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Resumo

Grande parte dos custos da fase de exploração mineral vem das 
sondagens e análises químicas e granulométricas, principalmente em depósitos 
onde são necessárias informações sobre múltiplos atributos, como os depósitos 
de ferro, manganês e bauxita. Neste tipo de depósito mineral, é freqüentemente 
necessário estimar os atributos discriminados em diversas faixas granulométricas. 
Este trabalho avalia o efeito do adensamento amostral de apenas alguns 
atributos, os teores em base global, em minério de ferro, para auxiliar na escolha 
ou priorização entre projetos de mineração em fase preliminar de pesquisa ou 
para auxílio no planejamento de curto prazo. Para isso, foram analisadas diversas 
alternativas metodológicas de estimativa utilizando dados com adensamento 
amostral menos custoso e comparados os modelos estimados nestas alternativas 
com um modelo de referência, obtido de um banco de dados denso e completo. 
Entre todas as alternativas analisadas, o melhor procedimento de estimativa 
utilizando adensamento amostral de atributos em base global consiste na 
utilização das relações entre os atributos para preencher o banco de dados por 
modelos de regressão linear para depois estimar o depósito - uma variação da 
técnica conhecida como krigagem combinada com regressão (regression-kriging). 
Dentro dessa técnica, cokrigagem foi utilizada como método base para a 
obtenção dos modelos analisados, através do uso do Modelo de 
Corregionalização Intrínseca - MCI. Foi possível gerar estimativas com qualidade 
necessária às propostas do estudo, obtendo-se 50% do depósito estimado com 
erros relativos ao Modelo de Referência menores do que 10%, utilizando 14% da 
informação química discriminada em faixas granulométricas. O procedimento de 
estimativa obtido nesta dissertação para a resolução do problema existente 
garante coerência entre as múltiplas variáveis estimadas, mantendo as 
correlações existentes entre elas. Também garante que os balanços de massa
(estequiométricos e granulométricos) que os dados apresentam sejam 
respeitados nas estimativas.
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Abstract

Drilling and sampling are responsible for most of the costs during mineral 
exploration, especially  in multi elements and polymetallic deposits, such as iron, 
manganese and bauxite deposits. On these deposits, often it is necessary to 
estimate multiple attributes at several granulometric fractions, i.e., distinct particle 
sizes. This work investigates the effect of sampling in a dense grid only the head 
grades for the multiple chemical species in iron ore deposits. The remaining 
required data at the various grain sizes are sampled in a sparse grid. The derived 
geological model is checked for precision and accuracy comparing the output 
obtained against a model obtained using a complete isotopic dataset including 
head grades and chemical analysis at each granulometric fraction analyzed in all 
sampled positions. Among the several tested alternatives, the best procedure for 
dealing with the problem at hand involved utilizing the correlation coefficients 
between the grades at distinct fractions to obtain an isotopic database prior 
interpolation - a modified regression-kriging technique. Cokriging was the method 
used, based on the Intrinsic Coregionalization Model. Estimates were obtained 
with the quality  needed for the proposal of the study. Results showed that at least 
50% of the blocks were estimated with errors less than 10% relative to the grades 
obtained at the Reference Model, using only 14% of the granulochemical data 
employed to obtain the Reference Model. The method also preserved on the 
estimated model the correlations between the attributes in their several 
granulometric fractions and the mass balances (granulometric and stoichiometric) 
that the data exhibit.
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Capítulo 1

1.1 Introdução

Um empreendimento mineiro passa por diversas fases de avaliação de 
viabilidade econômica em que se aumenta o conhecimento acerca do depósito 
mineral desde o conhecimento básico e preliminar até o conhecimento detalhado 
dos recursos minerais do depósito. Com freqüência, as mineradoras possuem 
diversos projetos em estágios iniciais de análise econômica e têm de selecionar 
ou priorizar aqueles que podem levar ao melhor resultado econômico para ter 
continuada sua pesquisa mineral e receber os investimentos necessários visando 
a implementação futura em mina.

Para uma adequada tomada de decisão entre projetos em fase inicial de 
pesquisa mineral, é necessário certa precisão na quantificação dos recursos que 
permita discriminar projetos e realizar uma adequada análise econômica. Logo, 
tem-se que avançar na pesquisa mineral para se obter mais informação e 
aumentar o conhecimento sobre o depósito. A informação adicional exigida é 
adquirida por meio de adensamento amostral, isto é, pela realização de novas 
sondagens e análises químicas, granulométricas e tecnológicas em malhas mais 
fechadas. Assim, se aumenta o nível de informação sobre o depósito e se reduz a 
incerteza quanto às estimativas dos teores e quantificação dos recursos.

Além disso, o adensamento amostral não é necessário apenas nas etapas 
de análise de viabilidade de projetos mineiros, sendo também necessário em 
minas já em produção, cujos recursos minerais já estão adequadamente 
determinados. Nesses casos, o adensamento amostral se dá em etapas 
anteriores à lavra, sendo necessário ao planejamento de lavra, tanto de curto 
quanto de médio prazo. O adensamento, nesses casos, é necessário para revisão 
de recursos, para a logística e direção de lavra, para dimensionamento do 
beneficiamento mineral, etc.

Porém, as sondagens e análises químicas e granulométricas realizadas no 
adensamento amostral representam grande parte dos custos pecuniários e 



temporais dos estágios de pesquisa mineral, sendo a maior parte dos custos das 
etapas iniciais de exploração mineral.

No caso de depósitos minerais complexos, de múltiplos atributos (ou 
variáveis), a situação se torna ainda mais onerosa. Nesse tipo de depósito, são 
necessárias análises químicas de diversos atributos, em diversas faixas 
granulométricas, tanto para melhor definição geológica do depósito, quanto por 
questões técnicas (como o dimensionamento do beneficiamento) e econômicas, 
já que os preços dos produtos minerais variam conforme a quantidade de 
diversos elementos químicos (contaminantes).

Esse é o caso dos depósitos de ferro, bauxita e manganês, por exemplo, 
que demandam a análise de contaminantes em diversas faixas granulométricas 
para caracterização adequada do produto.

Portanto, o adensamento amostral é necessário em diversos estágios da 
pesquisa e exploração mineral, desde a avaliação de viabilidade econômica dos 
empreendimentos mineiros a estágios da pesquisa mineral em que a mina já está 
em lavra, que exigem, cada um, certa quantidade de informação adquirida da 
campanha de amostragem para avaliação adequada dos recursos e reservas 
minerais.

Seria de grande auxílio se fosse possível realizar adensamentos amostrais 
com menores custos temporais, pecuniários, de mão de obra, etc., mas que 
resultassem em estimativas com precisão suficiente. E este benefício seria muito 
mais precioso no caso de depósitos de múltiplos atributos e faixas 
granulométricas, já que a quantidade de análises químicas e granulométricas é 
proporcional à quantidade de variáveis de interesse na avaliação dos recursos.

Esta dissertação trata, portanto, desta importante questão relativa a esses 
depósitos complexos de múltiplos atributos: o adensamento amostral e sua 
configuração, analisando o ganho em qualidade das estimativas de teores para 
depósitos multivariados como função da quantidade adicional de informação, a 
fim de avaliar a possibilidade de reduzir custos em certos estágios da pesquisa 
mineral. 

Para atingir esse objetivo de determinação da qualidade das estimativas 
em função do adensamento amostral, em depósitos minerais complexos e de 
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múltiplos atributos, várias alternativas metodológicas (procedimentos de 
estimativa) são analisadas utilizando um banco de dados parcialmente 
heterotópico (Wackernagel, 1995) que corresponde a um adensamento amostral 
de menor investimento, isto é, com menor quantidade de informação. Os modelos 
estimados por estas alternativas são comparados com um modelo estimado 
utilizando um banco de dados denso e completo (isotópico) (Wackernagel, 1994).

Vale ressaltar alguns pontos importantes, além do mais custoso 
adensamento amostral, sobre a avaliação de depósitos que necessitam da 
análise de múltiplos atributos, em diversas faixas granulométricas. A avaliação de 
depósitos consiste na determinação dos recursos e reservas através do modelo 
estimado, isto é, na determinação dos teores e tonelagens de minério e no 
entendimento e análise dos riscos associados a estas estimativas. No caso dos 
depósitos de múltiplos atributos, alguns destes atributos apresentam correlações 
entre si que devem ser levadas em consideração e ser respeitadas nas 
estimativas dos diversos atributos que compõem o modelo estimado. Outra 
dificuldade, quanto à avaliação destes depósitos complexos, são os balanços de 
massa (granulométrios e estequiométricos) que os atributos apresentam, que 
também tem de ser levados em consideração na determinação do modelo 
estimado. Esses aspectos foram levados em consideração nas alternativas 
analisadas.

Além desses aspectos, outra questão das estimativas de múltiplos 
atributos, quando estes são medidos em diversas faixas granulométricas, que tem 
de ser levada em conta quando se realizam as estimativas consiste no processo 
de acumulação. Esse é um processo que se utiliza quando os dados a serem 
utilizados possuem suporte amostral distinto, isto é, são analisados em diferentes 
bases volumétricas. Esse fato é contornado pelo processo de acumulação, em 
que se multiplicam as variáveis a serem estimadas por seus respectivos suportes 
amostrais antes de as utilizarem nas estimativas. Esse trabalho discute essa 
questão.

Este trabalho foi realizado com o banco de dados de múltiplos atributos e 
faixas granulométricas do projeto de avaliação de recursos de minério de ferro da 
Mina Brucutu, da companhia Vale®.

3



1.2 Organização da dissertação

A dissertação está organizada da seguinte forma:

i. Capítulo 1: Introdução, estado da arte, apresentação do problema, da 
meta, dos objetivos específicos e da metodologia de resolução propostos.

ii. Capítulo 2: Revisão teórica sobre os métodos de estimativa utilizados 
nesta dissertação (regressão linear, krigagem, cokrigagem e krigagem 
combinada com regressão), seus modelos de continuidade espacial, o 
processo de acumulação e os métodos de validação das estimativas 
utilizados.

iii. Capítulo 3: Estimativas detalhadas do Modelo de Referência.

iv. Capítulo 4: Apresentação das alternativas metodológicas analisadas, 
seus resultados comparados e a discussão detalhada da alternativa de 
estimativa proposta pela dissertação.

v. Capítulo 5: Recapitulação, conclusões e recomendações de trabalhos 
futuros.

1.3 Estado da arte

O trabalho realizado na dissertação se refere à análise do adensamento 
amostral de menor custo através da possibilidade de adensar apenas alguns 
atributos do conjunto total avaliado. Diversos métodos de estimativa são testados 
em um adensamento amostral de configuração parcialmente heterotópica, cuja 
composição de atributos e espaçamento amostral foram fixadas, buscando-se 
chegar em uma proposta de método de estimativa para esses casos.

A avaliação de depósitos minerais é comumente realizada pelo conjunto de 
técnicas fornecido pela geoestatística (Matheron, 1962), que conta também com 
ferramentas dedicadas às estimativas de múltiplos atributos. A principal das 
ferramentas que envolvem estimativas multivariadas é chamada de cokrigagem 
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(Marechal, 1970), que, dentro da técnica chamada de krigagem combinada com 
regressão, é o método básico utilizado nesta dissertação. 

A cokrigagem é um método de estimativa que estende o conceito de 
estimativa univariada (um atributo) da krigagem (Matheron, 1962) para o caso de 
estimativas multivariadas (diversos atributos). E assim como a krigagem, a 
cokrigagem fornece estimativas não enviesadas e que minimizam a variância do 
erro (Wackernagel, 1995).

Ela necessita, como informação essencial para a realização das 
estimativas, de um modelo de continuidade espacial (chamado de modelo de 
corregionalização) que possua funções de continuidade espacial diretas e 
cruzadas dos atributos envolvidos, isto é, referentes aos atributos individualmente 
e à todas combinações de cada dois atributos. O modelo mais comumente 
utilizado é chamado de Modelo Linear de Corregionalização (MLC) (Wackernagel, 
1995; Goovaerts, 1997; Chilès e Delfiner, 1999), que é uma extensão do Modelo 
Linear de Regionalização (MLR), utilizado na krigagem. Como simplificação deste 
modelo, existe o Modelo de Corregionalização Intrínseca (MCI) (Wackernagel, 
1995; Goovaerts, 1997; Chilès e Delfiner, 1999) no qual as funções de 
continuidade espacial envolvidas são todas proporcionais a um modelo base.

A dificuldade de realizar uma adequada avaliação de depósitos de múltiplos 
atributos é devido ao fato de o modelo de corregionalização necessário à 
cokrigagem (MLC ou MCI) exigir um grande número de funções de continuidade 
espacial, e que aumenta consideravelmente com o número de atributos 
envolvidos. Portanto, depósitos como os de ferro, bauxita e manganês, que 
apresentam diversos atributos divididos em diversas faixas granulométricas (um 
grande número de variáveis), apresentam considerável dificuldade.

Este trabalho analisa a possibilidade de utilização, juntamente com as 
técnicas geoestatísticas de estimativa, de modelos de regressão linear, um 
método que permite estimar atributos em locais em que existem outros atributos 
analisados, levando em conta a correlação existente entre eles. É utilizada na 
dissertação uma forma de krigagem combinada com regressão (regression-
kriging, Odeh et al., 1994, 1995), uma técnica que combina regressão e krigagem.
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Vale salientar que os dados dos múltiplos atributos analisados em diversas 
faixas granulométricas, que são relacionados entre si por condições de soma 
constante (balanço de massa ou balanço granulométrico), são também chamados 
de dados composicionais (Aitchison, 1986). Existe uma abordagem estatística/
geoestatística que trata especificamente desse tipo de dados de uma forma 
particular, mas não muito difundida até o momento na indústria e na academia. 
Essa abordagem, entretanto, não será considerada nesta dissertação.

Sobre estimativas multivariadas em depósitos complexos, Boezio (2010) 
discute os variados métodos de estimativa multivariada, levando em consideração 
os diversos aspectos que nestas tem de ser respeitados, como os balanços 
granulométricos, os balanços estequiométricos, a dificuldade de implementação, a 
coerência dos valores estimados com sua própria distribuição no banco de dados, 
etc.

Quanto à configuração de malha amostral, Chang et al. (1998) realizaram 
um estudo em que é analisada a possibilidade de redução da densidade de 
informação na amostragem de solos, sem resultar em grande impacto na 
informação espacial (modelos de continuidade e mapas estimados). O estudo foi 
realizado com um banco de dados de análises de múltiplos atributos nos solos, 
através da construção de bancos de dados reduzidos, a partir do original, com 
cerca de 40 análises de 15 atributos. Estimativas foram feitas por krigagem e 
cokrigagem nestes bancos reduzidos e sua qualidade foi verificada.

Diferentemente do estudo desta dissertação, Chang et al. (1998) não 
buscam metodologias de estimativa ideais, apenas analisam bancos de dados 
(com os mesmos atributos) com menor quantidade de informação e diferentes 
configurações amostrais, os dois aspectos que influenciam na qualidade das 
estimativas. Concluem que é possível reduzir de 40% a 50% do banco de dados 
sem perda de qualidade considerável de estimativas e de informação espacial 
(variografia) nas ciências dos solos.

Já Yan et al. (2007) realizaram um estudo que analisa diferentes métodos 
de estimativa para avaliar o efeito da informação auxiliar com diferentes 
densidades amostrais do atributo de interesse. O objetivo deles foi verificar a 
possibilidade de redução amostral através da utilização de informação auxiliar 
histórica.
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Aquele trabalho foi realizado, assim como o de Chang et al. (1998), nas 
ciências do solo, utilizando como atributo principal a salinidade e como auxiliar 
também a salinidade, porém medida em períodos anteriores. Eles concluem que é 
possível reduzir a densidade amostral das análises de salinidade no solo, desde 
que se utilizem metodologias de estimativa que levem em consideração 
informação auxiliar, em maior abundância. Yan et al. (2007) utilizam e obtêm os 
melhores resultados do seu trabalho com um método de estimativa da mesma 
família da krigagem combinada com regressão, utilizada nesta dissertação.

Quanto à questão de aprimoramento de estimativas levando em 
consideração informação auxiliar, diversos trabalhos tratam sobre o assunto, 
como Hudson e Wackernagel (1994), Odeh et al. (1995), Knotters et al. (1995) e 
Goovaerts (1999), por exemplo. Todos esses trabalhos comparam os resultados 
de diversos métodos de estimativa que utilizam informação auxiliar (como a 
elevação do terreno) com os resultados de métodos de estimativa que não levam 
em consideração atributos auxiliares, como a krigagem.

É importante frisar que esta dissertação não analisa a configuração 
espacial amostral, isto é, a disposição espacial das locações amostrais, de forma 
a determinar uma configuração ótima de adensamento amostral. Ela analisa uma 
metodologia para realizar estimativas com qualidade necessária em situações de 
adensamento amostral de apenas alguns atributos.

Sobre este ponto de configuração espacial amostral ótima, levando em 
consideração informação auxiliar, vários trabalhos podem ser citados, como, por 
exemplo, Hengl et al. (2003), Heuvelink et al. (2006), Minasny e Mcbratney (2006) 
e Minasny et al. (2007), que propõe uma configuração ótima de atributos de solos 
levando em consideração informação auxiliar exaustiva, provinda de modelos 
digitais de elevação, sensoriamento remoto, mapas geológicos, etc., cada um 
utilizando uma técnica distinta de obtenção. Hengl et al. (2003) procura 
configuração amostral ótima através da análise de componentes principais. 
Heuvelink et al. (2006) analisa configuração amostral ótima de variável de 
interesse buscando minimizar a variância de krigagem universal. Minasny e 
McBratney (2006) procura configuração ótima por meio do processo randômico 
conhecido como Latin Hypercube e Minasny  et al. (2007) por meio de um 
algoritmo chamado de Quadtree Variance.
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Também sobre configuração espacial amostral, Koppe (2009) tratou da 
redução da incerteza em funções de transferência (como o Valor Presente Líquido 
- VPL) aplicadas aos atributos estimados (ou simulados) de depósitos minerais, 
através da análise de configuração espacial em adensamento amostral. Esta 
análise de funções de transferência, avaliada por Koppe (2009), advém do fato de 
que a incerteza sobre a distribuição de um atributo de interesse (que está 
relacionada com o nível de informação disponível, que vem das sondagens) é 
diretamente proporcional à incerteza de funções de transferências aplicadas a 
estes. Ou seja, o benefício da amostragem depende não só da distribuição dos 
atributos, da sua quantidade e da metodologia de estimativa utilizada, mas 
também da função de transferência que está sendo analisada e que usa da 
informação advinda das sondagens.

Diferentemente de Koppe (2009), este estudo não procura uma 
configuração espacial ideal de adensamento amostral, trabalhando, portanto, na 
composição de atributos do adensamento amostral e nos métodos de estimativa 
de forma a reduzir os custos com adensamento amostral, tratando de depósitos 
minerais que necessitam amostrar múltiplos atributos. 

Este trabalho avalia o efeito da informação adicional do adensamento 
amostral diretamente nas estimativas dos atributos, não em funções de 
transferência.

1.4 Problema

O problema que fomentou essa dissertação são os elevados custos de 
caracterização de depósitos minerais que precisam ser modelados com múltiplos 
atributos. Pretendeu-se verificar a possibilidade de diminuir estes custos através 
da análise da influência da quantidade de informação nas estimativas dos teores 
dos atributos nos depósitos.

Portanto, é analisada a composição da informação contida no 
adensamento amostral e suas respectivas estimativas para verificar a 
possibilidade de diminuir os custos em caracterização mineral em certos estágios 
da exploração mineral, como estágios preliminares, em que se pretende realizar 
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uma priorização entre projetos, ou estágios em que os recursos estão definidos, 
mas precisa-se aprimorar o conhecimento detalhado para questões de lavra e 
beneficiamento.

1.5 Meta da dissertação

Tem-se como meta geral da dissertação verificar a possibilidade de realizar 
estimativas com qualidade necessária para determinadas etapas da exploração 
mineral com menor quantidade de informação, isto é, com menores custos.

1.6 Objetivos específicos da dissertação

Para atingir a meta proposta, estabeleceram-se os seguintes objetivos:

i. Analisar as correlações estatísticas existentes entre as variáveis 
químicas, nas diversas faixas granulométricas e em base global, 
verificando a possibilidade de sua inferência através dos atributos em base 
global.

ii. Analisar a qualidade de estimativas com adensamento amostral de 
análises químicas apenas em base global dos atributos, pois estas 
representam médias dos atr ibutos discr iminados em faixas 
granulométricas, possibilitando, possivelmente, estimativas de qualidade 
com menores custos.

iii. Obter suporte técnico a uma possível decisão de adensamento amostral 
menos custoso através da obtenção de uma proposta de estimativa 
adequada.
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1.7 Metodologia

Para atingir a meta, são realizadas estimativas de parâmetros físico-
químicos de minério de ferro com múltiplos contaminantes utilizando diversos 
métodos de estimativa, detalhados no capítulo 4, todos utilizando um mesmo 
banco de dados que consiste em um adensamento amostral de apenas algumas 
variáveis. A qualidade destas alternativas metodológicas é verificada através da 
comparação delas com um modelo de referência, que advém de estimativas 
realizadas utilizando uma malha amostral densa e completa (isotópica) e através 
da análise dos erros das estimativas de cada alternativa obtidos em alguns pontos 
ao longo do depósito em que se possui os teores analisados. A comparação das 
estimativas com um modelo de referência permite quantificar a precisão e 
acuracidade relativas das estimativas como função da quantidade e distribuição 
da informação.

A configuração amostral utilizada para as diversas alternativas 
metodológicas consiste em uma malha amostral de 100x100(400x200) m, 
significando que alguns atributos estão presentes numa malha 100x100 m, 
enquanto outros estão presentes numa malha 400x200 m, caracterizando um 
banco de dados parcialmente heterotópico. Esta configuração amostral 
representa um banco de dados em uma malha 400x200 m em que foi realizado 
um adensamento amostral de alguns atributos em uma malha 100x100 m. O 
banco de dados utilizado no Modelo de Referência, em contrapartida, é isotópico 
e possui uma configuração amostral média de 100x100 m.

As configurações amostrais são resumidas na figura 1.1, que apresenta a 
configuração amostral dos bancos de dados utilizados na obtenção do Modelo de 
Referência e dos modelos alternativos propostos.
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Figura 1.1 - Configurações amostrais utilizadas

Como a meta do trabalho é determinar a possibilidade de redução de 
custos no adensamento amostral em determinadas fases da exploração mineral, 
para depósitos complexos (multivariados), especificamente minério de ferro, neste 
trabalho foi utilizado o banco de dados do projeto de avaliação de recursos de 
minério de ferro da Mina Brucutu (MG), da companhia Vale®.

Este banco de dados possui 34 variáveis, sendo composto por seis 
atributos (ferro, alumina, manganês, fósforo, sílica e perda ao fogo) divididos em 
quatro faixas granulométricas, além das análises dos seis atributos em base 
global e das quatro análises granulométricas, isto é, a massa retida em cada faixa 
granulométrica. 
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Capítulo 2

Este capítulo apresenta uma breve revisão teórica dos conceitos e métodos 
estatísticos e geoestatísticos utilizados nesta dissertação, juntamente com as 
respectivas referências pesquisadas. Também apresenta as referências de alguns 
trabalhos que utilizaram estes métodos e que têm alguma relação com o 
problema tratado nesta dissertação. Toda a notação das equações deste capítulo 
é baseada na notação de Goovaerts (1997).

2.1 Continuidade espacial

A continuidade espacial consiste na correlação existente entre os valores 
(dados) dos atributos de interesse das ciências da terra (como o ferro e o 
manganês, por exemplo) em função da distância espacial entre suas medidas, 
podendo inclusive existir correlação entre os valores de atributos distintos, em 
função da distância de separação.

A geoestatística utiliza essa correlação como o aspecto chave nos 
processos de estimativa dos atributos em locais não amostrados, de forma que a 
continuidade espacial entre os atributos tenha de ser determinada para a 
utilização das técnicas geoestatísticas.

Todos os métodos geoestatísticos são baseados na teoria das variáveis 
regionalizadas (Matheron, 1962, 1965), que trabalha com dados que possuem 
localização espacial (geográfica) definida e que leva em consideração a 
correlação espacial entre os valores dos atributos. A  teoria das variáveis 
regionalizadas considera o conjunto de dados z(uα), onde z(uα) é o dado medido 
do atributo de interesse z na localização espacial uα, como realizações de 
variáveis randômicas Z(uα), que em conjunto formam uma função randômica Z(u), 
caracterizada basicamente pelo seu modelo de continuidade espacial. Nesta 
teoria, as variáveis regionalizadas apresentam dois aspectos contraditórios: um 
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aspecto aleatório, para considerar as irregularidades locais, e um aspecto 
estruturado, refletindo as tendências de larga escala (Armstrong, 1998).

Interpretando os dados segundo este modelo geoestatístico, pode-se então 
estimar valores dos atributos em locais não amostrados, levando em 
consideração a dependência espacial entre os valores e podendo, inclusive, 
acessar a incerteza quanto ao valor estimado.

A teoria das variáveis regionalizadas necessita de uma hipótese 
relacionada ao modelo, chamada de estacionaridade, que consiste em considerar 
o conjunto de variáveis randômicas (função randômica) invariável sob  translação, 
isto é, que quaisquer dois vetores de variáveis randômicas que estejam 
separadas pelo vetor h ({Z(u1),...,Z(un)} e {Z(u1+h),...,Z(un+h)}) tenham a mesma 
distribuição conjunta, quaisquer que sejam os locais un e o vetor h.

Entretanto, esta decisão de estacionaridade (é uma hipótese que é 
assumida, não uma hipótese que é testável) não é admitida, em geral, para todos 
os vetores de variáveis randômicas, o que seria bastante restritivo. Ela é admitida, 
em geral, em formas mais brandas. As duas formas usualmente assumidas da 
hipótese de estacionaridade são chamadas de estacionaridade de segunda 
ordem e estacionaridade intrínseca.

A hipótese de estacionaridade de segunda ordem é assumida apenas para 
as distribuições univariadas, bivariadas e aos dois primeiros momentos (valor 
esperado e covariância). Isto é, que toda variável randômica tenha a mesma 
distribuição univariada e que quaisquer conjuntos de duas variáveis randômicas 
tenham a mesma distribuição bivariada, quaisquer que sejam as localizações uα, 
fazendo com que o valor esperado e a covariância entre duas variáveis 
randômicas também sejam invariantes sob  translação. Assim, uma função 
randômica Z(u) é chamada de estacionária de segunda ordem quando o valor 
esperado de Z(u) existe (finito) e é invariável no domínio em questão e quando a 
covariância entre duas variáveis randômicas Z(uα) e Z(uα+h) existe (finita) e 
depende apenas do vetor h (fazendo com que a variância também exista e seja 
finita).

Já a hipótese intrínseca, que é menos restritiva que a hipótese de 
estacionaridade de segunda ordem, sendo portanto a hipótese que em geral é 

13



assumida na utilização das técnicas geoestatísticas, consiste em assumir como 
estacionários de segunda ordem apenas os incrementos entre duas funções 
randômicas {Z(u)-Z(u+h)} e não a função randômica Z(u). Dessa forma, não é 
necessário que o valor esperado da função randômica Z(u) seja constante nem 
que exista covariância entre duas variáveis randômicas (logo, não exigindo nem 
mesmo a existência de variância finita). Essa hipótese permite uma maior 
liberdade na utilização das técnicas geoestatísticas, e, por exemplo, permitindo 
seu uso em casos em que há uma clara tendência na média dos dados.

A hipótese de estacionaridade de segunda ordem implica na hipótese 
intrínseca, sendo o reverso não verdadeiro.

O aspecto mais importante da teoria geoestatística é o modelo de 
continuidade espacial escolhido para o depósito em estudo, já que ele caracteriza 
o modelo geoestatístico. A determinação da continuidade espacial dos atributos 
geralmente é realizada através da construção da função variograma, que 
corresponde à medida de dissimilitude (variabilidade) entre os dados de um 
atributo (ou de dois atributos distintos) em função da distância (e direção) de 
separação entre eles. Ou seja, é uma função que cresce com o aumento da 
distância de separação h entre dados, até a distância em que os dados não 
apresentam mais correlação espacial entre si (para variáveis com variância finita).

A função variograma é a função básica da geoestatística, isto é, a função 
que geralmente é determinada para a utilização dos métodos geoestatísticos de 
estimativa. Ela apresenta pelo menos três características (parâmetros) essenciais, 
apresentadas na figura 2.1:

i. Alcance (range): determina a distância a partir da qual o atributo não 
possui mais correlação entre si ou com outro atributo.

ii. Platô (sill): o patamar alcançado no range do atributo, que é igual a 
variância da variável randômica Z(uα), para variáveis com variância finita.

iii. Efeito pepita (nugget effect): o comportamento na origem, 
correspondendo à variabilidade de curta distância combinada aos erros 
amostrais e analíticos.
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Figura 2.1 - Variograma genérico

Os variogramas podem se relacionar a apenas um atributo zi, significando 
a medida de descorrelação existente entre os dados deste atributo em função da 
distância de separação entre eles, ou podem estar relacionados a dois atributos 
distintos, zi e zj, significando a medida da descorrelação existente entre os dados 
destes atributos em função da sua separação. 

Sob  a hipótese de estacionaridade (de segunda ordem), o variograma é 
equivalente à função covariância, outra função que pode ser utilizada para a 
medida da continuidade espacial. O variograma e a função covariância dão 
informações inversas (correlação e descorrelação) acerca do comportamento 
espacial, e são relacionadas por:

γ (h) = C(0) − C(h)                                                                                          (2.1)

onde:

γ(h) é a função variograma;

C(0) é a constante que representa o sill do variograma (patamar, variabilidade 
máxima);

C(h) é a função covariância. 
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É por este motivo que é equivalente apresentar as deduções teóricas dos 
métodos geoestatísticos de estimativa em termos da função covariância ou de 
variogramas.

As funções de continuidade espacial referentes a atributos distintos são 
chamadas de funções cruzadas, isto é, variograma-cruzado e covariância-
cruzada. Também são relacionadas por uma equação, o que faz com que as 
deduções dos métodos de estimativa que utilizam as informações cruzadas 
também sejam equivalentes quando apresentadas com funções variograma ou 
funções covariância.

Entretanto, as funções covariância-cruzada e variograma-cruzado não são 
exatamente equivalentes, sendo que o variograma-cruzado não incorpora toda a 
informação da função covariância-cruzada. Isto é, a função covariância-cruzada 
apresenta uma informação a mais, não captada pelo variograma-cruzado, que é 
chamado de lag effect (Journel e Huijbregts, 1978). Este efeito corresponde à 
assimetria das funções covariância-cruzada, fazendo com que medir a 
covariância-cruzada numa mesma direção, mas em sentidos opostos, pode 
resultar em diferentes gráficos (o que não acontece com o variograma-cruzado, 
que é simétrico). Isso pode significar que um atributo está retardado em relação a 
outro, resultando em funções covariância com máximo não em h=0.

