores buscaram aprirnorar as técnica.s de geoestatística linear eonr o obietivo, de
tentar corrig¡r a e{eiIc de suavizaçãr:. Estes kabalhos apresentarn como principal
cârac{erísliÐä c pós-processarnenk¡ das esfiûlativas ãtrrâvés de parârnetros Ðbt¡dos a

partir do défìcit de variância, entre os quais podemos ciiar Journef e Xu (1994),
Guertin (1984), ûlea e Pawlowsky (1996), Pan (19S8), Journet, K._vriakidis e Mao
(2000) e Yamamoto (2005).

Dentre esses rnétodos,

û

algor¡tmo

de

pós-process.amento publicado por

Yamamoto (2005) e atualízadr: por Yarnarnoto (2007) eorrige o efeito de suavização
da kriEagern r:rdinária recuperando a precisão globaN e rnan{er¡do a precisão local.
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Segundo Yamamoto (2005), pode-se derivar o erro verdadeiro em todos os
pontos de amostragem através da validação cruzada. Após este processo, além dos
valores observados ou reais, os pontos de amostragem apresentam os valores
estimados e a ¡ncerteza medida por meio da variância de interpolação ou sua raiz

quadrada

o

desv¡o padrão de interpolação_ A idéia básica desse algoritmo é
juståmente {ransferir para ûs pontos não arnostrados um erro riado pela diferença
entre o valor estimado e o valor verdadeiro ou observado. contudo, ao invés de
transferir d¡retamente o errÒ que pode flutuar largamente, dependendo da variação
dos pontos de dados, Yanrarnoto {2005) propôs transferir por me¡o de uma nova
variável, que foi denomínada número de desvios padrão de interpolação:
-

.

¡ry.
''

=-

ErrcVcn)utþiro
Lttm
5;

S t0

(4.rj)

Essa nova variável é estimada em todos os pontos não amostrados e depois
utilizada para nazer a coreção do efeito de suavização da krigagem ordinária. Após

o

processamento

da krigagem ordinária, o valor estirnado e sua incerteza såo

combinados com o número de desvios padrão de ínterpolação resultando no valor
corrigido. A expressão da krìgagem ordinária corrigida fica (yarnamoto , ZOO7):

¿i,,G,,) = zi,,Q.,) + 1i,..

onde

Zi"

(4.e)

representa o erro de suavização. Os detalhes desse algor¡tmo de pós-

processamento se encontram em Yamarnoto (2AO5,2007). Deve-se observar que a
nova variável combina erro corn. incerteza.
4.4 Krígagem mulli€aussiana

Nesse trabalho serão utilizados modelos hipotéticos de depósitos rninerais com
distribuição lognormal que é o tipo de distribuição mais cornum encontrado em
depósitos rninerais de r¡etais raros- Parã esse tipo de distribuição, Journel (1gg0)
propõe o uso da krigagern lognnnrnal que trãbalha no domínío logarítmíco e após as
estimativas os dados såo novamente transformados para o domÍnio real. No entanto,

Yamamoto

e

Furuie (2010), apos testar diversos algoritmos de transfornra.ção,
concluÍra¡-n que a kr"igagern ¡nultì-Garjssiana é a que apresenta os melhores
resulíädos eff¡ termos de reprodução dû h¡slogrãrnâ amosfral, Assirn como a

47

krigagem lognormal que faz a transformada logarítmica, processa
krigagem ordinária dos dados transformados e depois é rearizada

reversa para

o

o cálculo

da

a transformada

domínio originar-

A

krigagem murti-Gaussian a faz a krigagem
ordinária dos dados transformados para o campo Gaussiano
e depoís, por meio da
transformada reversa, se obtém as est¡mat¡vas no domínio originar
dos dados.

Contudo, durante

o

processo

da

transformação reversa as estimativas
transformadas para o domínio originar iräo sempre apresentar vieses
devido ao
efeito de suavização cra krigagem or'dÍnária. A grande diferença
do método proposto

por Yamamoto (2007) para

a

krigagem lognormal

e

depois generalizado por

Yamamofo e F¡-¡ruíe {281s) esta na correção do histngrama rias
estinrafivas krigadas
no dominio transfo¡mada para depois fazer a transfo**ada ¡eversa.
A efetividade do
método foi testada pelos artigos mencionados.

A krigagern rnr¡lti-Ga¡-¡ssiana pode ser reafizada para se obter a média
e variância
da variåve! transformada que é suficiente para definir a dístribr.:ição condicionar
completa no cJomínio Gaussiano. A distribuição condicionar completa
em unidades
oríginais pode ser recuperada através <ia transforrnação reverca
eios varc¡.reç de z no
dornínio Gaussiano- Ern teð¡"ia, a informaçäo disponíver nos permite
carcurar a
esfir¡aliva de ¡níníma variância ern quarquer prntú dG dornínio a pariir das
técnicas
de krigagem (Ortiz; Leaua,ngthong; Deutsch, 2004),

f{o entanto, para a utilização da krigagem

multÈGaussiana, deve_se testar a
multigaussianídade ¡Jos darjas, ou seja, não l¡asta fazer
a transfoffiãda Gaussiana e
garantir a gaussianidade do histograma amostrar, mas
também que as distribuições
de 2, 3, ...-, n pontos tarnbérn sejam Gaussianas. como e extremarnente
trabanhoso

testar

a

hipótese de gaussianidade para as distribuições de 2, 3, .._, n pontos,
Goovaerls {1997} pru:põe que a hipétese de gaussia'ridade
seja festada comparando
os variograrnas de funções indicadoras para certos percentis cia distribuição
com o
modelo teórico GaussÍano,. Se o ajuste for lrorn, eonsidera-se a hipótese
de
bigaussíanidade dos dados e assi¡n, conseqüente.rnente aceita-se
a hipótese de
multiEausslanidade dos dados. yama¡nato e chaa
{2009} prcpõe que o teste seja
realizado cornpãrando os variogramas de funções indicadoras paÍa
três quarfis ou
nove decis da distritluiçãÕ.
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4.5 Simulação Estocástica

Na tentativa de corrigir

o

probrema gerado pero efeito de suavização nas
estimativas foram desenvorvidas as técnicas de simulação estocástica (Deutsch;
Journel, 1992). Esses métodos nos permitem gerar imagens equiprováveis de um
fenômeno regionalizado nas quais são reproduzidas, em cada uma delas, a média,
o

histograma,

a

variabilidade espacial (representada pele semivariograma)

e

a

infiuência espaciaf dos valores experimentais (Soares, 2006).

os

nrodelos mais ¡ecentes

e mais

utirizados pera indústria mineira são os
métodos de simulação de imagens equiprováveis tem por base uma abor<lagem
de
simulação seqrìencial q{¡e Iluscêrn adicionar a precisão local às múltiplas realizaçôes
da sirnulação ¡nantendo a precisão global.

Segundo Caers (2000),

o

principal defeito da krigagem, que resulta na
suavização dos valores estimados ocorre, pois os pontos não amostrados são
estimados independentemente, ou seja, o varor estirnado ern urn pûnto xo não
leva
ern consideração uffi valor g:rreviarnente estirnado em xo1 A¡nda segundo esse
autor,
esta é a principal razão pe[a. quar a krigagem não reproduz a associaçåo espacial
correta, coino descrita pelo semivariograma.
l',los rnétodos seqüenciais" o valor sirnurado ern cada ponto xo é retirado
de uma

função rle distritiuição de probäb¡lidâde, a qual é computada usando tanto os
dados
reais como também os dados previamente simulados na vizinhança desse ponto

(Hohn, 1999). A seqúência dos nós da rnarha regular a ser simurad.a, e cJefinida
aleaÍor¡an¡ente, que resurfa no chamado passeio aieatório
{Deutsch; Journel, 1g92).
segundo l-{ohn {'1999), c que difere r¡cs rnérodos seqüenciais, é a maneira como

a

função de elistribuição. de probabilidåde é cafcufaeja,
Assìm, ãs simulações seqüencìais Eerarn parä cada nó da rnarha regurar um valor
que é resultado dä êslirnafiva local mais ou merìos u¡n yalor derivado
da varíância de

krigagem símptes.

histograma

e

A

adição. ou subtração desse valor garante

conseqúentefirente

a

reprodução do

da

variabÍridade espaciar descrita pero
semivar¡ogrârna. Entretanto, este mesi-no procedimento é responsável pela perda
da
precisão loc,al, pni* a estir¡latìva da kdEaEenr símp¡es já apresenfa certa precisão
local.

o

grande prerbrerna cla simulaçáo Õsfocá$ti.:ð é a adiçãa ou

$u

btraçåc) eie uma
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quant¡dade afeatória, que é responsável pela perda da prec¡säo local (Souza, A. L.,
2007).

A grande vantagem de ordem prática dos modelos de simulação é que estes
permitem o acesso à incerteza da estimativa, que pode ser quantificada através de
mapas de protrabilidades das imagens equiprováveis calculadas fornecendo assim
subsídios para analises de risco (Soares, 2006).

Yamamoto (2008) comparando

a

simulaçäo seqüencial Gaussiana com a
krigagem ordinária após o processamenlo do algoritrno de correção do efeito de
suavizaçäo demonstra que

a

krigagem

é umã melhor alternativa, pois

reproduzir ern urna rinica irnagern as precisões locais e globais.

consegue

CAPITULO 5

cLASStFtcAçÃo oe RecuRsos MtNERAts BAsEADos
NA MEDIDA DE INCERTEZA

Ao longo do tempo, a indústría mineira vem utilizando diversas metodologias
para classificar os recursos minerais de seus depósitos. Essa classificação é base
dos estudos de viabilidade econômica que determinará se o depósito poderá vir a

ser explotado futuramente. Além disso, esse inventário mineral é utilizado em
negociações financeÍras como compra e venda de jazidas, capitação de recursos
para ¡nvestimenio, garantia de empréstirno, entre outras.

As estirnativas de volurne e teo¡- de um be¡-n mineral são obtidas a partir um
conjunfo de amosfras representativas em um deienninado domínio. A partir dos
dados de amostragem

o corpo mineralizado é

interpretado em três dimensões

através de algum soflware específico para mjneração. Esse corpo então é sufrdivido

em urn coníunto de blocos com tamanho definirjo dependendo da malha de
amûs1râ{Jetn e falores de rnineração {tipo de lavra, produção anual etc.). O teor
médio de cada bloco é estirnado, por algum método, a partir dos dados amostrais
mais próximos. Dependendo do nÍvel de confiança (subjetivo ou estatístíco) dessa
estirnativa para urn determinado bloco/área do depósito, os recursos minerais são
agrupâdos nas distintas classes de recursos minerais.

A

avaliação dos recursos rninerais está sujeita

a erros e incertezas, pois é

baseacfa em amostragem- Esse erro pode.estar relâcionado às etapas de erbtenção

dos dados amostrais ou associado diretamente à estimativa realizada a partir dos
dados obtidos- Fsrtanto, ciassificar recursos rninerais de urna jazida, compreende
em não só determinar qual a quantidade exístente do minério, seu teor global e local,
mas tambérn em compreender quâl é o grau de certeza asseiciacJo a essa estirnativa.

Corno exposto no Capítulo
classificação de recurscs

2, os códigrs que visam à

e Íeseruãs minerais não

padronização da

c¡tam qual método deve ser

utilizado em. sua c[assificação, deixando a cargo de uni profissional competente tal
escolha. com a fafta de normas que prescr'evam urn'a metodologia pafa a estimativa

de teores nesses códigos, vários trabalhos, apresentando diferentes abordagens
com i: oNrjefivo de ¡Jeïerrnínar a ìncertez.-a associada às estimatìvãs podern ser
encontrados enr Froidevaux ('f982), Welhner (19S3), Diehl e David (1982), Annels

(1991

), Vallée e Côte (1992), Stephenson e Stoker (1999), Sinclair e

Blackwelt

(2002), entre outros.

Existem atualmente diversas metodologias para classificaçäo de recursos
minerais, que podem ser divididas em dois grupos: os critérios tradicionais ou
clássicos e os critérios com abordagem geoestatística.

os

métodos tradicionais foram muito utilizados na indústr¡a mineira antes da
popularização da geoestatística para a aval¡ação de recursos minerais e vêm sendo

utilizados até os dias de hoje. Esses métodos se baseiam principalmente na
continuidade geológíca do corpo de minério e densidade amostral da pesquisa
geológica. onde as regiões de; depósifo que estão compreendirlas entre pontos de
amostragem e com uma malha mais densa são classificadas com maior grau de

certeza que áreas onde

o cotpo é

extrapolado ou

a malha de amostragem

é

espaçada. Dentre os rnétodos tradicionais, os mais utilizados atualmente são os
rnétodos geamétric;os, de seções, isolinhas, densidar.le arnostral e área de influência

da amostragem. os métodos de classificaçãr com abordagem

geoestatística

baseiam-se prificipalrnente na deterrninação da incerteza cia estimativa a partir de
um determinada ir¡tervalo de confianca_
5.1 Uso do varÍograma para classificação de recursos minerais

As propriedades do variograma, construído para estimar as variáveis de
interesse de um depósí1o rninerâ|, muitas vezes são rltilizadas pâra a classificação
dos recursos minerais. usualmente são utilizados dois métodos de classificação de
recursos a partir das propriedades do variograma-

A prirneira envolve o

do alcance do variograma, As classes de recursos são
classificadas <le acordc¡ com a diståncia clas annostras em relação ao aicance do
¡.rso

variograma. Por exernplo, todos os blocos estimados co¡TÌ un¡ determínado número
de amostras com di.slância inferior ao alcance do variograrna são classificadÕ.s cÕr.no
medido, ,coul r?lenos âûlosfras, recursû indicado e sem amostrâ nessas condições,
recurso inferido.

