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RESUMO
A operação e gerência de empreendimentos mineiros são tarefas normalmente difíceis
e complexas. Para otimizar toda a operação, os engenheiros precisam lidar com muitos
aspectos técnicos e restrições, como a modelagem geológica, estimativa de reservas,
determinação da necessidade de blendagem, projeto das cavas ótimas e operacionais,
custos

operacionais,

questões

ambientais,

entre

outros.

Nesse

sentido,

o

posicionamento de infraestruturas de superfície é um dos pontos críticos dentro do
planejamento de mina. Aproximar as estruturas da cava, com o intuito de reduzir custos
operacionais, pode interferir em eventuais expansões da cava em novos e favoráveis
cenários. Nesses casos, impactos no valor presente líquido (VPL) do projeto são
inevitáveis e precisam ser tratados tecnicamente, avaliando um grande número de
cenários alternativos para delinear uma estratégia que incremente a lucratividade do
projeto. O objetivo deste estudo é avaliar, por meio de comparações de VPL entre
diferentes cenários de múltiplas restrições de superfície, sob incerteza geológica, a
possibilidade de mover pilhas de estéril e outras infraestruturas de suas atuais posições
e/ou definir prioridades e mensurar o impacto que cada restrição representa na
lucratividade do projeto. A metodologia foi aplicada a uma mina de fosfato para ilustrar
como determinar a melhor alternativa em uma perspectiva de planejamento de mina de
longo prazo. Utilizando o método de cavas híbridas, aplicado ao modelo de teores
simulados, foi possível identificar zonas de probabilidade de ocorrência dentro da cava
matemática, o que forneceu informações cruciais para auxiliar na tomada de decisão a
respeito da necessidade de relocação de estruturas.
Palavras-chave: Planejamento de mina, restrições de superfície, incerteza geológica,
VPL, otimização de cava.

ABSTRACT
The operation and management of mining enterprises are usually difficult and complex
tasks. To optimize the entire operation the engineers must deal with several technical
aspects and constraints, such as orebody modelling, reserves estimation, determination
of blending necessity, optimum and operational pit designs, operational costs,
environmental issues, among others. In this sense, locating surface infrastructures is one
of the most critical mine planning concerns. Approximating these structures to the pit, in
order to reduce the operational costs, might interfere with future pit expansions in new
favorable scenarios. In such cases, impacts on project’s net present value (NPV) are
inevitable and must be deal technically, evaluating several alternative scenarios to
delineate a strategy to maximize profitability. The aim of this study is to evaluate, through
NPV comparisons considering different scenarios with multiple constraints, under
geological uncertainty, the possibility of moving waste piles and infrastructure buildings
from their current position and/or defining priorities to after measuring the impact that
each constraint represents on the project´s profitability. The methodology will be applied
to a phosphate mine, to determine the best alternative from a long-term mine planning
perspective. Using the hybrid pits method, applied to a simulated grades model, allowed
the identification os occurrence probability zones within mathematical pit, providing critical
data to support decision making regarding infrastructure relocation.
Keywords: Mine planning, surface constraints, geological uncertainty, NPV, pit
optimization.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO
Empreendimentos mineiros à céu aberto representam um enorme desafio em
termos de planejamento, operação e gerenciamento. Para otimizar toda operação os
engenheiros precisam lidar com muitos processos, tais como a modelagem geológica,
estimativa de reservas, projeto das cavas matemáticas e operacionais, determinar a
necessidade e o dimensionamento de pilhas de homogeneização, dimensionamento e
manutenção de equipamentos, alocação de estruturas de superfície, questões
ambientais, entre outros. Além disso o controle do fluxo de caixa e riscos durante a
operação constitui uma parcela crítica da mineração, assim como o planejamento
estratégico de novas minas ou de minas já em operação (DIMITRAKOPOULOS;
MARTINEZ; RAMAZAN, 2007).
Os engenheiros de planejamento de longo prazo devem considerar, se não todas,
a

maioria

das

variáveis

nos

primeiros

estágios

de

um

projeto

mineiro,

consequentemente, as decisões tomadas nessas etapas carregam consigo um alto grau
de incerteza para projetar as futuras demandas. Além disso, quanto maiores ou mais
longos forem os períodos considerados no planejamento maior será a incerteza
associada (ALBACH, 1967).
A maioria destas variáveis modificam ao longo do tempo como consequência de
fatores externos tais como preços de venda e custos incertos, imprevisíveis mercados
globais e mudanças nas taxas de câmbio internacionais. Dependendo da oscilação
nessas variáveis e do impacto que elas possuam dentro do cenário considerado, toda a
viabilidade de um projeto de mineração pode ser colocada em risco (DEUTSCH;
GONZÁLEZ; WILLIAMS, 2015). Para lidar com isso, é essencial fazer diversas análises
e suposições em relação ao comportamento dos parâmetros econômicos com o tempo.
Dependendo da flutuação dessas variáveis podem ocorrer modificações na cava ótima,
alterando a quantidade total de reservas e, consequentemente, promovendo mudanças
no sequenciamento e plano de produção que, de acordo com Ramazan

e
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Dimitrakopoulos (2013), podem alterar significativamente o valor presente líquido (VPL)
do projeto.
Definir os limites da cava ótima também consiste um problema fundamental no
planejamento de lavra, e decisões nesse assunto terão repercussão até o fim da vida útil
da mina. De acordo com Caccetta e Hill (2003), a cava ótima consiste na determinação
dos limites resultantes da extração de quantidades de material minério e estéril que
fornecem o melhor cenário econômico possível para a operação. No entanto, como a
definição da cava ótima também é baseada em parâmetros incertos (que modificam ao
longo do tempo) e representa a referência para o sequenciamento da operação até o
final da vida útil da mina, ele afeta diretamente o posicionamento e locação de
infraestruturas de superfície, as quais devem ser colocadas onde não interfiram com os
limites da cava podendo bloquear áreas mineralizadas em casos de expansões futuras
da cava (DEUTSCH; GONZÁLEZ; WILLIAMS, 2015).
Considerando a possibilidade de expansões ou reduções da cava com o passar
do tempo, devido às variáveis citadas anteriormente, os engenheiros devem escolher o
local das instalações de superfície com cautela uma vez que suas possíveis e futuras
relocações constituem em problemas complexos e, na grande maioria, onerosos.
Entretanto, existe sempre um dilema pairando sobre essa questão. Por um lado,
aproximar ao máximo as estruturas de superfície dos limites da cava, como a planta de
processamento, pilhas de estéril e barragem de rejeitos, pode reduzir significativamente
custos operacionais reduzindo a distância de transporte. Pelo outro, aproximar tanto as
estruturas dos limites da cava pode interferir com expansões da cava em futuros cenários
econômicos favoráveis. Apesar dessas questões de incerteza, a decisão do
posicionamento de estruturas deve ser feita em algum momento para garantir a
viabilidade operacional, mesmo que isso provoque problemas futuros.
Além de lidar com os aspectos econômicos e técnicos citados os planejadores
devem considerar a variabilidade intrínseca à geologia, que pode ser tão complexa
quanto estimar os demais parâmetros operacionais e financeiros.
A geoestatística oferece uma gama de ferramentas determinísticas e estatísticas
que visam o entendimento de depósitos minerais e a sua modelagem espacial
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(DEUTSCH; JOURNEL, 1998). Existem diversos métodos estatísticos com esse objetivo,
não existindo um método ideal para todas as situações, mas sim métodos que melhor se
adequam à cada depósito.
Estimar valores de teores em áreas desconhecidas, a partir de dados amostrais
esparsos, é uma tarefa constante na prática da geoestatística, além de ser uma etapa
crucial na avaliação de depósitos (ISAAKS; SRIVASTAVA, 1989), sobretudo quando se
trata de operações de larga escala.
Todo o planejamento de um empreendimento mineiro é baseado nas estimativas
de teores obtidas através de processos geoestatísticos. A qualidade das estimativas está
diretamente relacionada com a qualidade dos dados da campanha de amostragem, sua
densidade e os subsequentes processos matemáticos utilizados par estabelecer os
valores dos blocos.
Métodos de amostragem de alta qualidade envolvem altos custos o que,
geralmente, limita o número de furos de sondagem dentro de uma campanha de
exploração (KOPPE. et al., 2011), o que ressalta a importância do planejamento e
execução desse tipo de atividade.
No entanto, mesmo possuindo dados amostrais de alta qualidade e utilizando
métodos de estimativas consagrados como a krigagem, atribuir valores únicos aos
blocos e assumir isto como verdade (ou seja, que o valor estimado corresponderá com
a realidade) pode ocasionar divergências entre resultados reais e estimados.
Alternativamente, ao invés de usar números específicos para valorar blocos,
estudar as incertezas de teores pode contribuir muito mais para o conhecimento do
comportamento do depósito. De acordo com Goovaerts (1997), o modelo local de
incertezas permite avaliar os riscos envolvidos no processo de tomada de decisões.
Dessa forma, não será utilizado um valor fixo de teor, mas sim a probabilidade de um
dado cenário de teores acontecer.
Essa é a diferença crucial entre as metodologias. Estimativas com métodos
clássicos são mais fáceis, ou mais intuitivos, de se obter um resultado final, embora há
chances de esse não ser fidedigno com a realidade. Já os resultados de mapas de
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incertezas são um pouco mais abstratos, difíceis de se observar, pois não geram um
resultado final único, mas sim uma gama de possíveis resultados e probabilidades.
A simulação geoestatística tem o objetivo de gerar vários possíveis cenários do
atributo de interesse com a mesma probabilidade de ocorrência do atributo de interesse
(CHILÈS; DELFINER, 1999; DEUTSCH; JOURNEL, 1998; KOPPE, et al., 2011; RIPLEY,
1987). A partir disso é possível identificar a distribuição de probabilidades dos teores que
um dado bloco pode assumir entre todas as simulações realizadas, permitindo aos
engenheiros de planejamento tomar melhores decisões.

1.1 Contextualização do Problema
Operações mineiras compreendem vastos estudos no que diz respeito a fatores
técnicos e econômicos. As tomadas de decisões só devem ser feitas após o
entendimento claro de parâmetros econômicos como preços de venda, custos
operacionais, oscilações de mercado entre outros. No entanto, mesmo realizando um
estudo detalhado do histórico econômico de uma ou mais commodities não é suficiente
para poder prever seus futuros comportamentos de mercado. Dessa forma, decisões de
planejamento, sobretudo de longo prazo, estão sempre carregadas com um alto grau de
incerteza.
Não é incomum deparar-se com problemas operacionais devido a decisões
tomadas há alguns anos e que, naquele momento econômico, foram consideradas
adequadas. Problemas como relocação de estruturas de superfície tais como pilhas de
estéril, planta de beneficiamento, pilhas de homogeneização, prédios administrativos
entre outros, podem tornar-se comuns em casos de mercados favoráveis que permitem
incrementos nas reservas.

1.2 Justificativa da Dissertação
As análises de interferência de expansões são rotineiramente realizadas usando
modelos determinísticos obtidos a partir de estimativas, sejam por métodos clássicos ou
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geoestatísticos. No entanto, esses métodos não permitem acessar a incerteza
relacionada com a variabilidade intrínseca de depósitos minerais ou mesmo a incerteza
gerada pela carência de informação em determinados setores de um depósito. Com esse
olhar, esse estudo preenche uma lacuna com análise de sensibilidade à incerteza
geológica dos modelos para a tomada de decisão no momento de avançar sobre setores
de interferência entre expansões de cava e as infraestruturas existentes em superfícies.

1.3 Meta
Quantificar o risco associado no processo de tomada de decisão para relocação
de estruturas de superfície baseado na minimização da incerteza dos teores medido pelo
retorno econômico do projeto através do Valor Presente Líquido (VPL).

1.4 Objetivos
Para atingir a meta proposta por este trabalho, os seguintes objetivos devem ser
alcançados:
I.

Identificar e delinear as estruturas de superfície que impedem o avanço da
cava em operação na jazida e classificá-las de acordo com seu impacto no
bloqueio de minério;

II.

Avaliar e medir a dispersão dos possíveis valores de teores que os blocos
podem assumir por meio da construção de um modelo de incertezas para os
teores do depósito, utilizando ferramentas geoestatísticas capazes de gerar
modelos equiprováveis;

III.

Prever o potencial econômico do depósito por meio da aplicação de uma
função benefício ao modelo simulado;

IV.

Gerar cavas ótimas com diferentes arranjos e combinações de estruturas de
superfície, prevendo possíveis cenários de relocação;
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V.

Apontar qual cenário de relocação representa a melhor alternativa
econômica para o avanço da operação.

1.5 Metodologia
Partindo de um banco de dados de sondagem de um depósito de fosfato, será
feita a análise estatística dos principais componentes de interesse, no caso teores de
P2O5, MgO e CaO. Após o tratamento estatístico destas variáveis, será construído um
modelo de incerteza geológica, pelo método de simulação geoestatística por bandas
rotativas, que auxiliará na interpretação da variabilidade do depósito. Este modelo
passará por processos de validação antes de ser utilizado nas etapas seguintes. Em
seguida, será aplicada uma função benefício para atribuir valores econômicos aos blocos
do modelo e seus vários valores equiprováveis.
As estruturas de superfície, que bloqueiam o avanço vertical da lavra, serão
delineadas para posterior otimização de cava considerando as diferentes restrições,
juntamente com os limites de concessão de lavra. Estas restrições serão arranjadas em
diversos cenários possíveis de relocação de uma ou mais estruturas de superfície.
Dentre os cenários utilizados, estarão presentes dois cenários que servirão de referência:
um sem restrições para mensurar a potencialidade do projeto em uma situação de maior
liberdade; e outro com a situação atual da mina (todas as restrições) para avaliar o futuro
da extração caso nenhuma relocação seja realizada.
O modelo de incerteza obtido por simulação estocástica será, então, aplicado aos
diferentes cenários de restrições físicas criados. Em um primeiro momento, será avaliado
apenas o modelo denominado E-Type (a média, ou valor esperado, de todos os modelos
simulados) com o intuito de classificar os cenários a partir dos resultados de VPL das
respectivas cavas. Os quatro cenários mais promissores (com os maiores valores de
VPL) serão avaliados usando os modelos simulados e as respectivas cavas otimizadas
com o método de cavas híbridas. Por este método, será possível estabelecer zonas de
probabilidade de lavra, ou seja, regiões onde haverá maiores chances de escavação.
Além disto, será proposto um sequenciamento de lavra para estes cenários com o
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objetivo de reavaliar os resultados econômicos e definir qual o cenário mais atrativo
economicamente.
Como resultado final, além de identificar o melhor cenário, quais as estruturas de
superfície devem ser relocadas e definir prioridades de relocação, o mapa de
probabilidades dos limites das cavas híbridas fornecerá indicações dos locais a partir dos
quais as estruturas podem ser reposicionadas. Um esquema resumido das etapas desta
metodologia pode ser visto na Figura 1-1.

Figura 1-1 - Esquema resumido das etapas da metodologia proposta para esse estudo.
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1.6 Estrutura da Dissertação
Nesta dissertação, serão apresentados cinco capítulos, incluindo este que
descreve uma introdução para o tema abordado, a meta, os objetivos e um resumo da
metodologia, assim como a problemática e contextualização que motivaram o
desenvolvimento deste trabalho. Os demais capítulos descrevem os seguintes tópicos e
conteúdos:
I.

Capítulo 2: compreende a revisão do estado da arte acerca das ferramentas
geoestatísticas e de planejamento de lavra necessárias para este estudo, de
forma a fundamentar a teoria e consequentemente justificar determinadas
escolhas por métodos e técnicas adequadas para o desenvolvimento da
pesquisa;

II.

Capítulo 3: apresentação da metodologia proposta, em detalhes, e
aplicação ao estudo de caso contextualizando a atual situação da operação
e a necessidade do estudo para orientar as ações futuras do planejamento
de lavra;

III.

Capítulo 4: contém a análise dos resultados obtidos a partir da construção
do modelo simulado para os teores dos principais elementos relacionados
aos produtos da mina, além de trazer os resultados encontrados a partir da
aplicação da metodologia ao modelo de blocos simulado, e discussão dos
mesmos, apresentando os possíveis valores de VPL mais atraentes em
termos econômicos e;

IV.

Capítulo 5: Serão apresentadas as conclusões acerca deste estudo, além
de aplicações e sugestões para acrescentar em trabalhos futuros.
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste Capítulo será apresentada uma revisão bibliográfica de ferramentas e
técnicas geoestatísticas, principalmente a respeito de simulação estocástica e métodos
de

geoestatística

multivariada.

Também

serão

abordados

fundamentos

e

desenvolvimentos na área de planejamento de lavra utilizando modelos probabilísticos,
sendo ambas as áreas de interesse para a elaboração desse estudo.

2.1 Simulação Geoestatística
2.1.1 Conceito
A simulação geoestatística pode ser aplicada em diversas áreas com diversos
objetivos, o que dificulta a concepção de um guia padrão para a sua ideal utilização
(RIPLEY, 1987). No entanto, o propósito da sua utilização é a construção de modelos de
incertezas, o que permite melhor conhecer o comportamento de um dado atributo contido
em um depósito mineral.
Através da construção de múltiplos cenários equiprováveis de um dado atributo,
a simulação geoestatística permite a modelagem de incertezas através da simulação
estocástica (SOUZA, 2002). Para a simulação estocástica, é necessária uma fonte de
aleatoriedade, como um algoritmo gerador de números randômicos. Entretanto, nenhum
algoritmo computacional é capaz de gerar sequências de números puramente aleatórios
e, por esse fato, todas as funções randômicas são consideradas pseudoaleatórias, ou
seja, são determinísticas, mas com o intuito de gerar sequências independentes e
uniformemente distribuídas de variáveis randômicas (RIPLEY, 1987). Por esse motivo,
muitos estudos e trabalhos relacionados com simulação foram invalidados por utilizarem
métodos computacionais incapazes de reproduzirem tais sequências.
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2.1.2 Simulações não-condicionais e condicionais
De acordo com Chilès e Delfiner (1999), simulações não condicionais de uma
função randômica {Z(x) : x ϵ Rn} são a simples escolha de uma realização de Z(x) de
forma randômica dentre todas as possíveis soluções, necessitando apenas o
conhecimento da distribuição espacial. No entanto, mesmo conhecendo a distribuição
espacial de Z(x), ainda assim seria difícil obter uma simulação representativa da
realidade tendo em vista que nesse processo os valores simulados nos pontos
amostrados não são necessariamente honrados. As simulações não condicionais geram
cenários que representam as características estatísticas das amostras, tais como a
média e variância.
A simulação é considerada condicional quando são utilizados como condição de
contorno os valores dos pontos amostrados (DEUTSCH; JOURNEL, 1998), ou seja, o
modelo simulado deve honrar esses valores e reproduzir as características de dispersão
dos dados originais como a variabilidade e distribuição espacial (SOUZA, 2002),
apresentando, portanto, cenários mais realísticos.
As simulações condicionais caem dentro do escopo do método chamado de
Monte Carlo (CHILÈS; DELFINER, 1999), método estocástico o qual baseia-se em
amostragens aleatórias, de mesma probabilidade, para gerar sucessivas simulações
(DEUTSCH, 2002; PYRCZ; DEUTSCH, 2014). Sua utilização depende da possibilidade
de o evento a ser simulado poder ser descrito por uma função de densidade de
probabilidade (FDP). O método foi criado no projeto Manhattan (projeto de
desenvolvimento de bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial) pelos
cientistas Stanislaw Ulam, John von Neumann e Nicholas Metropolis, e foi nomeado em
referência ao cassino Monte Carlo localizado no principado de Mônaco.
A simulação estocástica é uma ótima ferramenta para a análise de incertezas
associadas à distribuição espacial de um dado atributo. O objetivo principal não é
reproduzir de forma exata o mecanismo que gera o fenômeno observado, mas sim de
assemelhar a variação espacial da forma mais realística possível (CHILÈS; DELFINER,
1999).
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2.1.3 Espaço de Incertezas
O resultado da simulação geoestatística é a distribuição de incertezas associadas
aos dados/depósito em estudo, deferentemente dos processos de estimativa que
resultam em apenas um valor para ponto/bloco. O espaço de incertezas de um modelo
é construído pelo número de realizações feitas, ou seja, em cada realização um
determinado ponto assume um certo valor, e a dispersão dos possíveis valores que este
ponto pode assumir constitui a incerteza. De acordo com Deutsch (2002) e Goovaerts
(2001) não existe espaço de incerteza correto, ele é criado a partir de múltiplas
realizações e será ou não representativo da realidade dependo da qualidade dos
parâmetros estatísticos e conceitos geológicos utilizados no processo de simulação,
como a variografia e dimensões do modelo de blocos ou malha resultantes. Goovaerts
(1997) cita que a função de transferência utilizada na simulação também tem influência
na qualidade do espaço de incertezas.
Souza (2002) elenca, além dos citados acima, outros fatores que também
contribuem para gerar um espaço de incerteza que reproduza, de forma mais fiel, a
realidade do depósito.
- A quantidade e qualidade dos dados amostrados. Quanto maior for o
número de dados reais disponíveis, mais parecido com a realidade tornam-se as
estatísticas das realizações.
- A escolha do algoritmo utilizado, tendo em vista que existem diversos
algoritmos de simulação e que, consequentemente, produzem resultados distintos.
- O número de realizações, também citado por Deutsch (2002), deve ser
suficiente para poder mapear a incerteza do parâmetro analisado com um certo grau de
precisão. Poucas realizações podem não ser suficientes para que os momentos
estatísticos sejam caracterizados como ergódicos. Em contrapartida, realizações em
excesso podem consumir muito tempo de processamento e talvez não acrescentem
informações que podem alterar a estabilidade das flutuações, já alcançada com um
menor número de realizações.
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2.1.4 Simulação vs Estimativa
A geoestatística possui diversas ferramentas para melhor caracterizar e construir
modelos geológicos e modelos estimados/simulados, no entanto elas possuem
diferenças cruciais entre si e o seu conhecimento é fundamental para interpretar os
resultados finais.
Nas últimas décadas, a krigagem, originalmente proposta por Matheron (1963)
recebeu bastante atenção por permitir a modelagem direta e prever valores fixos em
localizações não amostradas (YAO; YANG; SHAO, 2013). No entanto, de acordo com
Goovaerts (1997), a estimativa em um determinado local pode não ser a melhor
alternativa para descrever determinados fenômenos ou principalmente para fornecer a
variabilidade local sobre o parâmetro em estudo. Algoritmos de interpolação, tais como
a krigagem, tendem a suavizar detalhes e variações espaciais do atributo alvo. Dessa
forma, valores baixos podem ser superestimados enquanto que valores altos podem ser
subestimados (GOOVAERTS, 1997; SOUZA, 2002; YAO; YANG; SHAO, 2013). Além
disso, a suavização é pequena próximo ao local dos dados e aumenta à medida que o
ponto estimado se afasta dos dados amostrais.
A simulação, por outro lado, procura representar ou reproduzir os parâmetros
estatísticos da distribuição de dados, não minimizando a variância (GOOVAERTS, 1997;
YAO; YANG; SHAO, 2013). Entretanto, de acordo com Deutsch e Journel (1998),
nenhum algoritmo de simulação é capaz de reproduzir toda a gama de características
estatísticas encontradas na realidade.
Um exemplo da diferença entre estimativa e simulação é apresentado de forma
ilustrativa por Chilès e Delfiner (1999), onde o problema reside na construção do perfil
topográfico do assoalho marítimo para calcular o comprimento necessário para um cabo
submarino ser instalado entre duas cidades. No exemplo, existem medições da
profundidade do assoalho a cada 100 m (Figura 2-1.a). Como primeira solução foi feita
a krigagem, com pontos estimados a cada 10 m, utilizando esses pontos para criar o
perfil topográfico (Figura 2-1.b), no entanto o resultado obtido foi um comprimento de 945
m, o que parece ser muito simplificado do que se espera do verdadeiro assoalho marinho.
Comparando com o resultado de uma campanha de amostragem, com intervalos de 10
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m, é possível observar que, de fato, o resultado da krigagem não reproduz a
complexidade topográfica (Figura 2-1.c), suavizando muito a variabilidade entre os
pontos amostrados (espaçados de 100 m), e a distância mais realista é obtida a partir de
medidas espaçadas de fato a cada 10m é de 1182 m.