Porém, este efeito é geralmente ignorado (Goovaerts, 1997), pois a função 
usual da geoestatística multivariada é o variograma e, caso não haja evidência 
física para o lag effect, ele é resultante da flutuação dos dados. Além disso, há 
dificuldade na modelagem de funções com lag effect. Ignorando este efeito, 
então, se considera a função covariância-cruzada Cij(h) como uma média das 
funções covariância-cruzada assimétricas:

Cij
*(h) = 1

2
[Cij (h) + Cij (−h)]                                                                             (2.2)

onde: 

C*ij(h) é a função covariância-cruzada média, que ignora o lag effect;

Cij(h) e Cij(-h) são as funções covariância-cruzada, calculadas em sentidos 
opostos. 
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Dessa forma, o variograma-cruzado e a função covariância-cruzada são 
equivalentes, tal como suas versões diretas (univariadas):

γ ij (h) = Cij (0) − Cij
*(h)                                                                                      (2.3)

onde:

γij(h) consiste no variograma-cruzado entre dois atributos i e j;

Cij(0) consiste na covariância entre os dois atributos.

A figura 2.2 apresenta de forma genérica uma função covariância, tanto 
direta quanto cruzada.

Figura 2.2 - Função covariância genérica

É bom lembrar, entretanto, que a teoria geoestatística permite a existência 
de variogramas em que a função não atinge um patamar, isto é, que cresce 
indefinidamente com a distância e que, portanto, implica na não existência da 
função covariância. É o caso da hipótese de estacionaridade intrínseca, que 
permite a utilização de variáveis com variância não finita.
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Para a determinação do variograma (ou função covariância) que 
caracteriza o depósito em estudo, se calcula o chamado variograma experimental, 
que é um conjunto de pontos experimentais determinados pelos dados existentes 
e através dos quais se modela a função, a fim de ser possível sua utilização nos 
algoritmos de estimativa. As funções necessárias às estimativas tem de ser 
funções contínuas, de forma a poder se obter o valor de similitude para qualquer 
distância h necessária.

Os pontos calculados no variograma experimental são determinados por:

γ ii (h) =
1

2N(h)
[zi (uα ) − zi (uα + h)]

2

α=1

N (h)

∑                                                           (2.4)

e

γ ij (h) =
1

2N(h)
[zi (uα ) − zi (uα + h)][z j (uα ) − z j (uα + h)]

α=1

N (h)

∑                             (2.5)

onde: 

γii(h) corresponde ao variograma experimental direto (relacionado a apenas um 
atributo);

γij(h) corresponde ao variograma experimental cruzado (relacionado a dois 
atributos);

N(h) é o número de pares de dados encontrados cuja separação é o vetor h (com 
tolerâncias práticas);

zi(uα) é um atributo medido na posição uα;

zj(uα) é um outro atributo medido na mesma posição uα.

Todo processo de estimativa, na teoria geoestatística, consiste numa 
combinação linear de variáveis randômicas, e, considerando cada dado uma 
realização de uma variável randômica pertencente ao local, a estimativa é na 
realidade uma média ponderada dos dados, cujos pesos são determinados em 
função do modelo de continuidade espacial escolhido para o depósito. Esta 
combinação linear de variáveis randômicas tem de ter variância positiva (ou nula, 
nos locais que há dados, já que a krigagem é um interpolador exato), para 
qualquer escolha de dados e pesos, para ser considerada uma estimativa válida.
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Para garantir a variância positiva, a função de continuidade espacial 
escolhida (modelada) para o depósito tem de ter a propriedade conhecida como 
definição positiva (no caso da função covariância), isto é, serem funções tal que 
garantam que as matrizes dos algoritmos de estimativa (krigagem) sejam 
definidas positivamente, tendo solução única e não-negativa.

O que se faz na geoestatística quanto a este ponto é utilizar para modelar a 
continuidade espacial do depósito apenas funções conhecidas por serem 
permissivas, isto é, que garantam a variância da estimativa nula ou positiva.

As funções variograma permissíveis utilizadas na dissertação são:

i. Efeito-pepita:

γ (h) =
0  se h = 0
1  caso contrário
⎧
⎨
⎩

                                                                               (2.6)

ii. Modelo exponencial com range a:

γ (h) = 1− e
(− 3h

a
)
                                                                                               (2.7)

O efeito-pepita, que conforme já relatado corresponde à medida de erro de 
análise e/ou variação espacial menor que o mais curto intervalo amostral, 
apresenta limite igual a 1, quando o lag (h) tende a zero. Porém, por definição da 
função variograma como média de diferenças quadráticas, quando o lag é 
exatamente igual a zero, a função vale zero. Para qualquer valor acima de zero, a 
função dá o salto característico correspondente à descontinuidade na origem.

Estes modelos são permissíveis em três dimensões e estão expressos aqui 
na sua forma isotrópica (em função da distância escalar apenas). O range a do 
modelo exponencial corresponde ao range prático, isto é, a distância em que a 
função atinge 95% do sill.

2.1.1 Modelo Linear de Regionalização

Na maior parte da prática da mineração, utilizar apenas uma função única 
como modelo do depósito não é suficiente para modelar adequadamente o 
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variograma experimental. Dessa forma, mais de uma função tem de ser 
combinada para se adequar ao variograma experimental do depósito. Entretanto, 
a combinação de funções tem que resultar num modelo permissível de 
continuidade espacial, e para isso se utiliza o modelo linear de regionalização.

O Modelo Linear de Regionalização (MLR) consiste na construção de uma 
função randômica Z(u) como uma combinação linear de funções randômicas Yi

(u), independentes entre si, com média zero e continuidade espacial dada pela 
função covariância ci(h).

Z(u) = aiYi (u) + m
i=0

L

∑                                                                                       (2.8)

com

E(Yi (u)) = 0                                                                                                     (2.9)

E(Z(u)) = m                                                                                                    (2.10)

Cov[Yi (u),Yj (u + h)] =
ci (h)  se i = j
0  caso contrário

⎧
⎨
⎩

                                                     (2.11)

Dessa forma, devido a independência das funções randômicas Yi(u), a 
função covariância de Z(u) consiste em uma combinação linear de L+1 funções 
covariâncias ci(h):

C(h) = bici (h)
i=0

L

∑                                                                                              (2.12)

Assim, as condições suficientes para C(h) ser um modelo de continuidade 
permissível são a utilização de modelos permissíveis para cada ci(h) e que os 
coeficientes bi sejam positivos.

O desenvolvimento do modelo de continuidade de Z(u) em função de 
variogramas também pode ser realizado, resultando da mesma forma em um 
variograma como combinação linear de outros variogramas gi(h):

γ (h) = bigi (h)
i=0

L

∑                                                                                               (2.13)
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inclusive sendo os coeficientes bi de C(h) os mesmos de γ(h), sob  a hipótese de 
estacionaridade de segunda ordem.

Utilizando o MLR, a possibilidade de modelagem da função de 
continuidade espacial do depósito cresce consideravelmente, já que cada função 
de continuidade escolhida para ser utilizada no MLR pode apresentar uma 
anisotropia própria (alcances e patamares distintos).

2.1.2 Modelo Linear de Corregionalização

O Modelo Linear de Corregionalização (MLC) é a extensão do MLR para o 
caso de estimativas multivariadas (cokrigagem), isto é, em que mais de um 
atributo é estimado conjuntamente ou quando mais de um atributo é envolvido no 
processo de estimativa de algum atributo de interesse. No processo de estimativa 
multivariada, são necessários modelos de continuidade espacial de todos os 
atributos envolvidos na estimativa, e também os modelos de continuidade 
espacial cruzados entre cada dois os atributos.

Portanto, um modelo de continuidade espacial multivariado consiste em um 
conjunto de modelos de continuidade espacial, formando a matriz de funções 
covariância ou a matriz de variogramas:

 

C(h) =
C11(h) … C1n (h)
  

Cn1(h)  Cnn (h)

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
                                                                     (2.14)  

 

Γ(h) =
γ11(h) … γ1n (h)
  

γ n1(h)  γ nn (h)

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
                                                                      (2.15)

onde o duplo-índice com símbolos iguais denota o modelo de continuidade 
espacial direto de um atributo e o duplo-índice com símbolos distintos 
corresponde ao modelo de continuidade espacial cruzado entre dois atributos.
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Devido ao fato de os modelos de continuidade espacial cruzados serem 
iguais quando se invertem os atributos (desconsiderando-se o lag effect), isto é, 
Cij(h)=Cji(h), são necessários Nv(Nv+1)/2 modelos de continuidade espacial no 
processo de estimativa multivariada, onde Nv é o número de variáveis.

A grande dificuldade do processo de estimativa multivariada é o fato de os 
modelos de continuidade espacial diretos e cruzados dos atributos não poderem 
ser modelados independentemente para as estimativas serem permissíveis, isto 
é, resultarem em variáveis randômicas com variância não-negativa. Dessa forma, 
surge o MLC, um modelo que facilita a construção de funções de continuidade 
espacial permissíveis para o caso multivariado, tal como no processo univariado 
existem as funções básicas e o MLR.

Assim como o MLR, o Modelo Linear de Corregionalização consiste na 
construção de funções randômicas Zi(u), independentes entre si e formadas por 
uma combinação linear de funções randômicas Yik(u), também independentes 
entre si. O resultado dessa construção, tal como o MLR, consiste em uma soma 
de funções de continuidade espacial permissíveis, porém, ao invés de 
coeficientes escalares os multiplicando, têm-se matrizes de coeficientes.

 

C(h) =
bl11 … bl1n
  
bln1  blnn

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
cl (h)

i=0

L

∑                                                                    (2.16)

 

Γ(h) =
bl11 … bl1n
  
bln1  blnn

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
γ l (h)

i=0

L

∑                                                                   (2.17)

As condições para que os modelos de continuidade espacial multivariados 
do MLC sejam permissíveis são a utilização de modelos básicos (γl(h) ou cl(h)) 
permissíveis e que as L+1 matrizes de coeficientes (chamadas de matrizes de 
corregionalização) sejam todas semi-definidas positivamente (isto é, terem seus 
determinantes e os determinantes reduzidos não-negativos), em analogia ao 
MLR.
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O MLC  é bastante conveniente, já que as condições de permissividade são 
facilmente verificáveis. Ao mesmo tempo, é um modelo restritivo, já que exige que 
todas as funções de continuidade espacial, de todos atributos, inclusive as 
cruzadas, tenham de ser modeladas com as mesmas estruturas. Portanto, para 
evitar que todos os modelos sejam similares em relação à forma, ao range e às 
anisotropias, tem de ser trabalhado nos coeficientes das matrizes de 
corregionalização, o que se torna bastante difícil devido às condições impostas a 
estes, principalmente nos casos em que se utilizam muitas variáveis. No caso de 
apenas uma estrutura, além do efeito pepita, todos os variogramas terão o 
mesmo range e as mesmas direções de anisotropia.

Concluindo, o MLC não produz os modelos diretos e cruzados ideais para 
cada atributo, que seriam modelados caso fosse permissível a modelagem 
individual. E sua utilização fica bastante restrita quando se utilizam diversos 
atributos ao mesmo tempo (Nv>3), devido ao grande número de variogramas 
necessários a serem modelados conjuntamente (Nv(Nv+1)/2).

2.1.3 Modelo de Corregionalização Intrínseca

O Modelo de Corregionalização Intrínseca (MCI) é um caso particular do 
MLC, no qual todos os coeficientes bij de cada matriz de corregionalização são 
proporcionais entre si, isto é:

bij
l = ϕijb

l   ∀ i, j,l                                                                                             (2.18)

Dessa forma, todo variograma direto e cruzado do modelo multivariado é 
um simples rescalonamento de um modelo básico (MLR) qualquer γ0(h).

γ ij (h) = ϕijγ 0 (h)  ∀ i, j                                                                                     (2.19)

A diferença para o MLC é o fato de que no MLC cada variograma, que 
também é construído a partir das mesmas estruturas, pode ter qualquer relação 
entre seus coeficientes da matriz de corregionalização (respeitando as condições 
de definição semi-positiva), podendo resultar em variogramas com formas 
distintas:
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γ ij (h) = bij
l gl (h)

l=0

L

∑                                                                                            (2.20)

Porém, no MCI, todos os variogramas apresentam a mesma forma, isto é, 
a mesma relação entre as estruturas, as mesmas proporções:

γ ij (h) = ϕij blγ l (h)
l=0

L

∑   com bl
l=0

L

∑ = 1                                                               (2.21)

Isto torna o MCI mais restritivo que o MLC, utilizando o mesmo variograma 
para todos os atributos, apenas rescalonado por um fator φij, de forma que todos 
os variogramas tenham os mesmos ranges e as mesmas anisotropias (num 
modelo multivariado com apenas uma estrutura o MCI é equivalente ao MLC). O 
fator φij, sob a hipótese de estacionaridade de segunda ordem, é igual à variância 
Cij(0) para i=j ou a covariância-cruzada Cij(0) para i≠j.

Portanto, o MCI é bastante mais fácil de se modelar, já que exige apenas  a 
modelagem de um MLR γ0(h) e a verificação de permissibilidade de uma única 
matriz, a matriz dos coeficientes φij, isto é, a matriz variância-covariância C(0).

O que se pode fazer na decisão de se utilizar o MCI como modelo de 
continuidade espacial multivariado é verificar se a razão entre todos os 
variogramas entre si é mais ou menos constante para todo h, caracterizando uma 
proporcionalidade entre os modelos individuais. Entretanto, muitas vezes o MCI é 
utilizado não por ele se adequar mais corretamente à realidade, mas por 
conveniência de sua utilização, já que é mais simples e rápido e pode trazer 
algumas vantagens em relação a balanços que têm de ser respeitados nas 
estimativas.

Dessa forma, tem que se tomar cuidado quando da sua utilização, para não 
utilizar o MCI quando ele não é adequado à realidade, pois os resultados podem 
não ser adequados. O MLC  já é um modelo multivariado que não modela de 
forma ideal as variáveis individualmente, para que globalmente ele caracterize o 
fenômeno, e utilizar o MCI, sua simplificação, quando ele não é adequado piorará 
os resultados.
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2.2 Métodos de estimativa

Nesta dissertação, foram utilizados quatro métodos de estimativa de 
atributos em locais do modelo geológico em que se desconhecem os valores 
destes, utilizando os valores conhecidos no seu entorno.

2.2.1 Regressão Linear

Regressão linear é uma técnica de predição de um atributo através da 
medida de outro atributo, baseada na construção de um modelo linear que 
explora a relação entre estes atributos. Existem duas formas de interpretação na 
análise de regressão (Montgomery e Runger, 2003), uma que considera a variável 
independente uma variável “matemática”, isto é, sem erro e controlável e outra 
que considera a variável independente uma variável randômica, com distribuição 
conjunta com a variável dependente. As duas interpretações consideram a 
variável dependente como uma variável randômica, por isso este modelo é 
considerado probabilístico.

A interpretação em que a variável independente (x) é uma variável 
matemática assume que o valor esperado da variável de interesse (dependente) 
(Y) apresenta relação linear com a variável independente, de forma que o valor 
real da variável dependente não precise cair exatamente numa linha reta:

E(Y | x) = µY |x = β0 + β1x                                                                                (2.22)

ou

Y = β0 + β1x + ε                                                                                               (2.23)

onde: 

μ é o valor esperado da variável randômica Y; 

βi são chamados de coeficientes de regressão; 

ε é a variável randômica que representa o erro e possui média zero e variância 
σ2.
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A figura 2.3 apresenta um modelo genérico de regressão linear.

Figura 2.3 - Modelo de regressão linear genérico

A variabilidade da variável de interesse (Y) é dada pela variância do termo 
que representa o erro, sendo constante para todo x. Esta variância do erro e o os 
coeficientes de regressão normalmente não são conhecidos nos problemas reais 
e tem de ser estimados a partir do conjunto de dados.

O critério que se utiliza na estimativa dos coeficientes de regressão é a 
minimização da soma dos quadrados das distâncias dos pontos observados à 
reta ótima, chamado de método dos mínimos quadrados (Gauss, 1795 (1809); 
Legendre, 1805). Sua solução é:

 β

0 = y − β1x                                                                                                     (2.24)
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β1 =
xiyi

i=1

n

∑ −
( yi
i=1

n

∑ )( xi
i=1

n

∑ )

n

xi
2

i=1

n

∑ −
( xi
i=1

n

∑ )2

n

                                                                            (2.25)

onde o circunflexo superescrito (^) denota um estimador e a barra superescrita 
denota a média dos valores;

x corresponde aos valores da variável independente;

y corresponde aos valores da variável dependente;

n corresponde ao número de dados.

Estes estimadores são não-enviesados, isto é, seu valor esperado 
corresponde aos coeficientes de regressão. A variância do erro, chamada de 
variância de regressão, também é estimada pelos resíduos dos dados em relação 
à reta ótima, sendo um estimador não-enviesado dado por:

 
σ
2
=

(yi − y i )
2

i=1

n

∑
n − 2

                                                                                            (2.26)

A modelagem por regressão linear requer alguns pressupostos que têm  de 
ser levados em consideração na escolha desta técnica. Os pressupostos são a 
independência dos erros, que são representados por variáveis randômicas com 
média zero e variância constante e, no caso de testes de hipóteses e 
determinação de intervalos de confiança, que os erros sejam normalmente 
distribuídos.

No caso de se interpretar as duas variáveis do modelo como variáveis 
randômicas, não controláveis, normalmente se assume que as observações 
(Xi,Yi) são variáveis randômicas conjuntamente distribuídas e obtidas de uma 
distribuição f(x,y).

Sendo assim, o desenvolvimento incorpora o conceito de coeficiente de 
correlação ρ entre as duas variáveis randômicas (X e Y), com os coeficientes de 
regressão utilizando este conceito.
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ρ =
σ XY

σ XσY

                                                                                                        (2.27)

β0 = µ Y −µ Xρ
σY

σX

                                                                                            (2.28)

β1 = ρ
σY

σX

                                                                                                         (2.29)

σY |x
2 = σY

2 (1− ρ2 )                                                                                              (2.30)

onde:

ρ é o coeficiente de correlação entre as variáveis X e Y;

σXY é a covariância entre as variáveis X e Y;

σX e σY são os desvios-padrão das variáveis X e Y, respectivamente.

Estes parâmetros ρ, σx, σy e σxy, apresentados acima, correspondem aos 
parâmetros populacionais das variáveis X e Y, que em geral tem de ser estimados 
a partir dos dados, utilizando os estimadores estatísticos apropriados, como o S2 
para a variância, R para o coeficiente de correlação, etc. Entretanto, a estimativa 
dos coeficientes de regressão nesta interpretação, que podem ser obtidos pelo 
método de máxima verossimilhança (Fisher, 1922), resultam em estimadores 
idênticos aos estimadores da interpretação em que a variável independente é 
considerada matemática, obtidos por mínimos quadrados, sendo, portanto, 
interpretações equivalentes (na realidade, essa equivalência se dá apenas 
quando se assume que a distribuição de Y condicionada a X - distribuição da 
variável randômica Y para um dado valor x da variável randômica X - é normal, 
independente da distribuição conjunta entre X e Y).

Quanto à predição (estimativa) de atributos através da medida de outro 
atributo, por modelo de regressão linear, é necessário que se possua o valor 
medido (analisado) da variável independente no local em que se pretende estimar 
a variável dependente para se poder obter o valor estimado através da reta de 
regressão linear. Esse valor estimado possui uma incerteza, chamada de  
variância de predição (variância do erro de predição), que consiste no produto da 
variância de regressão por um fator chamado de fator de predição. Esse fator 
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consiste em um valor numérico maior ou igual a um, de forma que a variância do 
erro de predição nunca é menor do que a variância de regressão. Isto indica que 
a incerteza quanto a um valor estimado por modelo de regressão linear leva em 
consideração tanto o erro devido ao modelo de regressão quanto o erro devido à 
predição novos de valores. 

A variância de predição é dada por:

Var(Y0 − Ŷ0 ) = σ2 1+ 1
n
+
(x0 − x )

2

(xi − x )
2

i=1

n

∑

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

                                                          (2.31)

onde:

Y0-Ŷ0 corresponde ao erro de predição na estimativa da variável Y  no local 

amostrado apenas para a variável X;

σ2 corresponde à variância de regressão, já apresentada. Caso não se possua 

seu valor, ela tem de ser estimada pelos dados.

Quanto às estimativas de variáveis espaciais, isto é, predição de atributos 

em locais não amostrados de determinada região, a regressão linear por si só não 
é comumente utilizada, pois ela considera os dados do atributo de interesse 

independentes entre si, utilizando apenas os valores de um atributo secundário na 
estimativa, tornando o mapa de estimativas praticamente um reescalonamento do 

mapa do atributo secundário.

A modelagem por regressão linear é utilizada geralmente como parte de 

outras técnicas (como a geoestatística), nas predições de variáveis espaciais, 
formando técnicas híbridas. Como exemplo tem-se a krigagem combinada com 

regressão (regression-kriging, Odeh et al., 1994, 1995) e krigagem com tendência 
externa (kriging with external drift - KED, Goovaerts, 1997). Além disso, a 

regressão linear (ou sua extensão para mais de um atributo secundário - 
regressão multi-linear) é utilizada também como medida de comparação de 

aumento de qualidade de outras técnicas de estimativas de variáveis espaciais 
(Odeh et al., 1995; Goovaerts, 1998; Bishop e McBratney, 2001). Estes trabalhos 

citados, como exemplos, fazem comparações entre diversos métodos de 
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estimativa em dados espaciais, utilizando também técnicas que fazem uso de 
atributos secundários.  Regressão-linear faz parte dos métodos comparados.

2.2.2 Krigagem Ordinária

Krigagem ordinária é uma das técnicas de krigagem, que são métodos de 
estimativa de variáveis espaciais (variáveis com posição geográfica definida) 
baseadas na teoria das variáveis regionalizadas. A krigagem ordinária é um 
método que resulta no melhor estimador não-enviesado (BLUE - Best Linear 
Unbiased Estimator) de atributos pontuais ou de média de atributos em 
determinado volume (krigagem em blocos), no sentido de resultar numa 
estimativa com a mínima variância do erro da estimativa. Como característica 
fundamental da krigagem ordinária, que a difere dos outros tipos de krigagem, se 
tem a limitação da estacionaridade da média a uma vizinhança local, fazendo com 
que esse método considere flutuações da média ao longo da área do depósito em 
estudo, e não necessitando o conhecimento prévio dessa média, o que é uma 
vantagem. Outro aspecto interessante da krigagem ordinária é o fato de, na 
prática, se utilizar, como modelo de continuidade espacial necessário ao método, 
uma função de continuidade obtida diretamente dos dados (não dos resíduos), 
levando em conta todos os dados considerados de um mesmo domínio, mesmo 
com a média sendo considerada estacionária apenas numa vizinhança local 
(Journel e Huijbregts, 1978).

O estimador da krigagem ordinária é dado por:

ZOK
* (u) = λα (u)Z(uα )

α=1

n(u )

∑                                                                                   (2.32)

onde λα(u) é o peso associado ao dado z(uα), interpretado como uma realização 
de uma variável randômica Z(uα). 

O número de dados utilizados no processo de estimativa pode variar em 
cada local a ser estimado, por isso se indexa o número de dados n(u) do 
somatório.
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A interpretação do valor desconhecido z(u) e dos dados z(uα) como 
realizações de variáveis randômicas Z(u) e Z(uα) é o que permite definir o erro da 
estimativa como uma variável randômica e, portanto, minimizar sua variância.

A krigagem ordinária apresenta como restrição aos pesos do estimador que 
sua soma seja unitária, garantindo o não enviesamento do mesmo. O sistema de 
equações da krigagem ordinária, que necessita ser resolvido para cada estimativa 
requerida, é:

λβ (u)C(uα −
β=1

n(u )

∑ uβ ) + µ(u) = C(uα − u)     α = 1,...,n(u)

λβ (u) = 1
β=1

n(u )

∑

⎧

⎨
⎪
⎪

⎩
⎪
⎪

                                (2.33)

onde: 

C(h) é a função covariância para a continuidade espacial da função randômica     

Z(u) do atributo em questão, que necessita ser modelada a fim de se realizar 
estimativas por krigagem ordinária;

h é a distância de uα a uβ [(uα-uβ)] ou de uα ao local u [(uα-u)] que se pretende 
estimar o atributo z(u);

μ(u) é parâmetro de Lagrange, utilizado na resolução de sistemas que possuam 
condições a serem respeitadas.

Este sistema pode ser também escrito com notação da função variograma 
ao invés de função covariância, como modelo de continuidade espacial, já que o 

variograma é a função que se infere e modela na prática da geoestatística.

A krigagem ordinária é um método de estimativa univariado, isto é, que só 

utiliza e estima um único atributo, não levando em consideração outros atributos 
presentes no depósito e sua relação com o atributo em questão. Basicamente, a 

krigagem ordinária é um esquema de ponderação dos valores do atributo da 
vizinhança para compor a média ponderada correspondente à estimativa, dando 

maior peso para os dados mais correlacionados ao local a ser estimado. E o 
esquema de ponderação é ditado pelo modelo de continuidade espacial adotado 

para o atributo.
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A figura 2.4 apresenta uma representação genérica da krigagem ordinária 
mostrando que os dados do atributo Z, nas posições u1 a u5, são usados para 
estimar o valor do atributo Z na posição u.

Figura 2.4 - Representação de krigagem ordinária

Outro aspecto importante da krigagem ordinária (e de todos os tipos de 
krigagem) é a possibilidade de se realizarem estimativas em blocos, isto é, uma 
estimativa que corresponde à média do atributo em um determinado volume 
(pode ser também uma área ou linha), ao invés de simplesmente corresponder à 
estimativa do atributo em determinado ponto do depósito mineral.

Nesse caso, o valor estimado do atributo em um bloco de volume V é 
aproximado por uma soma de N estimativas de z, discretizando o bloco:

zV (u) =
1
V

z(u ')du ' ≈ 1
N

z(u 'i )
i=1

N

∑V (u )∫                                                              (2.34)

e que não é necessário a resolução de N sistemas de krigagem para determinar o 
valor estimado do bloco, sendo apenas necessário uma modificação nos valores 

de covariâncias em relação ao bloco do sistema de krigagem, bastando então a 
resolução de um único sistema, assim como na krigagem pontual.
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A krigagem ordinária tem sido utilizada extensivamente na predição de 
variáveis espaciais em diversas áreas, como a hidrogeologia, geoquímica, 
ciências dos solos, engenharia ambiental e, principalmente, na mineração. É 
considerado um dos mais precisos estimadores de variáveis espaciais (Kitanidis, 
1997).

2.2.3 Cokrigagem Ordinária

Cokrigagem ordinária é a extensão da krigagem ordinária, em que mais de 
um atributo é considerado e estimado simultaneamente, utilizando também a 
correlação espacial cruzada existente entre os atributos (Myers, 1982).

A cokrigagem pode ser utilizada como uma forma de melhorar as 
estimativas de um atributo primário através de informação de outros atributos e de 
sua correlação com o atributo de interesse, isto é, utilizar atributos auxiliares (de 
mais fácil obtenção) para melhorar a qualidade da estimativa do atributo de 
interesse. Também pode ser utilizada para estimar mais de um atributo, levando 
em conta a correlação espacial entre eles. 

O caso em que se pretende utilizar a informação auxiliar para aprimorar a 
qualidade de um atributo principal geralmente ocorre quando os atributos 
auxiliares estão mais densamente amostrados, que é a forma mais vantajosa de 
se utilizar a cokrigagem (principalmente quando os atributos apresentam forte 
correlação espacial entre si) (Journel e Huijbregts, 1978).

É um método de alta demanda computacional e bastante complexo de se 
utilizar no caso de muitas variáveis (Nv > 3), devido aos modelos de continuidade 
espacial necessários, pois, além dos modelos de continuidade espacial dos 
próprios atributos e dos modelos de continuidade espacial cruzados dos atributos, 
precisam ser respeitadas certas condições simultaneamente em todos estes 
modelos, a fim de que o sistema de equações da cokrigagem possua resolução. 
Ou seja, os modelos de continuidade espacial não podem ser modelados 
independentemente.

O estimador da cokrigagem ordinária é dado por:
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Z1
*(u) = λα1(u)Z1(uα1)

α1=1

n1(u )

∑ + λαj (u)
αj=1

nj (u )

∑
j=2

Nv

∑ Z j (uαj )                                             (2.35)

com Nv condições que garantem o não-enviesamento do estimador:

λα1(u) = 1
α1=1

n1(u )

∑

λαj (u) = 0  j = 2,...,Nv
αj=1

nj (u )

∑

⎧

⎨
⎪
⎪

⎩
⎪
⎪

                                                                             (2.36)

onde Nv é o número de variáveis .

Assim como a krigagem ordinária, a cokrigagem ordinária também é um 
estimador que minimiza a variância do erro da estimativa e seu valor estimado 
vem de uma ponderação dos dados vizinhos cujos pesos são obtidos através da 
resolução de um sistema de equações:

λβ j
β j =1

nj (u )

∑ (u)Cij (uαi − uβ j
) + µi = Ci1(uαi − u)  α i = 1,...,ni (u); i = 1,...,Nv

j=1

Nv

∑

λβi
(u) = δi1   i = 1,...,Nv

βi =1

ni (u )

∑

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

    (2.37)

com δi1=1 para i=1 e δi1=0, caso contrário.

A cokrigagem ordinária, baseada nessas condições de não-enviesamento 
apresentadas, tal como a krigagem ordinária, não necessita do conhecimento das 
médias dos atributos envolvidos nas estimativas, sendo estas determinadas para 
cada vizinhança de busca utilizada nas estimativas pelo próprio método. Ou seja, 
levando em consideração as flutuações locais das médias dos atributos ao longo 
do depósito. Porém, estas condições de não-enviesamento apresentam dois 
pontos negativos. Primeiro, para os pesos dos atributos secundários somarem 
zero, alguns pesos tem de ser negativos, o que pode ocasionar em estimativas 
negativas, inaceitáveis. Segundo, a maior parte dos pesos das variáveis 
secundárias tendem a ser pequenos, reduzindo a influência destes na estimativa 
do atributo primário.
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A vantagem da cokrigagem em relação à krigagem é basicamente a 
redução da incerteza quanto ao valor estimado. O algoritmo de cokrigagem 
garante, por construção teórica, uma variância do erro da estimativa menor ou 
igual à variância do erro da estimativa da krigagem, que ignora informação de 
outros atributos. Analisando a formulação da cokrigagem, se percebe que ela 
corresponde à krigagem do atributo primário adicionada da contribuição dos 
outros atributos, de forma a se beneficiar desta informação secundária. Portanto, 
quando a informação secundária é irrelevante (não apresenta correlação com a 
informação primária), a cokrigagem é equivalente à krigagem. Quando a 
informação primária tem alta aleatoriedade (efeito pepita acentuado), ou 
apresenta pouca informação primária e muita informação secundária, a 
cokrigagem se beneficia da informação secundária no processo de estimativa.

A prática mostra que a cokrigagem resulta em estimativas mais precisas 
que a krigagem quando o atributo primário é subamostrado em relação ao 
secundário e estes apresentam razoável correlação espacial cruzada (Journel e 
Huijbregts, 1978). Quando isso não ocorre as estimativas por krigagem e 
cokrigagem são bastante similares.