Pela segunda metodologia as categorias de recursos seriam baseadas nos
valores. de patamar. Por exemplo, somefite os t¡locos cornpreendidos n¡r alcance

variograma cr.rrresponden{e

cJo

a '13 rLa valor d* pa{anrar poder¡ârn ser classificados
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como medidos, acima desse valor ficariam os recursos indicados e fora do valor do
patamar seriam os recursos inferidos.
Froidevaux (1982) propôs três classes de classificação utilizando o alcance do
variograma:

o

blocos dentro da área amostrada e estimado com amostras dentro do raio
de ínfluência definido pelo alcance do variograma,

o

blocos dentro da área amostrada mas est¡mado com amostras além do
raio de influênc¡a definido pelo alcance do variograma e,

n

blocos do mesmo depósito mas com grande distância dos dados
(incluindo blocos extrapolados).

5.2 Variância de Krigagem

A variância de krigagem foi bastante utilízada ao longo das últimas décadas para
a classificação de recursos minerais- Por ser um método de estimativa que minimiza
a variància do erro, a krigagem ordinária pode fornecer uma rnedida de variância do

erro local estimado. Segundo Goovaerts (1997),

a

modelagem

da

incerteza

assoc¡ada a um ponto desconhecido consiste em calcular por krigagem o valor do
ponto e assocíar à estimativa a variância cJe krigagem conforme:

oi,,=\t

v(x

(5.t)

-xu)+lt

onde y(x¡- x6) é a variància espac¡al entre a vizinhança e o local estimado, {2i, i=1,
nJ e p são, respectivamente, os ponderadores e o Multiplicador de Lagrange.

A partir da variância de krigagem, Froidevaux (1982) e Diehl e David

(1982)

sugeriram a utilização do Teorema do Limite central para o cálculo da incerteza da

estimat¡va uma vez que

a

distribuição dos erros tende

a ser uma distribuição

tipicamente Gaussiana.
O Teorema do Limite Central é um dos mais importantes teoremas da estatística
matemática relacionada cÐm d¡slribuições de freqùências de amostragem e pode ser
enunciado, segundo Barnes (198O apud Yanramoto; Bettenrourt; l\lontaneiro, 2001,
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p.57) como: 'Se amosfras aleatórias de tamanho fixo são retiradas de

uma

população cuja distribuição teór¡ca é de forma arbitrária, mas com média e variância
finitas, a distribuição das amostras tende mais e mais a uma distribuição normal com

média

p

e variância o , /, tanto quanto o tamanho das amosfras aumenta.'

A partir desse teorema e independentemente do tipo de variância a ser adotada
podemos calcular o intervalo de confiança da média com x% de probabilidade de
conter a média utilizand o (David, 1977):
(s.2)

onde Z-(u6) é

o valor estimado,

tn-1,1-o/2

é o t - 1/, ponto crítico superior para

a

distribuição t de Student com n-1 graus de liberdade. O valor de n será igual a o
número de dados utilizados na estimativa de cada ponto, no caso de krigagem
pontual ou o número de pontos nos quais os blocos foram d¡scretizados no caso de
krigagem de blocos.

Assumindo que

a

distribuição dos erros

de uma estimativa é baseada

no

Teorema do Límite Central e utilizando a variância de krígagem, Diehl e David (1982)

e Wellmer (1983) propuseram calcular o erro em torno de uma estimativa, para um
determinado intervalo de confiança, através da seguinte expressão:

/.

o:ll
_t
¡ ,l''J u

+(

(s 3)

onde t é o valor da distribuição de Sfudenf em função do grau de liberdade e nível de
confiança.
Utilizando a metodologia acima descrita Diehl e David (1982) e Wellmer (1983)
propuseram classificar recursos minerais conforme a Tabela 5.1 .
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Tabela 5.1 - Classificação de recursos baseada na quantificação do erro a partir do desvio
padrão de krigagem
Autores

Provado

David
(1982)

Diehl e

wellmer 119831

Effo:

!

Prováve

Eïo:lzjYo

1OY.

Conf .: >

lnfe rido

Poss ível

I

Erro: !4OY.

Erro:

Conf.:60 - 80% Conf.: 40 - 6Q%

8O%io

!

Errot !10yo

Errc:

Conf.:90%

Conf.: 90%

Erro: ! 30%
Conf.:9ry/o

zOYo

!

60/o

Conf ,:20 - 4O/o
Ê.rrci

!

SOY,

Conf.:90%

Saubourin (1983) propôs um sistema de classificação de recursos minerais
tomando como base as definições utilizadas pelo Mine Evaluation Group of Energy,
Mine and Resources para avaliar depósitos de urânio no Canadá. O método consiste
basicamente em calcular exper¡mentâlmente a var¡ânc¡ä real do depósito a part¡r dâ
seguinte equação:

D'(Z) = D2 (z+)
onde

D2

+

(s.4)

õ2K

e) é a variância dos teores rea¡s dos blocos de lavra com o mesmo

tamanho, D2(Z) é a variância dos teores obtidos por krigagem ordinária

e

o,K e a

média da variância de kr¡gagem dos blocos estimados.

A

partir disso os recursos são classificados como medido, se

o

bloco

apresentar variânc¡a de kr¡gagem menor do que 10% x D2

E) e indicado, se o bloco

apresentar variância de krigagem menor

x

do que

20o/o

D2

e), O restante

é

classificado como recurso inferido.

Froidevaux (1982)

e

posteriormente, lsaaks

Delfiner (1999), assumindo que

a

e

Srivastava (1989)

e

Chiles e

distribu¡ção dos erros segue uma diskibuição

Gaussiana e o erro de variância de uma função aleatória é uma estimativa exata da

variância real do erro, propuseram que uma estimativa

il

combinada com o erro de

variância õi,,, produz um intervalo de valores, com 95% de confiança, determinado

por: -2õ r,, <i,>

+2õKo.

Chiles e Delfiner (1999) sugerem ainda que se a distribuição dos erros não seguir

uma distribuição Gaussiana ou se não houver cefteza sobre a forma de sua
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distribuição, deve-se então utilizar o intervalo !3õ Ko para um intervalo de confiança
de 90%.
Sahin (2001 ) também utiliza o intervalo !2õKoe o nível de confiança de 957o para

calcular

a

incerleza das estimativas de volume, tonelagem

e teor de TiOz em

depósitos de areia em Dhahran, Arábia Saudita.

Vallée e Côte (1992) propõem um intervalo de confiança de 80% como cr¡tério
para a classificação de recursos minerais. Ainda segundo esses autores, o método
para calcular a margem de erro de uma estimativa depende do tipo de distribuição
da população amostral. Assim, para uma estimativa T e desvio padråo o,de erro é 1.28o,.

¿ì

margem

lT.

Babak e Deutsch (2008) considerando que as técnicas de krigagem ordinária e
inverso da distância produzem modelos teóricos válidos de estimat¡va e inceñeza

para um mesmo local (u), propõe a utilização da sobreposição os intervalos de
incerieza gerados pela apl¡cação de ambas as técnicas no utilizando o mesmo
conjunto de amostras para um mesmo dominio. Para o cálculo do intervalo de
confiança da krigagem ordinária é proposta a utilização da variância de krigagem
para um ¡ntervalo de confiança de B0%.

Ainda segundo esses autores a probabilidade de uma variável de interesse Z (u)

ser igual a um valor que esteja no intervalo de apenas um dos métodos de
estimat¡va é zero- Por ¡sso a sobreposição dos intervalos é válida e reduz
significativamente o intervalo da incerteza de uma estimativa, tornando-o mais
preciso (Figura 5.1 ).
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Figura 5.1 - Representação esquemática dos resultados da distribuição da incerteza para
uma localização u. Linhas contínuas e tracejadas representam incertezas locais obtido por
duas abordagens diferentes (ex. krigagem ordinária e inverso da diståncia). A área vermelha
é a sobreposição (Babak; Deutsch, 2008)

Samal (2009) propõe

a

construçäo

de intervalos de confiança para uma

estimativa por krigagem ordinária através do uso da funçäo de anamorfose do bloco.
Esse método consiste em calcular o intervalo de confiança de 95% definido por:

{*:'(z: -zo-)}, {o;' (z! +zo[)]

(5.5)

onde O;ré a transformada reversa da funçäo de anamorfose do bloco,
definido por Z!=rÞ,?,0.),onde Zk. éovalorobtidoporkrigagemordináriae
função de anamorfose do bloco,

zo! e o desvio

padrão associado

Z:
<Þ,,

a Zj gue

é

éa

pode

ser obtido através da variância de krigagem.

A função de anamorfose do bloco é calculada a partir da transformação

dos

dados de amostragem para o domínio Gaussiano (função de anamorfose de pontos)
multiplicado pelo coeficiente de mudança de suporte (ru).
Segundo Samal (2009) os intervalos de confiança obtidos a partir desse método

não podem ser utilizados para diferenciar os blocos nas diferentes classes de
recursos minerais, no entanto intervalos de confiança para os diferentes tipos de
recursos podem ser estimados e utilizados para avaliar os fatores de risco.
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Armstrong (1S94), ao analisar a falta de avanços para o cálculo e avaliação de
recursos na geoestatística, chama atenção para o fato de ainda se usar a variância

de krigagem na análise de recursos uma vez que este método se comprovou ser
pouco preciso para se estabelecer os intervalos de confiança essenciais na
classificação de recursos. Essa autora exemplifica o caráter homoscedástico da
variância de krigagem (Figura 5.2), em que dois blocos estimados a partír da mesma

configuraçäo espacial entre os dados apresentam o mesmo valor de variância de
kr¡gagem apesar dos dados apresentarem variabilidades d¡screpantes'

A)

B)

Figura 5.2 - Estimativa de blocos a partir da mesma configuração de dados. (Armstrong,
1994). Em (A), a variância do erro deveria ser menor que em (B) por causa de dados mais
consistentes

A variância de krigagem

não reflete

a

variação local Usando

o

mesmo

variograma e os mesmos pontos ao redor do bloco que está sendo estimado, obterse-á a mesma variância de krigagem independentemente dos valores dos dados
(Olea, 1999; Arik, 1999; Yamamoto,2000).
5.3 Variância de interpolação

A variância de interpolação foi proposta por Yamamoto (2000) e por definição é
uma média ponderada, pelo peso obtido na krigagem ord¡nária (,lo)' das diferenças
quadráticas entre os valores dos dados utilizados na estlmativa e o valor estimado
conforme a equação:

si

=f

t, ¡z¡u,¡ -2" (u
"

o)l'

(so

Por isso, a variância de interpolação, calculada pelo método da ponderação
espac¡al é mais representativa que a variância de krigagem, pois leva em
consideração não só a distribuiçäo espacial dos dados como a dispersão dos
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mesmos na vizinhança onde

a

estimativa foi feita. Os erros provenientes da

confiança local seriam então usados para atribuir categorias de classificação de
acordo com o grau de cerleza pan um dado nível de confiança'

Yamamoto (2000) sugere

a

classificação

de recursos minerais baseada

na

variância de interpolação utilizando a mesma fórmula para o cálculo do erro e nível

de confiança utilizada para a variância de krigagem (5.3), substituindo as variâncias
(de krigagem pela de interpolação) conforme expressão:

Err" -

,S^ /

/

+

'

(s.7)

;

(),,)Jù

A partir dessa expressão, os recursos seriam classif¡cados de acordo com

a

Tabela 5.2 (Yamamoto, 2000).
Tabela 5.2 - Classificação de recursos baseada na quantificação do erro a partir a variânc¡a
de interpolação (Yamamoto, 2000)

Medido
lndicado
Erlo:o- 2oY" Erro:2O- 5Q%
Conf.:90% Conf-ig}Yo

lnferido
Erro: >

sOYo

Conl.:9O/.

5.4 Variância Gombinada

A variância combinada, segundo Arik (1999), também é uma alternativa capaz de

levar em consideraçäo a variabilidade dos valores utilizados na est¡mativa de um
bloco. O método propõe uma comb¡nação entre a variância de krigagem (o*], ) com a
variância local (oÍ, ) que é calculada como:

oi=!r:,

p.tu ù-z(u,)t'z

(s 8)

Assim, a variância combinada ( o,], ) seria calculada como:

4.,-

.',1r6;,,,6

(s.e)
"
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5.5 Simulaçäo seqüencial

Diversos autores consideram os métodos de simulação superiores aos métodos

de krigagem devido à possibilidade de se ter acesso à incerteza em torno dessa
estimativa através da geração de diversas imagens equiprováveis para variável em
estudo.

Ortiz, Leauangthong e Deutsch (2004) descrevem o procedimento típ¡co para
calcular a incerteza associada a uma est¡mativa usando as técnicas de simulaçâo
seqüencial em:
Gerar L simufaçöes para uma variável;
Calcular o valor do bloco para cada L simulação;

.

Os L valores do bloco são utilizados para a construçäo da distribuição da

incerteza através do histograma;

.

A média e qualquer quantil do histograma podem ser calculados a partir do

conjunto de L valores para cada bloco.

A partir desse hisiograma é possível ter acesso ao formato da distribuição da
incerteza e calcular o erro associado à média das realizações para qualquer
interualo de confiança a partir do cálculo dos quantis do histograma. Geralmente é
utilizado o intervalo de confiança de 90% (quantis

5o/o

e 95o/o) para determinar o erro

da estimativa por simulação condicional, no entanto existem casos onde

a

variabilidade do teor é tal que intervalo de confiança de B0% (quantis 10% e 90%)
poderiam ser utilizados.

Segundo Wawruch e Betzhold (2005),

o método de classificação de

recursos

minerais mais util¡zado, através da técnica de simulação seqüencial é denomínado

de regra dos l5%. Tal método consiste em agrupar os blocos por período de
produçäo (meses/anos) e aceitar um erro de no máximo 15o/o para um intervalo de
confiança de 90% no periodo determinado. Em outras palavras, isso quer dizer que

o valor estimado de tonelagem e teor para um determinado período de produção
deverá ter um erro máximo de 15To para

I

em cada 10 periodos de produção.
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Uiilizando a regra dos 15% os recursos minerais, segundo Wawruch e Betzhold
(2005) são classificados da seguinte forma:

.

säo classificadas como medido quando, para uma unidade de produção que

pode ser de 1 ou até 3 meses, é estimado com 15% de erro para um intervalo de
confiança de 90%;

.

são classifìcadas como indicado quando, para uma unidade de produçäo

anual, é estimado com 15% de erro para um intervalo de confiança de 90%;

o sâo classificados como inferido as áreas/blocos que não atendem os
requis¡tos anteriores.