Figura 2-1 - Exemplo ilustrativo da diferença entre estimativa e simulação. Fonte: Chilès e
Delfiner (1999), página 450.
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Com a simulação, utilizando os mesmos pontos amostrados de 100 m e simulando
com a intervalos de 10 m, (Figura 2-1.d) foi possível criar um modelo que representa o
fenômeno observado nos dados com intervalo de 100 m e ainda reproduz a variação
existente no espaçamento real de 10 m. Mesmo que o perfil criado por esse método
possua discrepâncias ao ser comparado com o perfil real, ela é uma possibilidade que
honra as características estatísticas e possui um aspecto mais realista do que o perfil
estimado sugerindo um comprimento de cabo de 1154 m.

2.1.5 Métodos de Simulação
Conforme introduzido na seção 2.1.4, os métodos de simulação pretendem
reproduzir de uma forma geral os momentos estatísticos de primeira e segunda ordem e
são analisados de forma conjugada na forma de múltiplas realizações sobre um
determinado fenômeno a ser mapeado. Diferentemente das técnicas de estimativa, os
métodos de simulação não apresentam um valor médio estimado e sim cenários
equiprováveis que podem ser individualmente representações da realidade. Dentro
dessa perspectiva, alguns métodos obtiveram maior popularidade dentro da evolução
dessas técnicas seja pelo algoritmo de implementação computacional utilizados seja pela
capacidade de processamento dos computadores no momento em que determinadas
técnicas foram concebidas. Nesta seção, serão apresentados alguns dos métodos de
simulação geoestatística mais utilizados.

2.1.5.1 Simulação Sequencial
A simulação sequencial, de acordo com Koppe (2009) e Sinclair e Blackwell
(2004), efetua várias simulações em cada local (u) condicionadas não somente aos
valores dos dados amostrais, mas também aos valores simulados anteriormente em
outros nós da malha. O valor simulado em cada nó será uma escolha aleatória dentro de
uma distribuição acumulada condicionada aos dados amostrais e nós simulados
anteriormente.
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Cada nó da malha terá, ao final do processo, uma distribuição de possíveis valores
que serão usados para construir a função de distribuição acumulada condicional
(Conditional Cumulative Distribution Function - ccdf).
Segundo Goovaerts (1997), o fato da simulação sequencial utilizar os dados
originais e também os nós previamente simulados como condicionantes na construção
das ccdfs dos nós da malha, garante que os modelos simulados possuirão a mesma
continuidade espacial encontrada no banco de dados amostrados.
No entanto, alguns cuidados com os parâmetros de busca utilizados no processo
de simulação devem ser tomados. De acordo com Deutsch e Journel (1998) e Goovaerts
(1997), o número de dados condicionais utilizados na simulação sequencial aumenta ao
longo do processo. Os dados mais próximos do nó da malha a ser simulada causam o
efeito de screening nos dados mais distantes (atribuindo pesos negativos a esses
dados), portanto apenas os dados mais próximos são mantidos como condicionantes.
Uma boa forma de garantir a utilização das melhores amostras para condicionar a
simulação do nó é utilizar a distância do semivariograma, garantindo a seleção
preferencial de amostras contidas ao longo da maior direção de continuidade.
Além disso, de acordo com os mesmos autores, a limitação de vizinhança dos
dados condicionais ocasiona a reprodução estatísticas do nó simulado de acordo com o
máximo raio de busca, prejudicando a reprodução de estruturas de longa distância. Para
contornar esse problema foi proposta a metodologia de simulação por múltiplas malhas.
Nessa metodologia, o primeiro passo é realizar a simulação em uma malha com blocos
de grandes dimensões, e em seguida simulando em blocos menores. Dessa forma, as
estruturas de longo alcance são reproduzidas na primeira fase da simulação, e os nós
simulados são utilizados como dados condicionais para a simulação posterior, com
malha mais densa (TRAN, 1994).
Outro aspecto de grande relevância para o processo de simulação sequencial é a
ordem, ou a sequência, de avanço da simulação. A priori qualquer sequência pode ser
utilizada desde que todos os dados, originais e já simulados, sejam utilizados na
determinação das ccdfs (GOOVAERTS, 1997). No entanto, para evitar uma eventual
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continuidade artificial advinda da utilização dos dados condicionantes, é recomendado
utilizar sequências de simulação com caminhos aleatórios.

2.1.5.2 Simulação Sequencial Gaussiana
A simulação sequencial gaussiana segue todos os princípios da simulação
sequencial, abordados na seção anterior. A diferença desse método reside no fato
transformar a distribuição dos dados originais em uma distribuição normalizada, ou
distribuição Gaussiana, onde a média é centralizada e igual a zero e a variância igual a
um (ISAAKS, 1990). A distribuição dos valores no espaço gaussiano é definida pelos
parâmetros condicionantes média e variância dos dados (KOPPE, 2009), e assim é
possível determinar qualquer probabilidade dentro dessa distribuição.
A obtenção desses parâmetros condicionantes é feita através da krigagem
simples, e a simulação sequencial pode ser, então, aplicada a qualquer função de
distribuição condicional (SOUZA, 2007). A utilização da krigagem simples nesse
processo só é possível pois a função randômica gaussiana é estacionária, ou seja,
possui média constante.
Deutsch e Journel (1998) e Goovaerts (1997), apresentam a sequência de etapas
necessárias para a realização da simulação sequencial gaussiana:
•

Transformação dos dados originais para o espaço normal (gaussiano),
através de uma função de transferência, e modelamento do variograma dos
dados normalizados;

•

Executar a simulação sequencial nos dados transformados, definindo um
caminho aleatório de visita na malha simulada;

•

Em cada nó, é construída a ccdf baseada nos dados vizinhos
(condicionantes). Essa ccdf é caracterizada por possuir a média e variância
de estimativa calculadas pela krigagem simples;

•

É escolhido um dos valores simulados, de forma aleatória, e adicionado ao
banco de dados;

•

Replicação desses processos para todos os nós a serem estimados;
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•

Realizar a retrotransformação dos nós simulados no espaço gaussiano
para o espaço dos dados originais.

2.1.5.3 Bandas Rotativas
O algoritmo de bandas rotativas foi proposto e desenvolvido primeiramente (no
âmbito da mineração) por Matheron em 1973, e sua primeira utilização foi por Chestov
em 1957. Da mesma forma que no processo de simulação sequencial Gaussiana, antes
da simulação propriamente dita, é necessário normalizar os dados, ou seja, transformálos para o espaço normal padrão por meio de uma função de transferência. A grande
diferença entre os métodos reside no princípio do método de bandas rotativas simplificar
a simulação de um espaço Rd (sendo o valor de d geralmente igual a 2 ou 3) em um
espaço R (unidimensional) proporcionando, portanto, melhores desempenhos de
processamento de cenários em espaços multidimensionais.
O passo a passo da metodologia por bandas rotativas segue a seguinte ordem,
descrita por Emery e Lantuéjoul (2006), Kottegoda e Kassim (1991) e Lee e Ellis (2000).
•

Construção de Q linhas, radiais com orientações espaciais diferentes, que
dividem o espaço;

•

Definição de um modelo de covariância C3(h) da variável em questão, onde
h é o vetor distância entre duas amostras no espaço tridimensional;

•

Determinar a covariância C1 de um par de valores no espaço
unidimensional, separados pela projeção de h;

•

Gerar um número fixo de realizações em uma linha respeitando a
covariância C1;

•

Simular a variável no espaço multidimensional por meio da soma das
contribuições dos processos unidimensionais.

Portanto, de acordo com Chilès e Delfiner (1999), o método de bandas rotativas
consiste na adição de um grande número de simulações realizadas em linhas que varrem
um plano. A Figura 2-2 ilustra o princípio da projeção das linhas de simulação.
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Figura 2-2 - Exemplificação do princípio do método de bandas rotativas. Fonte: Chilès e Delfiner
(1999).

O valor de um ponto x no espaço é calculado por meio da Equação (1) (CHILÈS;
DELFINER, 1999).
𝑍 𝑠 (𝑥𝑖 ) =

1
√𝑄

𝑄

×∑
𝑞=1

𝑍(𝑥𝑞𝑖 )

(1)

Onde:
𝑍 𝑠 (𝑥𝑖 ) : ponto simulado Z no espaço tridimensional;
𝑍(𝑥𝑞𝑖 ) : ponto simulado Z no local da projeção ortogonal de 𝑥𝑖 na q-ésima
linha;
𝑄 : número de linhas dividindo o espaço.
Um parâmetro de grande relevância para a qualidade do resultado final da
simulação por bandas rotativas é a escolha da quantidade de linhas (bandas). Poucas
bandas podem resultar em simulações de baixa qualidade tendo em vista a grande
distância existente entre as bandas. Para melhorar a qualidade dos resultados é
interessante usar um número grande de bandas. Quanto maior o número de bandas
maior é o dispêndio computacional, no entanto o resultado é mais confiável.
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2.1.6 Flutuações Ergódicas
As flutuações ergódicas são uma questão diretamente relacionada aos processos
de simulação. De acordo com Deutsch e Journel (1998), mesmo que os algoritmos de
simulação sejam construídos de modo a reproduzir e refletir as estatísticas de um banco
de dados, as quais são geralmente inferidas dada a quantidade limitada de amostras,
cada resultado ou cenário simulado raramente reproduzirá exatamente esses
parâmetros, o que também pode não ser o desejado. Portanto, se forem comparados os
semivariogramas obtidos pelos dados originais e cenários simulados será possível notar
discrepâncias entre eles, chamadas de flutuações ergódicas (Figura 2-3).

Figura 2-3 - Gráfico ilustrando as flutuações ergódicas, por meio da comparação entre o
variograma dos dados originais (vermelho) com os obtidos por processo de simulação (preto).

Goovaerts (1997) aponta alguns importantes fatores de controle das flutuações
ergódicas:
•

O algoritmo escolhido para as realizações de cenários simulados pode
apresentar resultados distintos em relação às flutuações. O método
Gaussiano, por exemplo, reproduz os modelos de semivariograma com
base nos valores reais sobre muitas realizações. Isso acaba gerando
maiores flutuações em torno do modelo;
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•

A densidade de dados condicionantes também tem influência direta na
ergodicidade. Quanto maior o número de dados condicionantes,
menores serão as flutuações;

•

Os parâmetros utilizados para construir o modelo de semivariograma e
o tamanho da malha simulada. Alcances maiores das estruturas,
quando comparadas com o tamanho da área simulada, possuem
importante efeito sobre as flutuações.

É possível fazer uma seleção das simulações que apresentam reproduções
estatísticas mais próximas dos dados reais, reduzindo assim as flutuações ergódicas.
Isto pode ser feito por meio computacional, durante o processamento das simulações
(um cenário pode ser descartado e outro novo é gerado) ou por pós-processamento. O
número de seleções vai ser de acordo com o senso de incerteza associada aos dados
(DEUTSCH; JOURNEL, 1998).
Goovaerts (1997) ressalta que as flutuações ergódicas permitem medir a incerteza
de forma indireta, e a redução ou remoção dessa flutuação pode gerar um falso nível de
certeza.

2.2 Geoestatística Multivariada
Apesar da existência de diversas metodologias de estimativas e simulações,
consagradas tanto no meio acadêmico quanto no industrial, que objetivam a reprodução
da realidade sobre uma determinada variável, é importante lembrar que muitas vezes
lidamos com mais de uma variável que possuem dependência mútua. Em muitos casos
da mineração, para otimizar a recuperação de depósitos, se trabalha com a extração de
diversos elementos de interesse simultaneamente (ROSSI; DEUTSCH, 2013). Em casos
de operações em depósitos de cobre, zinco e chumbo ou ouro e prata existem mais de
um produto final. Em outros casos, a ocorrência de um determinado elemento específico
(contaminante) pode interferir diretamente no beneficiamento e qualidade do produto
final, como no caso da relação entre carvão e pirita.
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A variabilidade espacial é diferente para cada elemento em estudo (PYRCZ;
DEUTSCH, 2014), no entanto a ocorrência de um pode estar atrelada a existência do
outro. Compreender essa relação, ou correlação, entre as variáveis é um ponto crítico
para se obter um modelo realístico (DEUTSCH; JOURNEL, 1998) que auxiliará nas
futuras decisões de um empreendimento.

2.2.1 Cokrigagem
Existem diferentes métodos de estimativa de variáveis interdependentes, ou
múltiplas variáveis, que são adaptadas para os processos de simulação. O processo de
cokrigagem é bastante conhecido e descrito na literatura (DEUTSCH; JOURNEL, 1998;
GOOVAERTS, 1997; ISAAKS; SRIVASTAVA, 1989), e utiliza uma matriz de covariância
para incorporar a variabilidade espacial conjunta. No entanto, de acordo com Deutsch e
Journel (1998) este método apresenta algumas restrições práticas, como o screen effect
(quando dados mais próximos anulam a utilização de dados mais distantes e por vezes
de melhor qualidade).
Modelar a variabilidade espacial conjunta também consiste em uma tarefa
trabalhosa, pois é preciso considerar a modelagem de variogramas diretos e cruzados
de forma conjunta, ou seja, eles não podem ser construídos de forma independente
(GOOVAERTS, 1997) e devem apresentar resultado positivo para a variância da
combinação.
Para auxiliar a resolução deste problema, foi proposto o Modelo Linear de
Corregionalização (MLC), o qual constrói os variogramas diretos e cruzados a partir de
uma combinação linear das estruturas, de forma a manter a variância resultante positiva.
Embora seja um método que permite modelar a continuidade espacial de mais de duas
variáveis, sua utilização em casos com mais de 3 variáveis torna-se bastante complexa
na prática (DEUTSCH, 2002; SILVA, 2013).
Algumas limitações, ou regras, deste método são apresentados por Goovaerts
(1997). Dentre elas, podemos destacar a necessidade de manter as mesmas estruturas
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tanto nos variogramas diretos quanto nos cruzados, ou seja, se uma estrutura básica
não existir em um modelo cruzado ela também não pode existir nos modelos diretos.
Para tentar simplificar o método, foram propostas algumas alterações. Como
resultado disto podemos citar o modelo de Markov, o qual pode ser utilizado quando o
variograma cruzado não apresenta um resultado confiável, e então se considera a
prevalência de uma variável sobre a outra (PYRCZ; DEUTSCH, 2014).
Outra alternativa é o Modelo de Correlação Intrínseca (MCI), no qual é assumida
a proporcionalidade das variâncias e covariâncias sobre um certo modelo de
corregionalização, ou seja, todos os variogramas diretos e cruzados são obtidos a partir
do reescalonamento de um modelo linear de regionalização (GOOVAERTS, 1997).
O problema de todos estes métodos citados recai sobre a necessidade de manter
estruturas semelhantes dos modelos variográficos, tais como as direções de
continuidade. Algumas vezes, o modelo é forçado para alguma das variáveis, sem estar
ajustado de forma adequada. Para contornar essa situação, foram propostos métodos
de fatoração dos dados, que os descorrelaciona, eliminando a necessidade de modelar
variogramas cruzados. Dois processos concebidos para essa função são a Análise de
Componentes Principais (em inglês Principal Component Analysis - PCA) e MínimosMáximos Fatores de Autocorrelação (em inglês Minimum-Maximum Autocorrelation
Factor - MAF).

2.2.2 Análise de Componentes Principais - PCA
De acordo com Silva (2013), o método PCA, desenvolvido por Pearson em 1901,
foi concebido para ajustar linhas e planos a um conjunto de pontos em um dado espaço.
No entanto, com o passar da sua utilização, surgiu um novo objetivo: de reduzir a
dimensionalidade de um banco de dados com variáveis inter-relacionadas, mas
mantendo a variação presente no banco de dados (JOLLIFFE, 2002).
Basicamente, o método consiste na transformação de um banco de dados com
variáveis correlacionadas em um novo banco descorrelacionado chamado de
componentes principais que carregam parte da variância total da configuração original
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(JOLLIFFE, 2002; SARGSYAN; WRIGHT; LIM, 2012). Com a descorrelação dos dados,
é possível tratar dos modelos de continuidade espacial das variáveis de forma
independente, evitando a utilização dos métodos como MLC. Esta descorrelação é obtida
por meio de uma rotação dos eixos coordenados (x,y,z), utilizando transformações
lineares, até uma nova posição (x’,y’,z’) onde a correlação entre as variáveis é nula ou
quase inexistente (JOLLIFFE, 2002).
Entretanto, de acordo com Silva (2013) este método não funciona na prática como
esperado. A descorrelação nem sempre é certa para amostras separadas por uma
distância h≠0, exceto em casos de correlação intrínseca (quando há um fator de escala
entre as variâncias), onde a descorrelação acontece para qualquer h.