A cokrigagem, entretanto, em geral, não garante que os atributos 
estimados apresentem a correlação linear que os dados utilizados apresentam e 
nem que a utilização de atributos cujos dados respeitam certos balanços  
mássicos (soma de frações mássicas de diversas espécies químicas, por 
exemplo) resultem em estimativas que respeitam estes balanços.

A situação em que os atributos respeitam algum tipo de balanço, por 
exemplo, somam um valor constante, como é o caso de frações mássicas 
relativas que tem de somar 1, significa que as variáveis são linearmente 
dependentes. Neste caso, a cokrigagem é problemática, ocasionando 
singularidade nos sistemas de cokrigagem. Além disso, quando se evita a 
singularidade, as estimativas por cokrigagem não satisfazem este balanço, em 
geral.

Há 4 formas de evitar a singularidade do sistema de cokrigagem, nesses 
casos de dependência linear entre os atributos:
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i. Pela estimativa de uma variável por vez, por cokrigagem, e descartando 
qualquer variável fracamente correlacionada com a variável sendo 
estimada. Para satisfazer a soma constante, cada estimativa é pós-
processada, dividindo-a pela soma de todas as variáveis estimadas no 
local e multiplicando pela constante a ser somada (Goovaerts, 1997).

ii. Estimar todos os atributos com exceção de um, obtendo este por 
fechamento do balanço. Desta forma, este atributo tende a acumular todos 
os erros que afetam as estimativas dos outros atributos, tendo que ser 
realizado este processo no atributo de menor interesse (Goovaerts, 1997).

iii. Utilizando a abordagem de dados composicionais (Pawlowsky-Glahn e 
Olea, 2004), não tratada nessa dissertação.

iv. Introduzir um “erro” na dependência linear entre as variáveis. Por 
exemplo, se N variáveis são linearmente dependentes, de forma que 
quando somadas resultam em um valor D (podendo-se então obter o valor 
de alguma das N variáveis através do conhecimento das outras N-1 
variáveis) basta introduzir um erro mínimo em alguma dessas variáveis 
para sua soma não resultar em D exato. Esse erro pode ser o baixíssimo, 
já que o importante é o resultado da combinação linear das variáveis não 
ser exatamente D. Assim a singularidade das matrizes de cokrigagem é 
evitada, porém o respeito à combinação linear nas estimativas não é 
garantido.

A figura 2.5 apresenta uma representação genérica da cokrigagem 
ordinária, mostrando que os dados dos atributos Z1 e Z2, nas posições u1 a u5, 
são usados para estimar ou apenas o valor da variável Z1 ou apenas da variável 
Z2 ou ambos os valores dos atributos Z1 e Z2 na posição u.
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Figura 2.5 - Representação de cokrigagem ordinária

Em relação à configuração dos dados disponíveis para a realização de 
estimativas multivariadas, três situações podem ser distinguidas (Wackernagel, 
1995):

i. Heterotopia completa: os atributos amostrados estão em diferentes 
localizações espaciais, não tendo quaisquer atributos com alguma 
localização em comum.

ii. Heterotopia parcial: alguns atributos compartilham a mesma localização 
espacial.

iii. Isotopia: todos os atributos estão amostrados em todas as localizações 
espaciais das amostras.

A situação heterotópica completa apresenta o problema da impossibilidade 
de inferência dos variogramas-cruzados, já que estes exigem pares de atributos 
amostrados nos mesmos locais. Funções covariâncias-cruzadas, entretanto, 
podem ser inferidas, mas também são problemáticas pois não correspondem aos 
mesmos pontos das funções covariâncias diretas.

Na situação parcialmente heterotópica, se pode separar o conjunto 
isotópico dos dados e inferir os variogramas ou funções covariância cruzados. 
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Como já dito, a situação de maior vantagem do método da cokrigagem é a 
configuração parcialmente heterotópica, em que se pretende estimar um atributo 
principal utilizando informação de atributos auxiliares mais densamente 
amostrados, e mais ainda quando os atributos auxiliares estão amostrados nos 
locais onde está presente o atributo principal.

No caso isotópico, a cokrigagem não resulta em muito benefício em relação 
à krigagem, no sentido da redução da incerteza e de uma estimativa mais precisa, 
porém é vantajosa pois leva em consideração a relação entre os atributos, 
preservando a coerência entre eles (no sentido de respeitar a relação entre 
atributos e sua soma) (Matheron, 1979). Por exemplo, na estimativa de N 
atributos em que um dos atributos é a soma dos outros N-1 atributos, a 
cokrigagem de cada um dos N atributos (utilizando os N atributos ou apenas N-1 
atributos na estimativa, sendo o último redundante, por dependência linear) faz 
com que a relação entre eles seja respeitada.

Além disso, o caso isotópico permite a estimativa de todo o conjunto de 
variáveis resolvendo apenas uma vez o sistema de cokrigagem (Myers, 1982), ao 
contrário da situação heterotópica ou parcialmente heterotópica, em que cada 
atributo estimado requer a resolução de um sistema de cokrigagem.

Porém, existe o caso isotópico em que a cokrigagem é equivalente à 
krigagem, em que o atributo é dito autokrigável em relação aos outros atributos. 
Isto ocorre quando os atributos não apresentam correlação espacial entre si ou 
quando estes atributos apresentam correlação espacial intrínseca entre si. Isto é, 
se na estimativa de um atributo, os variogramas cruzados deste atributo com os 
outros atributos são proporcionais ao variograma do atributo primário (um caso 
específico do MCI), cokrigar ou krigar este atributo é equivalente.

Portanto, utilizar como modelo de continuidade espacial multivariada o 
MCI, que considera todos os variogramas cruzados e diretos como proporcionais 
a apenas um modelo, no caso isotópico, faz com que a krigagem e a cokrigagem 
sejam equivalentes.

Entretanto, este caso isotópico utilizando o Modelo de Corregionalização 
Intrínseca traz uma grande vantagem para a estimativa de múltiplos atributos que 
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tem de respeitar balanços, que é o caso de estudo desta dissertação: os balanços 
são respeitados.

Isso ocorre devido ao fato de os pesos obtidos para os dados utilizados na 
estimativa de um atributo serem os mesmos para todos atributos, utilizando a 
mesma janela de busca, já que todos atributos estão nos mesmos locais e seus 
variogramas são proporcionais entre si.

Por exemplo, considere N atributos Zi que estão relacionadas entre si pela 
combinação linear a1Z1+a2Z2+...+aNZN=b (os dados respeitam essa relação). 
Considere também estimativas destes atributos sendo realizadas pela média 
ponderada de n dados, para cada atributo:

Zi (uα )  com i = 1,...,N  e α = 1,...,n                                                                 (2.38)

e recebendo o mesmo conjunto de pesos λn:

 

Z1(u) = λα
α=1

n

∑ Z1(uα )



ZN (u) = λα
α=1

n

∑ ZN (uα )

⎧

⎨

⎪
⎪⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

                                                                                    (2.39)

Assim, como cada conjunto de dados de cada local uα respeita a relação:

 

ai
i=1

N

∑ Zi (u1) = b



ai
i=1

N

∑ Zi (un ) = b

⎧

⎨

⎪
⎪⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

                                                                                              (2.40)

segue que:
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ai
i=1

N

∑ Zi (u) =

a1[ λα
α=1

n

∑ Z1(uα )]+ a2[ λα
α=1

n

∑ Z2 (uα )]+ ...+ aN [ λα
α=1

n

∑ ZN (uα )] =                         (2.41)

λ1[ ai
i=1

N

∑ Zi (u1)]+ λ2[ ai
i=1

N

∑ Zi (u2 )]+ ...+ λn[ ai
i=1

N

∑ Zi (u1)] =

b[ λα
α=1

n

∑ ] = b

Portanto, utilizar o MCI no caso isotópico garante o fechamento de 
balanços de massa, tanto estequiométricos, que em geral correspondem a 
combinações lineares tal como apresentadas no exemplo acima, como 
granulométricos, que representam um caso específico de combinação linear, em 
que os coeficientes que multiplicam os atributos são todos unitários e a constante 
da soma ou é unitária ou é 100%.

Outra vantagem da utilização do MCI no caso isotópico é referente à 
correlação existente entre os atributos: elas são mantidas nas estimativas. Pelo 
mesmo motivo que a estimativa de diversos atributos utilizando o Modelo de 
Corregionalização Intrínseca, no caso isotópico, garante o respeito aos balanços, 
as estimativas têm suas correlações lineares, sumarizadas pelo coeficiente de 
correlação linear, mantidas, já que a mesma proporção de peso é dado para cada 
valor usado na estimativa, para cada atributo. Dessa forma, usar o MCI no caso 
isotópico não resulta em incoerências físicas, isto é, se um atributo é 
inversamente correlacionado com outro, suas estimativas vão ser inversamente 
correlacionadas.

Concluindo, a cokrigagem é um método de estimativa multivariada que 
pode aprimorar a qualidade das estimativas através da incorporação de 
informações auxiliares, quando esta apresenta correlação com a informação de 
interesse ou quando a informação de interesse está subamostrada ou é bastante 
aleatória. Outra vantagem é o fato de a cokrigagem, quando utilizando os 
variogramas adequados (isto é, modelos variográficos bem ajustados aos 
variogramas experimentais), não resultar em estimativas menos precisas que as 
da krigagem, eqüivalendo a esta quando a informação auxiliar for redundante.
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Como desvantagens, há a dificuldade da modelagem da continuidade 
espacial, de forma que os variogramas utilizados não são os ideais, 
principalmente no caso de muitos atributos, e o fato da cokrigagem não respeitar 
em geral (não faz parte do seu algoritmo) os balanços e correlações existentes 
entre os atributos. Porém, o caso isotópico, utilizando MCI, garante estas 
condições. 

É o método básico para estimativas de múltiplos atributos, sendo sua 
qualidade atestada em diversos estudos, como os citados na próxima seção.

2.2.4 Krigagem combinada com regressão

Este método será apresentado de forma um pouco mais detalhada, no 
sentido de apresentar as referências de seu desenvolvimento, devido ao fato de 
não ser muito comum seu emprego na indústria mineral e de fazer parte da 
proposta final de estimativa de depósitos complexos de múltiplos atributos, em 
certos estágios da avaliação econômica, lançada por esta dissertação.

Krigagem combinada com regressão é uma variação da técnica conhecida 
como regression-kriging (Odeh et al., 1995, Hengl et al., 2004). Regression-kriging 
(RK) consiste em uma técnica híbrida de estimativa de variáveis espaciais que 
primeiro utiliza um modelo de regressão (linear, multi-linear ou não-linear) para 
obter estimativas de atributos principais em função de atributos secundários e 
depois utiliza os resíduos obtidos dos locais onde se tem o atributo principal para 
estimá-los por krigagem nos locais onde foi realizada regressão, somando as 
duas estimativas e obtendo o valor final do atributo.

É um método que exige informação secundária exaustiva, pois só se 
consegue estimar onde existe informação secundária. A forma ideal de RK é 
entendida e realizada com krigagem simples (com média zero) (Hengl et al., 
2007), mas existem variações (inclusive no seu surgimento) que utilizam krigagem 
ordinária dos resíduos. 

A krigagem, como já explicado, é um método de estimativa baseado em 
médias ponderadas de dados, cujos pesos são determinados pelo modelo de 
continuidade espacial do atributo no depósito. Alternativamente, os modelos de 
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regressão estimam através da modelagem da relação entre o atributo principal e 
atributos secundários, quando se conhece os atributos secundários nos locais a 
serem estimados.

Regression-kriging combina essas duas formas de estimativa, utilizando 
regressão para modelar a variação explicada e krigagem simples, com média 
zero, usada para estimar os resíduos, isto é, a variação não-explicada (Hengl et 
al., 2004):

z(u) = m(u) + r(u) = β0 + β1x(u) + λαr(uα )
α=1

n

∑                                                  (2.42)

onde:

m(u) é a média (drift) estimada por regressão;

r(u) é o resíduo estimado por krigagem simples.

O processo de estimativa dos resíduos é iterativo, pois primeiro se obtém o 
drift por regressão e por conseqüência, os resíduos, sobre os quais se modela a 
continuidade espacial. Com a continuidade espacial dos resíduos pode-se obter 
novos coeficientes de regressão utilizando mínimos quadrados generalizados, 
que levam em consideração a correlação espacial na estimativa do drift (Cressie, 
1993) e assim se obter novos resíduos, podendo então se obter novo modelo de 
continuidade espacial e assim sucessivamente. Kitanidis (1994) mostrou, 
entretanto, que uma única iteração é freqüentemente satisfatória, não 
necessitando a utilização de mínimos quadrados generalizados.

Na geoestatística, esta técnica é similar ao modelo conhecido como 
krigagem universal (UK) (Matheron, 1969). Entretanto, a geoestatística reserva o 
nome da krigagem universal para a forma de krigagem em que o drift é modelado 
como função das coordenadas espaciais e dentro do sistema de krigagem. 
Quando o drift é modelado como função de atributos auxiliares, ao invés de 
coordenadas espaciais, os geoestatísticos chamam a técnica de krigagem com 
drift externo (kriging with external drift - KED) (Wackernagel, 1995; Goovaerts, 
1997; Chiles e Delfiner, 1999).

Na KED, as estimativas são feitas como na krigagem, através da resolução 
do sistema de equações, mas incluindo os dados do atributo auxiliar nos 
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sistemas. Entretanto, este procedimento pode ser feito separadamente, isto é, o 
drift e os resíduos podem ser estimados separadamente e depois somados, 
procedimento este sugerido por Ahmed e De Marsily  (1987) e que Odeh et al.
(1995) chamaram de regression-kriging.

O procedimento mais utilizado, em que se realiza uma única vez um 
modelo de regressão global, do qual se obtêm os resíduos e se realiza a 
krigagem deles, depois somando ao drift obtido pela regressão é chamado por 
Goovaerts (1997) de krigagem simples com médias locais variáveis (simple 
kriging with varying local means - SKlm).

Hengl et al. (2007) mostram que apesar de RK e KED diferirem nos passos 
do algoritmo de estimativa, os resultados das duas técnicas são os mesmos, 
inclusive os das variâncias dos erros das estimativas.

A vantagem da RK em relação à KED é a separação explícita do drift e dos 
resíduos, permitindo formas complexas de regressão (linear, multi-linear ou não-
linear), diferentemente da KED, que aceita apenas regressão linear.

Apesar de este ser o entendimento atual do termo regression-kriging, isto 
é, ser equivalente a KED (ou a sua versão sub-ótima - SKlm), existem variações 
de sua utilização, como a utilização de krigagem ordinária para a estimativa dos 
resíduos (Odeh et al., 1995; McBratney  et al., 2000; Bishop  e McBratney, 2001; 
Minasny e Mcbratney, 2007). Ademais, Odeh et al. (1995), que cunharam o termo, 
dividem a RK em três tipos:

i. Tipo A (RK-A): chamado de krigagem combinada com regressão 
(Knotters et al., 1992, 1995), onde primeiro é realizada regressão e depois 
é feita krigagem ordinária dos valores regressados. Foi a forma utilizada na 
dissertação.

ii. Tipo B (RK-B): (Odeh et al., 1994), chamado de kriging with a guess field 
(Ahmed e De Marsily, 1987) ou residual kriging (Phillips et al., 1992; 
Martinez-Cob, 1996; Prudhomme e Reed, 1999) que envolve regressão e 
obtenção de resíduos, depois se realiza krigagem ordinária tanto dos 
resíduos quanto das regressões, somando no final.

iii. Tipo C (RK-C): (Odeh et al., 1995), similar ao tipo B, mas que só se faz 
krigagem ordinária dos resíduos, não dos valores regressados, somando 
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no final. Necessita de exaustividade dos atributos auxiliares. É a forma de 
entendimento atual do termo regression-kriging (Hengl et al., 2007) mas 
utilizando krigagem simples, que equivale a KED (ou SKlm, quando se 
utiliza um modelo de regressão global).

O tipo A, chamado por Knotters et al., (1992, 1995) de krigagem combinada 
com regressão, foi desenvolvido e aplicado nas ciências hidrológicas (Delhomme, 
1974, 1978; Ahmed e De Marsily, 1987). Nesta variante da RK, se realiza 
primeiramente a regressão e depois se utilizam estes valores obtidos por 
regressão para realizar estimativas por krigagem, misturando dados brutos e 
dados obtidos por regressão. Esta forma, portanto, não necessita de atributos 
auxiliares exaustivos.

Esta variante modifica os sistemas de krigagem através da adição das 
variâncias de regressão nestes sistemas e não necessariamente precisa ser 
utilizada com dados oriundos de regressão linear, podendo esta variância 
adicionada ser, por exemplo, erros de amostragem ou análise. Por isso De Marsily 
(1986) a chama de krigagem com dados incertos. 

RK-A assume que o valor do atributo regredido é Z(uα)=V(uα)+R(uα), onde 
V(uα) é o valor real e R(uα) é o termo representando o erro, com variância σ2α e 
valor esperado zero. Os dados medidos têm este termo com valor esperado e 
variância nulas.

Dessa forma, o sistema de krigagem é modificado na minimização da 
variância do erro, sendo a variância do erro dada por:

var{ λα
α=1

n

∑ Z(uα ) −V (u)} = var{ λα
α=1

n

∑ V (uα ) + λα
α=1

n

∑ R(uα ) −V (u)}

= var{ λα
α=1

n

∑ V (uα ) −V (u)} + var{ λα
α=1

n

∑ R(uα )}

+2cov{ λα
α=1

n

∑ V (uα ) −V (u), λα
α=1

n

∑ R(uα )}                                                         (2.43)

= λα
β=1

n

∑ λβ cov{
α=1

n

∑ V (uα ),V (uβ )} − 2 λα cov{
α=1

n

∑ V (uα ),V (u)} + var{V (u)}

+ λα
β=1

n

∑ λβ cov{
α=1

n

∑ R(uα ),R(uβ )} + 2[ λα
β=1

n

∑ λβ cov{
α=1

n

∑ V (uα ),R(uβ )}

− λα cov{
α=1

n

∑ V (u),R(uα )}]
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Assumindo que os erros não são correlacionados com as variáveis, o 
último termo da equação é igual a zero. E minimizando sob  a condição dos pesos 
da krigagem ordinária:

λα
α=1

n

∑ = 1                                                                                                          (2.44)

Resulta em:

λα cov{V (ui ),V (uα )} +
α=1

n

∑ λα cov{R(ui ),R(uα )} − µ = cov{V (ui ),V (u)}
α=1

n

∑     (2.45)

∀i = 1,...,n

que são as equações da krigagem ordinária com um termo a mais: o somatório 
ponderado das covariâncias dos erros. 

Assumindo, ainda, que os erros não possuem correlação espacial (isto é, 
puro efeito pepita), então cov{R(ui),R(uα)} é igual a zero para i≠α e                     
cov{R(ui),R(uα)} é igual a σ2α, para i=α e chega-se ao modelo RK-A.

Dessa forma, a modificação que este método faz no sistema de krigagem 
ordinária é a adição de variâncias de predição da regressão linear (erros de 
regressão) na diagonal principal da matriz de covariâncias. As hipóteses 
assumidas quanto aos erros de regressão, neste método, são:

i. Não-sistemáticos: E{R(uα)}=0

ii. Não correlacionadas entre si: cov{R(ui),R(uα)}=0 para i≠α

iii. Não correlacionados com a variável: cov{R(uα),V(uα)}=cov{R(uα),V(u)}=0

As vantagens da RK-A (ou da RK em geral) são o fato de permitir qualquer 
relação entre o atributo principal e os secundários, inclusive relações não-
lineares. A cokrigagem, por exemplo, assume uma relação linear (Goovaerts, 
1997). Outra vantagem é a necessidade de apenas um modelo de continuidade 
espacial. A cokrigagem necessita de Nv(Nv+1)/2, por exemplo.

As desvantagens dessa forma de RK são as hipóteses assumidas para os 
erros, que podem não ser verdadeiras. Ahmed e De Marsily  (1987) demonstram 
duas propriedades que tem de ser levadas em conta nessa forma de RK:

i. A magnitude da correlação entre as variáveis
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ii. A falta de correlação espacial entre os resíduos

Eles mostram que se os resíduos são espacialmente correlacionados e a 
correlação linear entre os atributos da regressão é pequena (ρ < 0.7), RK-A e 
cokrigagem apresentam resultados similares.

Na prática, RK-A modifica os pesos resultantes do sistema de krigagem, 
diminuindo os pesos dados aos valores mais incertos, isto é, obtidos por modelo 
de regressão.

O tipo B, também conhecido por kriging with a guess field (Ahmed e De 
Marsily, 1987) e por residual kriging (Phillips et al, 1992; Martinez-Cob, 1996, 
Prudhomme e Reed, 1999) considera que os resíduos retêm alguma parte da 
estrutura espacial do atributo. RK-B consiste na realização de um modelo de 
regressão, obtenção do atributo principal (drift) nos locais onde existem apenas   
o(s) atributo(s) auxiliar(es) e nos locais onde existe também o atributo principal, 
para subtração do drift destes locais obtendo-se resíduos. Então se estima por 
krigagem ordinária (ou simples) os valores regressados (drifts), utilizando 
inclusive os dos locais onde se possui o atributo principal. Estimam-se por 
krigagem ordinária (ou simples) também os resíduos nos mesmos locais em que 
foram estimados os drifts e então se somam as duas estimativas obtendo o valor 
final.

O tipo B é semelhante ao tipo C, só que utilizado para o caso não 
exaustivo, assim como o tipo A. Se os atributos secundários forem exaustivos, 
não necessitando sua estimativa, caracteriza-se o tipo C, já explicado, que 
corresponde a SKlm ou KED, dependendo da forma de regressão utilizada (global 
ou local).

Os modelos RK-B e RK-C, portanto, são baseados na hipótese que os 
resíduos retêm alguma estrutura espacial do atributo em questão (Odeh et al., 
1995) e, concluem eles, que RK-B e RK-C  são melhores que o RK-A. Seu estudo 
mostrou também que RK-A deu melhores resultados que krigagem ordinária e 
inclusive cokrigagem.

Diversos trabalhos utilizaram RK (A ou C) e fizeram comparação deste com 
outras técnicas de estimativa, como regressão (multi)linear, krigagem ordinária, 
krigagem universal, cokrigagem ordinária, etc, mostrando melhores resultados, 
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em geral, obtidos por RK: Knotters et al. (1995), Odeh et al. (1994, 1995), 
Goovaerts (1999b), McBratney et al. (2000), Bishop e McBratney  (2001), Hengl et 
al. (2004), Minasny e McBratney (2007), Rivero et al. (2007), Yan et al. (2007). Em 
geral os resultados da RK são superiores ao da krigagem ordinária, quando há 
informação auxiliar correlacionada. Em comparação com a cokrigagem, os 
resultados da RK são com freqüência similares, mas RK pode gerar resultados 
superiores (Goovaerts, 1999), além de ser mais simples, já que não exige a 
modelagem da continuidade espacial cruzada.

Odeh et al. (1995) dizem que não existe melhor método, sendo dependente 
do caso. Porém, concluem que RK certamente dá melhores resultados que os 
métodos univariados, quando existe razoável correlação entre atributos.

RK é bastante popular nas ciências do solo, devido a sua facilidade de 
utilização, combinando a vantagem dos métodos tradicionais de regressão neste 
campo, onde geralmente são utilizados mapas de sensoriamento remoto e mapas 
geológicos como informação auxiliar na modelagem do drift, com os métodos 
geoestatísticos, levando em conta a correlação espacial entre os atributos, na 
modelagem dos resíduos.

2.3 Acumulação

Acumulação é o processo de multiplicar o valor de um atributo por seu 
determinado suporte, antes de proceder com as estimativas, para não misturar 
dados que estão em suportes distintos. Por exemplo, quando se multiplica o teor 
de cinzas de depósitos de carvão pela espessura da camada correspondente 
naquele ponto amostral ou quando se multiplica o teor de ferro em determinada 
faixa granulométrica pela respectiva fração (massa) dessa faixa no ponto 
amostral. Segue-se após as estimativas dos atributos acumulados pelo seu 
suporte amostral um processo de desacumulação, que consiste na obtenção do 
atributo de interesse através da razão da estimativa acumulada pela estimativa do 
suporte amostral, no mesmo local.

Esta prática, comum na mineração, vem do fato do suporte (espessura, por 
exemplo) e o atributo acumulado (espessura x teor, por exemplo) serem definidos, 
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cada um, no mesmo suporte pontual e por serem aditivos, cada um (Journel e 
Huijbregts, 1978), em oposição ao teor definido em suporte variável, que não é 
aditivo, de forma que, teoricamente, seu variograma não pode ser estimado nem 
sua média pode ser tomada (de fato, a média de dois teores que tem suporte 
distinto não é sua média aritmética).

O grande problema da utilização do processo de acumulação nas 
estimativas é a possibilidade de obtenção de valores extremos de teores 
estimados, fora do limite da distribuição dos dados originais, ou irreais, como 
valores acima de 100%, quando estimativas muito baixas (próximas de zero) do 
suporte são obtidas.

Sobre este tópico, Marcotte e Boucher (2001a) realizaram um estudo, em 
2D, no qual concluem que uma correlação linear positiva entre teor e suporte 
favorece o uso da estimativa pontual direta dos atributos, sem o processo de 
acumulação, mesmo não sendo teoricamente adequado, e tendo melhores 
resultados quanto mais forte a correlação. E que o inverso é verdadeiro, sendo a 
estimativa indireta (acumulação) melhor quando a correlação entre o suporte e o 
teor é negativa.

Através do estudo, que foi realizado por extensivas simulações e 
combinações de parâmetros, concluem que há viés na estimativa pontual indireta 
(acumulação), e que o coeficiente de correlação deve determinar basicamente o 
método a ser utilizado. Indireto quando a correlação suporte-teor é negativa e 
direto quando a correlação suporte-teor é positiva, sendo os resultados mais 
acentuados nessa conclusão quanto maior for o valor absoluto do coeficiente de 
correlação e os coeficientes de variação (CV) do atributo e do suporte.

Dagbert (2001), em um estudo que responde ao de Marcotte e Boucher 
(2001a), mostra que as conclusões deles não são necessariamente válidas para 
estimativas em blocos ou do depósito global. Ele diz que as conclusões de 
Marcotte e Boucher se dão devido ao fato de que quando a correlação teor-
suporte é positiva, o CV da acumulação fica maior do que o do teor, sendo mais 
difícil de interpolar do que o teor. Por isso o método direto seria melhor. Sendo o 
contrário verdadeiro, o CV do acumulado fica menor que o do teor quando a 
correlação teor-suporte é negativa.
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As restrições de Dagbert quanto às conclusões de Marcotte e Boucher se 
dão principalmente nas estimativas de blocos (ou de stopes ou do depósito 
global), já que quando estimamos teores de blocos, a variável de interesse não é 
o teor (o teor de um bloco não é a média dos teores pontuais dentro do bloco), 
mas a integral das acumulações pontuais dividida pela integral dos suportes 
pontuais.

ZB =

1
V

T (x)Z(x)dx
V
∫
1
V

T (x)dx
V
∫

=

1
V

A(x)dx
V
∫

1
V

T (x)dx
V
∫

                                                              (2.46)

onde:

V é o volume do bloco;

ZB é o teor médio do bloco;

T é o suporte;

Z é o teor;

A é a acumulação.

Precisa-se, então, de uma estimativa não-enviesada da acumulação para 
estimar o teor de um bloco, não de uma estimativa não-enviesada dos teores. 
Devido a relação não linear entre A, Z e T (A=Z*T), não há como ter estimativas 
sem viés das três variáveis ao mesmo tempo, isto é, se Z e T são não-
enviesadas, A será. Se A e T são não-enviesadas, Z será.

Além disso, um outro ponto favorece a utilização do processo de 
acumulação: ela tem significado físico. A variável acumulada é proporcional à 
quantidade de metal por unidade de superfície, portanto, se utilizarmos 
estimativas enviesadas de A, podemos subestimar ou superestimar a quantidade 
de metal nos blocos ou no depósito.

Dagbert (2001) conclui que se não há correlação teor-suporte, para estimar 
blocos, tanto faz o método utilizado. Porém, quando há, positiva ou negativa, o 
indireto é melhor, basicamente dizendo então que sempre é adequado utilizar a 
acumulação para estimativas de blocos. Também conclui que utilizar o método 
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direto, quando a correlação teor-suporte é negativa, superestima-se o teor médio 
do bloco e quando é positiva, subestima-se.

Quanto ao problema dos valores extremos que podem surgir no processo 
de acumulação, Dagbert sugere que se pode evitá-lo ou o diminuí-lo ao utilizar o 
mesmo variograma para estimar A e T, devido a serem dados os mesmos pesos 
para A  e T, sendo que uma estimativa baixa de T, provavelmente resultará 
também numa estimativa baixa de A, não ocasionado muitos valores extremos. O 
problema, entretanto, não é resolvido, já que essa utilização dos mesmos pesos 
não garante baixas estimativas de A e T, já que A é uma multiplicação de Z e T, 
tendo Z um papel importante. Por exemplo, se em um determinado local é 
estimado T(u) através de dois dados, T(u1) e T(u2), sendo o valor de T(u1) muito 
baixo e este recebendo um peso muito alto (devido a proximidade do local u1 ao 
u, por exemplo), o valor de T(u) será muito baixo. Mas não é garantido que o valor 
de A(u) será baixo, mesmo o peso dado ao valor A(u1) sendo o mesmo dado a T
(u1), e A(u1) sendo a multiplicação de T(u1) (que é baixo) por Z(u1), pois o valor de 
Z(u1) pode ser alto.

Note que este caso de dar os mesmos pesos às diferentes variáveis é 
precisamente o caso de utilizar o MCI em um banco de dados isotópico.

Marcotte e Boucher (2001b) respondem a Dagbert (2001) que o método 
indireto (acumulação), quando a correlação teor-suporte é positiva, pode ser 
problemático quando se define domínios (modelo geológico) por cut-off, já que se 
estima melhor os teores utilizando o método direto, nesse caso. Eles 
recomendam utilizar o método direto na definição dos domínios (stopes) e para 
estimar o teor médio do domínio (que é a razão das integrais, necessitando da 
melhor estimativa possível da acumulação), o ideal seria uma média de diversas 
co-simulações de Z e T, porém pode-se utilizar, como aproximação, o método 
indireto, isto é, definir o domínio pelo método direto, porém estimar seu teor médio 
utilizando acumulação.

Eles comentam também sobre a utilização do mesmo modelo de 
continuidade espacial para A e T, proposto por Dagbert, e concluem que o que 
pode gerar estas inconsistências do processo de acumulação é T ter alta 
continuidade espacial, sendo o melhor caso de utilizar a acumulação quando o 
modelo de continuidade de T é menos contínuo que o de A. Também advogam 
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pela utilização do método direto, quando a correlação teor-suporte é positiva, para 
estimativas de blocos quando estes são de pequeno a moderado tamanho.