Mesmo com os consideráveis avanços nas técnicas de determinação da
incerteza em torno de uma estimat¡va para a classificaçäo de recursos minerais sua
aplicaçâo não é freqüentemente utilizada nos dias de hoje. Nota-se que apenas as

grandes mineradoras têm acesso a essas novas técnicas, po¡s estas disponibilizam

e

capaciiar os profissionais responsáveis pela
avaliação dos recursos e reservas minerais ou para contratar consultorias que
recursos para ¡nvestir, treinar

utilizem desse conhecimento em suas avaliações.

Palmer e Palmer (2010) analisaram os relatórios públicos de 28 minas de ouro
localizadas no Canadá que foram aceitos pela Canadian Securities Administrators e,

portanto, preenchem os requ¡s¡tos exigidos pela

N

I 43-l 01 para a classificação de

recursos e reservas minerais e contataram que 36% utilizaram o método do inverso

da distância para a classificação dos recursos e reservas minerais,
técnicas de krigagem

e

11o/o

460/o utilizaram

ulilizaram outras técnicas para estimar os teores do

depósito. Os 7% restantes não utilizaram nenhuma técnica de interpolação de teores
(métodos dos polígonos e raio de influência da amostragem).

CAPíTULO 6
MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho tem por objetivo o teste de procedimentos para classificação de

recursos minerais. O procedimento para classificação de recursos minerais tem
como ponto de partida a base de dados amostrais gerados durante as fases de
exploração

ou produção de um depósito mineral. Entretanto, para tesiar se

o

procedimento é confiável, seria necessário o conhecimento dos dados de produção
da mina. Que serviriam para aferir a precisão do sistema de classificaçäo proposto.
Os dados de produção de um empreendimento mineiro podem ser representados
pelos furos de desmonte das frentes de lavra durante a operaçäo da mina ou a partir

de amostragem sistemática, através de um determinado intervalo de tempo, do
minério que entra no s¡stema de beneficiamento. Geralmente essa amostragem é
realizada após a britagem do material em ¡ntervalos de tempo determinados. Esse
material é analisado e as amostras são compostas para intervalos de uma hora.
Assim, sabendo-se de onde o material foi lavrado em determinado período e
calculando a média ponderada (teor x tonelagem de material que foi beneficiado no

intervalo de tempo escolhido) das amostras de minério que entra na planta de
beneficiamento obtemos os dados de produÇão para uma determinada regiäo do
jazimento.

Para a realização do trabalho proposto, há necessidade obter duas bases de
dados: os da fase de pesquisa mineral e de produção- lnformações completas de um

empreendimento mineiro, desde a fase de pesquisa mineral até o beneficiamento
são difíceis de serem disponibilizadas pelas empresas dev¡do ao caráter sigiloso das
mesmas.
Assim, optamos por trabalhar com quatro bases de dados de modelos exaustivo

sintético representando m¡neralizações de metais raros, ou seja, apresentando
distribuições lognormais com assimetrias posit¡vas crescentes, como será exposto
no item seguinte.
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6.1 Materiais
Para este estudo foram consideradas quatro bases de dados completas, as quais

são constituídas por2.500 blocos de 1x1, distribuídos como uma malha regularde
50 por 50 blocos.
Em termos práticos essas bases poderiam ser consideradas como dados de uma

bancada de lavra com 2.500 blocos, para as quais se conhecem os teores obtidos

por furos de desmonte. Os blocos teriam dimensões unitárias nos três eixos para

fins de determinação dos volumes. As quatro bases de dados

completas,

disponibilizadas pelo orientador desta dissertação serão assim denominadas: LOGS,

LOG10, LOG15 e LOG20 e encontram-se ilustradas na Figura 6.1. Os parâmetros
populacionais para as quatro bases de dados estão na Tabela 6.1.
ãs

ÍÆ

0æ12

Figura 6.1 - Mapas imagens das bases de dados exaustivas:
C: LOGI5; D: LOG20

A:

LOGS;

B: LOG10;
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Tabela 6.1 - Paråmetros populacionais das bases de dados utilizadas
Parâmetros

tsASES DE DADOS COMPLETAS

Populacionais

LOG5

LOCr0

N

2500

2500

2500

2500

Média

1,132

l,&0

3,016

6,919

Desvio

0,59tì

2,057

7,323

29,66f1

Coef. Var.

0.529

1,254

2,429

Máximo

s,347

2tì,586

t52,u35

Quartilsup.

t,4ü)

1,96r

2,746

3,t346

Mediana

1,000

0,999

0,ggg

0,999

Quartil inf.

0,714

0,509

0,363

0,187

02se

0,035

0.007

0^fnt

Mínimo

LOGI5

LOG2O

4,299
8

t7,t40

Verifica-se na Tabela 6.'1 que as bases de dados LoG10, LoG15 e LoG20
representam distribuições lognormais, pois apresentam coeficientes de var¡ação

maiores que 1,2 que pode ser confarmado observando

a

Figura 6.2 onde os

histogramas dessas bases de dados estão representados.

600
Zlogs

20.@ 25.00

30.00

7log1O

35.0

40.0
Ztog15

Figura 6.2 - Histograma das bases de dados exaustivos: A: LOGS; B: LOG10; C: LOGIS; D:
LOG20
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A partir dessas bases de dados foram retiradas amostras aleatórias estratificadas
com 90 pontos de dados, ou seja, 3,6 o/o do total que é um nível considerado
razoâvel na prática da mineração em função da relação custo benefício. Todas as
amostras podem ser representadas por um único mapa de localização de pontos,

pois os mesmos pontos foram utilizados para amostrar as quatro bases exaustivas.
Apesar de estarmos imaginando uma situação hipotética onde a partir de dados de

furos de desmontes buscamos estimar todo o domínio, optou-se por realizar uma
amostragem aleatória, pois se pretende analisar o comportamento do método

proposto em situações distintas

de

das amostras

configuração espacial

e

variabilidade.

As amostras aleatórias estratificadas retiradas das bases de dados exaustiva
encontram-se ilustradas na Figura 6.3. As estatísticas amostrais encontram-se na
Tabela 6.2 e a os histogramas dos conjuntos de amostras na Figura 6.4.

A
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.t .'
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Figura 6.3 - Mapas de localização das amostras aleatórias estratificadas. A: amostra da
base LOGS; B: amostra da base LOG10; C: amostra da base LOG15 e D: amostra da base
LOG2O
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Tabela 6.2 - Estatísticas das amostras aleatórias estratificadas
Parâmetros
lonaß
N

LOG5

BASES DE DADOS COMPLEI'AS
LOGIO
LOGI5
LOG2O

90

90

90

90

416

2,427

4,72e
12,305

Média

1,093

Desvio

0,530

t.597

4,416

Coel. Var.

0185

1,082

I,rì20

Máxirno

3,000

g,u)2

2l,u)9

Quartilsup.

l,2gl

1,669

2,160

2,797

Mediana

0,99t

0,9¡13

0,974

0,966

Quartil inl.
Míqimo

0.708

0502

0,355

02s2

t

2,602
fì

t,035

74

/.5

9.0
Zlog10

C

18.00 22.50

27.ñ

Ztosl5

32.0 40.0 4B.O 56.0 el.O 72.0

Figura 6.4 - Histograma das amostras aleatórias estratificadas:
C: LOG15; D: LOG20

80.0
Ztog2o

A: LOGS; B:

LOG10;

Comparando os histogramas da população (Figura 6.2) com os histogramas
das
amostras aleatórias estratificadas (Figura 6.4) podemos notar que as amostras

retiradas de suas respectivas populações representam razoavelmente bem
a
população, entretanto, os extremos não são reproduzidos e conseqüentemente
os
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dados das amostras apresentam menores coeficientes de variação. Evidentemente,

como em casos reais não se tem a informação sobre o restante da população. As
amostras obtidas devem ser usadas para inferir os parâmetros populacionais por
meio de algum algoritmo de est¡mativa. No caso do presente trabalho será utilizada

a

krigagem ordinária com

a

aplicação do algoritmo de correção do efeito de

suavização proposto por Yam amoto (2OO5,

2OO7 ).

Como se pode verificar nas distribuições dos histogramas das amostras
aleatórias (Figura 6.4) e nas estatísticas apresentadas nâ Tabela 6.2, as

de

freqüência dos dados apresentam assimetria positiva com
coeficientes de variação que vão de 0,485 a 2,602. Nesses casos, a krigagem
distribu¡ções

ordinária direta dos dados originais não é uma boa solução, pois os poucos valores

altos presentes nessas distribuições acabam por contaminar a vizinhança com
valores baixos.

A aplicação da krigagem lognormal proposta por Journel (19g0) pode ser uma
solução, mas Yamamoto e Furuie (20'10) concluiram que dentre as transformações
de dados existentes a krigagem multi-Gaussiana é a que apresenta os melhores
resultados em termos de reproduçåo do histograma amostral. No entanto, para
ut¡lização da krigagem multi-Gaussiana, deve-se testar a multigaussianidade dos
dados (Goovaerts, 1 997).

Como as amostras a serem ut¡l¡zadas nesse trabalho, para quatro populações,
foram coletadas conforme uma localização comum (Figura 6.3) e nesses pontos os
valores da variável de interesse aumentam conforme uma funçäo matemática, a
transformada Gaussiana resulta em um único conjunto de dados gerando um
modelo de variograma único para todos os dados- Assim, o variograma experimental
foi calculado e modelado para utilização da krigagem multi-Gaussiana (Figura 6.S).

0

5l0

15

20

2,5

DtsT,À¡¡cA

Figura 6.5 - Modero de variograma após transformação Gaussiana nos dados

o

modelo do variograma, após transformação Gaussiana, pode ser descrito pera
seguinte equação:
paru
-r,l¿l'l
il¡rl-o,r{¡t'
\t2) I'
Lt2
l ,

Ifll)

= o.utt Pttru

h

<

12

(6.t)

h>12

o

teste de bigaussianidade dos dados foi realizado conforme os procedimentos
descritos por Yamamoto e chao (200g) e utirizando o programa BiGauss do sisterna
Geovisual. Os resultados encontram-se na Figura 6.6.
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Figura 6.6

-

Variogramas de funções indicadoras para

respectivos modelos teóricos

9

decis comparados com os

Analisando os variogramas experimentais das funções indicadoras para os
nove
decis verifica-se que o ajuste é bastante razoâver e com isso podemos afirmar que
a
distribuição de dois pontos é também Gaussiana. portanto, aceita-se a hipótese de

bigaussianidade dos dados e conseqüentemente a multigaussianidade dos dados
para aplicação da krigagem multÊGaussiana.

As quatro bases de dados compretas e as respectivas amostras areatórias
estratificadas const¡tuem os materiais dessa pesquisa, os quais serão submetidos
aos procedimentos descritos no item seguinte. Todos os cálculos foram realizados
no Sistema Geovisual.
6.2 Métodos
As amostras aleatórias estratificadas com g0 pontos de dados serão utilizadas
para a estimativa dos demais blocos do modelo de um depósito mineral
hipotético

com 2.500 blocos. É preciso ressaltar que os pontos de dados representam teores
de variáveis aleatórias que apresentam distribuições com assimetria positiva, sendo
que dois conjuntos de amostras podem ser consideradas iipicamente lognormais
(LOG15 e LOG20), pois apresentam coeficientes de variação maiores que 1,2.

Além disso, deve-se considerar também que os varores dos dados obtidos
pela amostragem aleatória estratificada para cada população representam valores
médios do bloco recuperados através de alguma técnica de amostragem durante a
fase de produção- Assim, temos a situação em que a partir de 90 resurtados de
análise de teores médio do bloco queremos estimar os demais blocos como se
estivéssemos fazendo um trabarho de avariação de uma bancada para fins de
planejamento de curto e médio prazos.

Para avaliação dos 2s.00 brocos da bancada distribuídos em uma marha
regular de 50 por 50 brocos deve-se utirizar a informação dos brocos vizinhos que
foram amostrados. os blocos a serem estimados devem estar dentro dos limites da
amostragem, ou seja, dentro da fronteira convexa dos dados (yamamoto, 1gg7).
Para as amostras aleatórias estratificadas a fronte¡ra convexa ún¡ca pode ser
visualizada na Figura 6.7.

Figura 6.7 - Desenho da fronte¡ra convexa e indicação dos blocos a serem estimados na
bancada do depósito mineral hipotético

Dentro da fronteira convexa pode ser estimado um total de 2.2g0 blocos. Os
blocos que estão fora dos limites da fronteira convexa e conseqüentemente näo
seräo estimados representam 9,17Yo da bancada hipotética.
A técnica consagrada da krigagem ordinária será utilizada para fins de estimativa

dos teores dos blocos desconhecidos. O processamento da krigagem ordinária de
bloco resulta na est¡mat¡va do teor médio e da variância de interpolaçäo para cada
bloco conforme equações 6.2 e 6.3. A variância de krigagem não será considerada
nesse trabalho haja vista a manifestação de Armostrong (1994) sobre o uso dessa
medida para fins de classificação de recursos minerais:

2.r,,$,,)-lt,z(x
¡-l

sl

=

(6 2)

)

f n,lz(*,) - z.r"G,)l

(6.3)

As informações dos n blocos vizinhos foram selecionadas pelo critério

dos

quadrantes, tomando-se os 3 blocos mais próximos por quadrante, resuliando assim

em um total máximo de 12 blocos de dados para avaliação dos

blocos

desconhecidos.