2.2.3 Mínimos-Máximos Fatores de Autocorrelação - MAF
Para tentar garantir a descorrelação entre as variáveis nos casos de inexistência
de correlação intrínseca, Switzer e Green (1984) propuseram um novo método para
isolar componentes de sinal e ruído de dados de imageamento multiespectral. O método,
batizado de MAF, efetua uma transformação linear nos dados de interesse em um novo
conjunto de dados, classificando-os da máxima para a mínima correlação espacial
(SWITZER; GREEN, 1984; SWITZER; INGEBRITSEN, 1986).
A abordagem deste método é baseada no PCA, ou seja, é operada a mesma
transformação linear para rotação dos eixos coordenados, entretanto é adicionada a
construção de dois conjuntos de dados e posterior cálculo das matrizes de variânciacovariância. A média das matrizes resulta em uma nova matriz, sobre a qual é realizada
uma nova decomposição PCA. Maiores detalhes sobre o passo a passo matemático
podem ser vistos em Desbarats e Dimitrakopoulos (2000), Silva (2013), Switzer e Green
(1984) e Vargas-Guzmán (2004). Outra diferença crucial deste método é a escolha de
um vetor de separação h, que pode ser igual ao espaçamento horizontal das amostras,
o qual configura a distância de descorrelação das amostras.
De acordo com Desbarats e Dimitrakopoulos (2000), este método possui diversas
características que o torna uma ótima ferramenta na simulação condicional de múltiplas
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variáveis. Entre elas está a facilidade de poder simular as variáveis descorrelacionadas
de forma independente. A única orientação dada pelos autores, que difere dos casos
onde se pretende obter apenas uma estimativa, é realizar a normalização dos dados
antes de aplicar o método MAF. Após o processo de simulação, devem ser feitas as
retrotransformações MAF e de retronormalização para voltar ao espaço original dos
dados.
Exemplos de utilização do método MAF para simulação geoestatística estão
presentes em trabalhos como: Desbarats e Dimitrakopoulos (2000), no qual foi utilizada
a metodologia MAF para simular a distribuição da porosidade em turfas no estado do
Arizona, Estados Unidos; e Boucher e Dimitrakopoulos (2009) onde apresentam o
método aplicado na simulação de dados multivariados diretamente em suporte de blocos.

2.3 Lavra a Céu Aberto
A lavra a céu aberto pelo método de cava (em inglês open pit) é largamente
utilizada dentro da mineração. Pode ser definida como o processo de escavação de
depósitos localizados próximos à superfície terrestre utilizando níveis horizontais
(bancadas) para extrair minério ao passo que o estéril é removido e depositado em locais
específicos (pilhas de estéril) fora do limite final da cava (DARLING, 2011). É um método
mais antigo e produtivo quando comparado à métodos subterrâneos, embora possua
suas limitações (momentos nos quais a transição para operação em mina subterrânea
se torna uma alternativa viável).
A forma e posição espacial do corpo mineralizado são fatores decisivos na
escolha do método de lavra. No caso da lavra em cava, corpos inclinados e sub
verticalizados próximos à superfície favorecem a utilização deste método assim como,
de forma geral, o caso de depósitos de grandes dimensões.
A determinação e projeto da cava final é uma tarefa bastante desafiadora. Para
construí-la é preciso lidar com diversos parâmetros. Dentre eles podem ser destacados
parâmetros geomecânicos e geológicos que irão definir características da cava como os
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ângulos global e de face de talude. Estes ângulos terão impacto direto na relação
estéril/minério (REM) tendo em vista que ângulos mais abertos (maciços menos estáveis)
forçarão o englobamento de mais material estéril.
Parâmetros econômicos como custos operacionais e preços de venda, e técnicos
como modelos geológicos e de estimativas também têm grande impacto no resultado
final da cava operacional. Todos estes parâmetros podem ser considerados incertos
devido a amostragens esparsas, mercados imprevisíveis entre outros riscos (DEUTSCH;
GONZÁLEZ; WILLIAMS, 2015).

2.3.1 Planejamento Estratégico
As questões de projeto de cava e sequenciamento de lavra de grandes
empreendimentos mineiros vêm chamando bastante atenção nos últimos 40 anos
(DAGDELEN, 2001). Convencionalmente, tais problemas são tratados com técnicas que
compõem resultados baseados em parâmetros técnicos, econômicos e geológicos prédeterminados (LEITE; DIMITRAKOPOULOS, 2007).

Desta forma, são assumidos

valores fixos, ou determinísticos, enrijecendo o planejamento a uma alternativa que é
atualizada com o avanço da lavra. Todavia, a atual realidade do ambiente de negócios
apresenta tal complexidade e dinamismo que o conhecimento das incertezas se tornou
uma peça chave no planejamento estratégico (SMITH, 2012). De acordo com o mesmo
autor, a combinação de contextos econômicos e variáveis técnicas define inúmeras
possibilidades de cenários estratégicos.
A implementação da quantificação da incerteza das variáveis tratadas no
planejamento adquiriu importância significativa nos últimos anos, e é comentada por
diversos autores como Caccetta e Hill (2003), Deutsch, González e Williams (2015),
Dimitrakopoulos (1998), Dimitrakopoulos, Martinez e Ramazan (2007), Leite e
Dimitrakopoulos (2007), Rossi e Deutsch (2013) e Smith (2012). Estes autores reforçam
a necessidade de incorporação de modelos simulados tanto dos aspectos geológicos
quanto de teores dentro dos processos de planejamento. Ao contrário da metodologia
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clássica, os diversos resultados obtidos permitem mensurar os riscos assumidos para
diferentes cenários.
A otimização de cava é um dos pontos mais abordados e questionados na
literatura, junto com o sequenciamento. Nos trabalhos de Dimitrakopoulos (1998),
Dimitrakopoulos, Martinez e Ramazan (2007) e Hall e Stewart (2004) são apresentados
alguns dos benefícios da inclusão de modelos de incerteza na construção e interpretação
da cava ótima, e Deutsch, González e Williams (2015) apontam a importância de
modelos simulados na decisão do posicionamento de estruturas de superfície, uma vez
que é possível compreender as possibilidades de variações dos limites da cava. Já Leite
e Dimitrakopoulos (2007) demonstram em seu trabalho que a incorporação de
metodologia estocástica no sequenciamento resultou em um aumento de 26% no VPL
em comparação com abordagens convencionais, além de reduzir as chances de
alterações significativas do resultado final.
Graças aos avanços tecnológicos no meio computacional foi possível utilizar
algoritmos mais complexos e completos em banco de dados com enorme quantidade de
informações com menor dispêndio computacional. Desta forma, ficou disponibilizada
uma ferramenta robusta e eficiente para auxiliar na resolução de problemas de
planejamento estratégico que, como citado anteriormente, envolvem muitas incertezas.
Como exemplo disto existe a Programação Integral Estocástica (do inglês Stochastic
Integer Programming – SIP), abordada por Ramazan e Dimitrakopoulos (2005) como
uma ferramenta matemática que gera resultados ótimos para um certo objetivo sob
incerteza, minimizando riscos operacionais.

2.3.2 Planejamento Estocástico
O planejamento estocástico consiste em uma ferramenta fundamental do
planejamento estratégico, e vem adquirindo cada vez mais importância dentro do âmbito
da mineração. Por definição, o planejamento envolve a tomada de decisões ótimas a
respeito de eventos futuros baseados em informações do presente e projeções futuras
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(CLAY; GROSSMANN, 1997). Já o termo estocástico remete a um estado indeterminado
e aleatório, com eventos de igual probabilidade de ocorrência.
Como comentado anteriormente, o planejamento de um empreendimento mineiro
envolve a tomada de decisões em um amplo espectro de variáveis, desde campanhas
de sondagem, passando por questões de modelagem geológica e fatores econômicos,
definição de cava e sequenciamento de lavra, até os processos de beneficiamento.
O planejamento de lavra, sobretudo o de longo prazo, segue uma série de passos
para montar as cavas otimizadas e seus sequenciamentos. No entanto, as decisões de
cada etapa são processos iterativos, e até alcançar o resultado “ótimo” é necessário
circular muitas vezes por todo o processo (DARLING, 2011). Mas alcançar um resultado
único pode não ser o ideal, mesmo que o mesmo seja baseado nos melhores métodos
matemáticos de estimativas. Com o avanço da lavra sempre existirão novas informações
sendo adquiridas, atualizando o banco de dados e levando a prováveis alterações de
planejamento. Rossi e Deutsch (2013) ressaltam a importância da atualização dos
modelos de longo prazo com o intuito de melhorar a precisão dos modelos de médio e
curto prazo, os quais têm o modelo de longo prazo como um guia.
Segundo Peroni (2002), a inclusão de modelos estocásticos, logo nas primeiras
fases do planejamento, pode auxiliar na solução dos problemas de planejamento. A
inserção da incerteza das variáveis mais impactantes proporcionará o entendimento do
comportamento dos resultados finais do planejamento. Isto fornece orientação suficiente
para os planejadores estarem preparados quando houver, por exemplo, alterações
geológicas ou econômicas que podem invalidar planos por um certo período. A aplicação
de modelos estocásticos nos processos de otimização de cava e sequenciamento de
lavra podem apresentar resultados bastante distintos em comparação com métodos
clássicos conforme Leite e Dimitrakopoulos (2007).
Dimitrakopoulos e Ramazan (2003) afirmam a importância da incorporação de
incerteza e risco geológico no processo de sequenciamento de lavra, tendo em vista que
é comum ocorrer discrepâncias de produção entre o planejado e o executado. Isto
ocorre, segundo os autores, pela variabilidade in situ dos corpos geológicos bem como
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a qualidade do minério, o que tem impacto direto na alimentação da planta de
processamento.
A incerteza pode ser aplicada tanto para modelos geológicos quanto para
parâmetros econômicos. No caso econômico, a incerteza pode ser inserida a partir do
método de Opções Reais (OP). Este método gera resultados melhores do que os
métodos tradicionais e estáticos de avaliação econômica, como VPL ou taxa interna de
retorno. Segundo Dimitrakopoulos e Sabour (2007) OP permitem incorporar mudanças
de decisões de gerenciamento baseadas no tempo e em novas condições de mercado.

2.3.3 Análise de Risco
A metodologia de máximo potencial/mínimo risco (em inglês maximum
upside/minimum downside) apresentada por Dimitrakopoulos, Martinez e Ramazan
(2007) também requer um grande número de processos computacionais, sobretudo
quando se trata de grandes bancos de dados. Neste método o objetivo é quantificar o
risco do projeto por meio de um indicador de performance (como teor médio, VPL, taxa
de retorno) que servirá como referência para avaliar a dispersão dos diferentes
resultados que um cenário pode possuir. De acordo com os autores, quantificar os riscos
preconiza a existência de probabilidade que um certo desenho de cava pode apresentar
resultados melhores do que os previstos (maximum upside) ou piores (minimum
downside). A Figura 2-4 ilustra este conceito.
Para avaliar qual o melhor design de cava, é preciso partir de um modelo simulado
e gerar uma cava ótima para cada cenário. Em seguida, se constrói a distribuição de
probabilidades, como apresentado na Figura 2-4, de cada cava, perturbando cada design
com todos os cenários simulados.
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Figura 2-4 - Ilustração da aplicação do método de análise de risco Maximum Upside/Minimum
Downside na incerteza do FCD (Fluxo de Caixa Descontado). O indicador de desempenho utilizado aqui
é a MTR (Mínima Taxa de Retorno). Fonte: Adaptado de Dimitrakopoulos, Martinez e Ramazan (2007).

Por meio de uma análise estatística da distribuição de gerada por cada cava, é
possível encontrar qual dos desenhos está mais “à direita” ou “acima” do indicador de
performance.
A aplicação deste método foi feita nos trabalhos de Cherchenevski (2015) e Mello
(2015), na avaliação de stopes em mina subterrânea de ouro e mina de fosfato em cava
respectivamente.
Outro método para a quantificação e análise de risco é o de Cavas Híbridas,
proposto por Whittle e Bozorgebrahimi (2004), o qual será discutido mais
detalhadamente na seção 2.3.4.1.

2.3.4 Otimização de Cava
O objetivo principal do processo de construção da cava ótima é encontrar e
identificar quais os blocos, ou grupo de blocos, que obtêm o melhor resultado sobre o
parâmetro selecionado como valor econômico, conteúdo metálico e etc. (DEUTSCH;
DEUTSCH, 2014; HUSTRULID; KUCHTA, 1995). De acordo com Peroni (2002) a
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definição de otimização, no contexto da lavra, está atrelada a uma configuração que
apresenta:
I.

Máxima lucratividade;

II.

Maior valor presente líquido;

III.

Maior aproveitamento dos recursos minerais.

Existem alguns métodos de otimização como o de cones flutuantes e Lerchs e
Grossmann (LG). Entre estes, o LG se tornou um método consagrado tanto no meio
acadêmico quanto no industrial. No ano de 1965 foram propostas por Lerchs e
Grossmann duas metodologias numéricas para a otimização de cavas. O primeiro
método foi desenvolvido para problemas em duas dimensões, mais simples que envolve
programação dinâmica. Entretanto, com este método é necessário realizar o processo
para cada seção vertical da cava. Já o segundo método, por algoritmo gráfico, é mais
elaborado e foi desenvolvido para problemas mais complexos em 3 dimensões
(HUSTRULID; KUCHTA; MARTIN, 2013).
Utilizar os algoritmos de otimização de cava, como LG, garantem a construção de
cavas com os melhores resultados possíveis para VPL, considerando certos parâmetros
econômicos e geomecânicos e garantindo a regra da precedência de extração dos
blocos de acordo com o padrão adotado (Figura 2-5).
Entretanto, a cava otimizada é um resultado único para um modelo de estimativas.
Assumir este resultado como sendo a melhor alternativa possível é um tanto ambicioso
e perigoso, considerando que os termos incerteza e gerenciamento de riscos estão
inseridos no contexto não apenas da mineração, mas em qualquer empreendimento de
grande porte. Decisões em relação ao projeto de cava e sequenciamento de lavra são
pontos críticos, tendo impactos e consequências significativas no fluxo de caixa
(DIMITRAKOPOULOS, 1998).
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Figura 2-5 - Padrões possíveis de extração de blocos. Fonte: Open Pit Mining Planning, página
427.

Além disto, como dito anteriormente, os métodos de otimização como LG são
aplicados para uma variável, sendo ela um valor econômico ou teor. A forma como se
atinge este valor também é crucial. A função benefício (FB) é utilizada para caracterizar
economicamente os blocos de acordo com seus respectivos teores, custos operacionais,
recuperações de lavra e processamento, preços de venda entre outros. De forma geral,
a função é aplicada separadamente para diferentes tipos de produtos e inclusive para
diferentes blocos de estéril. A complexidade da FB varia de caso em caso, dependendo
principalmente da existência de diversos produtos e subprodutos.
Para tentar entender o comportamento e variabilidade da FB, não somente no que
se refere a incerteza associada aos teores, Hall e Stewart (2004) apontam a análise de
sensibilidade como uma ótima ferramenta. Com ela, é possível identificar quais variáveis
são mais sensíveis às mudanças que ocorrem com o passar do tempo.
Portanto, a otimização de cava não está vinculada apenas ao algoritmo utilizado
para determinar quais blocos devem ser lavrados. A forma como os valores econômicos
são

calculados

interferem

diretamente

no

resultado

significativamente a quantidade de recursos e reservas.

final,

podendo

alterar
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2.3.4.1 Cavas Híbridas
O método de cavas híbridas é apresentado por Whittle e Bozorgebrahimi (2004).
Ele consiste na aplicação do LG para modelos construídos a partir de simulações
condicionais, que por definição produzem diversos possíveis e equiprováveis cenários.
Entretanto, o método de LG só pode ser aplicado para um único cenário por vez, gerando
o contorno da cava final otimizada. O método em si não possui a capacidade de incluir a
incerteza associada ao modelo simulado de forma direta, sendo necessário gerar um
número de cavas ótimas igual ao número de cenários simulados.
O termo “cavas híbridas” foi proposto para definir cavas derivadas do conjunto
total de cavas produzidas pelo modelo simulado. De acordo com os mesmos autores,
cada cava obtida pelo método LG, por cenário simulado, é uma cava viável com
características probabilísticas iguais às demais, e pode ser combinada com outras cavas
formando novas cavas viáveis com probabilidades específicas. Para melhor
compreender o método de cavas híbridas, será dado o seguinte exemplo:
•

Um modelo de blocos U, com um número de blocos fixos, é utilizado em um
processo de simulação, gerando três possíveis cenários de teores.

•

Para cada cenário simulado foi construída uma cava ótima por LG,
totalizando três possíveis cavas nomeadas de A, B e C todas viáveis
economicamente.

•

Os conjuntos de blocos contidos em cada uma das três cavas são nomeados
da forma Xb, sendo X a cava resultante. Neste caso temos Ab (blocos
contidos da cava A), Bb (blocos contidos na cava B) e Cb (blocos contidos na
cava C). Todos os blocos são considerados lavráveis, e respeitam a
precedência entre si (ou seja, para extrair um bloco de um nível é necessário
extrair os blocos do nível imediatamente superior que o bloqueiam).

Os autores Whittle e Bozorgebrahimi (2005) descrevem 4 princípios a serem
considerados na metodologia das cavas híbridas. São eles:
I.

As interseções entre os Xb representam cavas híbridas viáveis. Se um
mesmo bloco está contido em mais de uma cava, fica evidente que os
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blocos a serem extraídos antes, pela regra da precedência, também
estarão. A Figura 2-6 ilustra este princípio.

Figura 2-6 – Exemplo do princípio I. A interseção entre três cavas viáveis (cor
cinza) é uma cava híbrida viável. Adaptado de Whittle e Bozorgebrahimi (2004).

II.

As uniões entre os Xb representam cavas viáveis, tendo em vista que todas
as cavas obtidas por LG são viáveis. A Figura 2-7 ilustra este princípio.

Figura 2-7 – Exemplo do princípio II. A união entre 3 cavas viáveis resulta em
uma cava híbrida viável. Adaptado de Whittle e Bozorgebrahimi (2004).

III.

O conjunto de todos os blocos contidos em um ou mais Xb representam uma
cava viável. Por exemplo:
a. 𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶 – é uma cava viável de acordo com o princípio II;
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b. (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) ∪ (𝐵 ∩ 𝐶) – é uma cava viável de acordo com os
princípios I e II;
c. 𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶 – é uma cava viável de acordo com o princípio I.
IV.

O conjunto de blocos contidos (∁) em um ou mais Xb, é um subconjunto dos
blocos contidos em n-1 Xb. Por exemplo:
a. (𝐴 ∩ 𝐶) ∪ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐵 ∩ 𝐶) ∁ (𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶);
b. (𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶) ∁ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶).
Os exemplos “a” e “b” estão ilustrados na Figura 2-8 a seguir.

Figura 2-8 - Ilustração do princípio IV. Em (a) a interseção entre um ou mais X b
(vermelho) é um subconjunto da união de todos os X b (azul). Em (b), a interseção entre
todos os Xb (vermelho) é um subconjunto da união das interseções entre (A e B), (A e C)
e (B e C) (azul).

Como dito anteriormente, todas as cavas geradas são equiprováveis, no entanto,
apenas uma delas é a realmente ótima para o depósito alvo. Saber qual destas cavas é
a melhor solução não é uma tarefa fácil, podendo basicamente ser uma escolha ao
acaso.
Se dentre todas as alternativas de otimização, apenas uma seria a escolha
realmente ótima, isto implica que as demais cavas são sub ótimas, ou seja, parte dos
blocos que compõem estas cavas também devem compor a cava ótima. Portanto, de
acordo com o princípio IV, é possível afirmar que a probabilidade de um determinado
conjunto de blocos Xb (viável de acordo com os princípios I, II e III) estar presente na
verdadeira cava ótima aumenta de acordo com o número de vezes que ele é um
subconjunto de outros Xb.
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Desta forma, é possível avaliar o grau de confiança acerca das diversas cavas
aninhadas. Uma cava formada por um conjunto de blocos que são mineráveis em todas
as n possibilidades pode ser considerada com o maior nível de certeza de que ela será
minerada. De forma análoga, os conjuntos, ou subconjuntos, de blocos que ocorrem
apenas uma vez terão uma probabilidade de ocorrência igual a 1/n.
A distribuição das probabilidades de ocorrência nos supre informações essenciais
para avaliarmos o risco geológico. De forma geral, quando há uma grande variação de
dimensões entre as cavas com alto e baixo grau de confiabilidade é possível concluir
que a variabilidade geológica é grande. Quanto menor for a diferença de dimensões entre
as cavas, menor será a variabilidade geológica, menores as incertezas e mais próximas
as cavas estarão da configuração ótima.