Sobre o processo de acumulação utilizando um MCI no caso isotópico, as 
variáveis que são estimadas utilizando acumulação perdem o benefício teórico da 
garantia dos balanços. Ou seja, os balanços são garantidos teoricamente apenas 
quando da utilização de estimativas diretas com o MCI no caso isotópico, 
conforme é apresentado na seção 2.2.3. Não quando as estimativas são obtidas 
indiretamente através do processo de acumulação. Entretanto, no caso da 
utilização do processo de acumulação com MCI no caso isotópico, é garantido o 
respeito a soma de produtos de variáveis, que é justamente o caso de estimativa 
de atributos em base global.

Por exemplo, seja o caso em que um atributo em base global é 
determinado pela média dos teores deste atributo analisados em faixas 
granulométricas distintas (chamadas de variáveis granuloquímicas), ponderadas 
pelas respectivas frações mássicas das faixas:

Fegl = feg1* g1+ feg2 * g2
g1+ g2

=
Afeg1+ Afeg2

g1+ g2
                                                (2.47)

onde:

Fegl é o atributo ferro em base global;

feg1 e feg2 são os teores de ferro em faixas granulométricas genéricas quaisquer;

g1 e g2 são as frações mássicas dessas respectivas faixas;

Afeg1 e Afeg2 são as variáveis acumuladas.

Sendo dois pontos (u1 e u2) utilizados para a realização da estimativa 
acumulada em u, contendo quatro variáveis:

u1 :Feg1(u1),Feg2(u1),g1(u1),g2(u1)
u2 :Feg1(u2 ),Feg2(u2 ),g1(u2 ),g2(u2 )
⎧
⎨
⎩

                                                           (2.48)

e considerando as variáveis acumuladas:

Afeg1 = feg1* g1                                                                                             (2.49)
Afeg2 = feg2 * g2
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tem-se a estimativa em u, dada por média ponderada utilizando dois pesos λ1 e λ2 
quaisquer:

Afeg1(u) = λ1 * Afeg1(u1) + λ2 * Afeg1(u2 )
Afeg2(u) = λ1 * Afeg2(u1) + λ2 * Afeg2(u2 )
g1(u) = λ1 * g1(u1) + λ2 * g1(u2 )
g2(u) = λ1 * g2(u1) + λ2 * g2(u2 )

⎧

⎨
⎪⎪

⎩
⎪
⎪

                                                  (2.50)

Assim, calculando o teor em base global estimado em u:

Afeg1(u) + Afeg2(u)
g1(u) + g2(u)

=

λ1 * Afeg1(u1) + λ2 * Afeg1(u2 ) + λ1 * Afeg2(u1) + λ2 * Afeg2(u2 )
λ1 * g1(u1) + λ2 * g1(u2 ) + λ1 * g2(u1) + λ2 * g2(u2 )

=

λ1 * (Afeg1(u1) + Afeg2(u1)) + λ2 * (Afeg1(u2 ) + Afeg2(u2 ))
λ1 * (g1(u1) + g2(u1)) + λ2 * (g1(u2 ) + g2(u2 ))

=                        (2.51)

λ1 * (Afeg1(u1) + Afeg2(u1)) + λ2 * (Afeg1(u2 ) + Afeg2(u2 ))
(λ1 + λ2 )(g1+ g2)

=

λ1 *
(Afeg1(u1) + Afeg2(u1))

(g1+ g2)
+ λ2 *

(Afeg1(u2 ) + Afeg2(u2 ))
(g1+ g2)

já que g1 e g2 somam uma constante qualquer (geralmente 1), em todos os 
pontos do banco de dados e a soma dos pesos é igual a 1. 

Portanto, utilizar o processo de acumulação nas estimativas juntamente 
com MCI no caso isotópico, o que não garante o respeito teórico aos fechamentos 
das variáveis desacumuladas, garante, pelo menos, a coerência dos atributos em 
base global com suas respectivas análises em faixas granulométricas. Ou seja, 
estimar as variáveis granuloquímicas acumuladas e depois utilizá-las para a 
obtenção do atributo em base global é equivalente a estimar diretamente o 
atributo em base global utilizando os atributos em base global dos dados:

Afeg1(u) + Afeg2(u)
g1(u) + g2(u)

= λ1 *Fegl(u1) + λ2 *Fegl(u2 )                                      (2.52)

Esse resultado vem de uma propriedade interessante da utilização do 
processo de acumulação com MCI e banco de dados isotópico, que é o respeito a 
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soma de produtos de variáveis, tal como na utilização do processo direto de 
estimativa com MCI e banco de dados isotópico há o respeito à combinações 
lineares. Por exemplo, considere em cada um dos dois pontos u1 e u2 quatro 
variáveis:

u1 : X(u1),Y (u1),A(u1),B(u1)
u2 : X(u2 ),Y (u2 ),A(u2 ),B(u2 )
⎧
⎨
⎩

                                                                        (2.53)

se a soma dos produtos das variáveis resulta em uma constante k:

A * X + B *Y = k                                                                                              (2.54)

então, estimando-se o produto das variáveis (acumulação):

A(u) * X(u) = λ1 *[A(u1) * X(u1)]+ λ2 *[A(u2 ) * X(u2 )]
B(u) *Y (u) = λ1 *[B(u1) *Y (u1)]+ λ2 *[B(u2 ) *Y (u2 )]

⎧
⎨
⎩

                                      (2.55)

tem-se:

[A(u) * X(u)]+ [B(u) *Y (u)] =
λ1 *[A(u1) * X(u1)]+ λ2 *[A(u2 ) * X(u2 )]+ λ1 *[B(u1) *Y (u1)]+ λ2 *[B(u2 ) *Y (u2 )] =
λ1 *{[A(u1) * X(u1)]+ [B(u1) *Y (u1)]} + λ2 *{[A(u2 ) * X(u2 )]+ [B(u2 ) *Y (u2 )]} =
λ1 * k + λ2 * k = k                                                                                             (2.56)

já que o somatório dos pesos na cokrigagem ordinária é igual a 1.

2.4 Validação

Um conjunto de estimativas perfeitas é aquele sem erro, isto é, em que 
todos os valores estimados são idênticos aos valores reais. Isto acarreta em uma 
distribuição do conjunto de estimativas exatamente igual à distribuição dos 
valores reais. Como isso é irreal, um adequado conjunto de valores estimados é 
aquele cuja distribuição é similar à distribuição dos valores reais. Isto leva a uma 
distribuição dos erros das estimativas pouco espalhada (baixa variância) e com 
média próxima de zero. A  forma mais básica, portanto, de avaliar um conjunto ou 
técnica de estimativa é verificar se a distribuição das estimativas é similar ao 
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conjunto de valores reais (há, porém, discussão se se pode comparar as 
distribuições de estimativas realizadas por krigagem com distribuição dos dados, 
já que a krigagem é uma técnica que leva em consideração o agrupamento dos 
dados e que suaviza a distribuição).

O que se verifica nessas comparações é se alguns sumários estatísticos da 
distribuição de estimativas são similares aos da distribuição dos dados que se 
possui, como a média e a variância. Se verifica também se os limites inferiores e 
superiores dos dados são respeitados (principalmente no caso da utilização do 
processo de acumulação) e se todas as faixas da distribuição dos dados estão 
representadas nas estimativas.

Caso se possua pontos de teste, isto é, pontos em que se sabe o valor real 
para avaliar a qualidade das estimativas, pode-se verificar plenamente diversos 
métodos de estimativa comparando os valores reais com os valores estimados.

Nesse caso, em que se possui um conjunto de pares de valores estimados 
e valores reais, pode-se inclusive verificar a adequabilidade das estimativas 
analisando a distribuição bivariada dos valores reais e dos estimados, verificando 
se o gráfico de espalhamento é aproximadamente uma reta. A análise bivariada 
permite a verificação de um enviesamento local (relacionada a algumas faixas de 
valores), diferentemente da análise univariada, que permite a verificação apenas 
do enviesamento global.

Nesta seção são apresentadas algumas técnicas que são utilizadas na 
validação de métodos de estimativa.

2.4.1 Coeficiente de Determinação

A quantidade chamada de Coeficiente de Determinação (r2) é dada por:

 

r2 =
(y i − y)

2

i=1

n

∑

(yi − y)
2

i=1

n

∑
= 1−

(yi − y i )
2

i=1

n

∑

(yi − y)
2

i=1

n

∑
                                                                 (2.57)

onde:
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yi corresponde aos dados da variável secundária;

ŷi denota os valores da variável secundária obtidos pelo modelo de regressão 
onde há dados da mesma;

a barra supeerscrita denota a média dos dados da variável secundária.

O coeficiente de determinação é freqüentemente utilizado como medida da 
adequabilidade de uma modelagem por regressão linear. Expressa a quantidade 
de variabilidade dos dados que são explicados pelo modelo de regressão. Na 
interpretação em que as variáveis que fazem parte do modelo de regressão são 
variáveis randômicas conjuntamente distribuídas, r2 é também o quadrado do 
coeficiente de correlação estimado entre elas.

Espera-se, em um modelo de regressão linear razoável, que pelo menos 
50% da variabilidade da variável de interesse seja explicada pelo modelo de 
regressão.

2.4.2 Sumários estatísticos úteis

O erro quadrático médio (mean square error - MSE), sua raiz (root mean 
square error - RMSE), o erro absoluto médio (mean absolute error - MAE) e o 
coeficiente de correlação são sumários estatísticos úteis na comparação entre 
métodos de estimativa, além dos já conhecidos, como média, mediana, variância 
e desvio padrão, quando se possui um conjunto de valores reais de verificação. 
Essas estatísticas são definidas como:

MSE =
1
n

ei
2

i=1

n

∑                                                                                                  (2.58)

RMSE =
1
n

ei
2

i=1

n

∑                                                                                             (2.59)

MAE =
1
n

ei
i=1

n

∑                                                                                                 (2.60)

ρ̂ = r =
(xi − x )(yi − y )
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(xi − x )
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∑ (yi − y )
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n

∑
                                                                    (2.61)
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onde:

x e y são os dados de duas variáveis X e Y distintas; 

“e” é o erro (ou resíduo), definido como a diferença entre o valor estimado e o 
valor real:

e = ẑ − z                                                                                                           (2.62)

O MSE é um sumário estatístico especialmente útil na comparação entre 
distribuições de erro de diversos conjuntos de estimativas, já que leva em 
consideração tanto a variância dos erros quanto a seu viés (desvio da média dos 
erros em relação ao valor zero). 

O coeficiente de correlação é um índice que denota a qualidade da relação 
linear entre quaisquer duas distribuições, como, por exemplo, os valores 
estimados e os valores reais, ou de referência. 

2.4.3 Análise de deriva

A análise de deriva (drift analysis ou swath plots) consiste na construção de 
gráficos de médias de teores em faixas de blocos do depósito, em diversas 
direções. Nesses gráficos são comparados os teores médios nas faixas obtidos 
pelo método de estimativa utilizado e os teores médios reais calculados a partir 
das amostras. É uma forma de avaliar o viés local do método de estimativa, 
verificando se os valores estimados, em média, seguem a tendência dos dados. 
Uma prática comum na indústria mineral consiste em estender ao modelo de 
blocos os valores dos dados pela técnica conhecida como vizinho-mais-próximo 
(nearest neighbour - NN), a fim de evitar o cálculo e comparação de médias 
obtidas de diferentes quantidades de dados, já que a quantidade de dados 
existentes é consideravelmente menor do que a quantidade de valores estimados.

A figura 2.6 apresenta um gráfico típico dos resultados de uma análise de 
deriva em alguma direção, mostrando que as tendências das médias dos dados e 
das estimativas tem de ser similares ao longo do depósito.
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Figura 2.6 - Gráfico típico com resultados de uma análise de deriva

A estimativa por vizinho-mais-próximo não é uma técnica utilizada para 
estimar os teores nos blocos localmente de forma ideal, mas globalmente 
representa uma estimativa não-enviesada da distribuição dos teores, caso estes 
não estejam preferencialmente amostrados (“clusterizados”). Portanto, um método 
adequado de estimativa deve seguir em média as tendências apresentadas pelos 
teores médios em faixas obtidas por vizinho-mais-próximo.

Alguns cuidados, entretanto, têm de ser tomados na análise de deriva, 
como o caso de se comparar estimativas em blocos, já que o volume dos dados é 
“pontual” (comparando as compostas com blocos) ou quando os dados são 
preferencialmente amostrados, pois a estimativa por NN pode não ser 
representativa, sendo muito suavizada.
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2.4.4 Validação Cruzada

Validação cruzada (Isaaks e Srivastava, 1989) é um método bastante 
utilizado na validação das estimativas realizadas por krigagem. Devido ao fato de 
não se possuir o conjunto de dados exaustivos para validar a estimativa, a 
validação cruzada é uma técnica que utiliza os dados existentes para obter um 
conjunto de pares de valores reais e estimados, permitindo sua comparação.

O método consiste em realizar uma estimativa em um local que existe um 
dado amostral, não utilizando este dado no processo de estimativa. Sendo 
repetido o processo para todos os locais amostrais do banco de dados. É como 
se existissem pontos de teste em que se sabe o valor real para avaliar o processo 
de estimativa, porém, sendo os pontos de teste os próprios dados amostrais.

Entretanto, apesar de a validação cruzada ser uma forma inteligente de se 
obter um conjunto de pares de valores estimados e reais, seus resultados podem 
levar a idéias erradas. Os resultados da validação cruzada tendem a ser piores 
dos que os verdadeiros resultados, sendo a localização preferencial dos dados 
(“clusterização”) um dos fatores que contribui pra isso. Outro fator que pode gerar 
conclusões erradas são as distâncias envolvidas, que, numa estimativa 2D para 
validação cruzada, em geral, são maiores que as distâncias realmente utilizadas 
nas estimativas, ocasionando possivelmente resultados pessimistas e, numa 
estimativa 3D, devido a proximidade dos dados verticais, pode ocasionar 
resultados otimistas demais.

Apesar de ser comumente utilizada apenas como comparação entre 
diferentes métodos (ou parâmetros) de estimativa, a validação cruzada pode ser 
valiosa em determinar setores e condições em que um método de estimativa pode 
ser problemático, como locais em que sistematicamente ocorrem subestimativas 
ou superestimativas, através da análise da informação espacial dos resíduos 
obtidos.
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2.4.5 - Análise visual

A análise visual consiste na verificação visual das estimativas, 
determinando se elas se adequam ao que se espera. No caso de estimativas, o 
que se procura averiguar visualmente é a coerência entre o mapa de valores 
estimados com os dados utilizados, verificando se os valores estimados 
constituem médias adequadas dos dados do entorno, de acordo com a 
proximidade dos dados utilizados.
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Capítulo 3

Uma das formas utilizadas para avaliar a qualidade das diversas 
alternativas de estimativa analisadas na dissertação que buscam uma proposta 
de adensamento amostral menos custoso é a comparação dos respectivos 
modelos estimados por cada alternativa com um modelo de referência. Este 
modelo de referência consiste no modelo estimado utilizando um banco de dados 
completo, isto é, com adensamento completo, possuindo todas as variáveis em 
uma malha amostral densa.

Este capítulo apresenta o processo de estimativa e validação do Modelo de 
Referência. Todas as alternativas analisadas no capítulo 4 consistem em 
variações do Modelo de Referência, estimadas com bancos de dados contendo 
menor quantidade de informação, isto é, adensamentos amostrais menos 
custosos.

3.1 Brucutu

Os dados utilizados na obtenção do Modelo de Referência são 
provenientes do projeto de avaliação de recursos de minério de ferro da Mina 
Brucutu, Minas Gerais, da companhia Vale® (figura 3.1).

Figura 3.1 - Mina de Brucutu - MG
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O depósito de minério de ferro de Brucutu situa-se no Quadrilátero 
Ferrífero, a aproximadamente 120 km de Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Geologicamente, a região se situa numa grande dobra (Sinclinal Gandarela) 
afetada por falhamentos e redobramentos. A formação ferrífera do depósito 
(Formação Cauê) é basicamente composta por itabiritos e hematitas, tanto 
friáveis quanto compactos, e apresenta uma espessura média de 500 metros.

A estimativa dos recursos do Modelo de Referência é realizada 
caracterizando o depósito pela medição e estimativa de seis atributos: o ferro (Fe) 
e mais cinco contaminantes: sílica (SiO2), alumina (Al2O3), manganês (Mn), 
fósforo (P) e perda por calcinação ou perda ao fogo (PF), correspondendo à borra 
residual do processo de calcinação. Estes atributos são determinados tanto em 
base global (não discriminados granulometricamente) quanto divididos em faixas 
granulométricas, de forma que cada atributo é analisado em cada faixa 
granulométrica. Este tipo de discriminação química por faixa granulométrica é 
necessária quando há uma gama de produtos minerais produzidos pela mina que 
dependem da granulometria. Quatro são as faixas granulométricas utilizadas 
nesta estimativa de recursos, definidas como:

i. G1: maior que 8 mm;

ii. G2: entre 1 mm e 8 mm;

iii. G3: entre 0,15 mm e 1 mm;

iv. G4: menor que 0,15 mm.

Dessa forma, são necessárias análises químicas discriminadas por 
granulometria (chamadas de análises granuloquímicas neste trabalho) e análises 
granulométricas (medida da massa retida em cada faixa granulométrica), para 
uma adequada caracterização mineral.

A faixa granulométrica G1 - grossa - é de especial importância na 
caracterização dos diferentes litotipos minerais presentes no depósito, já que 
define-os em friáveis ou compactos. Os litotipos compactos apresentam análise 
granulométrica com a maior parte da massa retida na faixa granulométrica G1, já 
os litotipos friáveis apresentam baixa massa retida nessa faixa.

Quanto à formação litológica do depósito, sua formação ferrífera  
compreende diversos litotipos, sendo os principais:
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i. Hematita (HE): litotipo resultante do enriquecimento supergênico a partir 
do itabirito e que em geral é friável, mas que apresenta com certa 
freqüência não representativa intercalações lenticulares de hematita 
compacta. São rochas de espessura irregular e que apresentam teor médio 
de ferro de 64%, com baixo teor de contaminantes. A  porcentagem de 
massa com fração grossa (>8 mm) é em média de 18% nas porções 
friáveis e 97% nas porções compactas.

ii. Hematita Goethítica (HGO): hematita friável rica em goethita que se 
diferencia da hematita pelos altos teores de contaminantes (P e PF) e que 
se apresenta em corpos lenticulares entre a hematita ou a canga. 
Apresenta um teor médio de ferro de 62% e, por ser friável, a fração grossa 
apresenta média de massa retida de 30%.

iii. Hematita Aluminosa (HAL): hematita friável que apresenta níveis ou 
bolsões argilosos associados a rochas intrusivas e que apresenta alto teor 
de alumina (> 3%). O teor médio de ferro é de 61%.

iv. Hematita Anfibolítica (HA): hematita friável com teor médio de ferro de 
60% e alto teor de contaminantes (P e PF).

v. Itabirito Friável (IF): o litotipo mais representativo do depósito de Brucutu 
(65% do depósito), que se apresenta bastante friável (fração grossa com 
massa retida em média de 15%), mas que apresenta bandamento de 
hematita e sílica bem definidos. O teor médio de ferro é de 47% e 
apresenta baixos teores de contaminantes.

vi. Itabirito Compacto (IC): corpos maciços que ocorrem em profundidade e 
cujos bandamentos são bem definidos. O teor médio de ferro é de 38% e a 
fração grossa retida é em média 93%.

vii.Itabirito Aluminoso (IAL): itabirito friável constituído por alternância de 
bandas de hematita, quartzo e/ou argila e que ocorre em corpos 
lenticulares em contato com rochas intrusivas metabásicas. Seu teor médio 
de ferro é 43% e o de alumina é de 4%.

viii.Itabirito Manganesífero (IMN): itabirito friável com alto teor de 
manganês, com média de 2%, e com teor médio de ferro de 36%.
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ix. Itabirito Anfibolítico (IA): itabirito friável com teor médio de ferro de 43% e 
com alto teor de contaminantes (P e PF).

x. Canga (CG): rocha detrítica gerada pela erosão da camada de formação 
ferrífera, composta por fragmentos de hematita e itabirito. Apresenta 
espessura média de 10 metros. O teor médio de ferro é 59% e possui alto 
teor de contaminantes (Alumina, P e PF).

3.2 Modelo geológico

O mesmo modelo geológico foi utilizado nas estimativas do Modelo de 
Referência e de todas as alternativas analisadas no próximo capítulo, já que ele é 
baseado em interpretações geológicas e interpolação dos litotipos do banco de 
dados, informações que não são afetadas pelos adensamentos amostrais com 
menor quantidade de atributos analisados nos furos, de acordo com a proposta 
avaliada neste estudo. Dessa forma, esse fator - modelo geológico - não 
influencia nos resultados obtidos nas diversas alternativas.

O modelo geológico utilizado na dissertação foi construído pela equipe 
técnica da companhia Vale®, sendo utilizado por estes na avaliação real dos 
recursos do depósito. É um modelo altamente complexo, constituído por 20 
litotipos. Este modelo é utilizado na dissertação por ser um dos aspectos de 
interesse dos objetivos da dissertação tratar de dados reais e modelos 
verossímeis, utilizados na prática.

Resumidamente, o modelo geológico foi obtido através da classificação dos 
litotipos nos furos de sondagem, interpretações geológicas e krigagem dos 
indicadores. Os litotipos foram classificados conforme caracterizações visuais dos 
testemunhos de sonda, juntamente com caracterizações químicas e 
granulométricas, através da aplicação de teores de corte. A tabela 3.1 apresenta 
os cortes químicos e granulométricos de classificação utilizados na definição dos 
litotipos do modelo geológico.
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Tabela 3.1 - Litotipos do modelo geológico

CLASSIFICAÇÃO TIPOLÓGICA

Litotipo

CLASSIFICAÇÃO TIPOLÓGICACLASSIFICAÇÃO TIPOLÓGICACLASSIFICAÇÃO TIPOLÓGICA

Sigla Condição 1 Condição 2

Hematitas

Hemtativa friável \ Hematita compacta
Hematita aluminosa
Hematita goethítica
Hematita anfibolítica

Itabiritos

Itabirito friável
Itabirito compacto
Itabirito aluminoso
Itabirito manganesífero
Itabirito anfibolítico
Itabirito dolomítico

Coberturas

Canga
Solo
Aterro

Rochas estéreis

Intrusiva
Gnaisse Cocais
Gnaisse Peti
Xisto
Xisto Rio das Velhas
Quartzito Tamanduá
Quartzito Piracicaba

HE Fegl ≥ 62%
HAL Fegl ≥ 58% Al2O3 ≥ 3%
HGO Fegl ≥ 58% PF ≥ 3%
HA Visual e Fegl ≥ 58%

IF Fegl < 62% G1 < 80%
IC Fegl < 62% G1 ≥ 80%
IAL Fegl < 58% Al2O3 ≥ 3%
IMN Fegl < 58% Mn ≥ 1%
IA Visual e Fegl < 58% PF ≥ 3%

IDO Visual

CG Visual
SL Visual
AT Visual

IN Visual
GC Visual
GP Visual
XI Visual

XIRV Visual
QTT Visual
QTP Visual

Os contatos entre os diversos litotipos do depósito são em geral bem 
marcados e apresentam diferenças bruscas de teores. Estes contatos foram 
validados pela comparação entre as médias de teores de cada dois litotipos na 
região de contato entre eles.

Foram utilizadas 107 seções geológicas verticais e 13 seções geológicas 
horizontais, espaçadas em 50 metros, para a obtenção da interpretação geológica 
utilizada na construção do modelo geológico de blocos. A figura 3.2 apresenta 
duas seções verticais típicas utilizadas na obtenção do modelo geológico e a 
figura 3.3 apresenta uma vista geral superior da mina de Brucutu com algumas 
seções verticais representadas.
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Figura 3.2 - Duas seções verticais do modelo geológico

Figura 3.3 - Vista superior com seções geológicas
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A partir dos litotipos dos furos de sonda e da malha (grid) obtida das 
seções geológicas verticais e horizontais, foi utilizada krigagem dos indicadores 
para marcar as litologias nos blocos do modelo geológico. A figura 3.4 apresenta, 
no topo, a malha de pontos litológicos obtida de uma seção vertical típica, 
utilizados na krigagem dos indicadores, e, na base, uma seção vertical do modelo 
de blocos final gerado pela krigagem dos indicadores.

Figura 3.4 - Malha de dados litológicos obtidos de uma seção vertical típica, 
no topo, e uma seção do modelo de blocos final, na base

É importante frisar que o modelo geológico utilizado é verossímil e bastante 
complexo, construído de um banco de dados bastante extenso, tal como são os 
modelos utilizados na indústria mineral.
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3.3 Banco de dados

O Modelo de Referência foi obtido através de um banco de dados extenso, 
composto por 395 furos de sonda, em uma malha amostral média de 100x100 m, 
resultando em 4345 compostas com todas as variáveis analisadas em cada 
intervalo. Consiste em um banco de dados isotópico onde 34 variáveis são 
obtidas em cada composta: 24 variáveis granuloquímicas, 4 variáveis 
granulométricas e 6 variáveis globais.

As 24 variáveis granuloquímicas correspondem às análises químicas dos 
seis atributos (Fe, SiO2, Al2O3, Mn, P e PF) divididos nas quatro faixas 
granulométricas (G1, G2, G3 e G4), para cada composta, isto é, quatro variáveis 
granuloquímicas para cada atributo. As quatro variáveis granulométricas 
(identificadas como g1, g2, g3 e g4) correspondem às medidas das massas 
retidas em cada faixa granulométrica para cada composta. Finalmente, as seis 
variáveis globais correspondem aos teores dos seis atributos em base global, isto 
é, não discriminados por faixas granulométricas. Cada uma destas seis variáveis  
globais é determinada pela média das quatro variáveis granuloquímicas do 
atributo, ponderada pelas respectivas massas retidas (variáveis granulométricas). 
Por exemplo, para o ferro em base global, em uma determinada composta:

Feglb = g1* feg1+ g2 * feg2 + g3* feg3+ g4 * feg4
g1+ g2 + g3+ g4

=
Afeg1+ Afeg2 + Afeg3+ Afeg4

g1+ g2 + g3+ g4
                                                                   (3.1)

onde:

Feglb é o atributo ferro determinado em base global; 

feg1, feg2, feg3 e feg4 são as quatro variáveis granuloquímicas do ferro, isto é, o 
ferro analisado nas faixas granulométricas G1, G2, G3 e G4; 

Afeg1, Afeg2, Afeg3 e Afeg4 são as quatro variáveis granuloquímicas 
acumuladas;

g1, g2, g3 e g4 são as quatro variáveis granulométricas. 
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Desta forma, é garantida coerência entre as variáveis granuloquímicas e as 
variáveis globais.

A figura 3.5 apresenta o mapa de localização das sondagens, em vista 
superior, a fim de apresentar a área coberta pelos dados, correspondendo a em 
torno de 18 km2.

Figura 3.5 - Mapa de localização das sondagens

Uma característica importante neste tipo de depósito em que os produtos 
são função, também, das granulometrias é o fato de os dados apresentarem 
suportes mássicos distintos. Isto é, os teores analisados têm como suporte sua 
massa retida na respectiva faixa granulométrica. Essa característica exige 
cuidado com o processo de estimativa dos teores, pois nestas tem de ser levado 
em conta o suporte amostral.

Conforme relatado na seção 2.3, que trata do processo de acumulação, em 
que Marcotte e Boucher (2001a, 2001b) defendem o uso do processo direto de 
estimativa de teores para pontos ou blocos pequenos quando a correlação linear 
entre teor e suporte é positiva, e que Dagbert (2001) defende o uso do processo 
indireto de estimativa (acumulação) apesar de possível correlação suporte-teor, 
verificou-se as correlações entre os teores e os suportes dos dados utilizados no 
processo de estimativa deste estudo. A  tabela 3.2 apresenta os coeficientes 
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correlação linear, que resumem a correlação linear, entre as variáveis 
granuloquímicas (os teores) e as respectivas variáveis granulométricas (os 
suportes).

Tabela 3.2 - Relação teor-suporte

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO

Variáveis 
granuloquímicas

Variáveis 
granuloquímicas

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃOCOEFICIENTES DE CORRELAÇÃOCOEFICIENTES DE CORRELAÇÃOCOEFICIENTES DE CORRELAÇÃO

Suporte amostralSuporte amostralSuporte amostralSuporte amostral

g1 g2 g3 g4

Feg1

Alg1

Mng1

Pg1

PFg1

Sig1

Feg2

Alg2

Mng2

Pg2

PFg2

Sig2

Feg3

Alg3

Mng3

Pg3

PFg3

Sig3

Feg4

Alg4

Mng4

Pg4

PFg4

Sig4

-0.32

-0.10

-0.05

0.12

0.18

0.30

0.14

0.21

0.04

0.27

0.42

-0.26

0.03

-0.17

-0.07

-0.25

-0.28

0.02

0.24

-0.28

-0.08

-0.42

-0.48

-0.15

Tendo em vista que os teores não apresentam correlação com seus 
respectivos suportes, optou-se pelo processo de acumulação para a realização 
das estimativas. Partindo dessa decisão, o processo de regularização (médias 
das variáveis ponderadas pelos comprimentos) das compostas, que busca 
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organizar o banco de dados deixando-o com dados, em geral, com o mesmo 
comprimento de composta, para não se misturarem dados com comprimentos 
distintos de composta amostral, foi realizado nas variáveis acumuladas, já que a 
relação entre teor, suporte e variável acumulada é não linear. Caso se 
regularizassem tanto as variáveis acumuladas quanto as desacumuladas, uma 
não corresponderia à outra através da sua expressão, portanto apenas as 
acumuladas ou apenas as desacumuladas têm de ser regularizadas, obtendo-se 
a outra pela expressão que as conecta. Como o processo de acumulação foi 
utilizado na obtenção dos modelos estimados, isto é, as variáveis acumuladas são 
as variáveis de importância utilizadas no processo de estimativa, o processo de 
regularização também é feito baseado em acumulações.

O comprimento das compostas foi regularizado para 10 m, pois este é o 
tamanho dos blocos, verticalmente, que serão utilizados nas estimativas e 
descartou-se as amostras regularizadas com comprimentos menores do que 3 m. 

Caso a correlação suporte-teor fosse positiva e, por isso, se optasse pela 
utilização do método direto de estimativa, o que deveria ser feito na estimativa 
dos blocos, segundo Marcotte e Boucher (2001b), seria estimar o teor direto e o 
suporte em todos os pontos discretizados do bloco. Então se obteriam as 
estimativas dos acumulados nestes pontos pela multiplicação do teor pelo 
suporte. Por fim, a estimativa final do bloco consistiria na divisão da média de 
todos as estimativas acumuladas dos pontos discretizados do bloco pela média 
dos suportes.

O que foi realizado quanto a estimativa dos blocos, foi estimar as variáveis 
acumuladas e os suportes nos pontos discretizados dos blocos, para então serem 
calculadas as médias das variáveis acumuladas e do suporte. Então, o teor do 
bloco resulta na divisão da média das acumuladas pela média dos suportes.

As demais características dos dados utilizados, como sua distribuição 
univariada, distribuição bivariada, os balanços estequiométricos e granulométricos 
são apresentados na seção referente à validação das estimativas do Modelo de 
Referência.
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3.4 Estimativa

Devido ao grande número de variáveis necessárias a serem estimadas no 
Modelo de Referência e às correlações existentes entre as variáveis, que se 
deseja levar em consideração no modelo estimado, cokrigagem foi o método de 
estimativa utilizado. Para tal, o modelo de continuidade espacial utilizado 
necessita das funções modeladas de continuidade espacial tanto diretas quanto 
cruzadas entre as variáveis.