Os resultados da krigagem ordinária serão pós-processados para fins de
correção do efeito de suavizaçåo por meio do algoritmo proposto por Yamamoto
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(2005) e atualizado por Yamamoto (2007). Desse pós-processamento deriva-se o
erro de suavização representado por uma nova variável aleatória Z'rr,,(*.,),

o

objetivo desse trabalho é propor um método alternat¡vo para a
classificação de recursos minerais a part¡r do erro de suavização da krigagem
Como

ordinária o resultado será comparado com outros métodos propostos.

Mesmo com

Palmer

e

recursos

o

desenvorvimento das técnicas de s¡mulação nos úrtimos anos,
Palmer (2010) descrevem que dos relatórios públicos de avaliaçäo de

e

reservas minerais de 28 minas de ouro localizadas no canadá e
pertencentes a empresas listadas na Toronto stock Exchange, 46% utilizaram as
técnicas de krigagem em suas avaliações.

Dentre os diversos métodos propostos para avaliação da incerteza através da
krigagem os mais utilizados são aqueles que utílizam a variância de krigagem e o
Teorema do Limite central para o cálculo do intervalo de confiança e do erro da
estimativa. como a variância de krigagem não é um método eficiente para o calculo

de incertezas iremos substituí-la pela variância de interpolação. o método proposto
por Froidevaux (1982), lsaaks e srivastava (1989) e chiles e Delfiner (1999) que usa
o intervalo +2õk,, para um intervalo de confiança de g5% só pode ser aplicado para
depósitos extremamente homogêneos (Yamamoto; Rocha, 2001 ), o que não é o
caso dos conjuntos de dados apresentados. optou-se então pela utilização do
s¡stema de classificaçäo proposta por Yamamoto (2000) para classificação de

recursos utilizando

a

variância

de

interpolação que

é

derivada da proposta

apresentada por Wellmer (1983) que utiliza um interualo de confiança de 90%.

A proposta desse trabalho é utilizar o erro relativo porcentual para a classificaçäo
de recursos minerais das estimativas realizadas por krigagem ordinária utilizando o
algoritmo de pós-processamento proposto por yamamoto (2O08,2002) para a
correção do efeito de suavização. Esse erro pode ser calculado dividindo-se o erro
de suavização Z'rr,(*,,) pela estìmativa da krigagem de bloco Zir(x,,):

(6.4)
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uma aproximação tradicional para cálculo do erro que é baseada no Teorema do
Limite central e faz o uso da construçåo cio intervalo de confiança da média para um
nível de confiança de 90% através da seguinte expressão:

/Lq'r

=

,g t-

(ó s)

r

onde /..,,-, representa o valor crítico da distribuiçäo f de sfudenf tomado a so/o com n-

I graus de liberdade.

o

erro pode ser obtido dividindo-se a metade do intervalo de confiança pela

estimativa da krigagem ordinária de bloco:
tirru,,,.^(yo)=

'11?-/tl
z),,(,,.)

(6 6)

Para esse estudo foi considerado apenas o nível de confiança de g0yo, pois näo
faz sentido utilizar níveis superiores devido à natureza dos dados e das incertezas
existentes. Além disso, deve-se sempre levar em consideração que existe um fator

que

éa

variabilidade natural intrínseca

dos fenômenos espaciais

naturais

(Yamamoto; Conde, 1999).

como nesse estudo se dispöe da base de dados exaustiva pode-se também
calcular o erro real a partir do teor real do bloco Z(x., ):

ri n..

0,, n,. rw

-

m

-

lzk)-!-þ.\

({t

t)

O cálculo do erro proposto nesse trabalho (Equação 6.4), assim como o erro
calculado a partir do Teorema do Limite central para um intervalo de confiança de
90% (Equação 6.6) e o cálculo do erro rear (Equação 6.7) serão então utilizados
para classifìcar os blocos em recurso medido, indicado e inferido, de acordo com a
porcentagem do erro conforme Tabela 6,3.
Tabela 6.3 - Níveis de erros para classificação de recursos minerais
CL,ASSB

ERRO (%)

MEDIDO
<

20Yo

INDICAI)O

20

50%

IN

I.'titìtDo
>

50,'/o

72

com isso, as d¡ferentes crassificações

resurtantes, conforme apricação das
equações (6.+) e (6.6) poderão ser comparados com o erro real calculado por meicl
da equação (6.7).
Nesse trabalho será considerada a vertente quantitativa para classificação de
recursos minerais com base nas informações obtidas de um processamento da
krigagem ordinária.

A

classificação de recursos minerais com base em critérios
subjetivos deve ser evitada à medida que temos acesso a informaçöes quant¡tativas
precisas de campo e laboratório. os trabalhos de pesquisa mineral atualmente
têm à
disposição avançados equipamentos de campo e laboratório, tais como sistemas de
posicionamento global do tipo diferencial, equipamentos de perfuração
com medidas

de desvio, testemunhagem contínua, procedimentos padronizados de laboratório,
análises químicas de alta precisão etc. Através do processamento desses dados
define-se a base para a estimativa de recursos minerais por meio de técnicas
geoestatísticas.

A incerteza medida reflete o grau de conhecimento geológico que se tem sobre
um determ¡nado bloco de cubagem e assim ela deve ser utilizada como um critério
objetivo e prático para classificaçäo de recursos minerais. os resultados da

a estimativa e o desvio padrão de interporação. A partir
dessas variáveis pode-se derivar o erro de suavização, bem como o intervalo de
krigagem ordinária são

confiança da média a um determinado níver de confiança, como exposto neste ¡tem.
Devido ao caráter inéd¡to dessa proposta, o trabarho tem o objetivo de fazer a
proposição e sua val¡dação estatística por meio da comparação com erros reais.

CAPíTULO 7
RESULTADOS E DISCUSSÃO

os resultados do

processamento dos quatro conjuntos de dados encontram-se

na Figura 7.1. como se pode observar, todas elas apresentam a mesma distribuição

de cores, mas associadas a valores diferentes, pois a representação se dá no
campo Gaussiano.

A

distribuição linear dos valores em uma mesma escala de cores para os
diferentes conjuntos de dados não permitir¡a visualizar os detalhes da variaçäo
espacial da variável de interesse, como se observa nos dados completos da Figura
6.1. o pós-processamento das estimativas da krigagem ordinária melhora bastante a

qualidade das imagens no sentido de realçar as regiões anômalas do depósito
compensando assim o efeito da suavização. como mencionado anteriormente, as

amostras representam blocos com teores conhecidos em uma bancada de um
depósito mineral hipotético. Justifica-se assim a aplicação do algoritmo de correçäo

da suavização para trazer as estimativas no mesmo nível de variância- caso o
estudo fosse realizado com furos de sonda, essa mesma correção não pocleria ser
aplicada, pois os teores dos blocos estimados certamente apresentariam menor

variância, devido ao efeito da mudança de suporte-

A questão da mudança
suporte não será tratada nesta dissertação. Além da comparação visual,

de
os

resultados podem ser comparados numericamente por me¡o de suas estatísticas
(Tabela 7.1),
Tabela 7.1
processadas

-

Ëstalist¡cas das estimativas da krigagem ordinária

L(xilo
rrsr'.
..LOC?..
' ' ti,,(,,,)
zì',,(^.,1 z;,,G.,\ z'ri,G,.l

N
2290 2268 2290 2268
Média 1,014 1,103 I,108 1194
Desvio 0,280 0526 0,(174 t,ó00
C-V
0276 0A77 0,608 |,ot t
Max. 2,814 2.994 8272 89(A
Q.S. t,147 t,362 1,311 1,856
Mcd. 0,991 0,991 0,983 0.982
0,840 0,736 0,701 0,542
Q.r.
Min, 0,320 0,274 0,104 0.075

l,octs

e das estimativas
LoG20

zi,,G,,) z,'i,,G") z'-,,(".,) zï,,(,,.\

2290
1,307
IAs6
t,l t4
23,844

I
0,974
0,595
0.034
1,5 I

1,789

2290
1,684
3,338
1,982

26,843

68,824

2268
2A62
4A05

2,52.)
0,914
0,399
0.02

t

I,735
0,966
0,500
0.01 I

22611

4,803

t2,r4
2,522

fi0,394

3A49
0,965

0,294
0 006

pós-
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Figura 7.1 - Mapas imagens dos processamentos para LOGS (A: krigagem ordinária; B:
pós-processada), para LoG10 (G: krigagem ordinária; D: pós-processaða), para LoGiS (E:
krigagem ordinária; F: pós-processada) e para LOG2O (G: krigagem óró¡n¿ria; H: pòsprocessada)
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Há uma diferença de 22 blocos enire o número de blocos estimados pela
krigagem ordinária com relação aos blocos pós-processados. Essa diferença se dá
dev¡do ao processo de transformada reversa dos valores corrigidos que ultrapassam

os limites da tabela de conversão baseada nos pontos amostrais. comparando as
estatísticas da Tabela 7.1 com a estatística dos dados amostrais (Tabela 6.2),
podemos observar que as estatísticas das estimativas pós-processadas encontramse mu¡to mais próximas das amostrais.

A Figura 7.2 compara as distribuições estimadas com as respectivas distribuições
amostrais, onde se verifica que há uma boa aderência da distribuição das
estimativas pós-processadas. os diagramas P-P e as distâncias médias para a reta

bissetriz confirmam

a

melhor aproximação das distribuições das est¡mai¡vas

corr¡g¡das com as distribuições amostrais.

A partir do processamento da krigagem ordinária obtemos a medida de incerteza,
desvio padrão de interpolação. Do pós-processamento pode-se determinar o erro de
suavização, os quais serão utilizados para calcular erros porcentuais relativos para
fins de classificação de recursos minerais por meio das equaçöes (6.+) e (6.6).

Como se dispõe dos dados completos, ou seja, se conhece todos os teores dos
blocos de uma bancada de um depósito hipotético, pode-se calcular o erro real que
servirá de referência para comparaçäo com os erros exper¡mentais.

A única forma de se comparar os valores estimados com os valores reais

é

através do cálculo do erro verdadeiro (Equação 6.7), pois a simples comparação de

teores reais e estimados em um diagrama de dispersão não permitiria concluir sobre
a validade das fórmulas para cálculo dos erros no sentido de agrupar os resultados
nas diferentes classes de recursos minerais.
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Figura 7.2 - Distribuições de freqüências acumulativas e diagramas p-p: A: LOGS; B:
LoG10; c: LoG15; D: LoG20. (Legenda: cruz vermerha - pontô amostral; círculo verde -

krigagem ordinária; quadrado azul - krigagem ordinária corrigida)

Os resultados da classificação dos recursos minerais dos blocos para as
amostras retiradas dos conjuntos LOGS, LOG10, LOG15 e LOG20 encontram-se
nas Figuras 7.3, 7.5, 7.7 e 7.9, respectivamente. Os gráficos comparativos entre a
classificação atribuída para cada método utilizado em cada conjunto de dado se
encontram nas Figuras

7

.4,7 .6,7 .8 e T .10.
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Figura 7.3'Classificação dos recursos minerais dos blocos para os dados LOG5. A:
erro
relativo real; B: conforme erro de suavização e C: conforme o intervalo de confiança
da
média
80%

70%
600/o

so%
40%

r
I

Erro de suavização
Erro real
Erro int. de confiança

300Á

20%
LO%

o%

Figura 7-4 'G¡áútco comparativo da definição das classes de recursos para os métodos
aplicados no conjunto LOGS
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Figura 7.5'Classificação dos recursos minerais dos blocos para os
dados LoG10. A: erro
relativo real; B: conforme erro de suavização e C: conforme o intervalo
de confiança da

média

50%
45%
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I

35%

r

30%

Erro de suavização
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Erro int. de confiança

25%
20%
L5%
70%
5%
00/6
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Figura 7'6 - Gráfico comparativo da definição das classes de recursos para
os métodos
aplicados
no conjunto LOG1O
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Figura 7.7 - Classificação dos recursos minerais dos blocos para os dados LOGIS A: erro
relativo real; B: conforme erro de suavização e C: conforme o intervalo de confiança da
média

80%
70%
Erro de suavização

60%

Erro real

50y
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Figura 7-8 - Gráfico comparativo da definição das classes de recursos para os métodos
aplicados no conjunto LOGlS
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Figura 7.9 - Classificação dos recursos minerais dos blocos para os dados LOG20. A: erro
relativo real; B: conforme erro de suavização e C: conforme o intervalo de confiança da

média
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Figura 7.1o 'Gráfico comparativo da definição das classes de recursos para os metodos
aplicados no conjunto LOG20
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Os blocos com mesma categoria de recursos podem ser comparados entre si por
meio de uma matriz, onde, nas linhas se colocam as categorias de recursos reais e

em colunas as categorias de recursos estimados. Assim, recursos de mesma
categoria estarão sobre
subestimados

e

a

diagonal principal. Abaixo

da diagonal os

recursos

acima, os superestimados. Os resultados dessa comparação

numérica, para cada conjunto de dados LOG5, LOG10, LOG15 e LOG20 encontramse respect¡vamente nas Tabelas

7

.2,7 .3, 7 .4 e 7 .5.

labela 7.2 - Comparação dos blocos clãss¡f¡cados com os erros experimentais em relação
aos blocos reais para o conjunto LOGS

D^t)o

ulìRo DL su^vlz,^(

^()

DADO

Iul

Mcd.

Mod

.).1)

271

39

Mod.

Ind.

453

232

66

lntl.
Infl

ln fl

LÌIìRO INl', DÛ CONIIIAN(]A

Irf

Ind.

799
128

4'7.)

3',7

391

32

60

t:ls

'l

7'Ì

80

45

Sub.

Mcsma

sup.

Sub

Mcsma

Sup.