2.3.5 Sequenciamento de Lavra
Após a definição da cava matemática final procede-se para a definição do
sequenciamento de lavra. Esse processo representa uma etapa crítica no planjamento
de lavra tendo em vista que é estabelecida a ordem em que os blocos serão extraídos e
quando isso ocorrerá. O primeiro passo do sequenciamento consiste em definir os
pushbacks ou fases. De acordo com Hustrulid e Kuchta (1995) a inserção de pushbacks
tem o objetivo de dividir as reservas da cava matemática em unidades menores e de
mais fácil gerenciamento.
A seleção ou definição dos puscbacks é feita, geralmente, a partir do método de
cavas aninhadas, as quais podem ser obtidas por meio do método de LG variando
parâmetros como preço de venda e custos. Dessa forma, são construídos ou delineados
cavas cada vez maiores (no caso de considerar incrementos de preços de vendas)
podendo, portanto, considera-las candidatas a pushbacks intermediários (ELKINGTON;
DURHAM, 2011). Cada pushback pode ser minerado de forma independente, sem a
necessidade de terminar uma para começar outro, desde que obedecendo a ordem de
exposição dos blocos. A construção dos pushbacks deve levar em consideração algumas
questões operacionais como taxa de produção de minério, REM desejada, ângulos de
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talude globais e locais e área mínima para operação e circulação de equipmentos
(ELKINGTON; DURHAM, 2011; ESPINOZA et al., 2013; PERONI, 2002). O número final
de pushbacks será definido de forma a atender esses requisitos.
De posse dos pushbacks é então iniciado o processo de sequenciamento da lavra.
Por definição, o sequenciamento de lavra consiste na definição da ordem e momento
em que os blocos devem ser extraídos de modo a maximizar o valor econômico do
projeto respeitando restrições físicas e econômicas (GODOY; DIMITRAKOPOULOS,
2004; RAMAZAN; DIMITRAKOPOULOS, 2013). Existem diversas formas de definição e
otimização de sequenciamento por meio de métodos matemáticos e softwares.
Entretanto, dada a complexidade de conciliação entre os diversos requisitos para otmizar
o sequenciamento como teor médio para alimentação da planta de beneficiamento, REM
e taxa de produção, as soluções encontradas são limitadas (CACCETTA; HILL, 2003).

2.3.6 Posicionamento de Estruturas
Mesmo após todo o processo de otimização da cava, a otimização da operação
como um todo ainda precisará de muita atenção e planejamento. Entre as demais tarefas
a serem planejadas na fase de desenvolvimento (NEWMAN et al., 2010) estão inclusos
o arranjo do posicionamento das estruturas de superfície e locação das estradas e
acessos para a circulação da futura e provável frota de equipamentos pelas
dependências da mina.
O posicionamento das estruturas de superfície terá impacto direto na economia
do projeto durante toda a vida útil da mina. Quantificar a incerteza do contorno da cava
ótima nas fases iniciais do projeto permite aos engenheiros tomar decisões sobre a
disposição das estruturas e evitar custos adicionais e substanciais para relocação das
mesmas (DEUTSCH; GONZÁLEZ; WILLIAMS, 2015). Entre as estruturas básicas estão:
•

Planta de beneficiamento;

•

Pilhas de estéril;

•

Barragem de rejeitos;

•

Sistema de britagem;
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•

Pilhas de homogeneização e estoque;

•

Estruturas auxiliares como oficina mecânica e prédios administrativos.

De acordo com Hustrulid e Kuchta (1995), alguns outros fatores devem ser
considerados neste ponto, tais como: o tamanho do sistema de estradas; avaliar se para
uma pilha de estéril é mais atrativo expandir verticalmente ou horizontalmente; se há
espaço dentro da área da concessão; e sistemas de drenagem. Todos estes aspectos
têm influência sobre o tipo de sistema de transporte que será usado, bem como o
tamanho da frota.
De forma a maximizar os lucros, a escolha lógica é aproximar estas estruturas dos
limites da cava final a fim de reduzir as distâncias de transporte, reduzindo custos com
combustível, desgaste e manutenção tanto de equipamentos quanto de estradas, e
podendo inclusive reduzir o tamanho da frota.
Por outro lado, elas podem se tornar enormes bloqueios ao avanço do projeto em
casos como a expansão do projeto, tanto vertical como horizontal. A relocação destas
estruturas pode envolver uma grande quantidade de investimentos que, mesmo que isto
se pague com o avanço da mineração, irão impactar muito na lucratividade final do
projeto.
No estudo de Deutsch, González e Williams (2015), é proposta uma metodologia
com base na incerteza geológica para orientar o posicionamento das estruturas de
superfície. Com base na variação, ou incerteza, sobre os limites da cava é possível
selecionar locais com maior segurança, além de poder dimensionar a frota de
equipamentos com um certo grau de flexibilidade.
Pela metodologia das cavas híbridas, é possível identificar as zonas de incerteza
da cava por meio da sua probabilidade de ocorrer. Quando a variabilidade é pequena,
como explicado na seção 2.3.4.1, as cavas são mais semelhantes e o posicionamento
das estruturas poderá ser feito, com mais segurança, mais próximo do limite ótimo da
cava. Se a variabilidade for grande, não havendo espaço suficiente dentro da área de
concessão ou por limitações topográficas, pode ser necessário posicionar as estruturas
dentro da área de incerteza da cava. Neste caso, é melhor optar por zonas de menor
probabilidade de expansão da cava.
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA
3.1 Análise Estatística do Banco de Dados
O primeiro passo deste estudo é a análise estatística do banco de dados recebido.
Os dados de longo prazo serão avaliados no que diz respeito ao comprimento amostral
para verificar a necessidade de realizar a composição das amostras para um mesmo
suporte. A composição amostral será realizada no software DATAMINE Studio 3. Após,
os dados serão separados em três arquivos de acordo com o grupo variográfico a que
pertencem (LITO_VAR_10, 20 ou 30).
O tratamento estatístico dos dados será feito no software Isatis 2016, da
Geovariances. Serão analisadas as médias, desvio padrão e distribuição das amostras
com teores de P2O5 (sendo o elemento que constitui o teor de corte), MgO (baliza a
classificação do produto final) e CaO, tendo em vista a utilização de rejeito de calcário
nos produtos finais.
Considerando que serão utilizados estes três elementos para a avaliação dos
resultados finais das cavas otimizadas, no que diz respeito a teores médios e tipos de
produtos, será verificada a existência de correlação entre eles. Se a mesma for
constatada, serão utilizadas ferramentas de estimativa de múltiplas variáveis.
O desagrupamento dos dados será feito pelo método de células móveis,
implementado na ferramenta Declustering do software Isatis. Os tamanhos de células
serão avaliados para os três grupos variográficos separadamente e também para cada
um dos três elementos dentro de cada grupo. A decisão do tamanho de célula será feita
levando em consideração a menor média obtida para os elementos e a menor influência
que o tamanho de célula de um deles têm sobre as médias dos outros dois.
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3.2 Análise da Continuidade Espacial
A continuidade espacial será verificada por meio da construção de modelos
variográficos para cada elemento dentro de cada grupo LITO_VAR. As direções
principais serão verificadas e comparadas com as encontradas e utilizadas na
construção do modelo de blocos da empresa. Da mesma forma, os modelos informados
também serão comparados.
Como será utilizado um processo de simulação geoestatística, também serão
construídos os modelos variográficos dos dados normalizados, que tanto do espaço
original, quanto do normalizado, serão posteriormente utilizados nos processos de
validação das etapas da simulação.

3.3 Análise Multivariada
No caso da existência de correlações significativas entre os elementos, será
aplicada uma metodologia de geoestatística multivariada. A primeira a ser testada é o
MLC. Entretanto, como descrito no item 2.2.1 deste estudo, nesse método é preciso
impor o comportamento de uma variável sobre a outra por conta da utilização de um
único modelo variográfico para todas variáveis.
Uma vez que a validação não seja possível por este método, será testada a
metodologia MAF. Conforme comentado na seção 2.2.3, as variáveis serão
descorrelacionadas e tratadas de forma individual, ou seja, serão construídos modelos
variográficos distintos para os dados descorrelacionados.

3.4 Simulação Geoestatística e Validação dos Resultados.
O método de simulação escolhido para este estudo é de bandas rotativas, descrito
no item 2.1.5.3 deste estudo. A escolha deste método, em particular, reside no fato de
ele ser mais rápido do que os demais. O modelo de blocos é bastante extenso (com
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899.972 blocos) e para a simulação é preciso acrescentar mais pontos dentro dos blocos,
o que irá aumentar significativamente o número de nós a serem simulados. Serão
adicionados 50 nós para a simulação dentro de cada bloco, ou seja, serão considerados
grids de 4 x 4 x 5 m (5 x 5 x 2 nós), resultando uma quantidade total de nós simulados
igual a 44.998.600. Além disso, o número de realizações escolhido é igual a 50, o que
deve ser suficiente para poder mapear a incerteza geológica com um certo grau de
precisão.
O fluxograma da Figura 3-1 apresenta a forma como serão tomadas as decisões
das etapas de simulação. Já a Figura 3-2 exibe um esquema resumido da sequência dos
passos das simulações entre os casos que possuem, ou não, correlação entre os
elementos.
Para os dados que não possuem correlação, o processo de simulação é mais
simples. Após a construção dos modelos variográficos, os dados desagrupados serão
normalizados (distribuição normal onde a média é igual a zero e a variância igual a um).
Os variogramas do espaço original serão escalonados para a variância um e então
utilizados na simulação. Os dados simulados passarão pela primeira validação,
analisando se os variogramas no espaço normalizado estão entre as flutuações
ergódicas e comparando os histogramas resultantes do modelo simulado. Se validarem
neste primeiro estágio, os dados simulados serão retrotransformados para o espaço no
original e, então, serão validados nos mesmos moldes, adicionando a comparação visual
entre os dados dos furos de sondagem com seções do modelo resultante. Por fim, se
validados, os dados serão reblocados (mudança de suporte para os blocos de 20 x 20 x
10) e sua distribuição será, novamente, comparada com os dados (também com
alteração de suporte, de pontos para blocos).
Os dados que possuírem correlação seguirão os mesmos passos citados acima.
A única diferença reside no fato de que, ao invés de modelar os variogramas, serão
construídos variogramas cruzados entre os elementos correlacionados. No caso de o
método MLC não validar os dados simulados, então será aplicado o método MAF.
Os passos do método MAF são particularmente diferentes. A construção dos
modelos variográficos no espaço original será feita apenas com o intuito de posterior
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validação. Os dados desagrupados sofrerão a primeira normalização com o intuito de
transformar as duas distribuições para um mesmo suporte, o que auxiliará na obtenção
da total descorrelação no processo. Em seguida eles serão descorrelacionados pelo
MAF e sofrerão uma segunda transformação para o espaço normal. Neste momento,
serão construídos os modelos variográficos a serem utilizados na simulação. As
validações são as mesmas dos outros casos. A diferença no processo de retorno ao
espaço original é a necessidade de retrotransformar os dados três vezes, duas pelos
processos de normalização e uma pelo MAF.

Figura 3-1 – Fluxograma do processo de simulação dos dados.
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Figura 3-2 – Esquema resumido do passo a passo utilizado para a simulação dos casos onde há
correlação ou não entre os dados.

3.5 Função Benefício
A função benefício será calculada para cada uma das 50 simulações dos teores
de P2O5, inclusive para a média dessas simulações (E-Type) que será utilizada nas
primeiras análises no software NPV Scheduler.
Os parâmetros econômicos que serão utilizados no cálculo da função benefício
estão de acordo com informações fornecidas pela empresa. A seguir estão citados os
parâmetros econômicos e custos operacionais considerados.
•

Preço de venda do concentrado: 150 US$/t;

•

Recuperação média na usina: 76%;

•

Teor médio de P2O5 no concentrado: 35,5%;

•

Teor de corte do P2O5: 3,0%.
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•

Custos de Perfuração:
o Minério: 0,29 US$/t;
o Estéril: 0,24 US$/t;

•

Custos de Desmonte:
o Minério: 0,50 US$/t;
o Estéril: 0,41 US$/t;
o Aterro: 0,36 US$/t;

•

Custos de Beneficiamento:
o Fixos: 15,64 US$/t;
o Variáveis: 12,35 US$/t;

A receita líquida dos blocos de minério é dada pela diferença entre o valor
econômico gerado pelos blocos, ou receita bruta, e os custos (de lavra e usina), de
acordo com a Equação (2). Já para os blocos de estéril ou aterro o valor econômico é
dado apenas pelos custos operacionais de lavra e transporte.
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 (𝑅𝐿) = 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝑅𝐵) − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝐶)

(2)

A receita bruta do bloco é calculada a partir da Equação (3), onde a receita bruta
(RB) é igual ao produto entre o preço de venda do concentrado (PV) em dólares e a
massa de concentrado no bloco (MC) em toneladas.
𝑅𝐵 = 𝑃𝑉 ∗ 𝑀𝐶

(3)

O cálculo da MC é dado pela Equação (4).

𝑀𝐶 = 𝑀𝐵 ∗ (𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 ∗

𝑅𝐸𝐶
)/100
𝑇𝑀𝐶

Onde:
•

MB: Massa do bloco “in situ” (t);

•

Teor bloco: teor de P2O5 resultante da simulação no bloco (%);

(4)
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•

REC: Recuperação média na usina (%);

•

TMC = Teor médio de P2O5 no concentrado (%).

Os custos operacionais consistem em custo de lavra do minério (CLM), lavra de
estéril (CLE) e remoção de aterro (CLA), tendo cada um as suas particularidades. O
primeiro considera o custo de transporte, perfuração, desmonte, produção da lavra e de
britagem e homogeneização (Equação (5)). Aos blocos de minério ainda são
descontados os custos da produção da usina, calculada a partir da massa de
concentrado e custos fixos e variáveis
O segundo, Equação (6), é calculado a partir dos custos de transporte, perfuração
e desmonte, não considerando as despesas com beneficiamento, uma vez que o teor do
bloco é inferior ao teor de corte.
Por fim, a Equação (7) calcula os custos de lavra do aterro, que são muito
similares ao do estéril, porém com a diferença de não necessitar da etapa de perfuração,
uma vez que o desmonte é mecânico.
𝐶𝐿𝑀 = 𝑀𝐵 ∗ (𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 + 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎çã𝑜 + 𝐷𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒

(5)

+ 𝐿𝑎𝑣𝑟𝑎 + 𝐵𝑟𝑖𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚/𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑧𝑎çã𝑜)
Onde:
•

MB: Massa do bloco “in situ” (t);

•

Custo de transporte: (0,27 * DMT) + 1,06;
𝐶𝐿𝐸 = 𝑀𝐵 ∗ (𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 + 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎çã𝑜 + 𝐷𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒)

(6)

Onde:
•

MB: Massa do bloco “in situ” (t);

•

Custo de transporte: (0,13 * DMT) + 1,58;
𝐶𝐿𝐴 = 𝑀𝐵 ∗ (𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 + 𝐷𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒)

(7)
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Onde:
•

MB: Massa do bloco “in situ” (t);

•

Custo de transporte: (0,13 * DMT) + 1,58;

O cálculo das Distâncias Médias de Transporte (DMT’s) é feito a partir da cota dos
blocos até o seu destino final, considerando rampas com inclinação de 10% somadas a
uma distância fixa a partir do ponto de saída da cava. Há uma diferenciação para blocos
de minério e estéril devido a cota do britador primário e do centro de massa da pilha de
estéril. O britador está localizado na cota de 90 m, enquanto a pilha em 100 m, associada
ainda a uma distância de 1000 m no mesmo nível. As Equações (8) e (9) representam
respectivamente a DMT para minério e DMT para estéril/aterro.

𝐷𝑀𝑇𝑚𝑖𝑛 = ((

90 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑜
+ 500) /1000)
0.1

100 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑜
𝐷𝑀𝑇𝑒𝑠𝑡/𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜 = ((
+ 1000) /1000)
0.1

(8)

(9)

Os custos de produção da usina (CPU) se aplicam apenas aos blocos de minério
e este valor é calculado a partir da massa de concentrado, conforme Equação (4), e dos
custos fixos e variáveis apresentados anteriormente. Seu cálculo é feito a partir da
Equação (10).
𝐶𝑃𝑈 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 ∗ (𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑜𝑠 + 𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠)

(10)

O custo total (C) é a soma dos custos de lavra e dos custos de produção da usina,
conforme mostra a Equação (11) abaixo.
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐶) = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑣𝑟𝑎 (𝐶𝐿𝑀/𝐶𝐿𝐸/𝐶𝐿𝐴) + 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑠𝑖𝑛𝑎 (𝐶𝑃𝑈)

(11)
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3.6 Construção dos Cenários
Para a construção dos cenários de restrições será utilizado o software DATAMINE
Studio 3. A topografia fornecida será utilizada para identificação das estruturas de
superfície que compõem as principais restrições ao avanço, como descrito no item 3.8.3
deste capítulo. Os contornos de cada restrição serão digitalizados de forma separada, e
então combinados para criar os possíveis cenários de relocação destas estruturas. As
estruturas digitalizadas são: poligonal delimitadora da lavra (DNPM); 3 pilhas de estéril;
sistema de britagem junto com as pilhas de homogeneização; e prédios administrativos
junto com a planta de beneficiamento. A Figura 3-3 apresenta estes contornos atuais das
restrições e como estão controlando as potenciais expansões da cava, que está
representada pela poligonal verde.

Figura 3-3 - Contornos das principais restrições de superfície.

Serão considerados oito possíveis cenários (apresentados na Figura 3-4), sendo
que o limite da poligonal do DNPM sempre será considerado como uma restrição. As
demais estruturas serão arranjadas da seguinte forma, com a nomenclatura abaixo:
•

C0 – Será considerado como restrição apenas a poligonal do DNPM. Este
cenário será utilizado como referência de um caso hipotético onde não
houvessem estruturas restringindo o avanço de lavra;
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•

C1 – Serão consideradas todas as restrições. Este cenário nada mais é do
que a atual situação da mina, e também será utilizado como referência caso
nenhuma relocação seja feita.

•

C2 – As restrições consideradas aqui são as pilhas de estéril nordeste (NE)
e leste (E);

•

C3 – Neste cenário as três pilhas (NE, E, SW) serão consideradas como
restrições;

•

C4 – As restrições serão todas as pilhas de estéril (NE, E, SW) adicionadas
dos prédios administrativos e planta de beneficiamento.

•

C5 – As restrições são o sistema de britagem e pilhas de homogeneização
além dos prédios administrativos e planta de beneficiamento;

•

C6 – Apenas a pilha sudoeste (SW) será considerada como restrição;

•

C7 – As pilhas de estéril SW e E serão as restrições.
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Figura 3-4 - Apresentação de todos os cenários considerados neste estudo. As restrições com
preenchimento sólido em cada cenário significam as restrições que serão mantidas no terreno.

3.7 Análise de otimização de cava
O modelo simulado será importado para o software NPV Scheduler, onde serão
geradas as cavas otimizadas para os diferentes cenários apresentados no item 3.6. Foi
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utilizado o valor médio dos teores valorizados pela função benefício para as 50
simulações (E-Type), e for aplicado o método de cavas híbridas (seção 2.3.4.1) para
avaliar a incerteza relacionada com os teores do modelo geológico nas áreas onde existe
superposição entre o posicionamento atual das estruturas de superfície com as
expansões da cava.
A construção das cavas matemáticas foi feita com o objetivo de maximizar o VPL,
respeitando uma produção anual de 5,2 Mt de minério e os ângulos de talude de 24°
para blocos de aterro e 54° para o restante das litologias. Às cavas dos quatro cenários
que apresentarem os maiores resultados de VPL, (incluindo o cenário C1, sempre como
referência) será aplicado o método de cavas híbridas (utilizando as 50 simulações de
valor econômico), analisando os resultados com probabilidade de ocorrência de:
•

10% - A menor chance de ocorrência, a qual fornece a maior zona de
influência da cava, ou seja, será a maior cava possível de ocorrência. A
área fora do seu contorno corresponde ao maior grau de segurança para
locação de estruturas, tendo em vista que a lavra não ocorrerá;

•

50% - Delimita o contorno médio da zona de influência. Esse percentual foi
estabelecido para compreender o comportamento das cavas frente à
variabilidade dos dados;

•

80% - Cava com baixa incerteza, utilizada para aplicar o sequenciamento
de lavra. Esse percentual foi considerado como uma boa chance de
ocorrência, não sendo tão restritivo como a cava de 100%;

•

100% - Esse cenário identifica a cava que ocorrerá de qualquer maneira,
independente da incerteza do modelo geológico de teores e indicará um
limite onde não poderá ser posicionada nenhuma estrutura.