Na estimativa do Modelo de Referência, 28 variáveis são estimadas: 24 
variáveis granuloquímicas acumuladas e 4 variáveis granulométricas. As 6 
variáveis globais não são estimadas pelo processo de cokrigagem e sim 
determinadas posteriormente por ponderação mássica das variáveis 
granuloquímicas estimadas.

Como o modelo de continuidade espacial (Modelo Linear de 
Corregionalização) de 28 variáveis exige a modelagem de 406 variogramas, 
optou-se pela sua simplificação - MCI. A variável que serviu como base para a 
construção de todos os variogramas do MCI foi o ferro global. A figura 3.6 
apresenta o modelo variográfico e o variograma experimental do ferro global na 
direção N60° - de maior continuidade. A linha pontilhada na figura representa a 
variância dos dados do ferro global, entretanto, é bom notar que o que é utilizado 
deste modelo variográfico no MCI são as proporções entre as estruturas, em 
relação ao sill e os respectivos ranges de cada estrutura. Cada modelo 
variográfico do MCI é rescalonado para seu próprio sill.
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Figura 3.6 - Modelo de continuidade espacial do ferro global na direção de 
maior continuidade

A conseqüência da utilização de um modelo simplificado de continuidade 
espacial é a não aderência de algumas das funções modeladas nos variogramas 
experimentais. A figura 3.7 apresenta alguns modelos variográficos com seus 
respectivos variogramas experimentais, para a direção de maior continuidade, 
demonstrando esta não aderência. Apesar do uso de um modelo simplificado, os 
modelos variográficos, em geral, não se distanciaram excessivamente dos 
respectivos variogramas experimentais, resultado que também pode ser avaliado 
pela qualidade e validação das estimativas.

É importante notar que a aderência que está se falando aqui não se refere 
ao fato de o patamar atingido pelo modelo ser diferente do atingido pelos 
variogramas experimentais, mas sim pelo fato de as proporções entre as 
estruturas do modelo variográfico serem as mesmas para todas as variáveis, o 
que não necessariamente seria o caso na utilização de um MLC. No caso 
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isotópico, os patamares dos modelos utilizados no MCI não impactam nos valores 
estimados. Podem ser utilizados quaisquer valores para os patamares.

Figura 3.7 - MCI com modelo variográfico ajustado ao ferro global plotado 
sobre os variogramas experimentais de outras variáveis

As estimativas foram realizadas em 556247 blocos de dimensões 12.5 m x 
12.5 m x 10 m, discretizados em 25 pontos (5 x 5 x 1) já que a composta tem o 
comprimento vertical do bloco.

Sua realização se deu em 10 domínios geoestatísticos coincidentes com os 
domínios litológicos do modelo geológico. Estes domínios estimados são as 
quatro hematitas (HE, HAL, HGO e HA), cinco itabiritos (IF, IC, IAL, IMN e IA) e a 
canga (CG), que são os litotipos ricos em ferro, estimando-os apenas com os 
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dados pertencentes ao domínio, porém utilizando o mesmo modelo variográfico - 
MCI.

A tabela 3.3 apresenta a representatividade de cada domínio no modelo de 
blocos, considerando apenas os blocos que receberam estimativas (556247 
blocos). Também apresenta a quantidade de dados utilizados de cada domínio.

Tabela 3.3 - Representatividade dos domínios geoestatísticos no Modelo de 
Referência

REPRESENTATIVIDADE GEOLÓGICA

Domínios

REPRESENTATIVIDADE GEOLÓGICAREPRESENTATIVIDADE GEOLÓGICA

Fração do MR Quantidade de 
dados

HE

HAL

HGO

HA

IF

IC

IAL

IMN

IA

CG

2.88% 437
0.38% 63
1.11% 140
0.90% 104
66.26% 2,259
3.56% 172
0.79% 93
6.21% 244
14.63% 555
3.29% 278

Um aspecto importante das estimativas foi o tratamento que os valores 
extremos dos dados receberam. Para cada um dos 10 domínios geoestatísticos 
do banco de dados, foi verificada a presença de valores extremos nas seis 
variáveis globais. Foram considerados valores extremos aqueles dados cujo valor 
é maior que o 3° quartil (75° percentil) mais três vezes a distância interquartil da 
distribuição de cada variável.

Para os domínios geoestatísticos que apresentaram valores extremos, 
foram criadas regiões (subdomínios) no modelo de blocos (de dimensões 25 m x 
25 m x 10 m em torno destes dados) em que estes valores extremos devem 
participar do processo de estimativa. Para as regiões fora destes subdomínios, os 
dados que contêm os valores extremos não participam das estimativas.
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Este tipo de processo é comum na indústria mineral, em que se limita a 
influência de valores muito distintos do resto da distribuição, para não se criarem 
zonas anômalas muito extensas de valores estimados sob a influência desses 
dados. As figuras 3.8 e 3.9 apresentam o domínio IF (o mais representativo do 
depósito) do modelo de blocos estimado, juntamente com os dados utilizados na 
sua estimativa (esferas), para a variável ferro global. Nessas figuras, as esferas 
representam os dados utilizados, que estão em tamanho exagerado em 
comparação com o blocos do modelo, para avaliar sua coerência com os valores 
estimados, através das cores.

Figura 3.8 - Domínio IF do modelo de blocos com estimativas e dados da 
variável ferro global
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Figura 3.9 - Visão ampliada do domínio IF do modelo de blocos com 
estimativas e dados da variável ferro global

Os parâmetros de busca utilizados são baseados no modelo variográfico 
do ferro global, tendo o elipsóide de busca a mesma orientação que a anisotropia 
variográfica e as mesmas dimensões de busca que os alcances variográficos. Os 
parâmetros de busca utilizados estão resumidos na tabela 3.4, onde U, V e W  são 
os três eixos do elipsóide de busca.
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Tabela 3.4 - Parâmetros de busca utilizados no Modelo de Referência

PARÂMETROS DE BUSCA

Parâmetros

PARÂMETROS DE BUSCAPARÂMETROS DE BUSCAPARÂMETROS DE BUSCA

Orientação do 
elipsóide

Tamanho do 
elipsóide

Quantidade de 
dados

Azimute (graus)

Mergulho (graus)

Pitch (graus)

U (metros)

V (metros)

W (metros)

Num. mínimo dados

Num. setores angulares

Num. ótimo por setor

60
20
0

230.0
180.0
30.0

1.0
8.0
2.0

Após o término das estimativas acumuladas, sua consistência física foi 
verificada e 1% dos blocos tiveram estimativas das variáveis granulométricas com 
valores próximos de zero, mas negativos, e foram transformados para zero.

Com todas estimativas realizadas e consistentes fisicamente, as 24 
variáveis acumuladas estimadas foram desacumuladas, através da divisão da 
variável acumulada estimada pela respectiva variável granulométrica estimada, 
para cada variável em cada bloco. As variáveis globais foram determinadas em 
cada bloco pela média das variáveis acumuladas ponderadas pelas massas 
retidas, tal como no banco de dados, através da equação 3.1.

3.5 Validação

Os parâmetros de estimativa utilizados na obtenção do Modelo de 
Referência foram amplamente analisados e testados até que se chegou ao 
Modelo de Referência atual, utilizado no trabalho. Sua consistência e validade 
foram analisadas através da várias técnicas usuais na indústria mineral, como 
análise visual, análise de deriva, comparação das distribuições univariadas e 
bivariadas dos dados com as das estimativas e verificação dos balanços 
existentes.
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Visualmente, o modelo de blocos foi analisado, para todas as 34 variáveis 
e todos os 10 domínios, comparando-se os dados com os valores estimados 
através da análise do modelo de blocos estimado em seções paralelas, nas três 
direções cartesianas. Esse processo procura verificar se há discrepância entre os 
dados e os valores em alguma região específica do modelo de blocos. A figura 
3.10 apresenta algumas seções do modelo de blocos para a variável ferro global 
juntamente com os dados dos furos de sonda para demonstrar a análise visual 
realizada.

Figura 3.10 - Seções verticais típicas utilizadas para análise visual

Não foram verificadas inconsistências no modelo estimado em comparação 
com os dados existentes, através da análise visual. Os valores krigados 
corresponderam ao esperado, isto é, representando médias locais dos dados do 
entorno. 

Também foi verificada a consistência das distribuições dos valores 
estimados em comparação com a distribuição dos dados, para todas as variáveis 
e todos os domínios. Este tipo de validação procura verificar se os limites 
estimados são coerentes com os dados, isto é, não se obtendo valores estimados 
superiores aos maiores valores dos dados (o mesmo é válido para o limite 
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inferior), principalmente quando o processo de acumulação (como é o caso) é 
utilizado, já que os valores estimados finais das variáveis são obtidos por uma 
razão entre duas estimativas.

Neste tipo de análise se comparam os histogramas de todas variáveis 
estimadas com os histogramas dos respectivos dados, verificando-se também a 
coerência (semelhança) das diversas faixas de valores, além dos limites inferiores 
e superiores. A figura 3.11 apresenta os histogramas do ferro global dos dados e o 
histograma do ferro global estimado, para o domínio CG, como demonstrativo da 
análise univariada.

Figura 3.11 - Histogramas dos dados (esquerda) e estimativas (direita) do 
ferro global para o domínio CG

Os histogramas dos dados e das estimativas do Modelo de Referência para 
todas as 34 variáveis e para os 10 domínios podem ser vistos em Reuwsaat 
(2011).

A tabela 3.5 apresenta o sumário estatístico das seis variáveis globais dos 
dados e das estimativas, para o domínio IF, o mais representativo do depósito 
(65% dos blocos), como demonstrativo da análise univariada realizada para as 34 
variáveis nos 10 domínios.
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Tabela 3.5 - Estatística das variáveis globais para o domínio IF

ANÁLISE UNIVARIADA

VariáveisVariáveis

ANÁLISE UNIVARIADAANÁLISE UNIVARIADAANÁLISE UNIVARIADAANÁLISE UNIVARIADAANÁLISE UNIVARIADAANÁLISE UNIVARIADA

DadosDadosDados EstimativasEstimativasEstimativas

Valor 
mínimo

Média Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Média Valor 
máximo

Fe global (%)

Al global (%)

Mn global (%)

P global (%)

PF global (%)

Si global (%)

27.49 46.96 63.74 28.46 43.72 61.65

0.13 0.93 4.55 0.14 0.83 3.21

0.00 0.11 1.71 0.00 0.11 1.17

0.00 0.03 0.22 0.00 0.03 0.15

0.00 1.20 7.69 0.00 1.21 5.86

5.50 30.49 57.05 7.53 35.10 57.04

Em geral, como visto na figura 3.11 e na tabela 3.5, as estimativas foram 
consistentes com as suas distribuições univariadas, levando em conta a 
simplificação utilizada no processo de estimativa (MCI) e a utilização do processo 
de acumulação.

A verificação do viés local das estimativas foi realizada pela análise de 
deriva, conforme a seção 2.4.3. Esta análise mostrou que as estimativas foram 
bastante adequadas, não apresentando viés local distinto dos dados, até para as 
variáveis mais erráticas do depósito, como o manganês. Para ilustrar o processo, 
as figuras 3.12 e 3.13 apresentam gráficos de análise de deriva na direção N60° 
(notação azimutal), para as variáveis ferro global e manganês global, 
respectivamente, não discriminadas em domínios específicos.
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Figura 3.12 - Análise de deriva do ferro global na direção N60°

Figura 3.13 - Análise de deriva do manganês global na direção N60°
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Estes gráficos foram construídos pela obtenção das médias das variáveis 
em questão obtidas em seções transversais à direção citada, separadas em 50 m. 
A curva dos dados foi obtida através da migração dos dados para os blocos por 
“vizinho-mais-próximo”, conforme relatado na seção 2.4.3.

Outra técnica de validação utilizada foi a validação cruzada, citada na 
seção 2.4.4. Para todas as variáveis que foram estimadas por cokrigagem, foi 
realizada a validação cruzada, a fim de verificar a adequabilidade do modelo 
variográfico utilizado. Não foram detectados setores problemáticos nas 
estimativas da validação cruzada para nenhuma das 28 variáveis estimadas. Isto 
é, as estimativas não apresentaram viés global nem são condicionalmente 
(localmente) enviesadas. 

O viés global é verificado pelo histograma dos erros, que apresentaram 
para todas as variáveis médias e medianas próximas de zero, além de serem 
simétricos. Já o viés condicional, isto é, condicionado a certas faixas de valores, é 
verificada tanto pelo gráfico de espalhamento (scatterplot) dos dados contra as 
estimativas, que demonstra a precisão das estimativas para todo o alcance de 
valores, sendo tão melhor quanto mais próximo de um for o coeficiente angular da 
reta de regressão, quanto pelo scatterplot dos erros contra as estimativas. Este 
último não deve apresentar uma tendência preferencial dos erros para nenhuma 
classe de valores, isto é, deve apresentar coeficiente de correlação próximo de 
zero.

A figura 3.14 apresenta os gráficos da validação cruzada da variável sílica 
acumulada na faixa granulométrica G3, para o domínio IF, como exemplo da 
análise realizada. Nela é apresentado o mapa de localização das amostras 
(esquerda superior), o scatterplot dos dados contra as estimativas (direita 
superior), o histograma dos erros (esquerda inferior) e o scatterplot dos erros 
contra as estimativas (direita inferior). As linhas pontilhadas existentes nos 
gráficos inferiores correspondem aos limites de 99% de confiança de uma 
distribuição normal.
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Figura 3.14 - Resultados da validação cruzada da variável sílica acumulada 
na faixa granulométrica G3 para o domínio IF

Os resultados da análise de deriva para todas as 28 variáveis estimadas e 
para os 10 domínios podem ser vistos em Reuwsaat (2011).

Dois aspectos importantíssimos das estimativas do Modelo de Referência 
são os balanços e as correlações existentes nos dados. Eles precisam ser 
respeitados e reproduzidos no Modelo de Referência para que as estimativas 
sejam coerentes.

Algumas das variáveis do banco de dados apresentam correlações lineares 
significativas entre si que precisam ser reproduzidas no modelo estimado, por 
coerência física. Conforme citado no capítulo 2, o modelo de estimativa utilizado 
foi escolhido levando esta característica também em consideração. As 34 
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variáveis do banco de dados formam 595 scatterplots entre duas variáveis, para 
cada litologia, onde se pode verificar a relação entre elas. Grande parte das 
variáveis não apresenta correlação significativa com as outras variáveis, 
entretanto algumas correlações entre certas variáveis são bastante significativas.  

Na dissertação, todas as análises de correlações e tabelas com os 
coeficientes de correlação serão apresentadas não discriminadas por litologia. Os 
resultados separados por litologia podem ser vistos em Reuwsaat (2011).

A tabela 3.6 apresenta, como resumo das correlações que em geral 
apresentam as variáveis, os coeficientes de correlação das seis variáveis globais 
dos dados entre si.

Tabela 3.6 - Correlações entre as variáveis globais no banco de dados

ANÁLISE BIVARIADA

VariáveisVariáveis

ANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADA

Coeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlação

Al Fe Mn P PF Si

Al

Fe

Mn

P

PF

Si

1.00

-0.08 1.00

0.15 -0.33 1.00

0.46 -0.08 0.18 1.00

0.52 0.09 0.11 0.78 1.00

-0.11 -0.97 0.24 -0.09 -0.30 1.00

Como pode ser verificado, as correlações mais significativas dos dados são 
entre o ferro e a sílica (correlação inversa) e entre o fósforo e a perda ao fogo. 
Isto significa que as cinco variáveis do atributo ferro (as quatro granuloquímicas 
mais a variável global) apresentam correlações significativas com as cinco da 
sílica, e o mesmo ocorrendo para o fósforo e a perda ao fogo. A tabela 3.7 
apresenta os coeficientes de correlação das variáveis associadas ao ferro e à 
sílica.
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Tabela 3.7 - Correlações entre Fe e SiO2 no banco de dados

ANÁLISE BIVARIADA

VariáveisVariáveis

ANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADA

Coeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlação

Si1 Si2 Si3 Si4 Si global

Fe1

Fe2

Fe3

Fe4

Fe global

-0.97 -0.88 -0.69 -0.76 -0.85

-0.86 -0.95 -0.66 -0.72 -0.82

-0.77 -0.77 -0.98 -0.77 -0.90

-0.80 -0.77 -0.71 -0.98 -0.89

-0.90 -0.89 -0.85 -0.91 -0.97

Além das correlações entre atributos, outras importantes e fortes 
correlações existentes nos dados são as correlações entre as variáveis entre si de 
um mesmo atributo. Todos os atributos apresentam correlações com suas 
variáveis entre si. A tabela 3.8 apresenta os coeficientes de correlações entre as 
variáveis associadas ao ferro, demonstrando esse fato.

Tabela 3.8 - Correlações entre as variáveis do atributo Fe no banco de dados

ANÁLISE BIVARIADA

VariáveisVariáveis

ANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADA

Coeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlação

Fe1 Fe2 Fe3 Fe4 Fe global

Fe1

Fe2

Fe3

Fe4

Fe global

1.00

0.91 1.00

0.75 0.73 1.00

0.80 0.77 0.75 1.00

0.90 0.89 0.89 0.92 1.00

Já as variáveis granulométricas não apresentam em geral correlações 
significativas com nenhum atributo. Entre si apresentam algumas correlações 
significativas, como apresentado na tabela 3.9
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Tabela 3.9 - Correlações entre as variáveis granulométricas no banco de 
dados

ANÁLISE BIVARIADA

VariáveisVariáveis

ANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADA

Coeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlação

G1 G2 G3 G4

G1

G2

G3

G4

1.00

-0.37 1.00

-0.71 0.22 1.00

-0.82 -0.10 0.28 1.00

Essas correlações significativas existentes entre algumas variáveis dos 
dados precisam ser reproduzidas nas estimativas. Conforme a discussão do 
capítulo 2, a utilização do MCI no banco de dados isotópico tem esse aspecto 
vantajoso e em geral as correlações foram mantidas no modelo estimado de 
referência, mesmo tendo sido utilizado o processo de acumulação nas 
estimativas. As tabelas 3.10 a 3.13 apresentam os coeficientes de correlação 
entre as variáveis estimadas, mostrando sua reprodução.

Tabela 3.10 - Correlações das estimativas - variáveis globais

ANÁLISE BIVARIADA

VariáveisVariáveis

ANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADA

Coeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlação

Al Fe Mn P PF Si

Al

Fe

Mn

P

PF

Si

1.00

0.13 1.00

0.37 -0.42 1.00

0.48 -0.07 0.31 1.00

0.53 0.12 0.26 0.90 1.00

-0.31 -0.98 0.29 -0.12 -0.32 1.00
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Tabela 3.11 - Correlações das estimativas - Fe e SiO2

ANÁLISE BIVARIADA

VariáveisVariáveis

ANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADA

Coeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlação

Si1 Si2 Si3 Si4 Si global

Fe1

Fe2

Fe3

Fe4

Fe global

-0.97 -0.88 -0.70 -0.72 -0.86

-0.81 -0.96 -0.66 -0.64 -0.80

-0.74 -0.76 -0.99 -0.69 -0.88

-0.72 -0.71 -0.64 -0.99 -0.85

-0.88 -0.89 -0.88 -0.88 -0.98

Tabela 3.12 - Correlações das estimativas - Fe

ANÁLISE BIVARIADA

VariáveisVariáveis

ANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADA

Coeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlação

Fe1 Fe2 Fe3 Fe4 Fe global

Fe1

Fe2

Fe3

Fe4

Fe global

1.00

0.87 1.00

0.80 0.72 1.00

0.80 0.71 0.67 1.00

0.90 0.87 0.87 0.88 1.00

Tabela 3.13 - Correlações das estimativas - variáveis granulométricas

ANÁLISE BIVARIADA

VariáveisVariáveis

ANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADA

Coeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlação

G1 G2 G3 G4

G1

G2

G3

G4

1.00

-0.45 1.00

-0.80 0.32 1.00

-0.87 0.11 0.48 1.00

Como pode ser avaliado pelas tabelas com os coeficientes de correlação 
dos dados e das estimativas, essas reproduziram as correlações existentes nos 
dados. Vale lembrar que os coeficientes de correlação apresentados nas tabelas 
são mostrados apenas como resumo dos gráficos de correlação entre as 
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variáveis, pois facilita a compreensão e comparação. Na verdade, são estes 
gráficos (sua nuvem de dispersão) que têm de ser reproduzidos, para resultar em 
estimativas com coerência física. Os valores numéricos dos coeficientes de 
correlação, em si, não têm um maior significado, além do de resumir os 
scatterplots em um único valor.

Outro aspecto dos dados que tem de ser respeitado e reproduzido nas 
estimativas são os balanços que estes possuem, que no caso são balanços de 
massa tanto das variáveis granulométricas, chamado de balanço granulométrico 
ou fechamento granulométrico, quanto das variáveis granuloquímicas, chamado 
de balanço estequiométrico ou fechamento estequiométrico. O termo balanço 
estequiométrico é utilizado na dissertação como um tipo de balanço de massa, 
não correspondendo ao equilíbrio de reações químicas, que também utiliza esse 
mesmo termo.

O balanço granulométrico corresponde à soma das variáveis 
granulométricas, que consistem na fração de massa retida, em porcentagem, em 
cada uma das quatro faixas granulométricas. Obviamente, sua soma tem de 
fechar 100%, o que ocorre nos dados, em cada composta. Conforme citado no 
capítulo 2, uma vantagem teórica da utilização de MCI num banco de dados 
isotópico é a garantia de reprodução de qualquer combinação linear cujos dados 
todos respeitam. Para evitar singularidade das matrizes de cokrigagem, foi 
utilizado o procedimento de perturbar os dados para que a soma das 4 variáveis 
granulométricas não seja exatamente 100%, resultando em somas que variam de 
99.996% a 100.004%. Outra forma de evitar a singularidade das matrizes de 
cokrigagem que poderia ter sido utilizada seria simplesmente estimar todas as 
variáveis por krigagem ordinária utilizando o mesmo modelo variográfico que foi 
utilizado como base para a construção do MCI, já que no caso isotópico estimar 
por krigagem é equivalente a estimar por cokrigagem.

As estimativas das variáveis granulométricas se comportaram como dito na 
teoria: a soma de todas as quatro variáveis granulométricas estimadas em cada 
um dos blocos resulta em 100%. A tabela 3.14 demonstra esses resultados, 
mostrando a distribuição dos fechamentos granulométricos para todos os 
domínios. É importante lembrar que nenhuma variável foi obtida por fechamento 
das outras variáveis. Todas foram estimadas.
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Tabela 3.14 - Fechamento granulométrico para todos os domínios

BALANÇO DE MASSA

VariáveisVariáveis

BALANÇO DE MASSABALANÇO DE MASSABALANÇO DE MASSABALANÇO DE MASSABALANÇO DE MASSABALANÇO DE MASSA

DadosDadosDados EstimativasEstimativasEstimativas

Valor 
mínimo

Média Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Média Valor 
máximo

g1+g2+g3+g4 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Quanto ao balanço estequiométrico dos atributos analisados, que 
corresponde à soma dos pesos das substâncias (óxidos) presentes em cada 
composta, foi utilizada uma expressão simplificada envolvendo os seis atributos 
analisados para cada faixa granulométrica (e também para as variáveis globais) 
para a obtenção do balanço:

Fch = 1.4297 *Fe + 2.2913*P +1.2912 *Mn + SiO2 + Al2O3 + PF               (3.2)

onde os atributos Fe, P, Mn, SiO2, Al2O3 e PF são os teores analisados ou 
estimados.

Essa expressão corresponde à soma das frações dos pesos das 
substâncias presentes em cada composta (ou bloco), e tem de fechar 100%. Os 
fatores presentes na equação (1.4297, 2.2913 e 1.2912) correspondem à razão 
entre o peso molecular dos óxidos que contém o elemento (Fe203, P2O5 e MnO) e 
o peso atômico do elemento. As análises químicas destes atributos são realizadas 
para os elementos químicos, não para suas moléculas (óxidos), ao contrário das 
análises químicas de Al2O3 e SiO2, que são feitas diretamente para a molécula.

Essa expressão utilizada no fechamento estequiométrico é simplificada, 
pois considera que todo o ferro está contido na hematita (o fator 1.4297 
corresponde à razão entre o peso molecular da molécula Fe2O3 - hematita - e o 
peso atômico do elemento Fe), não considerando que o atributo Fe também vem 
da magnetita (FeO.Fe2O3) e da goethita (FeO(OH)), além de não somar outros 
óxidos existentes como CaO, MgO, TiO2, etc. Apesar de sua simplificação, é uma 
boa aproximação para o caso de formações ferríferas oxidadas, como 
demonstrado pelos resultados.
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Em cada composta do banco de dados foi calculado o fechamento 
estequiométrico através desta expressão, para cada uma das quatro faixas 
granulométricas e para os atributos globais.

De acordo com a teoria expressada no segundo capítulo, sobre a utilização 
de MCI com banco de dados isotópico, o respeito nas estimativas a combinações 
lineares que os dados apresentam ocorre quando essas combinações lineares 
são presentes em todos os dados. Por exemplo, todos as compostas, de todos os 
furos, devem respeitar a combinação linear

1.4297 *Fe + 2.2913*P +1.2912 *Mn + SiO2 + Al2O3 + PF ≅ 100%           (3.3)

para as estimativas respeitarem esta combinação linear em todos os seus blocos. 
Além dessa condição, não deve ser utilizado o processo de acumulação para a 
combinação linear ser respeitada.

Na estimativa do Modelo de Referência, entretanto, os dados utilizados não 
respeitam todos essa combinação linear. Ela resulta em um valor particular para 
cada composta, ou seja, a combinação linear que representa o fechamento 
estequiométrico resulta em uma distribuição, quando observada em todas as 
compostas, não um único valor de 100%. Além disto, foi o utilizado o processo de 
acumulação nas estimativas do Modelo de Referência.

Entretanto, os resultados dos fechamentos estequiométricos nas 
estimativas foram altamente adequados, com distribuições bastante próximas das 
dos dados. O que é um ótimo resultado.

A figura 3.15 apresenta a distribuição de fechamentos estequiométricos dos 
dados (esquerda) e das estimativas (direita) para os atributos globais, para todos 
os domínios, como demonstração da qualidade obtida na reprodução dos 
fechamentos estequiométricos utilizando este processo de estimativa.
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Figura 3.15 - Fechamento estequiométrico dos dados (esquerda) e 
estimativas (direita) para todos os domínios

Os histogramas dos fechamentos estequiométricos dos dados e das 
estimativas para as quatro faixas granulométricas podem ser vistos em Reuwsaat 
(2011).

Assim, é concluída a apresentação do Modelo de Referência, cujos 
aspectos tentarão ser reproduzidos nos modelos alternativos analisados no 
capítulo 4, visando à busca de uma proposta de adensamento amostral de menor 
investimento.
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Capítulo 4

Este capítulo apresenta a análise geoestatística empregada e os 
respectivos resultados obtidos a fim de avaliar a possibilidade de realizar 
adensamentos amostrais com menores investimentos, isto é, de apenas algumas 
variáveis do conjunto, em certas fases da pesquisa mineral de depósitos 
multivariados.

4.1 Metodologia

A metodologia empregada para a resolução deste problema consiste em 
avaliar a qualidade de 15 alternativas metodológicas de estimativa em um mesmo 
banco de dados com adensamento amostral incompleto.

A configuração amostral em que foram aplicadas as 15 alternativas 
metodológicas analisadas consiste em um banco de dados parcialmente 
heterotópico, apresentando 34 variáveis em uma malha 400x200 m e 10 variáveis 
em uma malha de 100x100 m. As 34 variáveis presentes na malha 400x200 m 
(malha espaçada) são as quatro variáveis granuloquímicas para cada um dos seis 
atributos do banco de dados: ferro, alumina, manganês, fósforo, sílica e perda ao 
fogo. Também são presentes na malha 400x200 m os seis atributos em fração 
global (variáveis globais) e as quatro variáveis granulométricas. Na malha 
100x100 m (malha densa) são presentes apenas as seis variáveis globais e as 
quatro variáveis granulométricas. A  figura 4.1 apresenta o layout amostral em que 
foram aplicadas as 15 alternativas metodológicas juntamente com o layout 
amostral do Modelo de Referência, que será utilizado posteriormente como base 
para a medida de qualidade dos modelos alternativos.

92



Figura 4.1 - Configurações amostrais utilizadas

Dessa forma, o banco de dados parcialmente heterotópico representa um 
adensamento amostral de menor custo, de apenas 10 das 34 variáveis 
necessárias à uma adequada estimativa do depósito mineral. Ou seja, representa 
um banco de dados numa configuração 400x200 m que foi adensado para 
100x100 m, porém apenas para algumas variáveis.

A figura 4.2 apresenta o mapa real de localização amostral utilizado nas 15 
alternativas metodológicas. Nesta figura, as esferas azuis em maior tamanho 
correspondem aproximadamente à malha 400x200 m, em que se possui todas as 
variáveis analisadas, e as esferas vermelhas em menor tamanho correspondem 
aproximadamente à malha 100x100 m, em que se possui apenas as variáveis 
globais e granulométricas analisadas.
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Figura 4.2 - Configuração amostral no mapa de localização das amostras

Em relação à quantidade de informação, o banco de dados possui 395 
furos de sonda (4345 compostas) dos quais 63 furos (586 compostas) 
apresentam informação completa, isto é, todas as variáveis granuloquímicas, 
globais e granulométricas. Isto é, a malha espaçada em 400x200 m. Os restantes 
332 furos (3759 compostas) apresentam apenas as variáveis globais e 
granulométricas. Esta quantidade de dados granuloquímicos consiste em uma 
fração de 13,5% do total de dados granuloquímicos utilizados na obtenção do 
Modelo de Referência.

4.2 Alternativas metodológicas

As 15 alternativas metodológicas são descritas a seguir. Os resultados 
comparativos são apresentados na seção subseqüente.
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Alternativa 1: MCI na fração isotópica.

A Alternativa 1 consiste em construir um MCI tal qual o do Modelo de 
Referência, sendo constituído por 28 variáveis: as 24 variáveis granuloquímicas e 
as 4 variáveis granulométricas. Este MCI então é utilizado para cokrigar estas 28 
variáveis, utilizando o processo de acumulação. Como não são inclusas as 
variáveis globais no MCI, isto é, elas não são estimadas diretamente e sim 
obtidas posteriormente através de ponderação mássica das variáveis 
granuloquímicas, tal como no Modelo de Referência, esta alternativa apenas 
utiliza os dados presentes na malha espaçada, de 400x200 m. Não utiliza os 
dados globais em abundância presente na malha densa de 100x100 m.

Os parâmetros de busca, a montagem do MCI baseado no modelo do ferro 
global e o processo de acumulação são os mesmos utilizados na obtenção do 
Modelo de Referência.