610

t236

382

523

t t9-1

548

Tabela 7.3 - Comparação dos blocos classificados com os erros experimentais em relação
aos blocos reais parâ o conjunto LOG10
DADO

lltiAt-

Mcd.
lnd-

rjRl{o Dti suAVrzAÇÃo

DADO

IjI{IìO IN'I" DA CONI-IIANÇA

f{,\t.

Mcd

lnrl.

431

2'13

.).)

Mod

l0f)

439

25u

297

2{18

t43

lnd.

55

348

'J25

286

Infl

r90
Sub.
'7

48

261

sma
1005

Me

36

2fl2

4t9

Sr,p.

Sub

Mcsm¿t

Sup.

515

3',73

t02,2

Tabela 7.4 - Comparação dos blocos classificados com os erros exper¡mentais em relação
aos blocos reais para o conjunto LOG15

t)^fx)
ItuAt.

Med.
lnd.

IlI{Iì() Dti STJAVIZACÀO
Mcd

l¡td

236

228

DADO
R

129
lM

189

22t)

Sub

Mcsma

Sup

'721

1006

54t

ERRO ¡N1'. r)ri

t.tAL

Med.

30

2ü)

Ind.

2l

164

5

335

('ONt'l^N(',^

SLrb.
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40{t

t92

885

Mcsma

Sup.

to'tg

9'7

t

a2

Tabela 7.5 - Comparação dos blocos classificados com os erros experimentais em relação
aos blocos rea¡s para o conjunto LOG20
DADO
tì

l,]t Ro t)ti

stj^vtz^CAO
'

l¡f

H^l-

Mcd.

r35

nd.

t60

Inlì

182

I

Sub.
(t'1f\

156
l Tll

5l

)^ t)()

rÌrìRo rN r'. l)licoNl.lAN('A

IìIJAI-

153
217
'7

I

Med

l0

72

lnd.

9

50

496

lnf.

I

lt3

I 1tì5

362

Mcsrrra

sup.

Sub.

Mcslna

sup.

t0(A

526

93

t245

930

Como se pode verificar nas figuras acima, a classe de recurso med¡do diminuì
com o âumento da variabilidade dos dados, enquanto o recurso inferido aumenta no

mesmo sentido. Além disso, observa-se que

o erro derivado do intervalo

de

confiança da média tende a superestimar os erros e assim mover os recursos para

classes com maiores incertezas. A definiçäo das classes de recursos minerais a
part¡r do erro de suavização mais se aprox¡ma da classifìcação do erro relativo real

em comparação da classif¡cação baseada no intervalo de confiança. Nesse sentido,

o erro de suav¡zação proporcionã melhores resultados e assim deve ser ver¡ficada
exaust¡vamente para conf¡rmar a sua viabilidade em aplicações rea¡s.

A Tabela 7.6 ilustra a

de blocos
de acordo com o método

variação, em percentagem, da diferença

definidos nas diferentes classes de recursos minerais

proposto nesse trabalho em comparação com a classificação baseada no erro real.
Tabela 7,6 - Diferença entre a quantidade de blocos definidos segundo a classificação de
recursos minerais dos diferentes métodos utilizados nesse trabalho (Erro da suavização e
lntervalo de confiança) pela classificação a partlr do erro real
Base

de

dados Êrrodesuav.
LOG5

16,3%

LOG15

r4,3%
4,9%

LOG20

7,4%

LOGlO

lnd¡cado

Medido
lnter.

I

nfe rid o

conf. Errodesuav. lnter.conf, Errodesuav. Inter.conf

9,7%
-75,s%
-90,6%
95,5%

-21,6%
L2,9%
32,O%
20,7%

33,a%
46,8%
-6,2%
-6L,3%

-2s,7%
-28,4%
-20,2%
-11,,7%

-62,4%
36,0%
53,O%

6L,0%

Observando â Tabela 7.6 podemos dizer que na med¡da em que a var¡ab¡lidade
do depósito aumenta a classificaçäo a partir do intervalo de confiança de 90%, torna-

se inviável devido à enorme d¡ferença entre as classes de recursos definidas por
esse método em comparação com o erro reâl, principalmente na classe de recurso
medido onde as diferenças ultrapassam os 90%. Nesses casos, a utilização de um

intervalo de confiança menos preciso poderia ser considerada, como por exemplo
B0%.

A classe de recurso inferido, a partir do erro calculado pelo intervalo de confiança
também apresenta grandes discrepâncias em relação ao erro real e essa diferença
aumenta consideravelmente à medida que a variabilidade do depósito é maior. lsso

implica, em situações reais, que um projeto poder¡a necessitar de uma pesquisa
mineral adic¡onal no sentido de aumentar a confiabilidade dos recursos calculados
ou poderia até ser inviabilizado por causa de uma classificação de recursos errônea
e conseqüente avaliação de risco equivocada.

A

classificação dos recursos

a partir do erro de suavização proposto nesse

trabalho apresentou, para os conjuntos de dados utilizados, uma melhor relação com

o erro real calculado. Esse método, conforme ilustra a Tabela 7.6, apresenta uma
variação de aproximadamente 10% a mais que a classificação do erro real para a
classe de recurso medido e 207o a menos para o reCUrSO inferido. Para a classe de
recurso inclicado, o método apresentou variação negativa de 21 .60/o para o conjunto
LOG 5 e positiva para os demais conjuntos. Podemos dizer que o método proposto

gerou resultados mais otimistas se comparado com

o erro real em todos

os

conjuntos estudados.

Näo se observa uma relação entre as diferenças do erro calculado para o erro
real em função ao aumento da variabilidade do depósito, o que indica que o método
proposto pode ser utilizado em qualquer nível de variabilidade. Entretanto podemos

notar que na medida em que a variabilidade do depósito aumenta a quantidade de
blocos nas classes de maior precisão (medido e ¡ndicado) caem significativamente

para estimativas realizadas com

o

mesmo número

de amostras e

mesma

configuração espacial. lsso demonstra que quanto maior a var¡abilidade da variável

em estudo mais detalhada deve ser a amostragem para se ter acesso ao mesmo
grau de incerteza.

A classificação dos recursos minerais a partir da proposta apresentada

nesse

trabalho mostra-se muito mais confiável no sentido de definir as classes de recursos
de acordo com a confiabilidade da estimativa por krigagem ordinária. Esse trabalho

foi desenvolvido a part¡r de dados sintéticos que nos possibilitou acesso ao erro
verdadeiro da estimativa realizada e nos permitiu calcular a eficiência do método
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proposto. Entretanto, estudos adicionais devem ser realizados com dados reais de
pesquisas e produção de um empreendimento mineiro a fim de se comprovar a
eficiência do mesmo.

Para melhor ilustrar o método proposto selecionamos atguns blocos para
demonstrar o comportamento dessa variável em distintas situações com relação à
configuração espacial e variabilidade dos dados de amostragem.

A primeira situação apresentada

corresponde

a um exemplo onde o

bloco

estimado apresenta uma boa amostragem em sua vizinhança e os dados utilizados
na estimativa apresentam baixa variabilidade como pode ser observado na Fígura

7.11' A Tabela 7.7 demonstra os valores utilizados e o resultado dos cálculos dos
erros que foram coloridos de acordo com a classe de recurso atribuída.
Tabela 7-7 - Paràmetros utilizados no cálculo dos erros e valores obtidos para as diferentes
bases de dados. Bloco com centro em x: 25,5 e y: 22,5. (Legenda de classificação dos
recursos em função do cálculo do erro: Verde medido; amarelo
-indicado e vermelho

-

inferido)

Base de

Parametros

dados

Cálculo do erro

CV

Z*or

Z*Ns"

Real

Erro Suaviz.

LOG5

o,897

o,u4

o,225

0,267

0,070

5%

8%

LOGlO

0,797

o,712

o,4u

0,680

o,124

LT%

17o/o

LOG15

0 698

0,600

0,599

0,999

0,163

L6%

27%

tO2Yo

L,692

191

22%

3M

tzt%

LOG20

0,506

t.c.9æ/"
27Yo

ffi

;'-

[.H

ll..,.
Figura 7.'|.1 - Configuração espacial das amostras utilizadas para a estimativa do bloco. A
escala de cores representa o teor da variável para a base de dados LOG16. (Bloco com
centro em x: 25,5 e y:22,5)
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Como demonstra a Tabela 7.7 esse bloco foi classificado segundo o erro real, ou
seja, comparando o resultado da estimativa com o resultado da base de dados
exaustivo, como recurso medido em LOG5, LOG10 e LOG15 e como indicado em
LOG20. lsso nos permite afirmar que com o aumento da variabilidade dos dados,

para uma mesma configuração espacial, a classe de recursos tente a cair para
níveis com maiores incertezas. Para esse cenário, o erro de suavização classificou o

bloco como recurso medido para LOGS e LOG10 e como indicado em LOGIS e
LOG20 demonstrando uma boa aproximação se comparado com o erro real. Já o
erro calculado a partir do intervalo de confiança classificou esse bloco como recurso
indicado em LOGS e inferido em LOG10, LOG15 e LOG20; o que nos confirma que

a utilização desse método não estima com exatidão o erro associado à estimativa,
classificando os blocos em classes de maiores incertezas mesmo para baixas
variabilidades

e razoâvel configuração espacial entre as amostras utilizadas para a

estimativa.

O cenário seguinte apresenta uma situação onde a disposição das amostras é
parecida com a apresentada na situação anterior com a diferença que a
variabilidade destas amostras

é

maior se comparado com

a

variabilidade das

amostras apresentadas no cenário anterior conforme demonstra a Tabela 7.g e a
Figura 7.12.
Tabela 7.8 - Parâmetros utilizados no cálculo dos erros e valores obtidos para as diferentes
bases de dados. Bloco com centro em x: 17,5 e y: 36,5. (Legenda de classificação dos
recursos em função do cálculo do erro: Verde medido; amarelo
-indicado e vermelho
inferido)

-

Base de

Parametros

dados

Z*ox

So

Cálculo do erro
CV

Z+Ns"

Real

Erro Suaviz. LC.gÊ/o

LOG5

1,,433

L,243

o,232

0,186

o,2u

Lío/o

LOGlO

2,O53

1,546

0,669

0 433

0,551

33Yo

36%

5n6

LOGL5

2,943

1.,923

1,47O

o,733

L,115

53%

sWo

96%

LOG20

77

391

2,U9

792

2,01L

76%

u%

t45%

L6%

25Yo
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Figura 7-12 - Configuração espacial das amostras utilizadas para a estimativa do bloco. A
escala de cores representa o teor da variável para a base de dados LOG10. (Bloco com
centro em x: 17,5 e y: 36,5)

Observando a Tabela 7.8 esse bloco ctassificado, segundo a diferença entre
estimado e dado exaust¡vo, em recurso medido em LOGS, indicado em LOG10 e
LOG15 e inferido para LOG20. Podemos observar que nesse cenário os valores
estimados apresentaram valores abaixo do valor exaustivo e, com o aumento da

variabilidade entre

as amostras a diferença entre valor real e estimado foi

aumentando, resultando em uma redução na classe de recurso.
O erro calculado a partir do eno de suavização apresentou boa correlação com o
erro real sendo que para todas as bases de dados o bloco foi classificado na mesma

categoria. Para

o erro calculado a

partir do intervalo de confiança o bloco foi
classificado como recurso indicado em LOGS e inferido em LOG10, LOG15 e
LOG20, ou seja, essa classificação apresentou um cenário mais pessimista que o
real para as bases de dados LOG5 e LOG10 e, apesar de classificar o bloco
corretamente para as bases LOG15 e LOG20; o valor do erro calculado por esse
método foi muito maior que o valor real do erro.

A situação apresentada corresponde a um bloco onde as amostras utilizadas
para sua estimativa tem uma configuração semelhante a do primeiro cenário (Figura
7.11), com a diferença que essas amostras apresentam uma variabilidade maior se
compararmos a mesma base. Observando esses dois cenários podemos afirmar que
em um mesmo domínio a variabilidade também influência no cálculo do erro e o

método proposto conseguiu identificar essa variação classificando o bloco estimado
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na categoria correta de recursos minerais. Esse efeito, onde a variåncia entre as
amostras interfere de maneira significativa na incerteza do erro não é levado em
consideração na avaliação dos recursos quanto utilizamos a variância de krigagem
ou métodos qualitativos de classificação como o número e/ou distância entre as

amostras utilizadas na estimativa. Essa relação entre variabilidade entre as
amostras/incerteza não estaria sendo representada e os blocos desses dois
cenários apresentados seriam classificados na mesma categoria de recurso, e como
vimos, isso não ocorre.

O terceiro cenário representa uma situação onde as amostras utilizadas para a
estimativa do bloco apresentam alta variabilidade sendo que duas amostras têm
teores muito mais altos que as demais e o bloco analisado encontra-se próximo a
essas amostras como pode ser observado na Figura 7.13. A Tabela 7.g demonstra o
cálculo dos erros.
Tabela 7.9 - Parâmetros utilizados no cálculo dos erros e valores obtidos para as diferentes
bases de dados. Bloco com centro em x: 3,5 e y: 14,5. (Legenda de classificação dos
recursos em função do cálculo do erro: Verde - medido; amarelo
-indicado e vermelho
inferido)

-

Base de

Parametros

dados

Cálculo do erro

CV

Z*ox

LOG5

'1,,779

1,393

1,099

LOGlO

3,163

1,941

3,915

LOG15

5,626

2,703

L2,9I7

LOG20

1.0,005

3,766

Z*Ns"

Real

Erro Suaviz.