A partir dos resultados desta metodologia será possível avaliar o nível de incerteza
geológica de acordo com a variação de dimensões entre os percentuais de ocorrência.
Quanto maior a variação, maior a incerteza geológica. O sequenciamento de lavra será
realizado de modo a maximizar o VPL e, ao mesmo tempo, manter a relação
estéril/minério constante. Os resultados finais serão apresentados, para os quatro
cenários, no que se refere ao VPL, e variação de teores médios de P2O5, MgO e CaO,
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indicando também a variação entre as quantidades médias dos produtos (apresentados
na seção 3.8.2).

3.8 Estudo de Caso
A metodologia proposta foi aplicada a um depósito fosfatado de uma mina em
operação que possui as restrições de expansão conforme apresentado na seção 3.6.
Esse tópico descreve alguns detalhes sobre o depósito e a mina em operação, alvos da
aplicação da metodologia proposta por esse trabalho. Para contextualizar a situação,
serão descritos o seu histórico operacional e atual situação, bem como seus aspectos
geológicos e geométricos além da descrição das limitações impostas pelas estruturas de
superfície que circundam a cava.

3.8.1 Localização
A mina de Cajati, de propriedade da Vale Fertilizantes, está localizada no
município de Cajati no estado de São Paulo, Brasil. A mina se encontra a
aproximadamente 220 km da cidade de São Paulo e 170 km de Curitiba, às margens da
Rodovia BR116, como pode ser observado na Figura 3-5.

Figura 3-5 - Mapa de localização da mina, alvo do estudo de caso. Fonte: adaptado do software
Google Earth.
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3.8.2 Histórico da Mina
De acordo com o relatório de recursos da Vale Fertilizantes (JÚNIOR, 2010), a
operação da mina teve início no ano de 1938. Naquela época o minério considerado era
composto principalmente de apatita, magnetita e alguns argilo-minerais. O minério
apresentava um teor de P2O5 em torno de 20%. A extração se concentrava na camada
de material residual mais superficial e o principal elemento, alvo da extração, era a
apatita.
Por volta dos anos 60, com a iminente depleção da camada residual, a nova fonte
de minério se constituía de carbonatitos encontrados abaixo, os quais possuem um teor
médio de P2O5 de aproximadamente 5,5%. Esta nova fonte de minério determinou uma
mudança nos processos de beneficiamento, desenvolvendo então a separação física dos
minerais por meio de flotação. Desta forma novos subprodutos, como o calcário e a
magnetita, foram inseridos na base econômica da mina.
Em 1972 foi instalada uma fábrica de cimento para aproveitar o rejeito de calcário,
com teor de MgO menor do que 4,5%, originado da concentração de apatita. Em 1974
foram construídas as unidades de fabricação dos ácidos sulfúrico e fosfórico. A crise na
indústria de fertilizantes ocorrida nos anos seguintes forçou o desenvolvimento de
aplicações secundárias dos produtos da mina, começando a produção de fosfato
bicálcico utilizado como suplemento na ração animal.
Atualmente outros subprodutos da mina são o cimento e materiais para utilização
agrícola (correção de pH de solo). O material estéril da mina, composto por carbonatitos
com baixo teor de P2O5 e piroxenitos (denominados de Jacupiranguitos), é britado e
vendido como agregados para construção civil, mas em menor escala, e também é
utilizado para construção e manutenção das estradas e acessos da própria mina.
São utilizados dois teores para balizar a produção da mina. O primeiro, teor de
P2O5, é o teor de corte que classificará os blocos entre minério e estéril. O teor é igual a
3,0%. O segundo teor, de MgO, define o produto final do processo: teores menores ou
iguais a 4,0% classificam o bloco para o foscálcio; teores maiores do que 4,0% e menores
ou iguais a 5,5% classificam o produto como cimento; e por fim, teores acima de 5,5%
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classificam o produto como magnesiano (corretor químico de solo). Estes valores estão
apresentados de forma resumida na Tabela 3-1, a seguir.
Tabela 3-1 – Critérios para a definição dos produtos finais.

Tipo de
Minério
A
B
C

Teores de corte (%)

P2O5
≥ 3,0
≥ 3,0
≥ 3,0

MgO
≤ 4,0
> 4,0 e ≤ 5,5
> 5,5

Produto Final
Foscálcio
Cimento
Magnesiano

3.8.3 Situação atual da Mina
A área lavrável da mina está contida em duas poligonais do DNPM (Departamento
Nacional de Produção Mineral). A maior parte da cava está contida na área denominada
Morro da Mina, e a porção extremo norte está contida na área chamada de Mesquita
Sampaio, como pode ser observado na Figura 3-6.

Figura 3-6 - Delimitação dos polígonos de extração do DNPM no contexto da mina. Fonte:
Adaptado do software Google Earth e SIGMINE.

A cava é desenvolvida em rocha ígnea sã composta de carbonatitos calcíticos e
dolomíticos (rochas claras) e jacupiranguitos (rochas escuras). Atualmente o fundo da
cava se encontra por volta da cota -170 m, com perspectiva de avanço vertical até a cota
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-270 m. O ângulo global do talude atual usado tanto na cava operacional quanto nos
projetos de expansão está em torno de 54°, com a utilização de bancadas variando entre
10 e 20 m de altura.
O monitoramento geotécnico é feito com o uso de radares, que monitoram a face
leste do pit (jacupiranguito). Foram identificados diversos pontos com pequenas
movimentações nas bancadas, o que evidencia um certo grau de instabilidade e
comprometimento do modelo geotécnico adotado atualmente. Existe uma zona de falha
principal com orientação noroeste que atravessa o pit na porção centro/sul (Figura 3-7).
Na região norte da cava o arranjo de fraturas e juntas propicia falhas por tombamento, e
que pode limitar o acesso de veículos ao fundo da cava, onde a operação é mais intensa.
A equipe geotécnica orienta a utilização de bancadas de 10 m de altura, no
entanto, para melhorar a recuperação do depósito, dadas as condições limitantes da
cava, as bermas estão sendo suprimidas formando algumas bancadas com 20 m de
altura.

Figura 3-7 - Posição da zona de falha na parte centro/sul da cava, com orientação noroeste.
Indicação da zona de xenólitos e zona de foscálcio ao sul (porção com maiores teores de P 2O5).
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Existem diversas restrições ao avanço vertical da operação, sendo elas as muitas
estruturas de superfície que encontravam-se margeando a cava, além dos limites de
mineração imposto pelas poligonais do DNPM (Figura 3-6). Entre elas podem ser citadas
como de influência direta (Figura 3-8):
•

As poligonais das áreas Morro da Mina e Mesquita Sampaio;

•

Três pilhas de estéril, denominadas neste trabalho de Nordeste, Leste e
Sudoeste;

•

Sistema de britagem;

•

Pilhas de homogeneização;

•

Prédios administrativos;

•

Planta de Processamento.

Figura 3-8 - Localização das principais estruturas de superfície que bloqueiam o avanço vertical
da operação.
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3.8.4 Geologia
Neste tópico, serão apresentados, de forma sucinta, algumas das características
geológicas nos âmbitos regional e local, com o intuito de localizar a mina dentro do
contexto geológico do território de Cajati.

3.8.4.1 Contexto Regional
A geologia regional onde se encontra a mina é denominada de Complexo
Ultramáfico-Alcalino Jacupiranga, descoberto por Bauer por volta de 1877. O complexo
está localizado na região sudeste do Brasil e possui formato oval com uma área de
aproximadamente 65 km². É um corpo intrusivo em meio a maciços rochosos de
granodioritos e micaxistos de idade Pré-Cambriana (ALVA-VALDIVIA; PERRIN, 2009;
GASPAR; WYLLIE, 1983; MELCHER, 1966). A intrusão é composta principalmente de
dunitos (porção setentrional), piroxenitos e jacupiranguitos (porção meridional) e ijolitos,
como pode ser observado na Figura 3-9.
Dentro desta formação é possível encontrar diversos tipos de carbonatitos, tanto
de composição calcítica quanto dolomítica, envolvidos por rocha ultramáfica composta
de piroxenitos, denominada de Jacupiranguito, formando diques e diatrema (chaminés)
independentes (ALVA-VALDIVIA; PERRIN, 2009; BONÁS, 2007; MELCHER, 1966).
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Figura 3-9 - Mapa geológico da Complexo Ultramáfico-Alcalino Jacurpiranga. Adaptado de AlvaValdivia e Perrin (2009).

3.8.4.2 Geologia Local
De acordo com Melcher (1966), os carbonatitos apresentam uma forma alongada
na direção norte/sul, aflorando em algumas regiões, com comprimentos de 1000 m e
largura de 400 m.
Os carbonatitos estão concentrados na área denominada Morro da Mina.
Campanhas de sondagem rotativas a diamante indicam profundidades de mais de 400
m abaixo do nível do mar para os corpos carbonáticos (BARROS, 2001). O modelo
geológico pode ser analisado na Figura 3-10.
As dimensões aproximadas do modelo são:
•

Longitudinal = 1,13 km;

•

Transversal = 0,4 km;

•

Vertical = 0,6 km.
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Figura 3-10 - Modelo geológico construído a partir das informações litológicas repassadas pela
empresa.

3.8.5 Banco de dados
O banco de dados fornecido para o estudo de caso é composto pelos seguintes
arquivos:
•

Planilha de dados contendo:
o 638 furos de sondagem (338 de longo prazo e 300 de curto prazo);
o Teores de P2O5, CaO, MgO;

•

Topografia de agosto de 2016.

•

Modelo de blocos com a divisão entre os grupamentos geológicos.

Neste trabalho, foram utilizados apenas os dados de longo prazo pelo seguinte
motivo: os furos de longo prazo possuem um sistema de coleta de informações mais
confiável por meio de uma malha amostral mais adequada com recuperação de
testemunhos de sondagem que são descritos por critérios validados e documentados.
De forma contrária, os dados de curto prazo são obtidos por meio da coleta de pó de
perfuração dos furos de desmonte. Portanto, embora enriqueçam o banco de dados, não
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apresentam o mesmo grau de confiabilidade necessário para o planejamento de longo
prazo e foram desconsiderados para a análise proposta nesse estudo.
As dimensões dos blocos utilizados no modelo são de 20 x 20 x 10 m. O número
total de blocos é de 899.972 blocos, abrangendo uma área de aproximadamente 5,25
km² e um volume de aproximadamente 472,5 km³.

3.8.5.1 Agrupamento dos Dados
Para facilitar os processos geoestatísticos posteriores, a empresa realizou uma
análise das diversas litologias para poder agrupá-las, reduzindo o grande número das
mesmas. Os agrupamentos foram feitos de acordo com semelhanças químicas e por sua
posição espacial. Desta forma, foi observada a semelhança de teores de CaO entre as
litologias de carbonatitos calcíticos e de MgO entre as litologias de carbonatitos
dolomíticos. Após esse processo, as litologias foram arranjadas em três grupos
variográficos, denominados de “LITO_VAR_10”, “LITO_VAR_20” e “LITO_VAR_30”.
•

O grupo LITO_VAR_10 é composto das litologias de carbonatitos,
foscoritos, zona de falha e uma porção dos xenólitos. Estes dados
compõem a principal parcela de dados relacionados à minério;

•

O grupo LITO_VAR_20 é composto pelas litologias de carbonatitos
dolomíticos. Também é considerado minério, porém apresentam poucas e
esparsas amostras;

•

Por fim, o grupo LITO_VAR_30 é composto pelo Jacupiranguito e maior
porção de xenólitos, e é tratado como estéril.

A Figura 3-11 apresenta a localização dos dados classificados e identificados
entre os três grupos variográficos.
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Figura 3-11 - Localização das amostras classificadas de acordo com o grupamento variográfico.
Furos de sondagem juntamente com a topografia atual e identificação de algumas das estruturas de
superfície (a) e visualização abaixo da topografia (b).

A malha utilizada na campanha de sondagem é orientada na direção mais
alongada do corpo (N63W) com espaçamento de aproximadamente 100 m, com
inclinações dos furos variando entre 45 a 90° e comprimentos de até 591 m.
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Estatística do Banco de Dados
O banco de dados utilizado neste estudo, como comentado na seção 3.8.5, é
composto por dados de longo e curto prazo contendo teores de P2O5, MgO e CaO. Para
o processo de simulação serão utilizados apenas os dados de longo prazo, tendo em
vista que estes apresentam resultados mais confiáveis e completos.
Os dados de longo prazo possuem o mesmo número de dados para os três
elementos citados, sendo o total de 5.941 leituras. Estes dados estão divididos da
seguinte forma entre os três grupos variográficos “LITO_VAR” propostos pela empresa:
•

LITO_VAR_10 = 3.599 leituras;

•

LITO_VAR_20 = 573 leituras;

•

LITO_VAR_30 = 1.769 leituras.

A distribuição dos dados entre os três grupos pode ser vista na Figura 4-1 a seguir.

Figura 4-1 - Distribuição do número total dos dados entre os 3 grupos variográficos.
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Levando em consideração que serão tratadas três variáveis em três grupos
variográficos distintos, as estatísticas de cada um dos três elementos serão
apresentadas de acordo com seu grupo variográfico nas próximas subseções. Todo o
tratamento estatístico e de simulação foi feito no software Isatis 2016.
O comprimento amostral é variável, com média igual a 3,77 m e variância igual a
6,10%². De acordo com relatórios da empresa, as amostras foram regularizadas para um
comprimento de 6 m. A composição foi feita no software DATAMINE Studio 3, com o
mesmo comprimento informado no relatório (6 m), obtendo uma média igual a 5,96 m e
variância igual a 0,08%². Os histogramas do comprimento amostral dos dados originais
e regularizados podem ser vistos na Figura 4-2, a seguir.

Figura 4-2 - Histogramas dos comprimentos amostrais dos dados originais (a) e após
regularização (b).

4.1.1 LITO_VAR_10
Os primeiros passos foram verificar a possível existência de correlação entre os
elementos P2O5, MgO e CaO e seus histogramas, agrupados e desagrupados, contidos
no grupo variográfico LITO_VAR_10.
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As correlações podem ser observadas nos gráficos de dispersão presentes na
Figura 4-3. A correlação mais aparente ocorre de maneira inversa entre os elementos
CaO e MgO, com coeficiente de correlação linear igual a -0.64. As demais correlações
são mais fracas, sendo de -0.47 entre CaO e P2O5 e 0.07 entre MgO e P2O5.
Para o desagrupamento dos dados, foi utilizada a ferramenta Declustering,
presente no software, que efetua o desagrupamento pelo método de células móveis.
Para cada elemento foi analisado o comportamento da média de acordo com a dimensão
das células (Figura 4-4), dando preferência para a menor média obtida, considerando
que a companha amostral poderia ter sido tendenciosamente adensada em zonas de
maiores teores. No entanto, cada elemento apresentou um tamanho diferente de célula,
evidenciando o comportamento distinto entre eles, principalmente sobre a análise do
MgO que possui um comportamento inverso aos demais. Para este grupo foi escolhido
o tamanho de célula de 144 x 144 x 36 m, que resulta na menor média para o P2O5 e tem
menor impacto sobre as médias dos outros dois elementos, como pode ser visto na
Tabela 4-1.

Figura 4-3 - Gráficos de correlação entre os elementos CaO x MgO (a), CaO x P2O5 (b) e MgO x
P2O5 (c) do grupo variográfico LITO_VAR_10.

Os histogramas, agrupados e desagrupados, dos elementos P2O5, MgO e CaO
podem ser observados nas Figura 4-5, Figura 4-6 e Figura 4-7, respectivamente. Os
valores de teor médio estão apresentados em percentual.
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Figura 4-4 - Gráficos do processo de desagrupamento por células móveis de cada elemento do
grupo LITO_VAR_10.
Tabela 4-1 - Matriz de decisão de tamanho de célula para desagrupamento dos dados do grupo
LITO_VAR_10. Em negrito o impacto, em percentual, nas médias dos elementos de acordo com a célula
selecionada (144 x 144 x 36 m).

Dimensões (m)
Inc. Média (%)

Cél. 175x44 (CaO)

Cél. 20x6 (MgO)

Cél. 144x36 (P2O5)

CaO
MgO
P2O5

0,000
0,121
0,019

0,013
0,000
0.022

0,002
0,110
0,000

As médias dos dados agrupados e desagrupados do elemento P2O5 são
semelhantes, sendo respectivamente 5,5% e 5,37% (média desagrupada apenas 2%
menor). O teor médio deste grupo é superior ao teor de corte assumido de 3,5%, o que
o caracteriza como predominantemente formado por amostras de minério. A variância
dos dados originais é igual a 5,5%² e após o desagrupamento aumentou para 7,5%².
Para o elemento MgO, que apresenta um comportamento inverso, as médias
original e desagrupada são iguais a 4,26% e 4,75% respectivamente. A variância teve
um acréscimo, partindo de 3,76%² (original) para 5,29%² (desagrupada).
Por fim, o elemento CaO possui média agrupada igual a 46,2%, com o
desagrupamento abaixando a média para 45,7%. As variâncias são semelhantes, saindo
de 19,1%² para 20,5%².
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Figura 4-5 - Histograma do elemento P2O5 do grupo LITO_VAR_10.

Figura 4-6 - Histograma do elemento MgO do grupo LITO_VAR_10.
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Figura 4-7 - Histograma do elemento CaO do grupo LITO_VAR_10.

4.1.2 LITO_VAR_20
Este grupo apresentou resultados distintos no que diz respeito às correlações
quando comparado com os demais grupos. A única correlação que apresentou
semelhança de valor e comportamento foi entre os elementos CaO e MgO, com
coeficiente de correlação de -0,69. Os demais coeficientes são iguais a 0,17 e -0,42 para
os pares CaO x P2O5 e MgO x P2O5 respectivamente (Figura 4-8). Levando em
consideração que ambos grupos variográficos 10 e 20 compõem as litologias compostas
basicamente por minério, e que apresentam semelhanças químicas, a diferença de
comportamento das correlações pode ser explicada pelo número reduzido de amostras
neste grupo quando comparado com os outros grupos, sobretudo com o grupo 10.
O desagrupamento também foi feito pelo método de células móveis. O
comportamento das médias em relação ao tamanho das células pode ser visto na Figura
4-9, e é semelhante ao observado no grupo 10. Analogamente ao grupo anterior, o
tamanho de célula foi escolhido de acordo com a menor média entre os elementos. As
dimensões de 107 x 107 x 27 m promovem a menor média para P2O5 e têm menor
impacto na variação da média dos outros elementos, como pode ser visto na Tabela 4-2.
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Utilizando as dimensões dos outros elementos, a variação das médias dos elementos
seria maior.

Figura 4-8 - Gráficos de correlação entre os elementos CaO x MgO (a), CaO x P2O5 (b) e MgO x
P2O5 (c) do grupo variográfico LITO_VAR_20.

Figura 4-9 - Gráficos do processo de desagrupamento por células móveis de cada elemento do
grupo LITO_VAR_20.
Tabela 4-2 - Matriz de decisão de tamanho de célula para desagrupamento dos dados do grupo
LITO_VAR_20. Em negrito o impacto, em percentual, nas médias dos elementos de acordo com a célula
selecionada (107 x 107 x 27 m).

Dimensões (m)
Inc. Média (%)

Cél. 120x30 (CaO)

Cél. 180x45 (MgO)

Cél. 107x27 (P2O5)

CaO
MgO
P2O5

0,000
0,019
0,004

0,009
0,000
0,018

0,003
0,020
0,000

Os histogramas dos dados agrupados e desagrupados dos elementos P2O5, MgO
e CaO estão apresentados nas Figura 4-10, Figura 4-11 e Figura 4-12 respectivamente.
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A média do P2O5 reduziu de 5,17% (original) para 5,07%, mantendo a variância igual a
3,57%² em ambos os casos.
O MgO também apresentou redução na média, partindo de 17,27% para 17,13%.
A variância dos dados desagrupados aumentou, saindo de 1,24%² para 4,12%². Por fim,
o elemento CaO reduziu a média de 33,22% para 33,00%, com acréscimo na variância
de 4,36%² para 5,66%².
Fica evidente o impacto da composição química deste grupo, justificando a
separação das litologias calcíticas e dolomíticas. O teor de MgO é bastante superior
neste grupo quando comparado com o grupo anterior, além da redução do teor de CaO.

Figura 4-10 - Histograma do elemento P2O5 do grupo LITO_VAR_20.
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Figura 4-11 - Histograma do elemento MgO do grupo LITO_VAR_20.

Figura 4-12 - Histograma do elemento CaO do grupo LITO_VAR_20.