A característica marcante desta alternativa é a pequena quantidade de 
blocos estimados em comparação com o Modelo de Referência, sendo estimados 
42% dos blocos do depósito estimado pelo Modelo de Referência. Isso ocorre 
devido aos dados utilizados estarem mais espaçados e os parâmetros de busca 
utilizados serem os mesmos que foram utilizados no Modelo de Referência.

Claramente, esta não é uma alternativa viável como proposta de utilização 
prática, já que ignora informações. Está presente na dissertação com o intuito de 
comparação do ganho de qualidade das alternativas de estimativa mais 
inteligentes.

Alternativa 2: MCI na fração isotópica com maior alcance de busca.

Essa alternativa representa um conjunto de possibilidades que poderiam 
ser realizadas quanto à mudança de parâmetros de busca a fim de estimar uma 
parcela razoável do depósito sem resultar em estimativas de baixa qualidade. 
Buscando estimar a totalidade do Modelo de Referência, a Alternativa 2 consiste 
em uma modificação da Alternativa 1, multiplicando-se por três o raio do elipsóide 
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de busca utilizado na cokrigagem, permitindo a estimativa de blocos que na 
Alternativa 1 não eram estimados por insuficiência de dados dentro das janelas de 
busca da cokrigagem. Esta modificação nos parâmetros de busca foi a que 
possibilitou um modelo estimado quase completo do depósito sem perda muito 
grande de qualidade das estimativas. Com essa modificação, 91% dos blocos 
estimados no Modelo de Referência foram estimados nesta alternativa.

Alternativa 3: MCI modificado.

A Alternativa 3 busca uma forma de utilizar a informação em abundância 
presente na malha densa (100x100 m), ou seja, as variáveis globais e as 
variáveis granulométricas. Para isso, é construído um MCI distinto do MCI do 
Modelo de Referência, incluindo nele as variáveis globais. Dessa forma, elas são 
utilizadas diretamente no processo de estimativa, utilizando-se a correlação 
existente entre as variáveis granuloquímicas/granulométricas com as variáveis 
globais.

As variáveis globais, nesta alternativa, são obtidas diretamente pelo 
processo de estimativa da cokrigagem, juntamente com todas as outras variáveis, 
não necessitando sua obtenção posterior por ponderação mássica das variáveis 
granuloquímicas, como é feito no Modelo de Referência.

Os restantes parâmetros do processo de estimativa utilizados no Modelo 
de Referência são os mesmos, isto é, os mesmos parâmetros de busca, a 
utilização do processo de acumulação e a construção do MCI baseado no modelo 
do ferro global.

Também nesta alternativa são estimados 42% dos blocos estimados pelo 
Modelo de Referência para as variáveis granuloquímicas, apesar da utilização da 
informação global em abundância, já que a cokrigagem exige ao menos um dado 
do atributo primário pra realizar uma estimativa. Já para as variáveis 
granulométricas e globais, presentes em malha densa, são estimados todos os 
blocos estimados pelo Modelo de Referência.

Esta alternativa apresenta como característica marcante a presença de 
valores extremos nos resultados finais das variáveis granuloquímicas, fora dos 
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limites mínimos e máximos dos dados, inclusive apresentando estimativas 
negativas (em torno de 5% dos blocos). Estimativas negativas podem ocorrer 
devido ao conhecido screen effect (David, 1977), em que um dado eclipsa outro 
no processo de obtenção dos pesos da (co)krigagem, e também pela imposição 
da condição de não-viés usual da cokrigagem, que exige somatório dos pesos 
igual a zero para as variáveis secundárias. São dois fatores que se tornam mais 
severos no caso justamente de bancos de dados heterotópicos. Se um dado 
recebe peso negativo e tem um valor numérico alto, pode acarretar num valor 
estimado negativo.

O processo de acumulação sofre com a utilização de bancos de dados 
heterotópicos ou parcialmente heterotópicos, dificultando a obtenção de 
estimativas dentro das faixas de valores dos dados sem a necessidade de 
correções posteriores.

 Outra característica importante e positiva desta alternativa são as 
estimativas das variáveis globais, que foram praticamente idênticas às estimativas 
obtidas no Modelo de Referência. Esse fato demonstra que obter as variáveis 
globais por ponderação mássica é praticamente equivalente a estimar as 
variáveis globais diretamente, corroborando a decisão de obtê-las por ponderação 
mássica no Modelo de Referência.

Alternativa 4: MCI modificado com maior alcance de busca

A Alternativa 4 é uma variação da Alternativa 3 em que se busca estimar a 
totalidade dos blocos estimados pelo Modelo de Referência através do aumento 
do elipsóide de busca da cokrigagem. E, assim como na Alternativa 2, é estimado  
91% do depósito estimado pelo Modelo de Referência.

Alternativa 5: RK-A

A Alternativa 5 consiste em realizar a técnica conhecida como krigagem 
combinada com regressão (regression-kriging tipo A - RK-A), referida na seção 
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2.2.4, para estimar o depósito. Esta técnica, como já relatado, é realizada em 
duas etapas: regressão e (co)krigagem.

Analisando as correlações existentes entre todas as variáveis presentes no 
banco de dados, se constataram fortíssimas correlações lineares existentes entre 
as variáveis granuloquímicas de um determinado atributo com seu respectivo 
atributo em fração global. Por exemplo, cada uma das quatro variáveis 
granuloquímicas associadas ao atributo ferro (feg1, feg2, feg3 e feg4) apresentam 
elevadas correlações lineares com o ferro global, como mostrado pela figura 4.3, 
que apresenta o gráfico de espalhamento (scatterplot) da variável feg1 com a 
variável global fegl.

Figura 4.3 - Scatterplot do ferro na faixa granulométrica G1 (Fe1) contra o 
ferro global (Fegl)

Todos os gráficos de espalhamento das variáveis granuloquímicas com 
suas respectivas variáveis globais apresentam este mesmo padrão: fortíssima 
correlação linear.
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A tabela 4.1 apresenta os coeficientes de correlação das variáveis 
granuloquímicas com seus respectivos atributos globais, como sumário dos 
gráficos de espalhamento. Também apresenta o coeficiente de determinação (r2), 
demonstrando a qualidade dos modelos de correlação linear, já que, em média, 
85% da variabilidade das variáveis são explicadas pelos modelos de regressão 
linear.

Tabela 4.1 - Correlações entre as variáveis granuloquímicas e globais no 
banco de dados incompleto

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃOCOEFICIENTES DE CORRELAÇÃO

Variável 1 Variável 2

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃOCOEFICIENTES DE CORRELAÇÃO

ρ r2

Al1

Al global
Al2

Al global
Al3

Al global

Al4

Al global

Fe1

Fe global
Fe2

Fe global
Fe3

Fe global

Fe4

Fe global

Mn1

Mn global
Mn2

Mn global
Mn3

Mn global

Mn4

Mn global

P1

P global
P2

P global
P3

P global

P4

P global

PF1

Pf global
PF2

Pf global
PF3

Pf global

PF4

Pf global

Si1

Si global
Si2

Si global
Si3

Si global

Si4

Si global

88% 77%
95% 90%
94% 89%
89% 78%
92% 85%
91% 83%
91% 83%
92% 85%
94% 88%
95% 90%
94% 88%
89% 80%
93% 86%
95% 91%
95% 89%
89% 79%
93% 86%
96% 92%
93% 86%
92% 85%
92% 85%
91% 83%
92% 84%
93% 86%
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onde:

Al corresponde ao atributo alumina;

Fe ao ferro;

Mn ao manganês;

P ao fósforo;

PF à perda ao fogo;

Si à sílica; 

Os índices de 1 a 4 correspondem às faixas granulométricas nas quais foram 
analisadas estas variáveis granuloquímicas: G1, G2, G3 e G4. 

Este padrão de nomenclatura dos gráficos e tabelas é utilizado em toda a 
dissertação.

A RK-A consiste então em usufruir dessas fortíssimas correlações 
utilizando as variáveis globais presentes na malha densa para obter as variáveis 
granuloquímicas nestes pontos amostrais, por regressão linear. Então, é obtido 
um banco de dados isotópico, numa malha 100x100 m, com alguns dados 
apresentando incerteza, descrita pela variância de predição da regressão linear 
(equação 2.31). Neste trabalho, esta etapa da RK-A é chamada de isotopização. 
É importante notar que os modelos de regressão utilizados não foram 
discriminados em domínios litológicos ou geoestatísticos, ou seja, foi utilizado um 
modelo de regressão linear único (distinto para cada uma das 24 variáveis 
granuloquímicas) para todos os domínios, por simplificação.

Após ter o banco de dados parcialmente heterotópico transformado em 
isotópico por regressões lineares, é realizada a etapa da cokrigagem, utilizando o 
MCI tal como construído e utilizado no Modelo de Referência, isto é, composto 
pelas 24 variáveis granuloquímicas e pelas quatro variáveis granulométricas.

Os parâmetros de busca utilizados são os mesmos do Modelo de 
Referência e as variáveis globais são estimadas por ponderação mássica das 
variáveis granuloquímicas, tal como obtidas no Modelo de Referência.

Há alguns pontos importantes a frisar sobre a variância de predição. 
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i. Conforme relatado no capítulo 2, a variância de predição de um modelo 
de regressão linear consiste na variância de regressão multiplicada por um 
fator de valor numérico maior que 1, tanto maior quanto mais pobre o 
modelo de regressão. Os modelos de regressão linear obtidos nesta 
dissertação, devido às fortíssimas correlações lineares, apresentam fatores 
de multiplicação da variância de regressão muito próximos de 1 (variam de 
1.001 a 1.02) para todos os 4345 dados e para todas variáveis. Dessa 
forma, as variâncias de predição e variâncias de regressão são 
praticamente iguais. 

ii. É possível obter variâncias de regressão tanto para as variáveis não-
acumuladas, obtidas pela regressão linear, quanto para as acumuladas, 
que consistem no produto destas variáveis não acumuladas pelas variáveis 
granulométricas, já que a variância de regressão é estimada por um tipo de 
média das diferenças quadráticas entre os valores reais e os valores 
obtidos por regressão. Como são obtidos valores de regressão das 
variáveis acumuladas através da multiplicação das não-acumuladas 
obtidas por regressão pelas variáveis granulométricas, têm-se variâncias 
de regressão das variáveis acumuladas.

iii. O fator de predição, que transforma a variância de regressão em 
variância de predição, exige parâmetros obtidos da variável que se utilizou 
como base no modelo de regressão (no caso, as variáveis globais), como, 
por exemplo, a média dos quadrados das diferenças entre o valor médio e 
o valor utilizado na regressão. Então, as variâncias de predição utilizadas 
nesta alternativa, que estima variáveis acumuladas, foram obtidas 
utilizando as variâncias de regressão das variáveis acumuladas, porém 
utilizando o fator de predição das variáveis desacumuladas, que é o único 
que se pode obter. Entretanto, como os fatores de predição são 
praticamente iguais a 1, é basicamente utilizada a variância de regressão 
das variáveis acumuladas como variâncias de predição.

Esta alternativa estima a totalidade dos blocos estimados pelo Modelo de 
Referência, já que utiliza um banco de dados de mesmo tamanho.
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Alternativa 6: RK-A sem variâncias de predição.

A Alternativa 6 consiste em uma modificação da Alternativa 5, em que não 
se utilizam as variâncias de predição no processo de estimativa, tratando os 
dados obtidos por regressão linear como dados com a mesma incerteza 
(considerada nula) dos dados obtidos por análise química dos elementos. Assim,  
nesta alternativa, os sistemas de cokrigagem não são modificados com a inclusão 
das variâncias de predição nos mesmos, diferentemente da alternativa anterior.

Esta modificação é proposta pela baixa variância de predição que as 
variáveis apresentam em comparação com as respectivas variâncias dos dados 
(em média de 8% das variâncias dos dados), devido às fortíssimas correlações 
lineares. Como é uma variação da Alternativa 5, esta alternativa também estima a 
totalidade dos blocos estimados pelo Modelo de Referência.

Alternativa 7: RK-A com distribuição dos erros nas estimativas.

A Alternativa 7 consiste em pós-processar os resultados obtidos na 
Alternativa 5, utilizando a idéia de distribuição de erros. A distribuição dos erros, 
neste trabalho, consiste em utilizar as melhores estimativas das variáveis globais 
obtidas do banco de dados parcialmente heterotópico para se obter os erros entre 
estas melhores estimativas e as estimativas das variáveis globais obtidas pela 
Alternativa 5. Com a posse desses erros, se distribuem eles nas variáveis 
granuloquímicas estimadas na Alternativa 5, de tal forma que estas, quando 
ponderadas massicamente, resultem em variáveis globais exatamente iguais às 
variáveis globais melhor estimadas.

De acordo com os resultados do Modelo de Referência, as estimativas das 
variáveis globais foram bastante adequadas. Elas foram estimadas pela 
ponderação mássica das variáveis granuloquímicas, que por sua vez foram 
estimadas pela utilização de um MCI como modelo variográfico multivariado. A 
Alternativa 3 acrescentou as variáveis globais ao MCI, estimando-as diretamente 
utilizando os próprios dados globais da malha amostral densa, o que poderia ter 
sido feito no Modelo de Referência também. Os resultados da Alternativa 3 
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mostraram que estimar as variáveis globais por ponderação mássica das 
variáveis granuloquímicas ou estimá-las diretamente é praticamente equivalente. 
Logo, como as estimativas diretas das variáveis globais são adequadas, a 
proposta da Alternativa 7 consiste em realizar a estimativa do depósito em duas 
etapas, primeiramente estimar as variáveis globais diretamente, depois estimar 
todas variáveis do depósito tal como feito na Alternativa 5, para então poder 
realizar o pós-processamento proposto.

Tendo as variáveis globais melhor estimadas e as variáveis globais 
estimadas pela Alternativa 5, a proposta de distribuição dos erros consiste em  
realizar uma pequena modificação nas variáveis granuloquímicas estimadas pela 
Alternativa 5. Essa modificação (distribuição dos erros) consiste em multiplicar 
todas as variáveis granuloquímicas estimadas, ainda acumuladas, pela razão 
entre as variáveis globais melhor estimadas (Alternativa 3) e as variáveis globais 
da Alternativa 5, dos seus respectivos atributos.

A equação 4.1 apresenta de forma genérica a distribuição dos erros:

aigj ' = aigj * iglb{alt3}
iglb{alt5}

  com 
i = al, fe,mn, p, pf , si
j = 1,2,3,4

⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭
                                 (4.1)

onde:

aigjʼ representa uma variável granuloquímica acumulada modificada pelo pós-
processamento;

aigj representa uma variável granuloquímica acumulada estimada pela Alternativa 
5;

iglb representa uma variável global.

Por exemplo, para o ferro na fração mássica g1:

feg1' = feg1* feglb{alt3}
feglb{alt5}

                                                                              (4.2)

Realizado essa modificação nas variáveis granuloquímicas estimadas, sua 
ponderação mássica gera variáveis globais que são exatamente as melhores 
estimativas das variáveis globais, ou seja, as variáveis globais obtidas na 
Alternativa 3, por estimativa direta:
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aig1'+ aig2 '+ aig3'+ aig4 '
g1+ g2 + g3+ g4

=
iglb{alt3}
iglb{alt5}

* aig1+ aig2 + aig3+ aig4
g1+ g2 + g3+ g4

            (4.3)

= iglb{alt3}

onde i representa os seis atributos: alumina, ferro, manganês, fósforo, perda ao 
fogo e sílica.

Esta alternativa também estima a totalidade dos blocos estimados pelo 
Modelo de Referência.

Alternativa 8: RK-A sem utilizar variâncias de predição e utilizando 
distribuição de erros nas estimativas.

A Alternativa 8 consiste em realizar o mesmo pós-processamento da 
Alternativa 7, porém nos resultados da Alternativa 6 ao invés de nos resultados da 
Alternativa 5. Esta alternativa estima todos os blocos estimados pelo Modelo de 
Referência.

Alternativa 9: RK-A com distribuição dos erros no banco de dados.

A Alternativa 9 consiste em utilizar o processo de distribuição dos erros não 
nos resultados de um modelo estimado, mas antes da etapa de cokrigagem da 
RK-A. Dessa forma, após se obter as variáveis granuloquímicas no banco de 
dados por regressão linear das variáveis globais, isto é, a obtenção do banco de 
dados isotópico a partir do parcialmente heterotópico, se realiza o processo de 
distribuição dos erros nos dados que serão utilizados na cokrigagem.

Assim, as variáveis globais que se utilizam para modificar as variáveis 
granuloquímicas acumuladas são justamente as variáveis globais existentes no 
banco de dados, não são estimativas, como nas alternativas 7 e 8.

A utilização da distribuição dos erros, da forma utilizada nesta alternativa, 
induz coerência entre as variáveis granuloquímicas do banco dados, obtidas por 
regressão, e as variáveis globais, já existentes. Esta alternativa também é mais 
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simples e rápida do que as Alternativas 7 e 8, que exigem um pós processamento 
de todas variáveis estimadas para todos os blocos do depósito. Esta alternativa 
exige apenas o pós-processamento dos dados obtidos por regressão linear. Os 
parâmetros de busca e o MCI utilizados foram os mesmos do Modelo de 
Referência. Esta alternativa também estima todos os blocos estimados pelo 
Modelo de Referência.

Alternativa 10: RK-A com variâncias de predição modificadas e com 
distribuição dos erros no banco de dados.

A Alternativa 10 consiste em uma modificação da Alternativa 9, em que se 
utilizam outras variâncias de predição na RK-A. Como as variáveis 
granuloquímicas acumuladas são modificadas pela distribuição dos erros, pode-
se obter diferentes variâncias de regressão, utilizando essas variáveis 
granuloquímicas modificadas pela distribuição dos erros. Esta alternativa consiste 
em utilizar essas novas variâncias de regressão para se obterem as variâncias de 
predição e utilizá-las na RK-A. Esta alternativa também estima a totalidade dos 
blocos estimados pelo Modelo de Referência.

Alternativa 11: RK-A sem variâncias de predição e utilizado distribuição dos 
erros no banco de dados.

A Alternativa 11 consiste também em uma modificação da Alternativa 9, 
desta vez não utilizando variâncias de predição para os dados obtidos a partir de 
regressão linear, considerando-os dados tão certos quanto os obtidos por análise 
química. Também são estimados todos os blocos estimados pelo Modelo de 
Referência.
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Alternativa 12: Cokrigagem das variáveis globais e obtenção das variáveis 
granuloquímicas nos blocos por regressão linear.

A Alternativa 12 propõe uma nova forma de estimativa do depósito, também 
em duas etapas, através do uso de regressões lineares. Ela consiste, numa 
primeira etapa, em estimar por cokrigagem e MCI apenas as seis variáveis 
globais, que estão presentes em malha densa, em todos os blocos do depósito. 
Depois, devido às fortes correlações lineares das variáveis globais com as 
granuloquímicas, são obtidas as 24 variáveis granuloquímicas por regressão 
linear em cada bloco do modelo. Também são estimados todos os blocos 
estimados pelo Modelo de Referência.

Alternativa 13: Cokrigagem das variáveis globais, obtenção das variáveis 
granuloquímicas nos blocos por regressão linear e distribuição dos erros 
nas estimativas.

A Alternativa 13 consiste em uma modificação da Alternativa 12, na qual se 
utilizam as variáveis globais estimadas na primeira etapa para realizar uma 
distribuição dos erros, tal como já realizado nas outras alternativas. Assim, depois 
de obtidas as variáveis granuloquímicas em todos os blocos por modelos de 
regressão, estas são corrigidas pela distribuição dos erros com as variáveis 
globais estimadas primeiramente, induzindo coerência entre as variáveis 
granuloquímicas e globais. Também são estimados todos os blocos estimados 
pelo Modelo de Referência.

Alternativa 14: Isotopização por krigagem ordinária.

A Alternativa 14 consiste em uma técnica similar à RK-A, mas que se utiliza 
a krigagem ordinária, numa primeira etapa, para transformar o banco de dados 
parcialmente heterotópico em isotópico ao invés de modelos de regressão linear. 
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Depois, numa segunda etapa, se utiliza a cokrigagem com MCI e não utilizando 
variâncias de predição.

Na primeira etapa, são estimadas por krigagem ordinária pontual (para a 
isotopização) as variáveis granuloquímicas acumuladas. O maior problema da 
utilização desta alternativa se encontra no processo de estimativa por krigagem 
ordinária da primeira etapa, que, pela grande distância em que se possuem os 
dados das variáveis granuloquímicas (400x200 m) não se consegue obter bons 
variogramas necessários à uma estimativa de qualidade. Mesmo assim, como 
será apresentado na seção seguinte, bons resultados foram obtidos. Nesta 
alternativa é estimada a totalidade do modelo de blocos estimado pelo Modelo de 
Referência.

Alternativa 15: Isotopização por krigagem ordinária e distribuição dos erros 
no banco de dados.

A última alternativa analisada consiste em uma modificação da Alternativa 
14, em que se distribuem os erros ao fim da primeira etapa, antes da estimativa 
do depósito por cokrigagem. Também é estimada a totalidade do modelo de 
blocos estimado pelo Modelo de Referência.

4.3 Critérios de avaliação

Para se verificar a qualidade das alternativas de estimativa propostas, dois 
critérios de avaliação são utilizados:

i. Comparação dos resultados com o Modelo de Referência. Ou seja, os 
resultados de cada alternativa são comparados com os resultados do 
Modelo de Referência, levando-se em conta a distribuição das estimativas, 
a quantidade de recursos estimados e as diferenças (erros) existentes 
entre os resultados do Modelo de Referência e de cada alternativa.
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ii. Utilização dos dados reais existentes mas não utilizados na estimativa 
das alternativas metodológicas, para a obtenção do erro quadrático médio 
(MSE, na sigla em inglês) como parâmetro de qualidade.

Quanto ao primeiro critério de avaliação das alternativas, foram calculados 
os erros relativos entre os valores estimados, para todas as variáveis em cada 
bloco, pelo Modelo de Referência e por cada alternativa metodológica. Com a 
posse dos erros relativos foi possível escolher um valor de erro relativo e calcular 
a quantidade de blocos estimados para cada alternativa metodológica que 
apresentam erros relativos menores do que o valor limite admitido. É possível 
então utilizar estas quantidades como índice para avaliar a melhor alternativa de 
estimativa.

Foi adotado um valor de erro relativo de 10% entre as variáveis estimadas 
pelo Modelo de Referência e por cada alternativa metodológica, como valor base. 
Então, como critério de classificação das alternativas metodológicas, foi calculada 
a quantidade de blocos estimados que apresentam erros relativos menores do 
que 10% para cada uma das alternativas.

É bom notar que o valor de erro relativo de até 10% adotado é apenas um 
valor para classificar as alternativas e que foi escolhido por ser um valor de erro 
relativo aceitável dentro da classificação de recursos minerais medidos. Para 
determinar a melhor alternativa, qualquer valor de erro relativo poderia ter sido 
utilizado, pois as quantidades de blocos estimados com erros relativos menores 
que tal valor seriam proporcionais.

Quanto ao segundo critério de avaliação, ele consiste em utilizar uma 
comparação com dados reais para avaliar a qualidade das estimativas, isto é, não 
comparar com um modelo estimado. O Modelo de Referência foi obtido de um 
banco de dados completo (isotópico) numa malha 100x100 m e as alternativas 
metodológicas foram obtidas de um banco de dados parcialmente heterotópico 
100x100/400x200 m, obtido de uma deterioração do banco de dados utilizado na 
obtenção do Modelo de Referência. Portanto, se possui 332 furos de sonda (3759 
compostas) com os valores reais obtidos por análise química das 24 variáveis 
granuloquímicas, que não foram utilizados na obtenção dos 15 modelos 
alternativos.
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Então, foram pegos os valores estimados pelas 15 alternativas 
metodológicas nestes locais em que se possuem valores reais para calcular o 
erro quadrático médio (MSE) de cada variável e utilizá-los como parâmetro de 
medida de qualidade das estimativas, já que leva em consideração tanto o viés 
quanto a variabilidade dos erros. Poderiam ter sido utilizados outros parâmetros, 
equivalentemente, como a raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE) ou o 
coeficiente de correlação entre os erros e as estimativas. Preferiu-se trabalhar 
com apenas um parâmetro, por questões de simplicidade.

Este critério é basicamente um tipo de validação cruzada, mas que utiliza 
dados que não são utilizados nas estimativas, tal como são os furos de validação 
de modelos hidrogeológicos, utilizados nas ciências hidrológicas.

Cada alternativa de estimativa apresenta então 34 valores de quantidade 
de blocos estimados com erros relativos menores do que 10% e 34 valores de 
MSE. Um valor para cada variável. Para simplificar a apresentação destas 
quantidades em cada alternativa, foi realizada a média dos valores 
correspondentes às 4 variáveis granulométricas de cada atributo, ou seja, é 
apresentado um valor médio de quantidade de blocos com erros relativos 
menores do que 10% e um valor médio de MSE para cada atributo. Na alternativa 
que apresentar a melhor classificação quanto a estes dois critérios, os resultados 
serão apresentados detalhadamente.

4.4 Resultados

Os resultados das 15 alternativas de estimativa quanto à quantidade de 
blocos estimados em relação ao Modelo de Referência que apresentam erros 
menores do que 10%, para todas as variáveis, são apresentados nos gráficos das 
figuras 4.4 a 4.9. Estes gráficos apresentam a quantidade de blocos em 
porcentagem.
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Figura 4.4 - Fração estimada do Modelo de Referência com erros relativos 
menores do que 10% para a alumina média, para todas as alternativas

Figura 4.5 - Fração estimada do Modelo de Referência com erros relativos 
menores do que 10% para o ferro médio, para todas as alternativas
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Figura 4.6 - Fração estimada do Modelo de Referência com erros relativos 
menores do que 10% para o manganês médio, para todas as alternativas

Figura 4.7 - Fração estimada do Modelo de Referência com erros relativos 
menores do que 10% para o fósforo médio, para todas as alternativas
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Figura 4.8 - Fração estimada do Modelo de Referência com erros relativos 
menores do que 10% para a perda ao fogo média, para todas as alternativas

Figura 4.9 - Fração estimada do Modelo de Referência com erros relativos 
menores do que 10% para a sílica média, para todas as alternativas
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Os resultados quanto ao erro quadrático médio das estimativas de cada 
alternativa, obtidos da comparação das estimativas de cada alternativa com os 
valores reais que se possui nos 332 furos de sonda que não foram utilizados nas 
estimativas, são apresentados nos gráficos das figuras 4.10 a 4.15.

Figura 4.10 - MSE da alumina média, para todas as alternativas

0

1.2

2.4

3.6

4.8

6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Al

E
rr

o 
q

ua
d

rá
tic

o 
m

éd
io

Alternativas

113



Figura 4.11 - MSE do ferro médio, para todas as alternativas

Figura 4.12 - MSE do manganês médio, para todas as alternativas
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Figura 4.13 - MSE do fósforo médio, para todas as alternativas

Figura 4.14 - MSE da perda ao fogo média, para todas as alternativas
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Figura 4.15 - MSE da sílica média, para todas as alternativas

A figura 4.14 não apresenta resultados para a variável PF devido a uma  
limitação técnica. O software ISATIS®, utilizado na dissertação e único que 
permite a utilização da cokrigagem com modelos variográficos complexos, além 
de outras funcionalidades, como a incorporação de variâncias de incerteza no 
processo de estimativa, permite a utilização de no máximo 31 variáveis na 
cokrigagem, até a presente versão (versão 2011.3).  Assim, para as Alternativas 3 
e 4, que utilizam um MCI que inclui as variáveis globais, é necessário um MCI 
com 34 variáveis. O que foi realizado para contornar essa limitação foi a exclusão 
das 4 variáveis granuloquímicas relativas ao atributo PF (o menos importante) e 
cuja estimativa foi realizada depois pelo fechamento estequiométrico, utilizando a 
equação 3.2. Portanto, há resultados da quantidade de blocos estimados com 
erros relativos menores do que 10% para a variável PF, como pode ser avaliado 
na figura 4.7, porém preferiu-se não calcular o MSE das variáveis 
granuloquímicas do PF obtidas por fechamento, pois não é a forma de estimativa 
que se quis para as variáveis, apenas a que se conseguiu.
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De acordo com os resultados de todas alternativas, se percebe que as 
alternativas que utilizam a RK-A (alternativas 5 a 11) apresentam os melhores 
resultados, tanto em relação à quantidade de blocos estimados com erros 
relativos menores do que 10%, em relação ao Modelo de Referência, quanto ao 
menor erro quadrático médio. Inclusive, os gráficos destas duas formas de 
avaliação são similares, apenas espelhados verticalmente. Tendendo a 
apresentar, em geral, a mesma classificação de alternativas. Isto corrobora a 
escolha dos parâmetros de verificação de qualidade das estimativas.

As alternativas baseadas na RK-A utilizam a idéia de obter um banco de 
dados mais completo a partir de regressões lineares para então estimar o 
depósito inteiro. A alternativa 15, que também compartilha desta idéia, porém 
utilizando krigagem ordinária na etapa de isotopização do banco de dados, 
também apresentou bons resultados.

Ademais, estas alternativas baseadas na RK-A conseguem estimar a 
totalidade dos blocos estimados pelo Modelo de Referência, já que utiliza um 
banco de dados de mesmas dimensões.

Dentro das alternativas que apresentaram os melhores resultados, a 
Alternativa 11 foi eleita como a melhor proposta de estimativa para adensamentos 
amostrais menos custosos em certas fases da pesquisa mineral. Entretanto, 
devido à proximidade dos resultados destas alternativas, não se pode afirmar 
categoricamente que alguma delas é definitivamente superior às demais.

O motivo de se escolher a Alternativa 11 é também devido ao fato de ser a 
alternativa mais simples dentro das alternativas que apresentaram os melhores 
resultados, pois ela não utiliza variâncias de predição, não necessitando modificar 
os sistemas de krigagem (exigindo a utilização de softwares especializados), e 
apresenta um pós-processamento mais rápido, necessitando distribuir os erros 
apenas no banco de dados, após a etapa de isotopização, e não em todos os 
blocos estimados.

Com essa alternativa eleita como proposta metodológica da dissertação, 
seus resultados serão detalhados.
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4.5 Alternativa 11

Nesta seção são apresentados os resultados detalhados da Alternativa 11, 
alternativa de estimativa para adensamentos amostrais com menores 
investimentos eleita como proposta metodológica da dissertação.

A tabela 4.2 apresenta o sumário estatístico das estimativas obtidas pela 
Alternativa 11 e pelo Modelo de Referência, comparando-se então os parâmetros 
de suas distribuições univariadas. Lembra-se que a proposta estima a totalidade 
dos blocos estimados pelo Modelo de Referência, isto é, são estatísticas obtidas 
de uma mesma dimensão de valores. Os resultados apresentados na tabela 4.2 
não estão discriminados em domínios litológicos. Os resultados separados em 
litologias podem ser vistos em Reuwsaat (2011).