LC.9U/o

o,787

0,631

28Yo

4s%

tlyo

2,O17

2,187

63%

Ll3Yo

36€f/o

4,779

5,772
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Figura 7.13 - Configuração espacial das amostras utilizadas para a estimativa do bloco. A
escala de cores representa o teor da variável para a base de dados LOG10. (Bloco com
centro em x: 3,5 e y: 14,5)
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Nessa situação apresentada onde a variabilidade é consideravelmente maior que
no cenário anterior, o bloco foi classificado pela diferença do valor estimado com o

real (erro real) como recurso indicado em LOGS e recurso inferido em LOG10,
LOG15 e LOG20, pois com o aumento da variabilidade os valores estimados são
cada vez mais subestimados. O erro de suavização apresentou boa relação se
comparado com a classificação a partir do erro real, pois classificou o bloco nas
mesmas classes de recursos em todas as bases de dados estudadas e o erro pelo
intervalo de confiança colocou o bloco na categoria de recurso indicado em todas as
bases de dados. Já, o erro calculado pelo intervalo de confiança classificou o bloco
como recurso inferido em todas as bases de dados. Vale ressaltar que, conforme
demonstra a Tabela 7.9, o erro suavizado está muito mais próximo do erro real que
o erro calculado para o intervalo de confiança em todas as populações.

Esse cenário ilustra uma situação onde o bloco está sendo estimado em uma
área onde as amostras a seu redor apresentam alta variabilidade. O bloco está bem

mais próximo de duas amostras de alto teor que das demais amostras e como
podemos observar na Tabela 7.9 este bloco apresenta valores subestimados se
comparado ao dado exaustivo. Novamente nesse caso, se utilizarmos os métodos

qualitativos

de

classificação, certamente esse bloco estaria erroneamente
classificado com grau de certeza da estimativa maior do que ele realmente pertence.
O próximo cenário apresenta uma situação de um bloco estimado sem amostras
próximas' Tais amostras apresentam baixa variabilidade como pode ser observado
na Figura 7.14. A Tabela 7.10 demonstra o resultado dos cálculos dos erros.
Tabela 7-1o

'

Parâmetros utilizados no cálculo dos erros e valores obtidos para as
diferentes bases de dados. Bloco com centro em x: 16,5 e y:4,5. (Legenda de claséificação
dos recursos em função do cálculo do erro: Verde medidó; amarelo
-indicado e vermelho
-inferido)
Base de

Parametros

dados

Cálculo do erro

7*or

Z*Ns"

Real

0,191

Erro Suaviz.

LC.9ú/o

-il%

26%

3Vo

0,316

-7!t%

slryo

Wo

0,393

-Wo

101%

L6L%

-96%

til%

25ú6

LOG5

0,333

o,73o

o,2il

o,362

LOGlO

0 L11

0,533

0,519

0,974

LOG15

o,o37

0,399

o,702

1,906

LOG20

072

2U

o,954

360

0,436
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Figura 7-14' Configuração espacial das amostras utilizadas para a estimativa
do bloco. A
escala de cores representa o teor da variável para a base de dados LoG10.
(Bloco com
centro em x: 16,5 e y: 4,S)
Podemos ver nessa situação que a falta de amostragem próxima
ao bloco a ser
estimado afeta, significamente o nível de incerteza da estimativa. Mesmo
com as
amostras mais próximas não apresentando grande variância o btoco
foi classificado
como reserva inferida para todas as bases de dados com relação ao
erro real. A
classificação de recursos a partir do erro de suavização e do intervalo
de confiança
colocou esse bloco na categoria de recursos indicado em LOGS e inferido
nas
demais bases de dados. Esse foi o único caso estudado onde os recursos
foram
classificados em categorias inferiores ao real, pois apresentaram erro
calculado,

tanto utilizando o erro de suavização como o intervalo de confiança,
menores que o
real.

Para esse cenário podemos perceber que mesmo a baixa variabilidade
entre as
amostras utilizadas na estimativa o bloco foi superestimado em todas
as bases de
dados. Vale ressaltar que apesar das amostras estarem afastadas
do bloco, estas
se localizam dentro do limite espacial do variograma. Também podemos
notar que
com o aumento da variabilidade dos dados o erro torna-se maior.
Analisando os cenários apresentados fica clara a importância
da utilização de um
método quantitativo, com exceção da variância de krigagem, para
o cálculo das
incertezas associadas às estimativas realizadas por krigagem
ordinária. A utilização
dos métodos qualitativos, que usam apenas o número de amostras
consideradas
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parc realizar uma estimativa e/ou se as amostras estão dentro do
raio de influência
do variograma, mostram-se falhas em todas as s¡tuaçôes discutidas.
A relação distância de amostragem x variância é a chave para uma correta
classificação dos recursos minerais para quarquer tipo de depósito. sabe-se que
quanto maior a variância menor deve ser a marha de amostragem,
mas por outro
lado o custo para se ter uma amostragem detalhada pode inviabilizar o
empreendimento. o idear é buscar um meio termo que concirie um razoáver

investimento financeiro com uma correta avariação dos recursos m¡nera¡s
mínimizando assim os riscos que envolvem a abertura e operação de

um
empreendimento mineíro com lucratividade. o método proposto por esse
trabalho
pode ser uma boa alternativa a esse propósito.

CAPÍTULO 8

coNstDERAçöes rlru¡ls

Diversas fontes de erros podem influenciar no resultado final de uma estimativa.

Por isso, antes de se iniciar qualquer processo de classificação de recursos
minerais, independente do método a ser aplicado, devemos conhecer as possíveis
fontes de erros a fim de ¡mplementar técnicas que possam minimizá-los, tornando a

base de dados mais confiável, gerando assim uma estimativa

e

conseqüente

classificação precisa e segura.

Os códigos mundiais de classificação de recursos e reservas minerais vêm
evoluindo ao longo dos anos no sentido de unificar a nomenclatura e suas definições
criando assim um sistema universal de classificação ficando cada país a cargo de

os códigos nacionais de acordo com as questões locais, culturais,
governamentais e ambientais. Entretanto vimos que a tendência mundial desses
códigos é o reconhecimento das particularidades de cada depósito mineral que
impossib¡lita a regulamentação de uma técnica padrão para a classificação ou
completar

método de esiimativa dos recursos minerais.

A geoestatística foi o primeiro método a proporcionar o cálculo da incerteza de
est¡mativas por meio da variância de krigagem. Esta medida de incerteza foi
intensivamente utilizada na indústria para diversos fins, inclusive para classificação
de recursos ou reservas minerais. Mas, devido ao seu caráter homoscedástico, a
variância de krigagem não deve ser utilizada exceto como um índice de configuração

espacial dos pontos vizinhos empregados para interpolação.

A

variância de

interpolação, por outro lado, é uma medida mais confiável e pode ser utilizada como
medida de incerteza, bem como para derivar o erro de suavização.

A simulação estocástica tem s¡do utilizada para derivar cenários equiprováveis,
os quais podem ser utilizados para calcular a incerteza associada a cada bloco de
cubagem por meio da construçäo de histogramas. outra possibilidade seria derivar o
erro de simulação em cada realização e utilizá-lo para fins de classificaçäo de
recursos ou reservas minerais. Mas, deve-se tomar muito cuidado, pois embora os
cenários sejam equiprováveis os erros em cada bloco podem variar muito, devido ao

9)

caráter aleatório do método da simulação, fazendo com que o mesmo bloco seja
classificado em classes de reservas mu¡to diferente, dependendo da realização.

A utilízação do erro de suavização, der¡vado do processo de correção do efeito
de suavização da krigagem ordinária, parece ser viável para aplicaçöes práticas em
classificaçâo de recursos e reservas minerais. Nesta pesquisa foi considerada
apenas a situação hipotética de uma bancada com informações de alguns blocos, as

quais foram utilizadas para estimar os demais blocos e, portanto, não houve
mudança de suporte amostral- Evidentemente, há a possibilidade de aplicação da
metodologia em situações onde há mudança de suporte amostral, por exemplo,
amostras de furos de sonda para avaliação de blocos de cubagem. Entretanto, isto
requer a continuidade da pesquisa devendo ser uma meta para o futuro próximo.
Esta pesquisa demonstrou como a incerteza afeta significativamente a classifìcação

de recursos minerais. Na situação de pequena variabilidade, a grande maioria dos
blocos que estava classificada como medida passa gradativamente para inferida
com o aumento da variabilidade. lsto indica que a amostragem tleve ser adensada
em casos de grande variabilidade da mineralização, mas dentro do limite da
viabilidade técnico-econômica do empreenditnento mineiro.

Podemos concluir, através do estudo apresentado, que o método proposto é
mais preciso se comparado aos métodos qualitativos de classificação de recursos e
reservas minerais que ainda nos dias de hoje são bastante utilizados. Também,
pode-se dizer que esse método é superior se comparado aos métodos que utilizam
a Teorema do Limite Central para o cálculo da incerteza.

A solução definitiva para o problema da classificação de recursos ou reseryas
minerais ainda depende de pesquisas aplicadas, mas a alternat¡va proposta por
meio do erro de suavização foi a que apresentou melhores resultados, Entretanto,
esta alternativa necessita ser testada em aplicações de casos rea¡s através de

convênio universidade e empresa. Diversos cenários envolvendo dados reais de
diferentes tipos de mineralização prec¡sam ser testados.

Esta pesquisa demonstrou como a geoestatíst¡ca pode fazer o melhor uso da
informação disponível com otimização dos recursos financeiros, por meio de
medidas de incerteza e erros derivados do simples processo da krigagem ordinária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANNFL-S' A- E. Mineral deposit evatuation: A practicat approach. London: chapman and
Hall, 1991 . 436 p.

ANNELS,

A

E. Ore Reserves: Errors and ctassif¡cation. Transact¡ons of the institution of

min¡ng and metallurgy, Section A, Mining lndustry, v, 10S, p. AlSO - A156, 1996.

ARIK' A. An alternative approach

to resource crassification. ln: INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON COPUTER APPLICATIONS IN THE MINERAL INDUSTRIES
(APCOM'99), 28. 1999. Proceedings... EUA: Colorado School of Mines, Gofden, 1999.
p. 45-53.

ARMSTRONG, M. ls research ¡n mining geostats as dead as a dodo? ln: DlMlrRAKouLos,
R. Geosfaflsfrcs for the next century. Holanda: Kluwer Academic, 1994. p. 303_3.12.
ARMSTRONG, M. Basic l¡near geos¿afis¿ics. Berfim: Springer, 1998. 153 p.
AUSTRALASIAN lNSTlrurE oF MtN|NG AND METALLURGy (AuslMM)- Australasian code
for repoñing of explorat¡on results, mineral resources and ore reserves (The J)RC
Code). Austrälia: The joint ore reserves committee of the Australasian instituie of m¡ning
and metallurgy, Australian inst¡tute of geoscientists and minerals council of Austrãlia
(JORC), 2004.32p. Disponível em:<http://www.iorc.orq>_ Acesso em março de 2010.
AUSTRALASIAN lNSTlrurE oF MINtNG AND METALLURGy (AustMM). Announcement of

planned revísion of the 2004 JORC Code. Austrália: JORC web site, 2009. 1 p.
Disponível em: <htto://www.iorc.oro/odf/ announcement olanned revision. pdf>. Acesso
em julho de 2011.

o. ;

BABAK,

DEUTSCH,

c. v.

uncertainty

as the overlap of arternate cond¡tionar

distributions. Computational geosclences, v.12, n, 4, p.S03-S1 2, 200g.

BIENIAWSKI, z.T. Engineering rock mass classif ications: A comptete manual for engineers
and geologists in mining, civil and petroteum engineering. Canadá: John Wiley d Son",
1989,251 p.

BURMEISTER, B. From resource to reatity: A criticat review of the achievements of new
australian gold mining projects during 1gBJ-1987. sidney: Macquarie university, 1988.
CAERS, J. Adding local accuracy to direct sequent¡al simulation: Math. ceology, v. 32, n.
p. 815-850, 2000.

l,

CANADIAN lNSTlrurE oF MlNlNG, METALLURGY AND PETROLEUM (ctM). Resource
and Reserve Definitions: CIM standards on mineral resources and reseives def¡nitions
and guidelines- The Canadian Mining and Meta urgical Bu etin, v.93, n. 1044, p. 53_61,
2000.

CANADIAN sEcuRlrlEs ADM|N|STRATORS (csA). s¿andards of disctosure for mineral
projects
lnstrument 43-101. canadian securities Administrators, 20o1. 2g p.
- National
Disponível
em:<http://www.blakes.
mineral-proiects. pdf>. Acesso em maio de 2010.

cHlLES, J. P.

; DELFINER P. Geosfaflstics modeting spatial unceñainfy. canadá: John
Wiley & Sons, 1999, 695 p.

CLOW,

c.

1991

.

Why gold mines fail? Canadá: Nofthern Miner Magazine, v. 6, n. 2, p,31_34,

94

COMMITTEE FOR MINERAL RESERVES INTERNATIONAL STANDARDS (CRIRSCO),
lnternational template for reporting of exploration results, mineral resources and mineral
reserves. committee for mineral reserves international standards. 2006. 36 p. Disponível
em: <http://wr¡tw.crirsco.com/crirsco templatev2.pdÞ. Acesso em março de 2010.

M. Geostatistical ore reserue est¡mation. Developments in geomathematics 2.
Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Company, 1977 . 364 p.

DAVID,

DAVIS, S. B. Use and abuses of cross validation. i¡ath. Geotogy, v.19,
1997.

n.3, p

249_258.

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL (DNPM). COdigO dE M|NCTAçãO E
legislação correlativa. Brasília: DNPM, 1987. 333p.
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL (DNPM). BASES téCNICAS dE UM
s/sferna de quantificação do patrimônio minerat brasiteiro. Brasília: DNpM, 1gg2. 2gp.
DEUTSCH, C. V. ; JOURNEL, A. G. GSL/B: Geosfaf,s¿ica/ software tibrary and user,s quide.
New York: Oxford University Press, 1992. 340 p.

s. A. Principles of classification of reserves and resources
countries. Min. Eng-, v. 46, n. 3, p.214-217, 1994.

DlATcHKov,

in the cls

DIEHL, P. ; DAVID, M. classification of ore reserves/resources based on geostatistical
methods. The Canadian M¡ning and Metallurgicat Buttetin, v. 75, n. B3g, p. 127-136,
1982.