4.1.3 LITO_VAR_30
Neste grupo a alta correlação entre CaO e MgO não é verificada, sendo o
coeficiente é igual a -0,15, embora o comportamento inverso possa ser identificado pela
correlação negativa. As demais correlações também não são muito expressivas sendo
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iguais a 0,45 (CaO x P2O5) e 0,3 (MgO x P2O5), como pode ser observado na Figura 4-13
a seguir.

Figura 4-13 - Gráficos de correlação entre os elementos CaO x MgO (a), CaO x P2O5 (b) e MgO
x P2O5 (c) do grupo variográfico LITO_VAR_30.

O desagrupamento dos dados foi realizado com células de dimensões iguais a 20
x 20 x 6 m (Figura 4-14), com as quais foi possível obter menor teor médio para o
elemento CaO, com pouco impacto em relação aos outros dois elementos, como pode
ser visto na Tabela 4-3.

Figura 4-14 - Gráficos do processo de desagrupamento por células móveis de cada elemento do
grupo LITO_VAR_30.
Tabela 4-3 - Matriz de decisão de tamanho de célula para desagrupamento dos dados do grupo
LITO_VAR_30. Em negrito o impacto, em percentual, nas médias dos elementos de acordo com a célula
selecionada (20 x 20 x 6 m).

Dimensões (m)
Inc. Média (%)

Cél. 20x6 (CaO)

Cél. 156x39 (MgO)

Cél. 32x9 (P2O5)

CaO
MgO
P2O5

0,000
0,008
0,000

0,015
0,000
0,044

0,009
0,012
0,000
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Os histogramas originais e desagrupados dos elementos do grupo variográfico
LITO_VAR_30 podem ser observados nas Figura 4-15, Figura 4-16 e Figura 4-17. O
elemento P2O5 teve sua média reduzida de 1,39% para 1,37%, com também redução da
variância de 1,9%² para 1,79%². O teor médio abaixo do teor de corte de 3,5% é
condizente com a composição litológica deste grupo, de jacupiranguitos e xenólitos
(considerados materiais estéreis).
O elemento MgO apresentou um incremento no seu teor médio, partindo de
14,29% para 14,31%, mas redução na variância de 6,45%² para 6,35%². Por fim, o
elemento CaO teve redução do teor médio e variância, saindo respectivamente de
22,04% e 14,22%² para 21,99% e 13,99%².
Percebe-se que o desagrupamento dos dados não resulta em grandes diferenças
em relação aos dados originais para este grupo, independentemente do tamanho de
célula utilizado. Isso ocorre pelo fato de os dados deste grupo possuírem espaçamentos
praticamente uniformes, portanto os pesos são muito semelhantes entre si, salvo poucos
casos.

Figura 4-15 - Histograma do elemento P2O5 do grupo LITO_VAR_30.
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Figura 4-16 - Histograma do elemento MgO do grupo LITO_VAR_30.

Figura 4-17 - Histograma do elemento CaO do grupo LITO_VAR_30.

Em nenhum dos grupos se percebeu significativas alterações estatísticas
oriundas do processo de desagrupamento. As médias sempre se apresentaram com
pequenas reduções ou acréscimos (no caso do MgO). As distribuições também
permaneceram bastante semelhantes entre os dados originais e desagrupados. Além
disso a variabilidade dos dados não é muito expressiva, levando em consideração que o
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coeficiente de variação dos elementos atinge um máximo de 0,42 (P2O5 grupo 10) e 0,45
(MgO grupo 10).
Embora as correlações não sejam muito evidentes foi possível observar um
coeficiente razoável (maior do que 0,6) entre os elementos CaO e MgO nos grupos
variográficos LITO_VAR_10 e 20, os quais têm comportamentos inversos. Apenas no
grupo LITO_VAR_30 essa correlação não é observada. Além disso, o elemento P2O5
não tem correlação forte em nenhum dos três casos, sendo inclusive bastante variável.

4.2 Variografia
A variografia foi realizada tentando conciliar os resultados de estimativa do modelo
de blocos enviado pela empresa. No entanto, como os modelos variográficos utilizados
na estimativa não se encaixam da melhor forma nos dados utilizados neste estudo, novos
modelos variográficos foram propostos, mantendo as direções principais encontradas
pela empresa. As principais diferenças entre os modelos residem nos ajustes dos
alcances e contribuições das estruturas, tendo em vista que a variância dos dados
fornecidos não são as mesmas dos modelos.
Durante a construção dos modelos variográficos, quando necessário, cerca de
10% dos dados com valores mais altos e baixos, de cada elemento em cada grupo, foram
mascarados para melhor ajustar os variogramas. No entanto, para o processo de
simulação todos os dados foram considerados.
Os parâmetros utilizados nos variogramas experimentais foram: lag de 50 m, com
tolerância igual a 25 m, e tolerâncias angulares horizontal e vertical iguais a 22,5° e 12°
respectivamente. Os modelos construídos serão apresentados nas próximas seções de
acordo com seus grupos variográficos.
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4.2.1 LITO_VAR_10
No grupo variográfico LITO_VAR_10 os três elementos foram tratados da seguinte
maneira: P2O5 foi tratado de forma separada tendo em vista as baixas correlações, e os
elementos CaO e MgO foram tratados de forma a manter sua correlação. Em um primeiro
momento foi testada a construção de variogramas cruzados para utilização no método
MLC. Entretanto os resultados obtidos não foram satisfatórios no que se refere à
validação das simulações. Portanto, para esses dois elementos foi aplicada a
metodologia MAF.
As equações dos modelos variográficos dos dados originais estão apresentadas
nas Equações (12), (13) e (14). As Figura 4-18, Figura 4-19 e Figura 4-20 mostram os
modelos ajustados aos pontos amostrais dos elementos P2O5, MgO e CaO
respectivamente.
Neste grupo, a direção de maior continuidade é a D90 (vertical) para os elementos
P2O5 e MgO. Isto é coerente com a formação geológica (intrusão em forma cilíndrica)
que comporta este grupo litológico. Este comportamento não é observado para o
elemento CaO, o qual tem sua maior continuidade na direção de 155° e a menor na D90.

𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝛾𝑃2𝑂5 (ℎ) = 1 + 2.5 𝑆𝑝ℎ (
,
,
) + 1.2 𝑆𝑝ℎ (
,
,
) + 1.02 𝑆𝑝ℎ (
,
,
)
18 45 20
55 75 45
90 270 300

(12)

𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝛾𝑀𝑔𝑂 (ℎ) = 0.5 + 0.8 𝑆𝑝ℎ (
,
,
) + 2.46 𝑆𝑝ℎ (
,
,
)
50 40 55
360 430 450

(13)

𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝛾𝐶𝑎𝑂 (ℎ) = 2.15 + 7.35 𝑆𝑝ℎ (
,
,
) + 4.7 𝑆𝑝ℎ (
,
,
) + 4.9 𝑆𝑝ℎ (
,
,
)
40 40 22
55 50 30
280 160 85

(14)
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Figura 4-18 - Modelo variográfico do elemento P2O5, no grupo LITO_VAR_10, apresentado nas
três direções principais. 155° (a), 65° (b) e D90 (c).

Figura 4-19 - Modelo variográfico do elemento MgO, no grupo LITO_VAR_10, apresentado nas
três direções principais. 155° (a), 65° (b) e D90 (c).

Figura 4-20 - Modelo variográfico do elemento CaO, no grupo LITO_VAR_10, apresentado nas
três direções principais. 155° (a), 65° (b) e D90 (c).

Após a construção destes modelos os dados foram normalizados. No caso do
P2O5 o modelo variográfico foi escalonado para variância igual a 1 (as contribuições das
estruturas foram ajustadas à nova variância mantendo os mesmos alcances do modelo
construído) e se deu seguimento para a simulação por bandas rotativas. Já para os
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elementos CaO e MgO, após a normalização foi aplicada a descorrelação por MAF. A
Figura 4-21 mostra o resultado do método, sendo agora tratadas duas componentes (1
e 2). Estas componentes foram novamente normalizadas, e então foram construídos os
modelos variográficos omnidirecionais (Equações (15) e (16)) que serão aplicados na
simulação. O ajuste dos modelos aos pontos pode ser visto nas Figura 4-22 e Figura
4-23.

Figura 4-21 - Correlograma das componentes 1 e 2 da metodologia MAF, do grupo
LITO_VAR_10, com correlação igual a zero.
𝑁0 𝑁90 𝐷90
𝑁0 𝑁90 𝐷90
𝛾𝑀𝐴𝐹1 (ℎ) = 0.18 + 0.2 𝑆𝑝ℎ (
,
,
) + 0.62 𝑆𝑝ℎ (
,
,
)
320 320 90
350 350 800

(15)

𝑁0 𝑁90 𝐷90
𝑁0 𝑁90 𝐷90
𝛾𝑀𝐴𝐹2 (ℎ) = 0.18 + 0.55 𝑆𝑝ℎ ( ,
,
) + 0.62 𝑆𝑝ℎ (
,
,
)
35 35 35
100 100 155

(16)
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Figura 4-22 - Modelo variográfico da componente MAF 1, no grupo LITO_VAR_10, apresentado
a direção omni (a) e D90 (b).

Figura 4-23 - Modelo variográfico da componente MAF 2, no grupo LITO_VAR_10, apresentado
a direção omni (esquerda) e D90 (direita).

4.2.2 LITO_VAR_20
O grupo LITO_VAR_20, como dito anteriormente, é o grupo com menor
quantidade de dados amostrais, o que prejudicou a definição e construção dos modelos
variográficos. Por esta falta de informações, quando comparado com os outros dois
grupos, algumas decisões foram tomadas de acordo com o grupo 10 (como o tratamento
dos elementos CaO e MgO de forma conjunta) tendo em vista que ambos grupos são
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compostos por rochas classificadas como minério e que possuem características
químicas e físicas semelhantes.
As Equações (17), (18) e (19) descrevem os modelos variográficos, e as Figura
4-24, Figura 4-25 e Figura 4-26 apresentam os modelos ajustados aos pontos amostrais.
Neste grupo, os três elementos têm sua maior continuidade na direção vertical, com
variação entre as direções de média e menor continuidade.
𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝑁155 𝑁65 𝐷90
,
,
) + 1.05 𝑆𝑝ℎ (
,
,
) + 1.03 𝑆𝑝ℎ (
,
,
)
20 10 15
55 45 35
140 240 250

(17)

𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝑁155 𝑁65
𝐷90
𝛾𝑀𝑔𝑂 (ℎ) = 1 + 0.8 𝑆𝑝ℎ (
,
,
) + 1.5 𝑆𝑝ℎ (
,
,
) + 1.4 𝑆𝑝ℎ (
,
,
)
40 45 30
230 230 300
8000 8000 10000

(18)

𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝛾𝐶𝑎𝑂 (ℎ) = 2.7 + 1 𝑆𝑝ℎ (
,
,
) + 2.3 𝑆𝑝ℎ (
,
,
)
130 130 30
277 220 450

(19)

𝛾𝑃2𝑂5 (ℎ) = 0.97 + 0.3 𝑆𝑝ℎ (

Figura 4-24 - Modelo variográfico do elemento P2O5, no grupo LITO_VAR_20, apresentado nas
três direções principais. 155° (a), 65° (b) e D90 (c).
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Figura 4-25 - Modelo variográfico do elemento MgO, no grupo LITO_VAR_20, apresentado nas
três direções principais. 155° (a), 65° (b) e D90 (c).

Figura 4-26 -Modelo variográfico do elemento CaO, no grupo LITO_VAR_20, apresentado nas
três direções principais. 155° (a), 65° (b) e D90 (c).

De forma análoga ao grupo 10, os elementos CaO e MgO foram tratados pela
metodologia MAF. A descorrelação das componentes 1 e 2 pode ser observada na
Figura 4-27. Os modelos variográficos construídos no espaço normal, após a
descorrelação, podem ser vistos nas Equações (20) e (21), bem como nas Figura 4-28
e Figura 4-29.
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Figura 4-27- Correlograma das componentes 1 e 2 da metodologia MAF, do grupo
LITO_VAR_20, com correlação igual a zero.
𝑁0 𝑁90 𝐷90
𝑁0 𝑁90 𝐷90
𝛾𝑀𝐴𝐹1 (ℎ) = 0.3 + 0.19 𝑆𝑝ℎ (
,
,
) + 0.51 𝑆𝑝ℎ (
,
,
)
195 195 30
239 239 500

(20)

𝑁0 𝑁90 𝐷90
𝑁0 𝑁90 𝐷90
𝛾𝑀𝐴𝐹1 (ℎ) = 0.3 + 0.19 𝑆𝑝ℎ (
,
,
) + 0.51 𝑆𝑝ℎ (
,
,
)
195 195 30
239 239 500

(21)

Figura 4-28 - Modelo variográfico da componente MAF 1, no grupo LITO_VAR_20, apresentado
a direção omni (a) e D90 (b).
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Figura 4-29 - Modelo variográfico da componente MAF 2, no grupo LITO_VAR_20, apresentado
a direção omni (a) e D90 (b).

4.2.3 LITO_VAR_30
No grupo variográfico LITO_VAR_30, os três elementos foram tratados
separadamente, por consequência da baixa correlação entre os três elementos.
Portanto, os modelos variográficos construídos no espaço original (Equações (22), (23)
e (24)) foram ajustados à variância igual a 1 após a normalização dos dados e utilizados
no processo de simulação. Os ajustes das curvas aos pontos podem ser visualizados
nas Figura 4-30, Figura 4-31 e Figura 4-32.
Da mesma forma que no grupo 10, os elementos P2O5 e MgO têm a maior
continuidade na direção vertical (D90) e a menor continuidade se dá na direção 65°. Já
o CaO possui maior continuidade na direção 65° e menor na de 155°.
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𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝛾𝑃2𝑂5 (ℎ) = 0.15 + 0.71 𝑆𝑝ℎ (
,
,
) + 1.04 𝑆𝑝ℎ (
,
,
)
55 70 100
400 180 400

(22)

𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝛾𝑀𝑔𝑂 (ℎ) = 1.4 + 1.6 𝑆𝑝ℎ (
,
,
) + 0.96 𝑆𝑝ℎ (
,
,
) + 2.79 𝑆𝑝ℎ (
,
,
)
150 70 15
280 180 45
300 250 380

(23)

𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝑁155 𝑁65 𝐷90
𝛾𝐶𝑎𝑂 (ℎ) = 4.5 + 6 𝑆𝑝ℎ (
,
,
) + 3.4 𝑆𝑝ℎ (
,
,
) + 2.8 𝑆𝑝ℎ (
,
,
)
28 70 15
80 160 30
100 400 200

(24)

Figura 4-30 - Modelo variográfico do elemento P2O5, no grupo LITO_VAR_30, apresentado nas
três direções principais. 155° (a), 65° (b) e D90 (c).

Figura 4-31 - Modelo variográfico do elemento MgO, no grupo LITO_VAR_30, apresentado nas
três direções principais. 155° (a), 65° (b) e D90 (c).
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Figura 4-32 - Modelo variográfico do elemento CaO, no grupo LITO_VAR_30, apresentado nas
três direções principais. 155° (a), 65° (b) e D90 (c).

Nos três grupos geológicos, foi observado que a direção de maior continuidade
predominante é a vertical (D90). O único elemento destoante deste comportamento
espacial é o CaO, que não apresentou regularidade neste quesito.

4.3 Simulação
Como comentado no item 3.4, cada bloco do modelo foi discretizado em 50 nós
para o processo de simulação. Para cada um dos modelos variográficos construídos, foi
verificada a variância vinculada à discretização dos blocos (variância dos pontos dentro
dos blocos) utilizando a rotina gammabar da biblioteca GSLib, com o objetivo de avaliar
se essa divisão será suficiente para reproduzir a média dos blocos. Sabendo o valor de
gammabar é possível calcular a variância inter-blocos (pela relação de Krige, descrita na
equação (25)), a qual deve ser semelhante à variância dos dados simulados no suporte
de blocos.
O processo de simulação por bandas rotativas foi feito no software Isatis. Nele,
foram carregados os dados dos grupos variográficos separadamente. Para os elementos
de um mesmo grupo, foi utilizado o mesmo elipsoide de busca, de forma a garantir que
o número de nós simulados seja o mesmo, sobretudo nos casos onde foi utilizado o
método MAF. Além disso, foi utilizada sempre a mesma semente de aleatoriedade.
O primeiro passo de validação foi a comparação entre os dados simulados no
espaço normal e os respectivos variogramas utilizados. Nas Figura 4-33 e Figura 4-34,
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estão apresentados gráficos gerados para demonstrar a validação dos modelos gerados.
É possível perceber que os modelos variográficos se encontram entre todas as
simulações, validando este primeiro passo. Em vermelho as curvas dos modelos
variográficos, e em preto as 50 simulações, na direção 155°. Os demais gráficos podem
ser observados no APÊNDICE A.

Figura 4-33 - Gráficos comparativos dos dados simulados no espaço normal e os respectivos
modelos variográficos utilizados. A componente MAF 1 (a) do grupo 10, e a componente MAF 2 (b), do
mesmo grupo.

Figura 4-34 - Gráficos comparativos dos dados simulados no espaço normal e os respectivos
modelos variográficos utilizados na direção vertical (D90). Em (a) P2O5 do grupo 30 e em (b) MgO, do
mesmo grupo. Em azul as curvas dos modelos variográficos, e em preto as 50 simulações.

Após a retrotransformação dos dados ao espaço original, o mesmo processo de
validação foi feito. Além disso, para as componentes simuladas pelo método MAF
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também foram avaliados os gráficos de correlação, para averiguar se a mesma foi
reproduzida. As Figura 4-35 e Figura 4-36 mostram a validação dos elementos MgO e
CaO do grupo variográfico 10, os quais foram tratados pelo método MAF. Em ambos
casos o modelo variográfico está contido entre as simulações. Em cores as curvas dos
modelos variográficos, e em preto os variogramas referentes às 50 simulações.

Figura 4-35 - Gráficos comparativos dos dados simulados no espaço original e os respectivos
modelos variográficos construídos para o elemento MgO do grupo 10. Em (a) a direção de maior
continuidade (D90) e em (b) a direção intermediária (65°).

Figura 4-36 - Gráficos comparativos dos dados simulados no espaço original e os respectivos
modelos variográficos construídos para o elemento CaO do grupo 10. Em (a) a direção de maior
continuidade (155°) e em (b) a direção intermediária (65°).

A correlação entre os dados simulados de MgO e CaO, tanto no grupo 10 quanto
no 20, possuem valores semelhantes com os dados originais (correlação original igual a
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-0,64 no grupo 10 e -0,69 no grupo 20). Nas Figura 4-37 e Figura 4-38, podem ser
observados gráficos de dispersão correlacionando os dois elementos em duas
realizações (10ª e 25ª) nos dois grupos. No grupo 10, as correlações obtidas foram iguais
a -0,67 e -0,69 para as duas realizações, e no grupo 20 foram iguais a -0,74 e -0,72.

Figura 4-37 - Gráficos de correlação entre os elementos CaO e MgO do grupo 10. Em (a) a
correlação de -0,67 obtida na realização 10, e em (b) a correlação de -0,69 obtida na realização 25.

Figura 4-38 - Gráficos de correlação entre os elementos CaO e MgO do grupo 20. Em (a) a
correlação de -0,74 obtida na realização 10, e em (b) a correlação de -0,72 obtida na realização 25.