118



Tabela 4.2 - Distribuições univariadas da Alternativa 11 e do Modelo de 
Referência

ANÁLISE UNIVARIADA

VariáveisVariáveis

ANÁLISE UNIVARIADAANÁLISE UNIVARIADAANÁLISE UNIVARIADAANÁLISE UNIVARIADAANÁLISE UNIVARIADAANÁLISE UNIVARIADAANÁLISE UNIVARIADAANÁLISE UNIVARIADA

Modelo de ReferênciaModelo de ReferênciaModelo de ReferênciaModelo de Referência Alternativa 11Alternativa 11Alternativa 11Alternativa 11

Valor 
mínimo

Valor 
máximo

Média Desvio 
padrão

Valor 
mínimo

Valor 
máximo

Média Desvio 
padrão

Al1

Al2

Al3

Al4

Fe1

Fe2

Fe3

Fe4

Mn1

Mn2

Mn3

Mn4

P1

P2

P3

P4

PF1

PF2

PF3

PF4

Si1

Si2

Si3

Si4

Al global

Fe global

Mn global

P global

PF global

Si global

0.03 11.53 1.26 1.39 0.11 11.5 1.25 1.14
0.06 13.99 1.48 1.26 0.08 13.7 1.35 1.21
0.03 14.41 1.15 0.99 0.03 13.6 1.01 0.94
0.07 13.78 1.12 0.91 0.08 12.6 1.03 0.83
15.35 68.96 46.48 9.77 16.69 69.41 45.90 8.87
11.84 68.61 49.36 8.89 21.06 68.95 48.78 8.01
6.73 68.06 37.73 10.81 5.49 66.51 38.82 9.76
10.26 68.73 44.01 9.99 10.04 68.66 43.56 9.57
0.001 21.40 0.24 0.61 -0.018 10.27 0.26 0.60
0.001 10.07 0.34 0.66 0.002 10.50 0.33 0.64
0.001 10.53 0.22 0.41 0.002 5.56 0.19 0.35
0.001 8.82 0.18 0.35 0.001 5.25 0.16 0.31
0.001 0.38 0.057 0.042 0.001 0.40 0.056 0.041
0.001 1.23 0.064 0.046 0.003 0.40 0.059 0.042
0.001 0.40 0.043 0.038 0.001 0.32 0.041 0.033
0.004 0.44 0.041 0.035 0.002 0.44 0.040 0.031
0.001 11.37 2.63 2.02 0.001 11.35 2.63 1.91
0.001 12.51 2.83 2.15 0.001 12.51 2.68 2.05
0.001 12.77 1.98 1.85 0.000 12.06 1.91 1.72
0.001 11.99 1.72 1.53 0.000 11.96 1.68 1.50
0.49 71.18 29.11 14.46 -0.08 71.18 29.74 13.10
0.48 72.44 24.38 12.17 -0.16 57.65 24.87 10.80
0.56 84.73 42.47 16.20 1.26 83.60 41.91 14.90
0.21 79.87 33.76 14.29 0.32 75.37 34.94 14.15
0.11 11.76 1.12 1.02 0.11 11.76 1.12 1.02
12.47 68.41 44.06 8.63 12.47 68.41 44.06 8.63
0.002 7.30 0.22 0.45 0.000 7.30 0.22 0.45
0.001 0.37 0.048 0.038 0.001 0.37 0.048 0.038
0.001 11.84 2.19 1.86 0.001 11.84 2.19 1.86
0.60 71.38 33.20 12.70 0.00 71.38 33.19 12.71
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A Alternativa 11 apresenta sumários estatísticos muito similares aos obtidos 
pelo Modelo de Referência para todas as variáveis, com valores mínimos, 
máximos e médias bastante parecidos. Nota-se também variabilidade similar, 
entretanto, sempre menores na Alternativa 11 do que no Modelo de Referência, o 
que é esperado. As variáveis globais foram muito bem estimadas, com valores 
praticamente idênticos.

As distribuições univariadas foram bem reproduzidas pela Alternativa 11, 
para todas as variáveis estimadas. A Figura 4.16 apresenta uma comparação das 
distribuições da variável ferro na faixa G1 para a Alternativa 11 e para o Modelo 
de Referência, demonstrando sua similaridade:

Figura 4.16 - Distribuição univariada do ferro na faixa granulométrica G1 da 
Alternativa 11 (histograma azul) e do Modelo de Referência (histograma 

verde)

onde o histograma azul representa a distribuição da estimativa do ferro na faixa 
granulométrica G1 obtida para a Alternativa 11 e o histograma verde (com fundo 
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transparente) representa o histograma da mesma variável para o Modelo de 
Referência. 

Foi escolhido o ferro na faixa G1 para se apresentar os gráficos na 
dissertação, pois constitui a variável mais representativa do depósito. Salienta-se 
que o histograma desta variável, dentre todas as 24 granuloquímicas, é o menos 
similar ao histograma da mesma variável obtido no Modelo de Referência, tendo 
uma pequena porção de altos valores com estimativas subestimadas, como pode 
ser avaliado na figura 4.15. Apesar disso são resultados bastante satisfatórios.

Sobre a influência da utilização desta alternativa na parametrização de 
recursos, é importante ressaltar alguns pontos. Há diversas formas de classificar 
recursos, mas em geral ela é realizada em função da densidade de informação e/
ou estimativa de teores em base global. Esta metodologia de estimativa para 
bancos de dados parcialmente heterotópicos não impacta na densidade de 
informação dos dados analisados em base global, já que estes estão presentes 
em malha densa. Também não impacta na densidade de informação litológica, 
advinda dos testemunhos de sondagem, que também são analisados em malha 
densa. Dessa forma, essa técnica não influi na classificação dos recursos caso 
ela seja realizada em função da densidade amostral de informação em base 
global ou de informação litológica (krigagem dos indicadores). A  classificação dos 
recursos só seria impactada caso fossem levados em consideração a análise dos 
atributos em faixas granulométricas, que apresentam informação mais esparsa. 

Avaliar o impacto da utilização da metodologia proposta na classificação 
dos recursos, caso se utilizem os atributos menos adensados na classificação, 
não é uma tarefa trivial. Isso porque são obtidas estimativas no modelo de blocos 
como se houvessem dados analisados desses atributos na malha densa, que na 
realidade são dados obtidos de modelos de regressão linear, ou seja, são mais 
incertos. O que se deve avaliar na classificação de recursos nesse caso que se 
utiliza esses atributos depende dos critérios que se utiliza para poder avaliar a 
forma de inserir essa maior incerteza dos dados obtidas da regressão. O fato de 
as estimativas resultantes da utilização dessa técnica possuírem menor 
variabilidade do que as estimativas obtidas no Modelo de Referência não parece 
ser impactante, dado que a queda de variabilidade é bastante pequena. 
Entretanto, uma conclusão definitiva quanto a esse ponto só pode ser obtida com 
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a análise de incerteza das estimativas. Logo, teria de se ponderar como incluir a 
maior incerteza dos dados regressados nas estimativas em uma classificação de 
recursos que utilize esses atributos. Uma forma que se pode utilizar para avaliar o 
impacto da utilização da metodologia proposta é a análise dos erros das 
estimativas comparadas ao Modelo de Referência.

4.5.1 Análise dos erros

Com o intuito de se verificar o comportamento dos erros, foram obtidos os 
erros absolutos e relativos entre as estimativas da Alternativa 11 e o Modelo de 
Referência, chamados de erros (absolutos ou relativos) ao MR, pois são erros 
obtidos da comparação ao Modelo de Referência. A Figura 4.17 apresenta o 
histograma dos erros absolutos ao MR para a variável ferro na fração G1, como 
demonstrativo do comportamento dos erros absolutos obtidos nesta proposta.

Figura 4.17 - Erros absolutos ao MR do ferro na faixa granulométrica G1 
para a Alternativa 11
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Como se percebe, os erros absolutos ao MR apresentam média em torno 
de zero, e isso é verdade para todas as variáveis, mostrando o não-enviesamento 
da proposta metodológica, comparando seus resultados com o Modelo de 
Referência. O erro absoluto do ferro na faixa G1 varia de -19% a +16%, 
mostrando também simetria, isto é, não-enviesamento. Nota-se também a alta 
freqüência dos valores próximos de zero, mostrando que a grande maioria dos 
erros são baixos. Estes valores consistem em erros absolutos, sendo a unidade 
porcentagem por ser a unidade do atributo, ou seja, significam pontos 
percentuais.

A tabela 4.3 apresenta o sumário estatístico dos erros absolutos ao MR 
para todas as variáveis, atestando o mesmo comportando verificado na figura 
4.17.
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Tabela 4.3 - Erros absolutos ao MR da Alternativa 11

ERRO ABSOLUTO AO MR

VariáveisVariáveis

ERRO ABSOLUTO AO MRERRO ABSOLUTO AO MRERRO ABSOLUTO AO MRERRO ABSOLUTO AO MR

Alternativa 11Alternativa 11Alternativa 11Alternativa 11

Valor mínimo Valor máximo Média Desvio 
padrão

Al1

Al2

Al3

Al4

Fe1

Fe2

Fe3

Fe4

Mn1

Mn2

Mn3

Mn4

P1

P2

P3

P4

PF1

PF2

PF3

PF4

Si1

Si2

Si3

Si4

Al global

Fe global

Mn global

P global

PF global

Si global

-9.5 3.1 0.0 0.6
-5.2 6.5 -0.1 0.3
-7.6 5.0 -0.1 0.4
-7.3 4.3 -0.1 0.4
-18.9 16.4 -0.6 3.1
-16.4 21.3 -0.6 3.5
-20.5 21 1.1 4.8
-23.5 17.7 0.0 4.1
-16.8 3 0.0 0.2
-4.9 5.0 0.0 0.2
-7.4 2.4 0.0 0.2
-5.9 2 0.0 0
-0.3 0.1 0.0 0.0
-1.0 0.1 0.0 0.0
-0.2 0.2 0.0 0.0
-0.2 0.2 0.0 0.0
-7.1 5.3 0.0 0.5
-7.8 6.9 -0.2 0.5
-5.5 4.9 -0.1 0.6
-5.4 4.7 0.0 0.4
-24 26.0 0.6 4.5
-32.7 21 0.5 4.7
-29.4 46.3 -0.6 7.7
-23.8 37.8 1.2 6.1
-0.2 0.2 0.0 0
-4.2 4.8 0.0 0.1
-0.1 0.1 0.0 0.0
-0.0 0.0 0.0 0
-0.1 0.2 0.0 0
-7.0 6.2 0.0 0.1

Verifica-se então a média zero de erro absoluto ao MR, a simetria das 
distribuições e a baixa variabilidade para todas as variáveis.

124



Os erros relativos, que são os erros absolutos divididos pelo valor de 
referência do erro, para representar quão grande é o erro cometido em relação à 
referência, são exemplificados pela figura 4.18, que apresenta o histograma dos 
erros relativos ao MR para a variável ferro na faixa G1. Os erros relativos foram 
calculados em módulo neste trabalho, para sua média não resultar em zero, como 
nos erros absolutos.

Figura 4.18 - Erros relativos ao MR do ferro na faixa granulométrica G1 para 
a Alternativa 11

Para esta variável, o erro relativo ao MR varia de zero (as duas estimativas 
iguais) a 67% de diferença. Agora, esta unidade de porcentagem não representa 
a unidade dos teores, e sim a fração entre as estimativas em uma base 
centesimal.

A média dos erros relativos ficou em 4.4%, atestando a boa qualidade das 
estimativas realizadas pela Alternativa 11.
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É bom frisar o significado destes erros relativos, para entender 
corretamente o significado dos valores obtidos, que será reforçado por dois 
exemplos:

Se a estimativa de ferro na faixa G1 é de 15% para o Modelo de 
Referência, para ocorrer um erro relativo de 67%, é necessário que a estimativa 
do modelo proposto seja em torno de 25%, isto é, cometa um erro absoluto de 
10% (pontos percentuais), considerando o erro absoluto positivo, já que:

100 * (25 −15)
15

= 67%                                                                                     (4.4)

Entretanto, se o valor estimado do Modelo de Referência fosse 60% de 
ferro, para se cometer o mesmo erro relativo de 67%, o valor estimado no modelo 
proposto teria de ser em torno de 100%, isto é, cometer um erro absoluto de 40 
pontos percentuais, considerando o erro absoluto positivo, já que:

100 * (100 − 60)
60

= 67%                                                                                   (4.5)

Portanto, erros relativos altos podem significar altos erros absolutos 
quando a estimativa de referência é numericamente alta e podem significar 
menores erros absolutos quando o valor estimado de referência é numericamente 
baixo, isto para valores estimados maiores que zero, o que é o caso.

Este é um aspecto interessante, já que a maior parte das estimativas é 
numericamente baixa, principalmente para as variáveis Al, Mn, P e PF, cujos 
valores máximos de suas distribuições não chegam a 10 pontos percentuais (1 
para o P). A  tabela 4.4 apresenta o sumário estatístico dos erros relativos ao MR 
para todas as variáveis.
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Tabela 4.4 - Erros relativos ao MR da Alternativa 11

ERRO RELATIVO AO MR

VariáveisVariáveis

ERRO RELATIVO AO MRERRO RELATIVO AO MRERRO RELATIVO AO MRERRO RELATIVO AO MRERRO RELATIVO AO MR

Alternativa 11Alternativa 11Alternativa 11Alternativa 11Alternativa 11

Valor 
mínimo

Valor 
máximo

Média Mediana Desvio 
padrão

Al1

Al2

Al3

Al4

Fe1

Fe2

Fe3

Fe4

Mn1

Mn2

Mn3

Mn4

P1

P2

P3

P4

PF1

PF2

PF3

PF4

Si1

Si2

Si3

Si4

Al global

Fe global

Mn global

P global

PF global

Si global

0 636.9 32.0 24.3 32.6

0 742.0 15.5 11.7 15.2

0 502.5 21.2 15.1 21.7

0 934.2 19.4 13.0 19.8

0 67.0 4.4 2.6 6

0 141.7 5.6 4.0 6.0

0 187.2 11.5 8.1 12.2

0 94.0 7.5 4.6 8.1

0 7809.9 41.6 24.1 125.0

0 3585.9 38.3 20.2 93.9

0 4400.4 32.2 17.1 86.9

0 3778.1 23.8 16.1 67.0

0 2554.6 15.2 9.0 28.6

0 2983.8 13.1 9.4 21.4

0 1807.2 14.6 10.9 18.7

0 612.4 16.1 10.8 19.7

0 4082.0 20.2 9.1 47.8

0 18398.1 13.9 10 52.6

0 158552.5 194.4 11.7 4960.6

0 255006.4 176.4 10.5 4646.5

0 1399.2 19.4 7.0 37.2

0 307.8 18.0 12.0 20.0

0 2187.1 21.7 11.3 52.5

0 1439.2 17.4 10.7 25.1

0 41.9 0.0 0.0 0.2

0 10.5 0.0 0.0 0.1

0 124.4 0.7 0.1 4.8

0 16.2 0.4 0.3 0.6

0 32.6 0.0 0.0 0.3

0 100.0 0.2 0.0 3.5

Esta tabela apresenta médias aparentemente altas de erros relativos para 
grande parte das variáveis, entretanto, como se pode perceber, há valores 
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extremamente altos, destoantes, nas distribuições, e a média é influenciada por 
valores extremos. Portanto, foram apresentadas as medianas na tabela para 
representar uma medida central da distribuição mais adequada. Ainda assim, 
grande parte das variáveis com altos valores extremos de erros relativos 
apresentam médias baixas, mostrando que de fato são obtidos erros relativos 
baixos.

Os erros relativos ao MR da Alternativa 11 também são apresentados na 
tabela 4.5, que os apresenta, porém, desconsiderando, para cada variável, 1% 
dos maiores valores. Ou seja, é apresentado um sumário estatístico de cada 
variável até o 99° percentil para verificar a influência desses valores extremos. As 
médias e os desvios-padrão abaixaram, como era de se esperar, mas não de 
forma impactante, mostrando que não são muitos os valores extremos. 
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Tabela 4.5 - Erros relativos ao MR da Alternativa 11 sem os valores extremos

ERRO RELATIVO AO MR

VariáveisVariáveis

ERRO RELATIVO AO MRERRO RELATIVO AO MRERRO RELATIVO AO MRERRO RELATIVO AO MRERRO RELATIVO AO MR

Alternativa 11Alternativa 11Alternativa 11Alternativa 11Alternativa 11

Valor 
mínimo

Valor 
máximo

Média Mediana Desvio 
padrão

Al1

Al2

Al3

Al4

Fe1

Fe2

Fe3

Fe4

Mn1

Mn2

Mn3

Mn4

P1

P2

P3

P4

PF1

PF2

PF3

PF4

Si1

Si2

Si3

Si4

0 140.2 30.5 23.9 28.3

0 61.8 14.9 11.5 13.4

0 83.7 20.4 14.9 19.0

0 81.2 18.7 12.8 18.2

0 28.5 4.1 2.6 4.7

0 26.8 5.3 3.9 5.0

0 55.0 10.9 7.9 10.1

0 35.5 7.1 4.5 7.4

0 244.4 36.2 23.6 37.9

0 306.4 32.2 19.9 40.9

0 249.9 27.0 16.8 32.6

0 127.7 20.9 15.9 19.9

0 98.5 13.7 8.9 14.9

0 62.0 12.2 9.3 11.4

0 63.1 13.8 10.7 12.2

0 80.3 15.0 10.6 14.7

0 163.3 17.7 8.9 24.2

0 66.1 12.7 9.4 11.9

0 123.2 16.4 11.6 16.6

0 85.1 15.5 10.3 15.9

0 140.0 17.3 6.9 25.0

0 95.8 17.0 11.8 17.3

0 230.8 17.8 11.2 25.1

0 117.6 15.8 10.5 17.5

Realizando agora uma análise dos erros reais, através do cálculo dos erros 
absolutos e relativos reais, isto é, entre as estimativas da Alternativa 11 e os 
valores reais existentes nos locais onde há dados não utilizados no banco de 
dados parcialmente heterotópico utilizado na Alternativa 11, se verifica uma 
similaridade bastante satisfatória entre os erros absolutos reais e os erros 
absolutos obtidos em comparação com o Modelo de Referência. Já para os erros 
relativos, apesar de todas as distribuições serem similares, com o mesmo formato 
e proporções, os erros relativos reais têm maior variância que os erros relativos 
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obtidos da comparação com o Modelo de Referência, apresentando medianas 
mais altas.

A figura 4.19 apresenta o histograma dos erros absolutos reais da variável 
ferro na faixa G1. Percebe-se sua similaridade com a figura 4.17, tanto em 
relação à distribuição quanto a seus sumários estatísticos.

Figura 4.19 - Erros absolutos reais do ferro na faixa granulométrica G1 para 
a Alternativa 11

Para as outras variáveis, a distribuição univariada dos erros absolutos reais 
é apresentada resumida na tabela 4.6, que apresenta muita similaridade com os 
valores da tabela 4.3.
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Tabela 4.6 - Erros absolutos reais da Alternativa 11

ERRO ABSOLUTO REAL

VariáveisVariáveis

ERRO ABSOLUTO REALERRO ABSOLUTO REALERRO ABSOLUTO REALERRO ABSOLUTO REAL

Alternativa 11Alternativa 11Alternativa 11Alternativa 11

Valor mínimo Valor máximo Média Desvio 
padrão

Al1

Al2

Al3

Al4

Fe1

Fe2

Fe3

Fe4

Mn1

Mn2

Mn3

Mn4

P1

P2

P3

P4

PF1

PF2

PF3

PF4

Si1

Si2

Si3

Si4

-9.5 4.1 -0.1 1.0
-5.2 7.3 -0.1 0.6
-7.6 5.0 -0.2 0.6
-7.4 4.3 -0.1 0.7
-20.9 18.0 -0.9 4.7
-17.2 27.5 -0.2 4.6
-26.1 27.4 1.2 6.5
-25.6 22.8 -0.4 5.0
-16.8 3.5 0.0 0.4
-5.9 5.0 0.0 0.3
-7.4 2.4 0.0 0.2
-5.9 2.3 0.0 0.2
-0.3 0.1 0.0 0.0
-1.0 0.1 0.0 0.0
-0.3 0.2 0.0 0.0
-0.3 0.2 0.0 0.0
-7.3 6.3 -0.1 0.9
-7.8 6.9 -0.1 0.7
-5.8 4.9 -0.1 0.8
-6.3 4.7 0.0 0.7
-26.6 28.9 1.5 6.4
-39.1 22.2 0.4 6.1
-42.3 168 -0.6 11.2
-33.8 39.1 1.1 7.3

Quanto aos erros relativos reais, a figura 4.20 apresenta o histograma dos 
erros relativos reais da variável ferro na faixa G1. Repare na similaridade com a 
figura 4.18.
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Figura 4.20 - Erros relativos reais do ferro na faixa granulométrica G1 para a 
Alternativa 11

Para as demais variáveis, os resultados são apresentados na tabela 4.7.
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Tabela 4.7 - Erros relativos reais da Alternativa 11

ERRO RELATIVO REAL

VariáveisVariáveis

ERRO RELATIVO REALERRO RELATIVO REALERRO RELATIVO REALERRO RELATIVO REALERRO RELATIVO REAL

Alternativa 11Alternativa 11Alternativa 11Alternativa 11Alternativa 11

Valor 
mínimo

Valor 
máximo

Média Mediana Desvio 
padrão

Al1

Al2

Al3

Al4

Fe1

Fe2

Fe3

Fe4

Mn1

Mn2

Mn3

Mn4

P1

P2

P3

P4

PF1

PF2

PF3

PF4

Si1

Si2

Si3

Si4

0.0 636.9 41.5 29.6 43.6
0.0 2417.7 22.2 16.7 45.8
0.0 502.5 26.9 20.6 26.9
0.0 934.2 26.1 18.8 29.5
0.0 67.0 6.5 4.2 7.1
0.0 141.7 7.1 5.0 8.0
0.0 209.9 14.8 9.3 16.3
0.0 111.6 9.1 5.3 10.3
0.0 7809.8 74.0 63.7 175.4
0.1 8354.5 86.8 43.9 258
0.0 8898.6 78.4 34.4 235.6
0.0 3777.6 39.4 24.9 112.4
0.0 3121.0 32.7 16.9 108.8
0.0 2983.8 31.1 14.9 131.5
0.0 3712.3 31.4 18.1 109.0
0.0 612.4 24.8 16.7 31.2
0.0 155632 345.1 18.2 4975.8
0.0 124163.3 292.4 15.6 3936.3
0.0 158547 797.6 20.0 6590.9
0.0 255007.9 404.0 19.0 5805.2
0.0 1771.1 51.0 25.3 77.6
0.0 1468.4 36.5 23.5 49.1
0.0 3873.9 54.6 20.6 164.7
0.0 2537.7 39.1 20.5 85.6

Em geral, as medianas dos erros relativos reais são o dobro das medianas 
dos erros relativos obtidos da comparação com o Modelo de Referência. Mesmo 
assim, atesta-se a fidelidade destes erros absolutos e relativos obtidos da 
comparação com o Modelo de Referência com os erros absolutos e relativos 
reais, o que justifica sua utilização como parâmetro de qualidade. Note que a 
comparação entre os resultados dos testes alternativos e o Modelo de Referência 
não mede o erro de fato. Mede a diferença entre dois métodos de estimativa. 
Essas diferenças são menores que o erro real obtido pela comparação entre uma 
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estimativa e um valor real ocultado no local onde a estimativa foi feita. Entretanto, 
de acordo com estes resultados apresentados, os erros reais são similares aos 
erros ao MR, podendo-se ter noção dos erros reais a partir do erros ao MR, neste 
caso.

4.5.2 Mapeamento dos erros

Analisando a média geral das medianas dos erros relativos, em relação ao 
Modelo de Referência, de todas as variáveis, se verifica que seu valor é próximo 
de 10%. Como relatado anteriormente, 10% também é um valor de erro relativo 
considerado aceitável dentro dos parâmetros de classificação mineral da classe 
medida, ainda mais levando-se em consideração a proposta desta dissertação, 
que se refere a uma proposta metodológica para estimativa em adensamento 
amostral menos custoso para ser utilizada em fases de pré-viabilidade da 
pesquisa mineral. Assim, vão ser detalhados os resultados obtidos quanto à 
quantidade de blocos estimados com erros relativos menores do que 10% em 
relação ao Modelo de Referência.

A tabela 4.8 apresenta estes resultados, detalhados para todas as variáveis 
estimadas. É importante notar que os resultados apresentados na tabela 4.8 são 
obtidos independentemente para cada variável, ou seja, a quantidade de blocos 
estimados na Alternativa 11 com erros relativos menores do que 10% em relação 
ao Modelo de Referência foi calculada independentemente para cada variável. 
Caso se calculasse a quantidade de blocos estimados com erros relativos 
menores do que 10% em relação ao Modelo de Referência de forma conjunta 
para as variáveis (de um mesmo atributo, por exemplo), ou seja, a quantidade de 
blocos com erros relativos menores do que 10% para mais de uma variável ao 
mesmo tempo, os números apresentados seriam menores.
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Tabela 4.8 - Fração estimada do Modelo de Referência com erros relativos 
menores do que 10% para a Alternativa 11

ALTERNATIVA 11

Variáveis

ALTERNATIVA 11

Quantidade de 
blocos com 

erros relativos 
menores do 

que 10%

Al1

Al2

Al3

Al4

Fe1

Fe2

Fe3

Fe4

Mn1

Mn2

Mn3

Mn4

P1

P2

P3

P4

Pf1

Pf2

Pf3

Pf4

Si1

Si2

Si3

Si4

Al global

Fe global

Mn global

P global

Pf global

Si global

29%
45%
37%
42%
89%
84%
57%
74%
30%
31%
35%
35%
53%
52%
47%
48%
52%
51%
45%
48%
59%
44%
45%
48%
100%
100%
99%
100%
100%
99%
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Como já podia ser percebido pelos gráficos de quantidade de blocos com 
erros relativos menores do que 10% para todas as alternativas testadas, essas 
quantidades são diferentes para cada variável, mesmo aquelas relativas a um 
mesmo atributo.

Numa média geral, para todas as variáveis granuloquímicas, tem-se 50% 
dos blocos do depósito estimados com erros relativos menores do que 10%, 
estimando-os pela Alternativa 11 e comparando-os com o Modelo de Referência. 

Particularmente, os resultados mostram quantidades de blocos com erros 
relativos menores do que 10% bem altos para o atributo ferro. Especulou-se que 
estes bons resultados para o ferro seriam resultado do uso do variograma do ferro 
global na modelagem do MCI, já que este é bastante similar aos variogramas 
diretos das variáveis acumuladas do ferro. Porém, ao procurar os motivos dessa 
variabilidade nos resultados, notou-se a similaridade do gráfico destes resultados 
com a variabilidade das variáveis.

A figura 4.21 apresenta o gráfico, em verde, da quantidade de blocos 
estimados com erros relativos menores do que 10% para todas as variáveis 
juntamente com o gráfico dos coeficientes de variação, em azul, de todas as 
variáveis. O coeficiente de variação foi o parâmetro utilizado no gráfico pois 
permite a comparação das variabilidades entre as variáveis.
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Figura 4.21 - Coeficiente de variação comparado com a fração do Modelo de 
Referência estimada com erros relativos menores do que 10%, para todas as 

variáveis

Como se pode verificar pela figura 4.21, em geral, quando aumentam os 
coeficientes de variação, diminui a quantidade de blocos estimados com erros 
relativos menores do que 10%. A  variabilidade, portanto, é um parâmetro 
importante a ser considerado quando da aplicação desta técnica.

Quanto ao resultado das variáveis globais, nota-se na tabela 4.8 seus 
resultados praticamente idênticos aos do Modelo de Referência. Ou seja, o 
processo de distribuição dos erros na etapa da isotopização da RK-A, utilizando 
as variáveis globais reais (dos dados) para corrigir as granuloquímicas, de forma 
que sua combinação linear com as variáveis granulométricas resulte nas globais 
dos dados, faz com que as variáveis globais estimadas resultem, praticamente, 
nas variáveis globais estimadas pelo Modelo de Referência.

Este resultado é devido ao fato de que a utilização do processo de 
acumulação em um banco de dados isotópico, com um MCI, faz com que seja 
equivalente estimar as variáveis globais por ponderação mássica das variáveis 
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granuloquímicas ou estimar as variáveis globais diretamente utilizando as 
variáveis globais dos dados, conforme explicado na seção 2.3.

Este resultado também pode ser interpretado como a manutenção das 
combinações lineares, que são respeitadas quando se utiliza um banco de dados 
isotópico juntamente com MCI. Só que neste caso, as variáveis globais não 
caracterizam “combinações lineares” das variáveis granuloquímicas, já que as 
constantes de multiplicação das variáveis granuloquímicas não são constantes, 
são as variáveis granulométricas, que são variáveis em cada ponto amostral. E 
ainda assim os resultados são bastante satisfatórios.

Quanto à distribuição espacial das estimativas com erros relativos menores 
do que 10%, elas apresentam uma leve tendência de estar localizadas no entorno 
dos dados não obtidos por regressão, mas em geral estão espalhadas ao longo 
de todo o depósito, sendo difícil a separação em zonas de maior ou menor erro.

Analisando a quantidade de blocos estimados com erros relativos menores 
que dado valor aceito, para diversos valores de erros relativos, se obtém o 
mapeamento dos erros, isto é, o crescimento da quantidade de blocos estimados 
em função do máximo erro relativo permitido.

A figura 4.22 apresenta os gráficos de crescimento da quantidade de 
blocos estimados contendo erros relativos menores que dado valor de erro 
relativo em função do erro relativo. Esta figura apresenta as quatro variáveis 
granuloquímicas de cada atributo como um valor médio, para fins de simplificação 
gráfica.
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Figura 4.22 - Percentual de blocos estimados com erros relativos menores 
do que um valor limite, em função do erro permissível

De acordo com a figura 4.22, aceitando-se até 20% de erros relativos para 
as variáveis granuloquímicas do ferro, se consegue estimar em média 90% do 
depósito com estimativas de ferro e 65%, em média, para as demais variáveis, 
com no máximo 20% de erro relativo.

4.5.3 Correlações e fechamentos

Quanto às correlações existentes entre as variáveis, este procedimento de 
estimativa, como é realizado em um banco de dados isotópico e se utiliza do MCI, 
apesar da utilização da acumulação, mantém as correlações existentes entre os 
dados, conforme o capítulo 2 explica e o Modelo de Referência confirma.

Entretanto, o fato de se utilizar um banco de dados isotópico no qual 85% 
dos dados foram obtidos por modelos de regressão linear, os coeficientes de 
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correlação, grandezas utilizadas como sumário dos gráficos de espalhamento, 
têm seus valores levemente alterados, já que os valores das variáveis que são 
obtidos por regressão vêm de uma reta, logo são menos variáveis. Portanto, o 
valor do coeficiente de correlação entre as variáveis tende a ser maior, 
principalmente para variáveis em que há correlação linear entre elas.

Por exemplo, para as variáveis que apresentam correlação linear forte, há 
uma tendência maior de aumento do valor do coeficiente de correlação, como é o 
caso da relação ferro e sílica e das relações entre as variáveis granuloquímicas 
de qualquer atributo com sua respectiva variável global.

As tabelas 4.9 e 4.10 apresentam os coeficientes de correlação para o 
banco de dados parcialmente heterotópico transformado em isotópico, utilizado na 
Alternativa 11, para a relação ferro e sílica e entre as variáveis do atributo ferro, 
respectivamente.