DoMlNY, s, c. Fundamental sampfing error and its relationship to the nugget effect ¡n gold
deposits. ln: PROCEDINGS EGRU MtNtNc AND RESOURCE GEOLOGY
SYMPOSIUM, 62,2004. EoRU Contr¡but¡on 2004, p.30-45.
DOMINY, S. C. ; ANNELS, A. E. ; NOPPÉ, M. Errors and uncertainty in mineral resource and
ore reserve estimation: The importance of getting it right. Explor. M¡ning Geot., v. 1 1 , p.
77-98,20O2a.

DOMINY, S. C. ;ANNELS, A. E.;NOppÉ, M. Errors and uncertainty in ore reserye
estimates
Operator beware. ln: UNDERGROUD OPERATORS CONFERENCE,

2OO2b.

p.-

121-126. Disponível em:<httÞ://www_snowdenau.
document¡d=784>. Acesso em setembro de 2009.

FROIDEVAUX, R. Geostatistics and ore reserve classification. rhe canadian Mining and
Metallurgical Bulletin,v.75, n. 843, p. 77-83,1992.

GoovAERTS, P- Geosfa¿,sfrcs for natural resources evaluation. New york: oxford
University Press, 1997. 483 p.

GUERTIN, K. Correcting condit¡onal bias. tn: VERLy, G.; DAV|D, M.; JOURNEL, A. G.;
IVARECHAL, A. Geosfaflsfics for natural resources characterizafrbn. Holanda: D. Reidel,
Dordrechi, 1984. v.1 , p.245-16O.

s. The Russian system of resource/reserves classificãtion.
Computer Applicafions, v. 15, n. 12, p. 1-2, 2AO0.

HENLEY,

Earth scierrce

HoHN, M. E. Petroleum and Geosfaf,sflcs. Dordrecht: Kluwer Academic publìshers, I g9g.
235 p.

95

lNsTlruro DE

INGENIEROS DE MTNAS DE cHtLE ( MCh). cerftftc ation code fot
explorat¡on prospects, mineral resources and ore reserves. santiago do chile: lnstituto
de ingenieros de minas de Chite, 2004. 43 p. Disponível em:
<htto://www.¡imch.cl/index.pho?option=com remositorv&ltem¡d=39&func=fìle¡nfo&¡d=46
>. Acesso em maio de 201 0.

ISAAKS, E. H. ; SRIVASTAVA, M. R. An Introduction to Apptied Geosfafisfics. New york:
Oxford University Press, 1989_ 561 p.

JOINT COMMITEE FOR GUIDES lN METROLOGY (JCGM). tnternationat vocabutary in
metrology: Basic and general concepts and assoc/ated terms (VtM). 1. ed. Sèvres:
BIPM, 2008a. 90 p. Disponível em <http://www.bipm.orq/en/Þublications/quides>.
Acesso em julho 2010.

JOINT coMMlrEE FoR GUIDES lN METRoLocY (JCGM), Evatuation of measurement
data: Guide to the express¡on of unceftainty in measurement (GUM). 1. ed. Sèvres:
BIPM, 2008b. 120 p. D¡sponível em <http://www.bipm.orq/en/publ¡cations/quides>.
Acesso em julho 2010.
JOURNEL, A. G. The lognormal approach to predicting local distribut¡ons of selective mining
un¡t grades. Math. Geolology, v.12, n.4, p.285-303. 1980.

A. G ; KYRIAKIDIS, P. C.; MAO, S. Correcting the smoothing effect of
est¡mators: A spectral postprocessor. Math. Geolology, v. 32, n. 7, p. 787-813, 2000.

JOURNEL,

JOURNEL, A. G. ; ROSSI, M. E. When do we need a trend model in kriging? Math. Geotogy,
v. 21 , n. 7 , p. 71 5-739. 1989.
JOURNEL, A. ; Xu, W. Posterior identificalion of histograms conditional to local data. Math.
Geol., v.26, n. 3, p. 323-359, 1994.

LlPToN, l. T. A review of density determination methods for iron ore deposit evaluation. ln:
IRON MAKING RESOURCES AND RESERVES ESTIMATION CONFERENCE, 1997.
Perth. Proceedings...Perph: Australasian lnstitute of Míning and Metâllurgy, .1997. p. S.l5b.

MATHERON, G. Principles of Geosfafrst/'cs. Economic Geotogy, v. 58, p. 1246- 1266, .1963.
NEUSS, l. Outokumpu
Best Practice. ln: THE AUSTRALIAN INST|TUTE OF
- Base Metals
MINING AND METALLURGY
(AuslMM). Mineral Resource and Ore Reserve Estimation
- The AuslMM Guide to Good Pract¡ce. Melbourne: A C Edwards, 2001. p,49-56.

A, Geosfaf,.stlcs for Engineers and Ea¡th Screnf,sfs_ Massachusetts: Kluwer
Academic Publishers, 1999. 303 p.

OLEA, R-

OLEA, R. A. ; PAWLOWSKY, V. Compensating for estimation smooth¡ng in kriging. Mafh.
Geology, v. 28, n- 4, p. 407417 , 1996.
ORTIZ, J. M. ; LEAUANGTHONG, O. ; DEUTSCH, C. V. A multi-Gaussian approach to
assess block grade uncertainty. ln: CIM CONFERENCE AND EXHIBITION, 2004.
Edmonton. Proceedings... Edmonton: Canadian lnstitute of Mining, Metallurgy and

Petroleum, 2004.

p.
1-12.
Disponível em
http://www.uofaweb.ualberta.ca/ccq//Þdfs/2004%2031 1-Ucertaintv%20calinq. odf>.
Acesso em maio 2010.

PALMER, K. J. ; PALMER, P. G. Mineral resource class¡fication - Review of current pratices
in Nl 43-101 technical reports. ln: CIM MEMO 2010,2010. Sudbury. proceedings...
Sudbury: Canadian lnstitute of Mining, Metallurgy and Petroleum,2010. p. 127-136.

96

PAN, G. C. Smothing Ëffect, condit¡onal bias and recoverable reserves. The Canad¡an
lnstitute of M¡ning, Metallurgy and Petroleum Bulletin, v. 91 , n. 1 019, p. 8'1-86, 1 998.
PHILLIPS, R. The liability of company directors and competent persons for resource/reserve
disclosure. ln THE CODES FORUM, 2000. Sydiney. Proceedings... Sydiney: Minerals
lndustry Consultants Assoc¡at¡on and The Australasian lnstitute of Mining and
Meiallurgy, 2000. p. 110-118. Disponível em <http://www.iorc.orq/pdf/Þhill¡ps'1.pdf>.
Acesso em junho 2010.
SAHIN, A. Global estimates of ore reserves in a beach sand deposit. The Canadian lnstitute
of Mining, Metallurgy and Petroleum Bulletin, v. 94, n. 1O47, p, 4347 , 2001.
SAMAL, A. R. Calculation of confidence intervals of the block estímates using block-support
anamorphosis and discrete Gaussian var¡ogram. ln: INTERNATIONAL SYMPOSIUM
oN CoPUTER APPLÍCATTONS lN THE M|NËRAL TNDUSTRTES (APCOM'09), 34.,
2009. Proceedings... Vancouver: ClM, 2009. p. 45-53. 2009.

SAUBOURIN, R. Geostatistics ãs â lool to define various categories of resclurces. Mafh.
Geology, v.l5, n. 1, p. 131 - 143, 1983.
SINCLAIR, A. J. Geological controls ¡n Resource/Reserve est¡mation. Exploration and Mining
Geology, v. 7 , n. 2, p. 29-44, 1SS8.

SINCLAIR, A. J. ; BLACKWELL, G. H. Applied mineral inventory est¡mation. Cambridge:
University Press, 2002. 38'l p.
SOARES, A. Geoesfafístlca para as ciências da terra e do ambiente.2. ed. Lisboa: IST
Press, 2006. 214 p.
SOCIETY FOR MINING, METALLURGY AND EXPLORATION (SME). A Guide for Reporting
Exploration lnformation, M¡neral Resources, and Mineral Reserves- The Resources and
Reseryes CommitÌee of The Society for Mining, Metallurgy and Exploration. EUA: The
Society for Mining, Metallurgy and Exploration. 2OO7 . 17 p.
SOUTH AFRICAN MINERAL RESOURCE COMMITTEE (SAMREC). South African Code for
Reporting of M¡nerat Resources and Minerat Reserves (The SAMREC Code). África do
Sul: South Afr¡can M¡neral Resource Committee and South African lnstitute of Mining
and Metallurgy. 2OO7 . 65. Disponível em <htto://www.samcode.co.zal downloads/
SAMREC 2009.pdf>. Acesso em jufho 2010.

SOUZA, A. L. Esfudo do efeito de suavizaçâo da kr¡gagem ordin¿)ria em diferentes
distribuições es¿afísfrcas. 2007. 1O1 f. Dissertação (Mestrado) - lnst¡tuto de
Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

SOUZA, L. E. Proposição geoestatística para quantificaÇão do erro em estimativas de
tonelagens e teores.2007. 193 f. Tese (Doutorado) * Departamento de Engenharia de
Minas da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre,2007.
STEPHËNSON, P. R. ; STOKER, P. T. Classification of mineral resources and ore reserves.
ln: INTERNACIONAL SYNPOSIUM ON COMPUTER lN THE MINERAL INDUSTRIES
(APCOM'99), 28., 1999. Colorado. Proceedings... Colorado: Colorado School of Mines,
1999. p.55-67.

97

STEPHENSON, P. R. ;VANN, J. Common sense and good comunication ln: AUSTRALIAN
INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY (AuslMM). Mineral resource and ore
reserve est¡mation - The AuslMM guide to good practice. Melbourne: The Australasian
lnstitute of Mining and Metallurgy, 2001. p. 13-20.
STONE, J. G.; DUNN, P. G. Ore reseve estimates in the real world,2.ed. Littleton: Soc¡ety
of Economic Geologists, 1996. 160 p.

VALLÉE, M. ; CoTE, D. The guide to the evaluation of gold deposits: integrating deposit
evaluation and reserve inventory prãctices. The Canadian lnstitute of Mining, Metallurgy
and Petroleum Bulletin,v.85, n.957, p.50-61, 1992.

VAUGHAN, W. S. ; FELDERHOF, S. lnternat¡onal mineral resource and reserve
classification and reporting systems. The Canadian lnstitute of Mining, Metallurgy and
Petroleum Bulletin, v. 98, n.'1086, p. 1-13, 2005.
VUOLO, J. H. Fundamentos da Teoria de Erros.2. ed. Rio de Janeiro: Edgard Blucher,
1996. 246 p.
WATANABE, J. Métodos geoesfafísficos de co-estimativa: Estudo do efeito da correlaçâo
entre variáveis na prec¡são dos resultados. 2008. 79 f. Dissertação (Mestrado) lnstituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
WAWRUCH, T. M. ; BETZHOLD, J. F. Mineral resource classification through conditional
s¡mulâtion. ln: INTERNACIONAL GEOSTATISTICS CONGRESS, 17., 2004. Ban¡ff.
Geostaflsflcs Baniff 2004 - Se,es: Quanflfative Geolagy and Geos¡aflsfics. v. 14. Bannil:
Leuangthong, Oy; Deutsch, Clayton V., 2005.
WEATHERSTONE, N. lnternational Standards for Repoñing of Mineral Resources and
Reserves - Status, Outlook and lmportant lssues. ln: WORLD MINING CONGRESS &
21.,
2008.
Disponível em
EXPO
2008),
htto://www.crirsco.com/isr mineral resources reservesO9O8.pdf>. Acesso em julho
2010.
WELLMER, F. W. C/ass/f,cat¡on of ore reserves by geostatistical methods. Erzmetall, v. 36,
n. 7 18, p. 31 5-321, 1983.
YAMAMOTO, J. K. Convex Hull - A pascal program for determining the convex hull for planar
sets. Compufers & Geoscrences, v. 23, n.7 , p. 725-738, 1997 .

YAMAMOTO, J. K. Quantification of uncertainty in ore-reserve estimation: applications to
Chapada Copper Deposit, State of Goias, Brazil. Natural Resources Researcf,, New
York, v.8, n.2, p. 153-163, 19S9.
YAMAMOTO, J. K. An alternative measure of the reliability of ordinary kriging estimates,
Math. Geology, v. 32, p. 489-509, 2000.
YAMAMOTO, J. K. Métodos convencionais. ln: YAMAMOTO, J. K. Avaliação e classificação
de reservas minerais. 1. ed. São Paulo: Ed¡tora da Universidade de São Paulo, 2001.
226 p.

YAMAMOTO, J. K. Correcting the smoothing effect of ordinary kr¡ging estimates. Math.
Geology, v. 37, n. 'l , p. 69-94. 2005.

YAMAMOTO,

J. K. On unbiased backtransform of

Computational Geosciences, v. 1 1, p. 219-234, 2O07.

lognormal kr¡g¡ng est¡mates.

98

YAMAMOTO,

J. K. Estimation or

simulation? That

is the question_ Computat¡onal

Geosciences, v. 12, p. 573-591, 2008.
YAMAMOTO, J. K. ; BETTENCOURT, J. S. ; IVONTANE|RO, T. J. Anátise estatística. tn:
YAMAMOTO, J. R. Avaliação e classificação de reseryas minerais. 1 . ed. São paulo:
Editora da Universìdade de São Paulo, 2OO1 . 226 p.
YAMAMOTO, J. K.;CHAO, L. Comparação de métodos para teste de bigaussian idade.
Geociências (UNESP. lmpresso), v.28, p. 121-128,2009.
YAMAMOTO, J. K. ; CONDE, R. P- Classificação de reservas minerais usando a variância
de interpolação. Revista Brasileira de Geoci,ências, Brasil, v. 29, n. 3, p. 349-356, 1999.
YAMAMOTO, J. K. ; FURUIE, R. A_ A survey into estimation of lognormal data. Geocléncras
(UNESP. lmpresso), v. 29, p.5-19,2010.
YAIVIAMOTO, J. K. ; ROCHA, M. M. Revisâo e recomendações para o cálculo e
classificâÇão de reseruas m¡nerais- Revista Brasiteira de Geociências, v.26, n. 4, p.
243-254, 1996.
YAMAMOTO, J. K. ; ROCHA, M. M. Conceitos Básicos. tn: yAMAMOTO, J. K. Avatiação e
c/assflcação de reservas minerais. 1 . ed. São paulo: Editora da Universidade de Sâo
Paulo, 2001. 226 p.