Para a validação por comparação entre os histogramas dos modelos simulados e
dos dados foi necessário efetuar a mudança de suporte (tendo em vista que o número
total de dados é muito grande e necessitaria de grande dispêndio computacional),
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mesmo que isso possa ser feito diretamente no suporte de pontos. Isto é crucial para
poder comparar duas distribuições com suportes diferentes, sendo feito por métodos de
ajuste por variância, como a correção afim (affine correction).
De acordo com Zagayevskiy e Deutsch (2011), a relação entre a variabilidade de
amostras em diferentes níveis de suportes pode ser expressa pela lei de aditividade de
variância ou relação de Krige (Equação (25)).
𝜎 2 (. , 𝐴) = 𝜎 2 (. , 𝐵) + 𝜎 2 (𝐴, 𝐵)

(25)

Esta relação alega que a variância total dos dados (𝜎 2 (. , 𝐴)) é igual à soma da
variância dos pontos amostrais dentro dos blocos (𝜎 2 (. , 𝐵)) com a variância entre os
blocos (𝜎 2 (𝐴, 𝐵)). O cálculo de cada umas dessas variâncias é feito da mesma forma
(média do quadrado das diferenças entre o valor das amostras e a média do banco de
dados). A diferença entre elas reside no suporte de cada uma.
Segundo Isaaks e Srivastava (1989), o efeito do suporte apresenta uma relação
com a continuidade espacial. Quanto mais densa e regular for a amostragem, menor
será o efeito do suporte. Dessa forma, é possível calcular a variância dos pontos
amostrais dentro dos blocos através de modelos de semivariograma para tamanhos de
blocos específicos. Esse processo é conhecido como gammabar (ZAGAYEVSKIY;
DEUTSCH, 2011).
Conhecendo os valores da variância total dos dados e da variância dos pontos
amostrais dentro dos blocos é possível calcular, por meio da Equação (25), a variância
entre blocos.
A mudança de suporte consiste no ajuste da distribuição das amostras
(histogramas) de uma escala para outra. Geralmente, se transforma a distribuição das
amostras pontuais para a escala do suporte dos blocos. Para realizar esse ajuste, é
necessário encontrar o fator de redução “f”, ou fator de ajuste da variância, que consiste
na razão entre a variância entre blocos com a variância total (ZAGAYEVSKIY;
DEUTSCH, 2011) como apresentado na Equação (26).
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𝜎 2 (𝐴, 𝐵)
𝜎 2 (. , 𝐵)
𝑓= 2
𝑜𝑢 𝑓 = 1 − 2
𝜎 (. , 𝐴)
𝜎 (. , 𝐴)

(26)

Para a mudança de suporte dos pontos amostrais para os blocos de 20 x 20 x 10
m foram empregadas as rotinas gammabar e affine disponíveis na biblioteca GSLib. A
Tabela 4-4 apresenta os valores de gammabar e fator “f” calculados para cada elemento
dentro de seus respectivos grupos variográficos. Já os nós simulados (suporte em
pontos) passaram pela reblocagem no próprio software Isatis.
Após a mudança de suporte, foram construídos os histogramas acumulados dos
dados amostrais e simulados. As Figura 4-39, Figura 4-40 e Figura 4-41 demonstram os
resultados obtidos para o elemento P2O5 nos grupos 10, 20 e 30 respectivamente (Em
preto os histogramas das simulações, em vermelho o E-Type e em amarelo os dados
amostrais). É perceptíve que há pouca variação das simulações até próximo do terceiro
quartil nos grupos 10 e 30, sendo mais dispersos no quartil final. Já no grupo 20, a
dispersão é semelhante em toda a distribuição. Em todos os casos, a distribuição dos
dados amostrais tem comportamento semelhante, o que indica que as simulações
reproduziram o comportamento dos mesmos, sendo mais uma evidência de validação
dos modelos simulados. Os gráficos dos demais elementos estão contidos no
APÊNDICE B.
Tabela 4-4 – Valores calculados de gammabar e respectivos fatores de correção “f” utilizados
para a mudança de suporte dos dados originais para blocos de 20 x 20 x 10 m.

Elemento/
Grupo Variográfico

Variância
dos dados

gammabar

Variância
Pontos/Blocos

Fator Correção
"f"

CaO_10
MgO_10
P2O5_10
CaO_20
MgO_20
P2O5_20
CaO_30
MgO_30
P2O5_30

19,14
3,76
5,72
6
4,7
3,37
16,7
6,75
1,9

7,39
0,88
2,95
3,04
1,42
1,67
8,53
2,22
0,4

0,39
0,23
0,52
0,51
0,30
0,50
0,51
0,33
0,21

0,61
0,77
0,48
0,49
0,70
0,50
0,49
0,67
0,79
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Figura 4-39 – Comparação entre os histogramas acumulados dos dados amostrais e simulados,
de P2O5 do grupo variográfico 10, no suporte de blocos de 20 x 20 x 10 m.

Figura 4-40 – Comparação entre os histogramas acumulados dos dados amostrais e simulados,
de P2O5 do grupo variográfico 20, no suporte de blocos de 20 x 20 x 10 m.
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Figura 4-41 - – Comparação entre os histogramas acumulados dos dados amostrais e
simulados, de P2O5 do grupo variográfico 30, no suporte de blocos de 20 x 20 x 10 m.

A validação visual foi feita no software DATAMINE Studio 3, onde foram
comparados os teores dos furos de sondagem (regularizados) com os teores dos
modelos de blocos simulados. Foram criadas diversas seções nos modelos que
possibilita a comparação direta dos furos que interceptam as seções. Cada grupo
variográfico foi avaliado separadamente com seus respectivos modelos simulados,
aplicando legendas para os diferentes elementos. Nas Figura 4-42, Figura 4-43 e Figura
4-44, se pode observar uma das seções avaliadas com os teores de P2O5, MgO e CaO
respectivamente. Salienta-se que a representação dos furos não respeita na totalidade
as seções, de forma que os pontos mais distantes das seções (linhas tracejadas) não
condizem com as cores do modelo. As linhas sólidas identificam furos que estão
afastados até 25 m da seção do modelo e demonstram que as sondagens mais próximas
das seções têm uma boa relação entre os teores simulados.
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Figura 4-42 - Validação visual dos pontos amostrais de P2O5 regularizados em comparação com
um dos modelos simulados apresentado em seção Leste-Oeste. Linhas contínuas são os furos que
pertencem à seção, e as pontilhadas são furos que estão distantes até 25 m da seção.

Figura 4-43 - Validação visual dos pontos amostrais de MgO regularizados em comparação com
um dos modelos simulados apresentado em seção Leste-Oeste.
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Figura 4-44 - Validação visual dos pontos amostrais de CaO regularizados em comparação com
um dos modelos simulados apresentado em seção Leste-Oeste.

Como os modelos foram simulados separadamente, cada grupo variográfico
possui um número igual de blocos. Para juntar os três grupos em apenas um modelo
final, foram separados três modelos de blocos, vazios, cada qual com os blocos
referentes aos grupos variográficos, e que respeitam o modelo geológico. Desta forma,
foi possível recortar os blocos de interesse de cada modelo simulado, juntando os
modelos sem que houvesse conflito de simulações de diferentes grupos variográficos em
um mesmo bloco. Por fim, foram adicionados os blocos de aterro.
Para uma visão geral do resultado da simulação do elemento P2O5, o gráfico na
Figura 4-45 apresenta o Box Plot do modelo final (incluindo os grupos variográficos 10 e
20, que compõem o minério) deste elemento, bem como os dados originais. Os dados
simulados obtiveram a mediana um pouco superior quando comparado com os dados
originais, no entanto, as distribuições são bastante semelhantes.
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Figura 4-45 - Box Plot dos modelos simulados de P2O5 (tons de verde) comparado com os dados
originais do mesmo elemento (vermelho e amarelo) dos grupos variográficos 10 e 20.

Os resultados das validações foram considerados positivos, portanto os modelos
simulados foram considerados apropriados para dar sequência ao estudo, sendo
utilizados para a construção das cavas matemáticas e posterior análise de risco
geológico no software NPVScheduler.

4.4 Cavas Matemáticas
De posse do modelo geológico simulado com os teores de P2O5, MgO e CaO, foi
dado início às análises no software de planejamento de lavra NPVScheduler. Com o
modelo importado e função benefício (seção 3.5) aplicada foi construído um modelo
econômico, com base nos teores de P2O5 E-Type, que foi utilizado como referência para
a obtenção das cavas matemáticas no primeiro estágio da avaliação dos possíveis
cenários de restrições.
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Todas as cavas obtidas neste momento compartilharam das mesmas
configurações geométricas e de produção, sendo o cenário de restrições aplicado a única
diferença entre elas. Os principais aspectos utilizados foram:
•

Produção anual de 5,2 Mt de minério;

•

Período de trabalho de 365 dias por ano;

•

Ângulo de talude de 24° para blocos de aterro;

•

Ângulo de talude de 54° para demais blocos.

O Fator de Receita (FR, em inglês Revenue Factor), que consiste em um
percentual multiplicador do valor econômico do bloco, foi configurado de modo a variar
entre 1% a 140%, possibilitando vislumbrar alterações de VPL e recuperação da lavra
sob eventuais alterações dos parâmetros de valorização econômica dos blocos. No
entanto, à título de comparação de VPL entre cada um dos oito cenários, os resultados
com FR maior do que 100% (que tipicamente representa a cava final com maior VPL)
não serão considerados para as etapas subsequentes.
O comportamento do VPL e REM em função do FR, para cada cenário avaliado,
pode ser visualizado na Figura 4-46. Embora pareça haver uma estabilização do VPL a
partir do FR 100%, o que ocorre de fato é a redução dos mesmos de forma discreta,
portanto há um indício de que o preço de venda do concentrado, sem considerar uma
variação exagerada, não tem grande impacto no VPL. Esse comportamento pode ser
explicado pela geometria do depósito que força a retirada de maiores quantidades de
estéril a medida que se aprofunda a cava, aumentando a REM e consequentemente
penalizando no VPL. A Tabela 4-5 contém os valores exatos dos maiores resultados de
VPL para cada cenário, indicando o FR em que ocorre, bem como as massas de minério,
estéril e aterro contidos.
Observando a Figura 4-46 e a Tabela 4-5, algumas conclusões preliminares foram
feitas. As curvas dos cenários C3 e C4 (linhas contínuas marrom e azul claro) são
idênticas para qualquer FR. As restrições consideradas nesses cenários são as três
pilhas de estéril (cenário C3) mais o complexo de estruturas composto pela planta de
beneficiamento e prédios administrativos (cenário C4). Isto é um indício de que o
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complexo de estruturas não está bloqueando uma quantidade de minério suficiente para
que a cava avance sobre sua área.

Figura 4-46 - Gráfico do comportamento do VPL (linhas contínuas) e REM (linhas tracejadas) em
função do FR para cada um dos oito cenários avaliados.

Tabela 4-5 - Resumo dos resultados de VPL e massa de materiais por cenário.

Cenário
0
1
2
3
4
5
6
7

FR
(%)
100
100
98
100
100
100
100
100

NPV
NPV Base C0 Minério
(MUS$)
(%)
(Mt)
520.14
100.00
181.62
492.90
94.76
126.48
512.96
98.62
147.42
510.32
98.11
142.51
510.32
98.11
142.51
503.23
96.75
159.92
517.93
99.57
174.33
517.93
99.57
174.33

Estéril
(Mt)
227.57
108.76
141.21
132.82
132.82
195.93
211.71
211.71

Aterro
(Mt)
19.47
4.02
4.83
4.37
4.37
18.16
18.58
18.58

Cota Fundo
(m)
-450
-360
-390
-385
-385
-430
-440
-440

REM
1.36
0.89
0.99
0.96
0.96
1.34
1.32
1.32
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As curvas dos cenários C6 e C7 são idênticas até o FR 100%. A partir daí o
cenário C7 apresenta VPL um pouco inferior quando comparado ao cenário 6. De forma
análoga aos cenários C3 e C4, os cenários C6 e C7 compartilham uma mesma restrição
(pilha SW), sendo que o cenário C7 também considera a pilha E como restrição. É
possível concluir que a pilha E também não está bloqueando uma quantidade de minério
significativa.
De modo geral, todos os cenários apresentam valores semelhantes de VPL,
sendo a maior diferença entre o cenário C0 e C1, com o VPL de C1 5,24% menor. O fato
de os cenários C0 e C1 serem os extremos de valores de VPL era esperado, sendo que
o primeiro cenário é a situação de maior e o segundo o de menor liberdade,
respectivamente.
A massa de minério contida em cada cenário também segue a mesma lógica dos
valores de VPL, exceto no caso do cenário C5 que possui a 4º maior massa de minério,
mas o 2° menor valor de VPL, devido à relação estéril minério (REM) de 1,34 (menor
apenas que o cenário C0). A Figura 4-47 apresenta a distribuição das massas de estéril
e produtos para cada cenário avaliado. Os cenários C0, C5, C6 e C7 são os que contêm
maiores quantidades de material estéril e aterro, sendo em média 43% superiores aos
cenários C1, C2, C3 e C4. Já a massa de minério, é apenas 20% maior, ocasionando a
maior REM para esses cenários. Embora os cenários C0, C6 e C7 apresentem os
maiores valores de VPL, a REM (também maior) poderá prejudicar esse valor final após
o sequenciamento de lavra, o qual leva em consideração o momento de extração dos
blocos dentro da vida útil da mina.
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Figura 4-47 - Gráfico apresentando as massas dos diferentes materiais por cenário, bem como a
REM resultante. Ate (aterro), Est (estéril), Fosc (foscálcio), Cim (cimento) e Mag (magnesiano).

A massa total de minério é composta pela soma dos três possíveis produtos
(foscálcio, cimento e magnesiano). A principal diferença de massa de minério entre os
oito cenários está ligada ao foscálcio e ao cimento. Os cenários C2, C3 e C4 possuem
em média de 30% e 20% menos massa de foscálcio e cimento em relação aos cenários
C0, C5, C6 e C7. Já a massa de magnesiano, tem variação máxima de 8% para todos
os cenários em relação ao C0. Os teores médios dos elementos P2O5, MgO e CaO por
cenário estão contidos na Tabela 4-6.
Tabela 4-6 – Teores médios dos três elementos avaliados em cada cenário.

Cenário
C0
C1
C2
C3/C4
C5
C6/C7

Teor Médio (%)
P2O5

MgO

CaO

2,87
3,44
3,33
3,37
2,88
2,91

8,22
9,28
9,10
9,25
8,21
8,25

27,86
32,00
31,43
31,86
27,56
28,15

Os teores médios mais elevados de P2O5 são encontrados nos cenários C1, C2,
C3 e C4. Este valor pode ser justificado pela menor quantidade de material estéril contido
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nesses cenários, tendo em vista que as massas de minério desses quatro cenários estão
contidas também no cenário C0.
Na Figura 4-48, é possível observar os contornos das cavas matemáticas
resultantes para cada um dos cenários. Analisando os contornos foi possível reforçar as
conclusões a respeito da pilha de estéril, planta de beneficiamento e prédios
administrativos. O resultado da abrangência da cava para cada um dos cenários está
representado pela área em amarelo, as poligonais vermelhas são as diferentes restrições
e a poligonal azul os limites de concessão de lavra (DNPM).
Em nenhum dos cenários, o contorno das cavas intercepta essas estruturas, logo
a relocação delas não surtirá nenhum efeito positivo sobre o VPL do projeto. A pilha de
estéril SW também não representa um bloqueio considerável tendo em vista que, nos
cenários em que ela não é considerada restrição (C0, C2 e C5), nenhum dos limites de
cava avança de forma significativa sobre essa estrutura.
As duas estruturas que se apresentam de forma mais restritiva para avanços de
lavra são a pilha NE e o conjunto formado pelo sistema de britagem e pilhas de
homogeneização. Em todos os cenários em que estas estruturas não são consideradas
como restrições (pilha NE – C0, C5, C6 e C7; sistema de britagem e pilhas de
homogeneização – C0, C2, C3, C4, C6 e C7), os limites das cavas avançam sobre elas.
Portanto, a maior porção da massa de aterro contida nos diversos cenários tem origem
na pilha NE. Observa-se ainda, que o avanço das cavas sobre a porção sul (sistema de
britagem e pilhas de homogeneização) pode ser explicado pela grande concentração de
foscálcio nesta área, o qual teor médio de P 2O5 igual a 5,86%, superior às demais
regiões. A Tabela 4-7 apresenta as massas de minério e respectivos teores médios de
cada uma das três estruturas que representam restrição ao avanço.
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Figura 4-48 – Contorno das cavas matemáticas (amarelo) obtidas para cada cenário em relação
às restrições de superfície existentes (vermelho e azul).
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Tendo em vista que parte da massa total de minério de todos os cenários
corresponde à massa contida em C1, e que os blocos de minério em C1 têm condições
de serem lavrados independente das restrições, os valores da Tabela 4-7 correspondem
a diferença de massas entre os cenários C0 e C1. Portanto, a diferença entre esses
cenários corresponde à massa total bloqueada pelas estruturas de superfície.
A massa total de minério bloqueado por essas estruturas é aproximadamente
igual a 55,14 Mt. Desse valor a estrutura que representa o maior bloqueio,
aproximadamente 58,7%, é o sistema de britagem e pilhas de homogeneização. A pilha
NE representa 32,9% e a pilha SW 8,3%.
A massa de minério bloqueada pelo sistema de britagem, além de ser a maior
porção de minério total bloqueado, também possui o maior teor médio de P2O5 e o menor
de MgO, o que indicada a maior concentração do produto foscálcio.
Tabela 4-7 - Massa de minério e teores médios bloqueados pelas estruturas de superfície.

Estrutura
Pilha NE
Pilha SW
Britagem+Homo
TOTAL

Minério

Teor Médio (%)

(Mt)

P2O5

MgO

CaO

18,16
4,60
32,38
55,14

5,59
5,36
5,86

4,18
5,62
3,38

45,94
44,71
46,57

4.5 Análise de Risco Geológico
Conforme descrito na metodologia deste trabalho (seção 3), a análise de risco
geológico foi aplicada aos quatro cenários com maiores valores de VPL (além do cenário
C1 que é utilizado como referência). De acordo, com os dados apresentados na Tabela
4-5, os cenários selecionados para os próximos passos são:
•

C0 – maior VPL entre todos os cenários avaliados;

•

C6 – segundo maior VPL junto com o cenário C7 (idêntico até FR 100%).
No entanto, entre esses dois cenários, C6 apresenta valores de VPL
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maiores com o incremento de FR, e a pilha E (restrição considerada no C7)
não representa restrição de acordo com o apresentado na Figura 4-48;
•

C2 – terceiro maior valor de VPL;

•

C3 – quarto maior VPL, juntamente com o cenário C4 (idêntico). Como a
planta de beneficiamento e prédios administrativos não afetaram os
resultados de C3, este foi selecionado.

•

C1 – menor de todos os valores de VPL, mas é utilizado como referência.

A análise do risco geológico no software NPVScheduler é feita por meio da
ferramenta Geological Risk Assessment, a qual aplica ao modelo econômico todos os
valores simulados de P2O5, gerando um número de cavas matemáticas igual ao número
de simulações empregando o método de cavas híbridas (seção 2.3.4.1). Por fim, são
escolhidos os níveis de segurança desejados e construídas as cavas matemáticas. Para
cada um dos cinco cenários selecionados foram construídas as cavas matemáticas com
probabilidades de ocorrência iguais a 100%, 80%, 50% e 10%. Analisando os resultados
em termos de VPL e contorno das mesmas é possível avaliar a incerteza do modelo
geológico.
A Tabela 4-8 apresenta o resumo dos resultados obtidos, em termos de VPL e
massas, nas cavas híbridas para cada cenário de probabilidade considerado.
Observando os valores calculados, foi possível perceber que a variação do valor de VPL
é muito pequena entre as probabilidades de ocorrência 100% (menor VPL) e 10% (maior
VPL). Entre todos os cenários essa diferença varia de 0,28% a 0,68% (o que representa
de 1,47 a 3,38 milhões de dólares).
Em todos os cenários, a maior parte da variação está situada entre as ocorrências
de 100% e 80%. Entre 80% e 10% de ocorrência a variação é de aproximadamente
0,003% a 0,065%. Estes resultados preliminares indicam que a variabilidade geológica
é pequena nesses setores de interação entre as restrições e as expansões da cava. Ou
seja, a variação dos teores de P2O5 não é suficientemente grande para gerar receitas
que permitam maiores expansões, ou o preço de venda é muito baixo para tornar
pequenas variações de teores em grandes diferenças de receitas.
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Além disso, nos cenários C2 e C3 as cavas de 50% e 10% são idênticas. Os dois
cenários compartilham as pilhas NE e E como restrições. Uma possível explicação para
este resultado pode ser que essas pilhas bloqueiam uma região de maior variabilidade
de teores (embora pequena no contexto geral).
Tabela 4-8 – Resumo dos resultados obtidos em termos de VPL e massas contidos nas cavas
híbridas por cenário selecionado.

Cenário
Avaliado

C0

C6

C2

C3

C1

Ocorrência (%)

VPL (MUS$)

Minério (Mt)

Estéril (Mt)

REM (t/t)

100
80
50
10
100
80
50
10
100
80
50
10
100
80
50
10
100
80
50
10

518,67
520,13
520,12
520,14
516,31
517,92
517,93
517,93
510,60
512,89
512,95
512,95
507,66
510,25
510,32
510,32
490,14
493,19
493,26
493,51

171,02
180,86
181,62
181,62
164,07
173,35
174,33
174,33
138,83
146,72
147,41
147,41
132,61
140,99
142,51
142,51
118,13
125,43
126,48
126,74

215,13
243,95
247,04
247,04
200,78
226,22
230,28
230,28
123,29
143,85
146,04
146,04
110,32
131,42
137,19
137,19
91,90
109,00
112,76
113,08

1,26
1,35
1,36
1,36
1,22
1,31
1,32
1,32
0,89
0,98
0,99
0,99
0,83
0,93
0,96
0,96
0,78
0,87
0,89
0,89

Outro indício de que a variabilidade geológica é pequena pode ser visto na Figura
4-49. Nela, estão apresentados os contornos resultantes das cavas híbridas do cenário
C0. Os contornos são basicamente os mesmos com exceção de alguns setores (A, B, C
e D). Nos setores A, B e C, a diferença entre os contornos só acontece quando
comparados com a ocorrência 100%, com distâncias máximas variando de 45 a 15 m.
As demais ocorrências têm seus contornos sobrepostos. Apenas no setor D, é possível
observar os contornos de 100%, 80% e 50%. É interessante salientar que o setor D está
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situado na porção sul da cava, onde há maior ocorrência de foscálcio e o teor médio de
P2O5 é mais elevado nesta região.

Figura 4-49 – Contornos das cavas com probabilidade de ocorrência de 100%, 80%, 50% e 10%
para o cenário C0.

A diferença entre os contornos das cavas de 50% e 10% é praticamente
imperceptível, dada a pequena diferença entre seus resultados. Essa característica entre
os contornos das cavas híbridas ocorre em todos os demais cenários, exatamente nos
mesmos setores e mesmas proporções. Para as etapas de sequenciamento e
classificação final dos cenários, foram utilizadas as cavas com probabilidade de 80%.
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4.6 Sequenciamento
O sequenciamento para os cinco cenários com probabilidade de 80% de
ocorrência foi proposto da seguinte maneira. Primeiro foram construídos os pushbacks
para cada cenário procurando maximizar o VPL. Foram utilizados de cinco a seis
pushbacks para obter o resultado.
Após a construção dos pushbacks, foram propostos os sequenciamentos finais.
Para todos os cenários, foi estabelecida a produção anual de minério igual a 5,2 Mt, além
de manter a REM o mais estável possível e igual à REM global obtida nas respectivas
cavas matemáticas. A Tabela 4-9 contém os valores da distribuição das massas e REM
para cada um dos cenários selecionados, e a Figura 4-50 mostra o gráfico para
comparação visual.
Estas cavas apresentam o mesmo comportamento observado nas cavas
matemáticas geradas na etapa anterior, apenas com valores absolutos um pouco
menores. Os resultados de VPL após o sequenciamento podem ser observados na
Figura 4-51, onde também se encontram os valores de VPL das cavas matemáticas a
título de comparação.
Tabela 4-9 - Resultados das massas contidas e REM em cada um dos cenários selecionados
com probabilidade de 80% de ocorrência.

Cenários (80%)
C0
C1
C2
C3
C6

Ate (Mt)
19,39
4,00
4,77
4,33
18,53

Est (Mt)
224,56
105,00
139,08
127,09
207,70

Fosc (Mt) Cim (Mt)
80,52
54,69
41,58
42,43
57,01
46,56
55,76
43,81
78,74
51,21

Mag (Mt)
45,65
41,42
43,16
41,42
43,41

Minério (Mt)
180,86
125,43
146,72
140,99
173,35

REM
1,35
0,87
0,98
0,93
1,31

A Tabela 4-10 contém o resumo dos resultados do sequenciamento dos cinco
cenários avaliados. Após o sequenciamento o cenário C0, que possuía o maior VPL na
otimização de cava, quando sequenciado apresentou uma queda de 21,26% do seu
valor, se tornando o cenário com o menor valor entre os cinco avaliados. O cenário C6,
anteriormente o segundo maior VPL, teve uma queda de 18,18% em seu valor absoluto,
se tornando o quarto cenário mais atraente em termos de VPL. Esses resultados são
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devidos à grande massa de aterro que precisa ser removida (75 a 79% maiores que os
cenários C1, C2 e C3). Além disso, nos 10 primeiros anos de operação 12,75 e 10,33 Mt
de aterro devem ser removidos dos cenários C0 e C6 (de um total de 19,39 e 18,53 Mt
respectivamente), muito superiores aos cenários C2 (3,42 Mt), C3 (3,54 Mt) e C1 (1,56
Mt). Já as massas de estéril e minério desse período são muito semelhantes entre todos
os cenários. Assim, o VPL de C0 e C6 nos 10 primeiros anos é bastante penalizado
devido à massa de aterro que precisa ser relocada.

Figura 4-50 - Gráfico com a distribuição das massas e REM dos cenários, com probabilidade de
ocorrência de 80%, selecionados para o sequenciamento e classificação final.

O cenário C2 foi o que apresentou a menor redução do VPL (13,02%), fazendo
com que esta alternativa se torne a mais atrativa nesses termos. Os cenários C3 e C1
assumem as classificações de segundo e terceiro lugares respectivamente. No entanto,
o cenário C3 possui VPL muito semelhante ao C2 e ainda precisaria relocar menos 11,99
Mt de aterro (de origem da pilha SW), o que pode acabar sendo uma alternativa
operacional interessante.
O comportamento dos teores simulados de P2O5, MgO e CaO dentro do cenário
C2, considerando a situação com 80% de chances de ocorrência, podem ser vistos nas
Figura 4-52, Figura 4-53 e Figura 4-54 respectivamente. As médias das simulações são
bastante semelhantes para cada um dos três elementos. Para P2O5, a média E-Type é
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igual a 3,72% com variância de 0,004. Já para MgO e CaO, as médias E-Type e
variâncias são respectivamente iguais a 9,62% e 0,008 (MgO) e 34,65% e 0,01 (CaO).

Figura 4-51 - Resultados de VPL do sequenciamento (vermelho) das cavas com 80% de
probabilidade de ocorrência. Em azul estão os valores de VPL obtidos das cavas matemáticas para
comparação.
Tabela 4-10 - Resumo dos resultados obtidos após o sequenciamento dos cenários avaliados.

Cenário
S0
S6
S2
S3
S1

VPL
(MUS$)
409,53
423,75
446,13
443,44
432,26

VPL base C0
(%)
100,00
103,47
108,94
108,28
105,55

Classificação
Final
5º
4º
1º
2º
3º

Vida Mina
(anos)
35
34
29
29
25

Teor Médio (%)
CaO
MgO
P2O5
27,89
8,20
2,88
28,19
8,23
2,92
31,50
9,09
3,35
32,08
9,21
3,41
32,19
9,26
3,47

De posse desses resultados, fica evidenciado que as estruturas que possuem
maior importância em termos de restrição ao avanço de lavra são a pilha NE e o
complexo sistema de britagem e pilhas de homogeneização. Ao relocar a pilha NE (nos
cenários C0 e C6) a vida útil da mina aumenta aproximadamente 10 anos em relação
aos demais cenários ao custo da redução do VPL.
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Já o sistema de britagem e pilhas de homogeneização são as estruturas que, de
fato, devem ser relocadas, tendo em vista que bloqueiam principalmente massa de
minério. Entretanto, sua relocação não proporcionará um grande incremento na vida útil
da mina (apenas quatro anos a mais do que o cenário C1) e deve ser incorporado ainda
na análise o custo de realocação dessas estruturas que, provavelmente em uma situação
de preço como a considerada, indica que deve-se manter as instalações intactas.

Figura 4-52 - Box Plot dos teores simulados de P2O5 para o cenário C2 na configuração de 80%
de chances de ocorrência.
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Figura 4-53 - Box Plot dos teores simulados de MgO para o cenário C2 na configuração de 80%
de chances de ocorrência.

Figura 4-54 - Box Plot dos teores simulados de CaO para o cenário C2 na configuração de 80%
de chances de ocorrência.
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No caso de relocação de alguma dessas estruturas, os contornos das cavas
híbridas devem ser considerados. Respeitando o contorno da cava híbrida de 50% (que
é praticamente igual ao contorno de probabilidade 10%), o sistema de britagem deve ser
deslocado pelo menos 115 m na direção sul para ficar fora da zona de influência.
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES E TRABALHOS
FUTUROS
A inserção de técnicas de simulação geoestatística no planejamento de lavra se
mostrou uma ferramenta bastante robusta e ificiente para o planejamento de lavra.
Compreender e quantificar a incerteza geológica permitiu melhor entender os impactos
de cada alternativa, o que tornará mais seguras as decisões futuras no que diz respeito
à continuidade do projeto.
Dentre as opções de processos de simulação, o método de bandas rotativas
mostrou-se muito eficiente em termos de resultados e velocidade de processamento. A
validação dos resultados, no entanto, não teria sido obtida de uma forma tão eficiente se
não fosse a utilização do método de geoestatística multivariada MAF. Esse método
permitiu a construção de modelos variográficos separados para as suas componentes,
sem a necessidade de impor estruturas de continuidade de um elemento para outro
(como é o caso do método MLC). Os modelos simulados resultantes reproduziram de
forma bastante satisfatória as propriedades estatísticas do banco de dados original,
inclusive mantendo as correlações entre os elementos MgO e CaO.
Porém, não basta simplesmente construir um modelo de teores simulados, é
preciso utilizar e adaptar ferramentas de planejamento de lavra para interpretar os
resultados simulados com aplicações práticas e bem fundamentadas. O método de
cavas híbridas se mostrou uma ferramenta com grande potencial nos estudos tanto
técnicos como econômicos. Com ele foi possível delimitar as zonas de influência das
cavas, com maiores ou menores possibilidades de ocorrência. Dessa forma, o
comportamento da cava final fica com um caráter mais realista, permitindo que os
engenheiros dimensionem de forma mais eficiente equipamentos e capacidade de
processamento da planta, ou relocação de estruturas de superfície que possam impedir
o avanço da lavra em uma determinada direção.
No estudo de caso apresentado nesse trabalho a variabilidade geológica, obtida
por meio da simulação dos teores de P2O5, não se mostrou muito ampla tendo em vista

133
o baixo valor de coeficiente de variação dos elementos avaliados além da semelhança
entre os contornos e conteúdos mássicos das cavas híbridas. A pequena diferença
verificada entre as cavas com níveis distintos de probabilidade pode, também, ser
atribuída tanto à geometria do corpo de minério, de forma cilíndrica e alongada na
vertical, quanto pela configuração atual da operação. É possível, que a verdadeira
variabilidade não tenha manifestado sua real influência na expansão lateral das cavas
devido à restrição do aprofundamento de lavra dada pela elevada REM nas áreas de
restrição. Como o corpo de minério é bastante alongado, pequenos incrementos na
profundidade geram aumentos da REM, tornando inviável o avanço vertical. Somado a
esse fato, ainda há as restrições de superfície que acabam adicionando massa de aterro
ao estéril e consequentemente aumentando ainda mais a REM.
Embora as zonas de influência das cavas sejam pequenas, elas fornecem
informações importantes para a tomada de decisões no caso de locação ou relocação
de estruturas. Dentre as seis estruturas avaliadas como bloqueios, duas se mostraram
mais importantes frente aos avanços potenciais da cava, sendo a pilha de estéril NE e o
complexo de britagem e pilhas de homogeneização. Pelo critério de seleção utilizado (via
VPL) o cenário C2 se apresentou como o mais atrativo, porém as diferenças de valores
de VPL entre todos os cenários é pequena. Entre os casos de máxima liberdade (C0) e
máxima restrição (C1), os resultados foram bastante próximos, inclusive com o C1 sendo
mais atrativo economicamente do que C0 após o processo de sequenciamento.
Dentre os sete hipotéticos cenários de relocação das estruturas de superfície, a
necessidade de movimentação do complexo de britagem e pilhas de homogeneização
foi verificada em seis deles, portanto esta é uma estrutura que deve ser tratada com mais
atenção. Apesar disso, esse resultado não pode ser considerado como o mais preciso.
Para chegar a uma conclusão mais realista é necessário incluir outras fontes de incerteza
no estudo, e não apenas a incerteza de teores.
A redução do ângulo global de talude (atualmente de 54°) para uma configuração
mais estável, em termos operacionais, terá impacto direto na REM modificando o VPL.
Possivelmente, se for considerada essa hipótese, a classificação final dos cenários seja

134
diferente da encontrada e o ângulo de talude se torne a restrição mais importante e de
maior penalização ao avanço da lavra.
Apesar de não ser o propósito inicial do estudo, não foram considerados os custos
de investimento com eventual relocação das estruturas como o sistema de britagem e
pilhas de homogeneização. A inserção de custos maiores associados aos blocos que
estão na área de influência de estruturas civis ou que demandem desmontagem,
relocação e montagem penalizam ainda mais as áreas de restrição dessa natureza.
Outro fator que deve ser considerado em um futuro trabalho é a avaliação dos
cenários por meio de um critério econômico mais robusto do que o VPL. Mesmo que a
variação do FR não tenha ocasionado grandes diferenças entre os resultados, o que
seria um indício de que o preço de venda do concentrado não afeta de forma significativa
a economia do projeto, considerar as oscilações de mercado no plano econômico do
projeto poderá ocasionar mudanças tanto nas zonas de influência das cavas quanto no
valor final do projeto. O método de Opções Reais é capaz de contemplar a variabilidade
econômica necessária para tal estudo, o que acrescentará maior confiabilidade no
resultado final.
Além disso, a aplicação desta metodologia a outros depósitos, com distintas
características geológicas e restrições operacionais, será uma boa oportunidade para
avaliar e aperfeiçoar cada uma das etapas do processo. Com a prática do método será
possível examinar seus os pontos fortes e fracos e propor procedimentos que promovam
robustez e universalidade à metodologia.
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Figura A-1 - Gráfico comparativos dos dados simulados no espaço normal (preto) e os respectivo
modelo variográficos utilizado (azul) da componente MAF 1 do grupo 10 na direção D90.
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Figura A-2 - Gráfico comparativos dos dados simulados no espaço normal (preto) e os respectivo
modelo variográficos utilizado (azul) da componente MAF 2 do grupo 10 na direção D90.

Figura A-3 - Gráfico comparativo dos dados simulados no espaço original (preto) e respectivo
modelo variográfico construído para o elemento CaO (azul) do grupo 10 na direção de menor
continuidade (D90).
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Figura A-4 - Gráfico comparativo dos dados simulados no espaço original (preto) e respectivo
modelo variográfico construído para o elemento MgO (vermelho) do grupo 10 na direção de menor
continuidade (155°).

Figura A-5 - Gráfico comparativo dos dados simulados (preto) e respectivo modelo variográfico
construído para o elemento P2O5 (azul) no espaço normal (a) e original (b) do grupo 10 na direção de
maior continuidade (D90).
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Figura A-6 - Gráfico comparativo dos dados simulados (preto) e respectivo modelo variográfico
construído para o elemento P2O5 (verde) no espaço normal (a) e original (b) do grupo 10 na direção de
média continuidade (65°).

Figura A-7 - Gráfico comparativo dos dados simulados (preto) e respectivo modelo variográfico
construído para o elemento P2O5 (vermelho) no espaço normal (a) e original (b) do grupo 10 na direção
de menor continuidade (155°).
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Figura A-8 - Gráfico comparativos dos dados simulados no espaço normal (preto) e os respectivo
modelo variográficos utilizado (vermelho) da componente MAF 1 do grupo 20 omnidirecional.

Figura A-9 - Gráfico comparativos dos dados simulados no espaço normal (preto) e os respectivo
modelo variográficos utilizado (azul) da componente MAF 1 do grupo 20 na direção D90.
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Figura A-10 Gráfico comparativos dos dados simulados no espaço normal (preto) e os respectivo
modelo variográficos utilizado (vermelho) da componente MAF 2 do grupo 20 omnidirecional.

Figura A-11 - Gráfico comparativos dos dados simulados no espaço normal (preto) e os
respectivo modelo variográficos utilizado (azul) da componente MAF 2 do grupo 20 na direção D90.
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Figura A-12 - Gráfico comparativo dos dados simulados no espaço original (preto) e respectivo
modelo variográfico construído para o elemento CaO (azul) do grupo 20 na direção de maior
continuidade (155°).

Figura A-13 - Gráfico comparativo dos dados simulados no espaço original (preto) e respectivo
modelo variográfico construído para o elemento CaO (vermelho) do grupo 20 na direção de média
continuidade (155°).
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Figura A-14 - Gráfico comparativo dos dados simulados no espaço original (preto) e respectivo
modelo variográfico construído para o elemento CaO (verde) do grupo 20 na direção de menor
continuidade (65°).

Figura A-15 - Gráfico comparativo dos dados simulados no espaço original (preto) e respectivo
modelo variográfico construído para o elemento MgO (azul) do grupo 20 na direção de maior
continuidade (D90).
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Figura A-16 - Gráfico comparativo dos dados simulados no espaço original (preto) e respectivo
modelo variográfico construído para o elemento MgO (vermelho) do grupo 20 na direção de média/menor
continuidade (155°).

Figura A-17 - Gráfico comparativo dos dados simulados no espaço original (preto) e respectivo
modelo variográfico construído para o elemento MgO (verde) do grupo 20 na direção de média/menor
continuidade (65°).
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Figura A-18 Gráfico comparativo dos dados simulados no espaço original (preto) e respectivo
modelo variográfico construído para o elemento P2O5 (azul) do grupo 20 na direção de maior
continuidade (D90).

Figura A-19 Gráfico comparativo dos dados simulados no espaço original (preto) e respectivo
modelo variográfico construído para o elemento P2O5 (verde) do grupo 20 na direção de média
continuidade (65°).
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Figura A-20 - Gráfico comparativo dos dados simulados no espaço original (preto) e respectivo
modelo variográfico construído para o elemento P2O5 (vermelho) do grupo 20 na direção de menor
continuidade (155°).

Figura A-21 - Gráfico comparativo dos dados simulados (preto) e respectivo modelo variográfico
construído para o elemento CaO (verde) no espaço normal (a) e original (b) do grupo 30 na direção de
maior continuidade (65°).
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Figura A-22 - Gráfico comparativo dos dados simulados (preto) e respectivo modelo variográfico
construído para o elemento CaO (azul) no espaço normal (a) e original (b) do grupo 30 na direção de
média continuidade (D90).

Figura A-23 - Gráfico comparativo dos dados simulados (preto) e respectivo modelo variográfico
construído para o elemento CaO (vermelho) no espaço normal (a) e original (b) do grupo 30 na direção
de menor continuidade (155°).
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Figura A-24 - Gráfico comparativo dos dados simulados (preto) e respectivo modelo variográfico
construído para o elemento MgO (azul) no espaço normal (a) e original (b) do grupo 30 na direção de
maior continuidade (D90).

Figura A-25 - Gráfico comparativo dos dados simulados (preto) e respectivo modelo variográfico
construído para o elemento MgO (vermelho) no espaço normal (a) e original (b) do grupo 30 na direção
de média continuidade (155°).

155

Figura A-26 - Gráfico comparativo dos dados simulados (preto) e respectivo modelo variográfico
construído para o elemento MgO (verde) no espaço normal (a) e original (b) do grupo 30 na direção de
menor continuidade (65°).

Figura A-27 - Gráfico comparativo dos dados simulados (preto) e respectivo modelo variográfico
construído para o elemento P2O5 (vermelho) no espaço normal (a) e original (b) do grupo 30 na direção
de maior/média continuidade (155°).
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Figura A-28 - Gráfico comparativo dos dados simulados (preto) e respectivo modelo variográfico
construído para o elemento P2O5 (azul) no espaço normal (a) e original (b) do grupo 30 na direção de
maior/média continuidade (D90).

Figura A-29 - Gráfico comparativo dos dados simulados (preto) e respectivo modelo variográfico
construído para o elemento P2O5 (verde) no espaço normal (a) e original (b) do grupo 30 na direção de
menor continuidade (65°).
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APÊNDICE

B

–

Histogramas

utilizados

na

validação das simulações.

Figura B-1 - Comparação entre os histogramas acumulados dos dados amostrais e simulados,
de MgO do grupo variográfico 10, no suporte de blocos de 20 x 20 x 10 m.
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Figura B-2 - Comparação entre os histogramas acumulados dos dados amostrais e simulados,
de MgO do grupo variográfico 20, no suporte de blocos de 20 x 20 x 10 m.

Figura B-3 - Comparação entre os histogramas acumulados dos dados amostrais e simulados,
de MgO do grupo variográfico 30, no suporte de blocos de 20 x 20 x 10 m.
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Figura B-4 - Comparação entre os histogramas acumulados dos dados amostrais e simulados,
de CaO do grupo variográfico 10, no suporte de blocos de 20 x 20 x 10 m.

Figura B-5 - Comparação entre os histogramas acumulados dos dados amostrais e simulados,
de CaO do grupo variográfico 20, no suporte de blocos de 20 x 20 x 10 m.
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Figura B-6 - Comparação entre os histogramas acumulados dos dados amostrais e simulados,
de CaO do grupo variográfico 30, no suporte de blocos de 20 x 20 x 10 m.