99

ANEXO I

Definição da terminologia utilizada nos sistemas de classificaçäo de recursos
e reservas minerais baseados no Boletim CRIRSCO (CRISCO, 2006)

Recurso Mineral

é uma concentraçäo ou depósito

mineral com interesse

econômico dentro ou sobre a crosta terrestre de tal forma que ocorra em qual¡dade e

quantidade razoáveis para eventual extração econômica lucrativa' Suas
características säo conhecidas, estimadas e ¡nterpretadas a partir de evidências
geológ¡cas. Recursos Minerais são subdivididos, de acordo com o nível de confiança
geológica nas categorias: lnferido, Indicado e Medido.

Recurso Mineral lnferido é a parte do Recurso M¡neral para a qual a
tonelagem, teor e/ou qualidade e conteúdo mineral pode ser estimado com baixo
nível de confiança. É inferido através de informações geológicas, mas não pode ser
comprovado. É baseado em informações obtidas através de técnicas de
amostragem em afloramentos, trincheiras, poços e sondagens- As informações são
limitadas a ponto de não poder confirmar sua continuidade geológica.

parte do Recurso Mineral para a qual a
tonelagem, teor, qualidade, densidade, forma, características físicas, e conteúdo
mineral podem ser estimados com um nível razoável de confiança. É baseado em
informações geológícas de amostragem em afloramentos, trincheiras, poços e

Recurso Mineral lndicado

éa

sondagens. As informações são espaçadas a ponto de não confirmar a continuidade
geológica e/ou teor, mas é espaçado o suficiente a ponto desta continuidade ser
assumida.

Recurso Mineral Medido é a parte do Recurso Mineral para a qual a tonelagem,
teor, qualidade, densidade, forma, caracteristicas fÍsicas, e conteúdo mineral podem

ser estimados com elevado nível de conf¡ança. É baseado em informações
geológicas detalhadas e confiáveis de amostragem em afloramentos, trincheiras,
poços e sondagens. Existem informações suficientes para confirmar a cont¡nuidade
geológica e/ou teor.

Reserva Mineral é a parte do Recurso Mineral para a qual se demonstra
viabilidade técnica e econômica para produção. Devem ser incluídos fatores de
diluição e perdas desse material que podem ocorrer durante sua extraçäo e
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beneficiamento para sua determinação. Estudos apropriados devem ser realizados

onde deverão ser considerados os denominado fatores modificadores, que são
fatores que podem inviabilizar a explotação de um recurso mineral. Entre eles estão

os fatores de mineração, metalúrgicos, econômicos, de mercado, legal, ambiental,
social e governamental. As avaliações devem ser demonstradas para a época em
que se reportam as reservas e razoavelmente justificadas. Reservas Minerais säo
subdivididas, de acordo com o nível de confiança geológica, nas categorias Provada
e Provável.

Reserva Mineral Provável é a parcela economicamente lavrável do Recurso
Mineral lndicado e, em alguns casos, do Recurso Mineral Medido incluindo fatores

de diluição e perdas desse material que podem ocorrer durante sua extração e
beneficiamento. Estudos apropriados devem ser realizados onde deverão ser
considerados os denominado fatores modificadores, que são fatores que podem

a explotação de um recurso mineral. Entre eles estão os fatores de
mineração, metalúrgicos, econômicos, de mercado, legal, ambiental, social e

inviabilizar

governamental. As avaliações devem ser demonstradas paîa a época em que se
reportam as reservas e razoavelmente justificadas.

Reserva Mineral Provada é

a

parcela economicamente lavrável do Recurso

Mineral Medido incluindo fatores de diluição e perdas desse material que podem

ocorrer durante sua extração

e beneficiamento.

Estudos apropriados devem ser

realizados onde deverão ser considerados os denominado fatores modificadores,
que são fatores que podem inviabilizar a explotação de um recurso mineral. Entre
eles estão os fatores de mineraçäo, metalúrgicos, econômicos, de mercado, legal,
ambiental, social e governamental. As avaliações devem ser demonstradas para a
época em que se reportam as reservas e razoavelmente justificadas.
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ANEXO 2

Definição da terminologia utilizada no s¡sterna de classifícação de recursos e
reservas minerais russo (Henley, 2000)

categoria A: As reservas são explotáveis e conhecida em detalhe. os limites do
depósito foram delineados por tr¡ncheiras, sondagens ou escâvações subterrâneas.
A qualidade e prcpriedades do minério säo conhecidas em detalhes suficientes para
garantir a viabilidade da exploraçãr: projetada.

categoria B: As reservas são explotáveis, mas conhecidas com pouco detalhe.

os limites do depósito foram delineadús por irirìcheiras, sondagens ou escavaçoes
subteffâneas. A quaiidade e proprìedades do minérìo såo conhecidas em detalhes
sufìcientes ¿rara garantir a viabilldatle da exploração projetada.

öategoria C1: As reservas foram estimadas por urna rede espaçada
trincheiras,

fu

de

ros de sonda ou trabalhos sutlterrâneos. Esta categoúa inclui tô,nttiém

as fesen/äs ccnlíguas às fronteiras das categorias A e E bern com0 as reservas de
depósiir:s '¡lnerais muito complex{r$ ërit que a distribuição não pûde ser
determinada até mesmo por uma rede de amostragern muito tjensa. A quatidacle e
as propriedades do depósito são conhecÌrfas experirnentaFrnente por r¡.eiÕ cle
análises e pcrr anafu:g¡ia *r:nr depósitos conhec¡dÐs do mesrno tipo.

Gategoria c2: Essas reservas são. hlaseadas.

er*-.

ulna retle de exploraçåo. muito

espaçada, corn poucã infcurnação. os timites do corp.o de minériei s..âo definiclos
principal*rente por extrapoiação dentro de estr¡..¡turas geológicas conheci<ias, bem
corTlÐ p()r r:*rn¡raração

cçffi outr¡:s de¡résitcs s¡r-fiiiares nas proxirnidades. As
propriedades minerais e de teor são determinados a partir cle arnostragem e
comparaçäo corn depósitos nrínerais slrn]llãrcs n.a área' As reseruas foram
exirapniada*.â

l:¡ãr-lir de dadrrs {ì¡nitarjcs,

rn iies v€/.€s,

p{)r *penas u¡n *Jro.

categoråa Pr: os recursos podern se estender para fora. cios timites reais das
reservas de m,itrério cJefinicfos na C.ategoria Cz_ Os lim:rtes dos recu¡Bos eia Categoria

Pl sãô d{}t€fffiinadcs

indireta¡-rìente pör extrapolação a pa{ír de {j€pósifos minerais

semelhantes canhecidos na área.

IO2

categoria P2: Esses recursos representam possíveis depósitos minerais ou
regiöes com potencial. EIes são estimados com base em dados geofísicos e
geoquímicos. Morfologia, composição mìneral e tamanho do corpo de minério são
estimados por analogia a depósitos m¡nera¡s similares.

categoria P3: Qualquer potencial de depósito mineral é class¡ficado

como

recufsos na categoria P3. A presença desses recursos depende da definição teórica
de um "ambiente favorável geológico".

As estimativas de prognóstico de Recursos
dependem

de

pressupostos

e

(P1

, P2 e P3) rotineiramente

projeções sobre suas prováveis dimensões

(comprimento, largura e profundidade).

o

teor não é estimado devido à insuficiência

de dados e só será definido depois de elevado, pelo menos, a Categoria C2'

ANEXO 3

Definição da terminologia utilizada no sistema de classificação de recursos

e

reservas minerais brasileiro (DNPM, 1992)

Recursos ldentificados: recursos cuja localização, teor, quant¡dade e qualidade
são conhecido ou estimados a partir de evidência geológica específica. subdividemse em: Econômicos, Subeconômicos e lnterditados.

Recurso Econômico: concentração de materiais sólidos, líquidos ou gasosos
identificada ln siÍu, aflorante ou subterrânea, quantificada exclusivamente com base
em dados geocíentíficos e um teor de corte geológico, da qual podem ser

recuperadas substâncias úteis

e

valiosas- Este conceito implica numa indicação

preliminar de economicidade, ou seja, de perspectivas razoáveis de aproveitamento
econômico, a ser comprovado posteriormente. os recursos podem ser classificados
como: Medido, lndicado e lnferido.

Recurso Med¡do: recurso comprovado por sondagens, escavações
subterrâneas e outras formas de amostragem em pontos poucos espaçados de
modo a assegurar a sua cont¡nuidade e cujos dados geocientíficos (forma,
dimensão, densidade, qualidade e teor) são conhecidos com confiabilidade ou,
alternativamente, recurso calculado com confiabilidade de pelo menos 95%,
para o qual o erro de est¡mação é no máximo de

20o/o-

Recurso lndicado: recurso amostrado por sondagens, escavações
subterrâneas e outras formas de amostragem em pontos com espaçamento
insuficiente para assegurar a continu¡dade, porém suficiente para uma indicaçäo
razoâvel da mesma e cujos dados geocientíficos (forma, dimensão, densidade,

conhecidos com razoável nível de confiabilidade, ou,
alternativamente, recurso calculado com conf¡abilidade de pelo menos 95%,
para o qual o erro de est¡mação é superior a 2jo/o e inferior a 50%.

qualidade

e teor) são

Recurso lnferido: recurso estimado com base em inferências a partir de
evidências geológicas, sondagens, escavações subterrâneas e outras formas de
amostragem, onde ainda faltam informações de testes e amostragem que

venham

a permiiir uma

estimativa sistemái¡ca mais confiável,

ou,

ro4

alternativamente, recurso calculado com confìab¡lidade de pelo menos 95%,
para o qual o erro de estimação é superior a 50%'

Recursos subeconômicos: parte dos recursos identifìcados que não atende
aos critérios econômicos estabelecidos à época da avalÌação. subdivide-se em:

Marginal: parte dos recursos subeconômicos que, à época da
determinação, está no limite de ser produzido economicamente. sua
característica principal é a incerteza econômica. Estão aí incluídos recursos que
seriam passíveis de serem produzidos através de mudanças de caráter
econômico ou tecnológico.

Submarginal:partedosrecursossubeconômicosquevairequererum
substancial aumento no preço do bem mineral ou grandes avanços tecnológicos
que provoquem uma maior reduçäo nos custos, para torná-lo econômica'

Recursos lnterditados: parte dos recursos identificados que se encontra em
áreas ou situações de impedimento temporário ou permanente devido restrições
legais ou regulamentares.

Recursos Não ldentificados: recursos cuja existência é apenas presumida.
correspondem a corpos não individualizados de minérios ou substância mineral,
existindo supostamente com base em conhecimentos geológicos e teorias de caráter
amplo. Para refletir os graus variados de conhecimento geológico, eles podem ser
subdivididos em:

Hipotéticos:recursosnãoidentificadoscujaexistênciapodeSer
razoavelmente esperada em um distrito mineiro conhecido sob condições
geológicas conhecidas.

Especulativos: recursos não identificados que podem ocorrer tanto em tipos
conhecidos de depósitos sob condições geológicas favoráveis (onde nenhuma
descoberta foi realizada anteriormente), como em tipos convencionais de
depósitos ainda não conhecidos por seu valor econômico'

os

Recursos Hipotéticos

e

Especulativos podem

ser

reclassificados como

identificado, caso prospecção ou pesquisa confirme a sua existência'
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Reserva: parte ou totalidade de um recurso medido ou indicado, que pode ser
lavrada e da qual podem ser recuperadas economicamente subståncias minerais
úteis e valiosas sob cond¡ções consideradas realistas à época de avaliação técnicoeconômica. É oriunda das estimativas prévias dos recursos econômicos nas quais

devem necessariamente ser considerados fatores econômicos, técnicos

(da

mineração e da metalurgia), mercadológ¡cos, ambientais, socia¡s, governamentais e
legais. As reservas são classificadas como: provada e Provável.

Reserva Provada: parte ou totalidade de um recurso med¡do economicamente
lavrável comprovada por sondagens, escavações subterrâneas e outras formas de
arnostragem em pontos pouco espaçados de modo a assegurar a sua continuidade
e cujos dados geocientíficos (forma, dimensão, densidade, qualidade e teor) são
conhecidos com confiabilidade ou, alternativamente, reserva calculada por métodos
geoestatísticos onde o bloco estimado tenha dimensões pertinentes à escala de
produçäo e proporcionalidade com os alcances variográficos e tenha no mínimo uma

amostra na sua auréola de influência, o que equivale a determinar as relações de
covar¡ância amostra(s)/bloco, bloco/bloco e amostra(s)/amostra(s)'

Reserva Provável: parte ou totalidade de um recurso indicado economicamente
lavrável amostrada por sondagens, escavações subterrâneas e outras formas de

espaçamento insuficiente para assegurar a
continuidade, porém suficiente para uma indicaçâo razoável da mesma e cujos

amostragem

em pontos com

dados geocientíficos (forma, dimensäo densidade, qualidade e teor) são conhecidos

com razoavel nível de confiabilidade, em condições tais que o minério
provavelmente será confirmado, ou, alternativamente, reserva calculada por
métodos geoestatísticos onde o bloco estimado tenha dimensões pertinentes à
escala de produção e proporcionalidade com os alcances variográficos e nenhuma

amostra em sua auréola de influência,

o que

equivale

a atribuir à

variåncia de

krigagem do bloco o valor da variância a priori mais o valor do covariograma do
bloco.