Tabela 4.9 - Correlações ferro-sílica no banco de dados isotopizado

ANÁLISE BIVARIADA

VariáveisVariáveis

ANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADA

Coeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlação

Si1 Si2 Si3 Si4 Si global

Fe1

Fe2

Fe3

Fe4

Fe global

-0.97 -0.96 -0.94 -0.94 -0.96

-0.95 -0.97 -0.93 -0.93 -0.95

-0.94 -0.95 -0.97 -0.94 -0.96

-0.95 -0.95 -0.94 -0.97 -0.96

-0.96 -0.96 -0.96 -0.96 -0.97

Tabela 4.10 - Correlações do ferro no banco de dados isotopizado

ANÁLISE BIVARIADA

VariáveisVariáveis

ANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADA

Coeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlação

Fe1 Fe2 Fe3 Fe4 Fe global

Fe1

Fe2

Fe3

Fe4

Fe global

1.00

0.99 1.00

0.97 0.97 1.00

0.97 0.97 0.97 1.00

0.99 0.99 0.99 0.99 1.00
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Como pode ser percebido, ao se comparar essas tabelas com as tabelas 
3.7 e 3.8, respectivamente, os valores dos coeficientes de correlação são maiores 
que no banco de dados completo. E isto se reflete nas estimativas, como 
apresentado nas tabelas 4.11 e 4.12 que têm os valores de coeficientes de 
correlação do banco de dados reproduzidos, porém levemente menores.

Tabela 4.11 - Correlações ferro-sílica na Alternativa 11

ANÁLISE BIVARIADA

VariáveisVariáveis

ANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADA

Coeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlação

Si1 Si2 Si3 Si4 Si global

Fe1

Fe2

Fe3

Fe4

Fe global

-0.97 -0.94 -0.92 -0.91 -0.94

-0.91 -0.97 -0.93 -0.92 -0.92

-0.91 -0.94 -0.98 -0.93 -0.94

-0.91 -0.93 -0.93 -0.98 -0.94

-0.94 -0.96 -0.96 -0.95 -0.97

Tabela 4.12 - Correlações do ferro na Alternativa 11

ANÁLISE BIVARIADA

VariáveisVariáveis

ANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADA

Coeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlação

Fe1 Fe2 Fe3 Fe4 Fe global

Fe1

Fe2

Fe3

Fe4

Fe global

1.00

0.95 1.00

0.93 0.96 1.00

0.92 0.95 0.95 1.00

0.97 0.97 0.98 0.97 1.00

Para as variáveis que apresentam correlações lineares mais fracas entre si, 
os coeficientes de correlação também são alterados pelo processo de 
isotopização, mas de forma mais leve, como é exemplificado pelas tabelas 4.13 e 
4.14 que apresentam os coeficientes de correlação entre as variáveis dos 
atributos alumina e fósforo, para o banco de dados completo e para o banco de 
dados isotopizado, respectivamente.
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Tabela 4.13 - Correlações alumina-fósforo no banco de dados completo

ANÁLISE BIVARIADA

VariáveisVariáveis

ANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADA

Coeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlação

P1 P2 P3 P4 P global

Al1

Al2

Al3

Al4

Al global

0.35 0.27 0.24 0.23 0.30

0.39 0.37 0.34 0.34 0.40

0.42 0.40 0.46 0.43 0.48

0.44 0.42 0.47 0.49 0.51

0.43 0.38 0.40 0.39 0.46

Tabela 4.14 - Correlações alumina-fósforo no banco de dados isotopizado

ANÁLISE BIVARIADA

VariáveisVariáveis

ANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADA

Coeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlação

P1 P2 P3 P4 P global

Al1

Al2

Al3

Al4

Al global

0.44 0.43 0.42 0.41 0.43

0.45 0.45 0.44 0.42 0.45

0.46 0.45 0.46 0.44 0.46

0.46 0.46 0.46 0.45 0.46

0.46 0.45 0.45 0.43 0.46

A grande maioria das combinações de atributos não apresenta correlação 
linear significativa. A tabela 3.6, que apresenta os coeficientes de correlação linear 
entre as variáveis globais do banco de dados, exemplifica isto. As combinações 
de atributos que apresentam correlações significativas são Fe-SiO2, Al2O3-P, 
Al2O3-PF e P-PF. Todas as outras combinações de atributos têm correlações 
próximas de zero ou não-significativas. Por exemplo, as variáveis 
granuloquímicas e globais do Fe não apresentam correlações lineares com as 
variáveis granuloquímicas e globais com o atributo Al2O3. Tampouco as do atributo 
P com o atributo SiO2.

Para estas variáveis que não apresentam correlações significativas, o 
processo de isotopização não muda nada em relação aos coeficientes de 
correlação, eles continuam próximos de zero, como exemplificados pelas tabelas 
4.15 e 4.16, que apresentam os coeficientes de correlação para as variáveis 
associadas ao fósforo e à sílica, no banco de dados completo e no banco de 
dados isotopizado, respectivamente.
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Tabela 4.15 - Correlações sílica-fósforo no banco de dados completo

ANÁLISE BIVARIADA

VariáveisVariáveis

ANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADA

Coeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlação

P1 P2 P3 P4 P global

Si1

Si2

Si3

Si4

Si global

-0.04 0.06 -0.02 0.07 -0.02

0.00 0.05 -0.03 0.07 0.00

-0.13 -0.10 -0.24 -0.16 -0.19

0.09 0.09 -0.02 0.10 0.03

-0.07 0.00 -0.12 -0.03 -0.09

Tabela 4.16 - Correlações sílica-fósforo no banco de dados isotopizado

ANÁLISE BIVARIADA

VariáveisVariáveis

ANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADAANÁLISE BIVARIADA

Coeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlaçãoCoeficientes de correlação

P1 P2 P3 P4 P global

Si1

Si2

Si3

Si4

Si global

-0.08 -0.07 -0.09 -0.07 -0.08

-0.07 -0.07 -0.09 -0.07 -0.08

-0.08 -0.08 -0.11 -0.09 -0.10

-0.08 -0.07 -0.09 -0.08 -0.09

-0.09 -0.08 -0.10 -0.08 -0.09

É importante notar que o valor numérico dos coeficientes de correlação não 
tem um significado maior, apenas representa em um número o gráfico de 
espalhamento entre duas variáveis. O que é necessário em uma metodologia de 
estimativa é que ela reproduza as correlações entre as variáveis estimadas, isto 
é, que elas tenham coerência física. Se o coeficiente de correlação é um 
parâmetro que resume corretamente as correlações entre as variáveis e estas são 
reproduzidas corretamente nas estimativas, elas gerarão coeficientes de 
correlação similares aos dos dados.

As variáveis globais, na Alternativa 11, são praticamente iguais às variáveis 
globais estimadas pelo Modelo de Referência, sendo que em nenhum dos 
modelos são utilizados os dados das variáveis globais diretamente no processo 
de estimativa, e sim, estas são obtidas por ponderação mássica.

Outro aspecto importante dos resultados da Alternativa 11 é o respeito aos 
balanços estequiométricos. A obtenção da maior parte do banco de dados através 
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de modelos de regressão não impactou nos fechamentos estequiométricos de 
cada uma das faixas granulométricas. Assim, por se utilizar de MCI com banco de 
dados isotópico, apesar da utilização do processo de acumulação, os balanços 
estequiométricos dos dados foram mantidos na Alternativa 11.

A figura 4.23 apresenta os histogramas do fechamento estequiométrico 
para a faixa granulométrica G1 a fim de mostrar a sua manutenção pela 
Alternativa 11. A figura 4.23-a consiste no histograma dos fechamentos 
estequiométricos para o banco de dados completo para a faixa G1 e a figura  
4.23-b consiste no respectivo histograma dos fechamentos estequiométricos para 
as estimativas da faixa G1 do Modelo de Referência. A  figura 4.23-c consiste no 
histograma dos fechamentos estequiométricos da faixa G1 do banco de dados 
isotopizado e a figura 4.23-d consiste no respectivo histograma dos fechamentos 
estequiométricos da faixa G1 para as estimativas da Alternativa 11.
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 Figura 4.23 - Fechamento estequiométrico do ferro na faixa granulométrica 
G1 do banco de dados completo (a), do Modelo de Referência (b), do banco 

de dados isotopizado (c) e da Alternativa 11 (d)

Como pode ser avaliado pela figura 4.23, o fechamento estequiométrico na 
faixa G1 não se perde com o processo de isotopização (figura 4.23-c) e, portanto, 
como relatado no capítulo 2 sobre o respeito a combinações lineares no processo 
de estimativa com MCI e banco de dados isotópico, o fechamento estequiométrico 
da faixa G1 é respeitado nas estimativas da Alternativa 11 (figura 4.23-d). O 
mesmo ocorre para o fechamento estequiométrico das outras faixas 
granulométricas. Estes resultados podem ser vistos em Reuwsaat (2011).

Outro aspecto interessante a ser comentado sobre a técnica utilizada na 
Alternativa 11 refere-se ao efeito da inclusão de mais dados. Como o processo de 
RK-A, utilizado nesta alternativa, transforma o banco de dados parcialmente 
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heterotópico em isotópico, e este é utilizado com um Modelo de Corregionalização 
Intrínseca, qualquer adição de variáveis ao banco de dados resulta em 
estimativas melhores apenas para as variáveis adicionadas. Por exemplo, se for 
do interesse ter melhores estimativas das variáveis granuloquímicas do 
manganês em faixas granulométricas específicas, e se analisem estes dados 
numa malha densa (ou seja, estas variáveis de interesse estão numa malha mais 
densa), as estimativas vão resultar melhores apenas para estas variáveis 
adicionadas.

Concluindo este capítulo, a Alternativa 11 (a proposta de estimativa para 
adensamento amostral menos custoso de depósitos multivariados) foi aplicada 
em outros três bancos de dados a fim de avaliar que os resultados sejam 
reproduzidos, ou seja, excluir a hipótese de que o banco de dados utilizado neste 
trabalho tenha levado aos presentes resultados por obra da sorte. Estes três 
bancos de dados foram obtidos do mesmo banco de dados original da Mina 
Brucutu e também representam bancos de dados com adensamento amostral 
menos custoso, apresentando a mesma configuração amostral parcialmente 
heterotópica 100x100(400x200) m, em que se possui as variáveis globais e 
granulométricas na malha densa (100x100 m) e as variáveis granuloquímicas 
apenas na malha espaçada (400x200 m), assim como o banco de dados em que 
foi realizado todo o trabalho desta dissertação. 

Os resultados destas três aplicações da proposta da dissertação, quanto à 
quantidade de blocos estimados com erros relativos menores do que 10% em 
relação ao Modelo de Referência, juntamente com os resultados da Alternativa 11, 
são apresentados na tabela 4.17, que apresenta um resumo destes resultados, 
representando as quatro variáveis granuloquímicas de cada atributo como um 
valor médio. Os três distintos bancos de dados são identificados como bancos A, 
B e C na tabela.
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Tabela 4.17 - Fração estimada do Modelo de Referência com erros relativos 
menores do que 10% utilizando diversos bancos de dados

OUTROS CONJUNTOS DE DADOS

VariáveisVariáveis

OUTROS CONJUNTOS DE DADOSOUTROS CONJUNTOS DE DADOSOUTROS CONJUNTOS DE DADOSOUTROS CONJUNTOS DE DADOS

Quantidade de blocos com erros relativos menores do que 
10%

Quantidade de blocos com erros relativos menores do que 
10%

Quantidade de blocos com erros relativos menores do que 
10%

Quantidade de blocos com erros relativos menores do que 
10%

Alternativa 11 A B C

Al

Fe

Mn

P

PF

Si

38% 51% 44% 48%
76% 81% 78% 80%
33% 40% 33% 41%
50% 57% 52% 54%
49% 55% 50% 54%
49% 57% 52% 55%

Como pode ser avaliado pela tabela 4.17, os resultados da aplicação da 
proposta metodológica nos outros três conjuntos de dados construídos do mesmo 
banco de dados original foram melhores do que os resultados obtidos 
originalmente na Alternativa 11, com o primeiro banco de dados construído. 
Entretanto, verificando-se a quantidade de informação presente nestes outros três 
bancos de dados, se percebe que a qualidade das estimativas obtidas utilizando a 
proposta metodológica é diretamente proporcional a quantidade de informação 
presente. Isto é demonstrado pela tabela 4.18, que apresenta a quantidade de 
informação que estes bancos de dados possuem, em relação ao banco de dados 
completo, utilizado no Modelo de Referência, tanto em relação ao número de 
furos quanto ao número de compostas, que é efetivamente a quantidade de 
informação de cada conjunto de dados, já que consiste na quantidade de análises 
químicas que se tem de cada variável.
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Tabela 4.18 - Quantidade de informação granuloquímica nos bancos de 
dados

OUTROS CONJUNTO DE DADOS

InformaçãoInformação

OUTROS CONJUNTO DE DADOSOUTROS CONJUNTO DE DADOSOUTROS CONJUNTO DE DADOSOUTROS CONJUNTO DE DADOS

Quantidade de informação relativa ao banco de dados 
completo

Quantidade de informação relativa ao banco de dados 
completo

Quantidade de informação relativa ao banco de dados 
completo

Quantidade de informação relativa ao banco de dados 
completo

Alternativa 11 A B C

Furos

Compostas

Furos (%)

Compostas (%)

63 78 69 88
586 9,975 710 907
16% 20% 17% 22%
13% 22% 16% 21%

Construindo um gráfico com a quantidade média de blocos estimados com 
erros relativos menores do que 10%, em relação ao Modelo de Referência, em 
função da quantidade de informação presente no banco de dados utilizado, em 
relação ao banco de dados completo utilizado na obtenção do Modelo de 
Referência, para os quatro bancos de dados em que foram aplicados a proposta 
metodológica, se percebe claramente essa dependência, como mostra a figura 
4.24.
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Figura 4.24 - Fração estimada do Modelo de Referência com erros relativos 
menores do que 10% em função da quantidade de informação 

granuloquímica presente no banco de dados

Assim, com mais testes em outros conjuntos de dados, outras quantidades 
de informação e outros depósitos, pode-se conseguir determinar o tamanho ideal 
e a quantidade de informação necessária à determinada aplicação específica 
(com uma quantidade específica de blocos estimados para um determinado erro 
relativo específico exigido, em fases específicas da pesquisa mineral) utilizando 
esta proposta metodológica de estimativa para bancos de dados parcialmente 
heterotópicos. Ou seja, para adensamentos amostrais menos custosos de 
depósitos multivariados.
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Capítulo 5

Este capítulo apresenta um resumo da dissertação, as conclusões do 
estudo e as recomendações a trabalhos futuros.

5.1 Recapitulação

Devido aos altos custos de caracterização de depósitos multivariados, 
tomou-se como meta deste estudo a verificação da possibilidade de redução da 
quantidade de amostras em certas fases da exploração mineral.

Os custos elevados são resultantes de adensamentos amostrais de 
múltiplos atributos, com análise química e física destes, e são necessários para 
uma adequada caracterização do depósito. Assim, se analisa a possibilidade de 
realizar adensamentos amostrais menos custosos, isto é, com menor quantidade 
de atributos analisados.

Especificamente, procura-se determinar a qualidade de modelos estimados 
utilizando adensamentos amostrais de apenas algumas variáveis do conjunto todo 
necessário a uma caracterização ideal do depósito. Para isso, verifica-se as 
correlações entre as diversas variáveis, a quantidade de informação e as formas 
de remediar a falta de informação.

A metodologia empregada para a resolução do problema em questão 
consistiu na montagem de 15 métodos alternativos de estimativa que utilizam 
adensamentos amostrais de menor custo (menos informação). Então foram 
obtidos modelos estimados para cada um desses métodos e sua qualidade foi 
verificada através da comparação destes modelos com um modelo de referência 
e através da comparação de seus valores estimados com diversos valores reais 
ao longo do depósito. Então, selecionou-se um método como proposta 
metodológica e seus resultados foram analisados para verificação de seu 
potencial uso.
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Posto isso, a dissertação foi estruturada em 5 capítulos. O primeiro 
consistiu na introdução do problema, dos objetivos e da metodologia empregada. 
O segundo consistiu na revisão bibliográfica das técnicas geoestatísticas 
empregadas ao longo do trabalho. O terceiro na estimativa do Modelo de 
Referência, aspecto chave da metodologia empregada. O quarto na estimativa de 
todos os modelos propostos e análise dos resultados da técnica proposta pelo 
estudo. E o presente capítulo apresenta as conclusões deste estudo.

5.2 Conclusões

O que se deduz intuitivamente sobre estimativas realizadas com menor 
quantidade de informação é que essas apresentam pior qualidade (maiores 
erros). Esta queda de qualidade foi medida por duas formas: comparação com um 
modelo estimado obtido de um banco de dados denso, portanto não medindo o 
erro real das estimativas e sim um erro relativo a este modelo (ao RM), e através 
da comparação das estimativas das diversas alternativas com os valores reais 
presentes em diversos pontos, analisando-se erros reais.

A análise dos erros reais, neste trabalho, é similar à validação cruzada, 
porém utiliza dados reais de verificação em um espaçamento bastante menor 
(100x100 m) que o espaçamento dos dados utilizado nas estimativas (400x200 
m), desconsiderando uma desvantagem típica da validação cruzada. Permite, 
portanto, uma verificação mais exata da qualidade das estimativas, tanto 
globalmente quanto localmente.

A análise dos erros relativos ao Modelo de Referência tem a vantagem de 
permitir a avaliação da qualidade das estimativas em função da quantidade de 
erro relativo permitido, possibilitando uma flexibilidade à utilização da técnica.

Os resultados mostram que estas duas formas de verificação da queda de 
qualidade foram praticamente equivalentes, implicando em uma mesma 
classificação das alternativas metodológicas em ordem de qualidade. As 
distribuições dos erros absolutos reais e ao RM (relativos ao Modelo de 
Referência) são praticamente idênticas. Já as distribuições dos erros relativos 
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reais e ao RM apresentam a mesma distribuição, porém os erros relativos reais 
apresentam maior variabilidade e médias duas vezes maiores.

Conclui-se, com a análise dos erros, que as duas formas de avaliação dos 
modelos propostos são adequadas, portanto, as duas formas foram utilizadas na 
escolha da técnica de estimativa proposta por este trabalho.

As melhores propostas de estimativa obtidas neste trabalho consistem em 
realizar a estimativa do modelo em duas etapas: uma primeira em que se 
completa o banco de dados parcialmente heterotópico (incompletamente 
adensado, onde há carência de amostras) e em uma segunda etapa, em que se 
realiza a estimativa do depósito. Ou seja, é melhor obter um banco de dados 
maior, completo, mesmo com dados inferidos por regressão linear (menor 
qualidade) e depois estimar o depósito, do que estimá-lo com os poucos dados.

A alternativa metodológica escolhida como a melhor técnica de estimativa 
para depósitos de ferro multivariados, em certas fases de adensamento amostral,  
consiste em uma variação da krigagem combinada com regressão, também 
conhecida como regression-kriging tipo A  (RK-A), em que não se acrescenta a 
diferença de qualidade dos dados ao sistema de krigagem (variâncias de 
predição).

Esta proposta consiste em gerar um banco de dados completo através da 
utilização de modelos de regressão linear, depois realizar a distribuição dos erros 
de fechamento (indução de coerência), para, finalmente, estimar o depósito inteiro 
utilizando o MCI como modelo variográfico multivariado.

É importante enfatizar que esta técnica de estimativa para dados 
heterotópicos que consistem em adensamentos amostrais menos custosos é 
relativamente simples e rápida de se realizar, comparada com as outras técnicas 
testadas. Basta construir modelos de regressão linear, realizar um rápido pós-
processamento nos dados obtidos por regressão e estimar o depósito por 
cokrigagem utilizando um MCI, facilmente e rapidamente modelado. A situação se 
tornaria mais complexa apenas no caso de se utilizar das variâncias de predição 
necessitando de modificações nas matrizes dos sistemas de cokrigagem. Esse 
seria o caso quando os modelos de regressão linear fossem mais pobres, 
resultando em maiores incertezas nos valores das variáveis regredidas. Dessa 
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forma seria exigido conhecimento computacional ou a utilização de softwares 
especializados.

Sobre a utilização de um MCI como modelo variográfico multivariado em 
um banco de dados isotópico, apesar de não consistir no melhor modelo 
variográfico multivariado devido a utilizar as mesmas formas para todos os 
variogramas, traz duas vantagens importantes:

i. Garante o respeito às correlações lineares presentes nos dados, que 
são mantidas nas estimativas.

ii. Garante fechamentos (balanços granulométricos e estequiométricos) 
quando estes fechamentos (combinações lineares) são respeitados por 
todos os dados.

Os dados utilizados no trabalho não apresentam fechamento 
estequiométrico constante. O fechamento estequiométrico de cada composta é 
um valor particular, de forma que os fechamentos de todos os dados resultam em 
uma distribuição e não em um único valor (100%). Entretanto, a utilização do MCI 
com o banco de dados isotópico respeitou essa distribuição, isto é, o fechamento 
estequiométrico realizado nas estimativas é similar ao dos dados, com os 
mesmos valores mínimos, máximos, médias e variâncias. Mais ainda, estes 
resultados foram obtidos apesar da utilização do processo de acumulação, o que 
é altamente positivo. Portanto, balanços e fechamentos que correspondem a 
combinações lineares não constantes para todos os dados são respeitados neste 
método.

Sobre o processo de acumulação, utilizá-lo juntamente com um MCI e 
banco de dados isotópico resulta em coerência entre as variáveis globais e as 
granuloquímicas, conforme explicado na seção 2.3. Ou seja, estimar as variáveis 
globais por ponderação mássica das variáveis granuloquímicas é equivalente a 
estimar as variáveis globais diretamente, se as variáveis globais do banco de 
dados são provenientes de ponderação mássica das granuloquímicas no banco 
de dados, que é o caso. Este resultado pode ser interpretado como mais uma 
característica positiva da utilização do MCI em um banco de dados isotópico, ou 
seja, é garantido o respeito também a combinações lineares cujos coeficientes de 
multiplicação das variáveis não são constantes, são variáveis. No caso, são as 
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variáveis granulométricas. Estes resultados são decorrentes do respeito à soma 
de produtos de variáveis resultante da utilização do processo de acumulação, MCI 
e banco de dados isotópico.

Outra conclusão positiva quanto à utilização do processo de acumulação 
com MCI e banco de dados isotópico é a não presença de valores extremos, fora 
dos limites das variáveis, após a desacumulação.

É importante ressaltar que a utilização de um MCI como modelo 
variográfico multivariado tem de ser corretamente ponderada, verificando se ele 
se adequa ao fenômeno ou se sua utilização é forçada devido às vantagens que 
ele traz.

Quanto à metodologia de estimativa proposta por este trabalho, para este 
depósito, foram obtidas estimativas com erros relativos menores do que 10%, 
relativos ao Modelo de Referência, em 76% dos blocos, para as variáveis 
granuloquímicas do ferro. Para as demais variáveis granuloquímicas 
(contaminantes), em 44% dos blocos. Estes resultados foram obtidos utilizando 
apenas 13.5% da quantidade de informação granuloquímica presente no banco 
de dados utilizado na obtenção do Modelo de Referência.

Para as variáveis globais dos seis atributos, suas estimativas são 
praticamente as mesmas obtidas no Modelo de Referência. É bom lembrar que as 
variáveis globais são estimadas, nesta técnica, pela ponderação das variáveis 
granuloquímicas e não utilizando as variáveis globais do banco de dados. É a 
confirmação de que estimar as variáveis globais por ponderação mássica das 
variáveis granuloquímicas é equivalente a estimar as variáveis globais 
diretamente, utilizando as variáveis globais dos dados.

Essas quantidades de blocos estimados com erros relativos menores do 
que um valor limite é variável, logicamente, com o valor de erro relativo que se 
aceita. Também é variável para cada atributo, de acordo com sua variabilidade 
intrínseca, conforme relatado no capítulo 4. Para as variáveis granuloquímicas do 
ferro, por exemplo, aceitando-se erros relativos de 20% se consegue estimar mais 
de 90% do depósito. Para até 30% de erros relativos, estimam-se quase 80% do 
depósito para os contaminantes, por exemplo.

154



Também as estimativas são função da quantidade de informação presente 
no banco de dados, conforme mostra a figura 4.24. A média total das variáveis 
granuloquímicas estimadas por esta técnica, com erros relativos menores do que 
10%, aumentou de 49% para 57% com um aumento da quantidade de dados 
granuloquímicos no banco de dados de 13.5% para 22% (utilizando o mesmo 
layout amostral de 400x200/100x100 m), em relação ao banco de dados utilizado 
na obtenção do Modelo de Referência.

Levando-se em conta estes fatos, de que a qualidade das estimativas 
obtidas por esta técnica é função do erro permitido e da quantidade de 
informação, a técnica permite certa flexibilidade, podendo-se prepará-la conforme 
o caso, ou seja, acrescentando informação de variáveis de interesse, diminuindo 
de outras ou aceitando-se maiores ou menores erros.

Outro ponto interessante da técnica, verificável nos resultados deste 
trabalho, consiste na manutenção das correlações e dos balanços existentes após 
o processo de transformar o banco de dados parcialmente heterotópico em 
isotópico. A exceção se dá para as variáveis com alta correlação, que tiveram sua 
correlação aumentada (dados mais alinhados). Dessa forma, ao utilizar o MCI 
como modelo variográfico, por ser o banco de dados isotópico, essas correlações 
e balanços são mantidos na estimativa do depósito.

Portanto, ao se utilizar esta técnica, devido as correlações existentes entre 
as variáveis globais e as variáveis granuloquímicas, que, possivelmente, quanto 
maior forem melhores serão os resultados obtidos, significativas reduções em 
análises laboratoriais podem ser obtidas nas fases de adensamento amostral, 
sem impactar consideravelmente na avaliação do depósito ou mina. A tabela 5.1 
apresenta a redução em custos de análises laboratoriais que seria obtida caso 
essa técnica fosse aplicada ao caso estudado na dissertação, isto é, fosse 
realizada a exploração mineral em malha 100x100/400x200 m, com a 
configuração amostral parcialmente heterotópica, referida no capítulo 4, ao invés 
da malha 100x100 m, com todos atributos analisados em todas as faixas 
granulométricas.

Para esse caso estudado, seria obtido 65% de redução em custos com 
análises laboratoriais.
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Tabela 5.1 - Redução de custos com análises laboratoriais

REDUÇÃO DE CUSTOS

ParâmetrosParâmetros

REDUÇÃO DE CUSTOSREDUÇÃO DE CUSTOSREDUÇÃO DE CUSTOS

Alternativa 11Alternativa 11 RM

100x100 400x200 100x100

Compostas

Num. faixas

Num. atributos

Custo/Preço-análise

3,759 586 4,345
1 4 4
6 6 6

22554.0 14064.0 104280.0

Redução 65%65%65%

Finalmente, quanto às etapas da pesquisa em que a técnica apresenta 
potencial uso, estas não se limitam apenas à exploração mineral preliminar, em 
que se deseja classificar os projetos minerais das empresas em ordem de 
potencial econômico. A técnica pode ser utilizada, na realidade, em qualquer 
etapa de adensamento amostral da pesquisa mineral, como na passagem da 
malha de semi-detalhe para malha de detalhe e na fase de revisão de recursos, 
quando a mina já está em lavra e se deseja fazer furos de pré-lavra em painéis 
para caracterizações de planejamento de curto prazo.

O uso da técnica nas várias etapas de adensamento amostral depende 
basicamente da precisão que se requer para as estimativas das variáveis 
granuloquímicas nestas etapas. Considerando que se necessite de precisão 
máxima na estimativa dos diversos contaminantes para as etapas de semi-
detalhe  e detalhe, em que se classifica os recursos como indicados e medidos, 
respectivamente, as etapas da pesquisa mineral que eu julgo mais adequadas 
para o uso da técnica consistem nos estágios preliminares, de escolha entre 
projetos, e nos estágios de pré-lavra, de revisão de recursos. A precisão das 
estimativas granuloquímicas utilizando a técnica é muito possivelmente adequada 
para estas etapas e a redução de custos certamente compensa a queda de 
precisão.

A figura 5.1 apresenta um resumo do processo de exploração mineral e 
avaliação de depósitos, mostrando esquematicamente todas as etapas de 
adensamento amostral e frisando as duas etapas acima citas, que certamente se 
beneficiariam do uso da técnica.
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Figura 5.1 - Possíveis etapas de utilização do método proposto

Portanto, essa técnica pode ser utilizada em diversas etapas da exploração 
mineral e tem flexibilidade suficiente para ser ser implantada das mais diversas 
formas, conforme o caso em questão.

5.3 Trabalhos futuros

Há alguns pontos sobre a técnica proposta que não foram tratados neste 
trabalho e que seriam úteis para o maior entendimento das limitações do método, 
visando aplicações em diversos tipos de depósitos e etapas da exploração 
mineral.

Os principais pontos em que seria importante determinar o impacto do 
processo de isotopização por modelos de regressão linear são os seguintes:

i. Análise da incerteza da variabilidade espacial. Determinar o impacto da 
isotopização nos modelos de continuidade espacial. Ou seja, comparar os 
variogramas de bancos de dados completos com variogramas de bancos 
de dados de mesmas dimensões obtido por isotopização de bancos de 
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dados mais espaçados. Por exemplo, comparar os variogramas do banco 
de dados utilizado na obtenção do Modelo de Referência deste trabalho 
com os variogramas do banco de dados isotópico obtido por modelos de 
regressão linear do banco de dados parcialmente heterotópico. Estes são 
importantes resultados necessários para os casos em que se pretende 
utilizar técnicas de estimativa que necessitam da utilização de variogramas, 
como a cokrigagem com MLC, após o processo de isotopização. Neste 
trabalho foi utilizado o MCI, que utiliza apenas o variograma de uma 
variável.

ii. Análise da incerteza das estimativas. Determinar o impacto da 
isotopização nas medidas de incerteza das estimativas. Estas medidas 
podem ser obtidas por várias técnicas da geoestatística, como a variância 
de (co)krigagem, krigagem dos indicadores e simulações estocásticas. Por 
exemplo, poderia se verificar o quanto se perde de variabilidade nas 
distribuições dos teores estimados nos blocos utilizando o processo de 
isotopização, em comparação com a utilização do banco de dados 
completo, utilizado na obtenção do Modelo de Referência. 

iii. Outros métodos de estimativa multivariada. Por exemplo, ao invés de 
utilizar um MCI após o processo de isotopização para a estimativa do 
depósito, como realizado na dissertação, poderiam se utilizar outras 
técnicas de estimativa. Poderia se dividir o conjunto de dados em grupos e 
utilizar MLC. Poderia se utilizar a decomposição em componentes 
principais ou em fatores de autocorrelação mínimos/máximos. Poderia se 
utilizar também as técnicas de dados composicionais. A questão seria 
verificar se os resultados de estimar um modelo de referência utilizando 
estas técnicas e depois, utilizando as mesmas técnicas, estimar um modelo 
alternativo utilizando um banco de dados incompletamente adensado, 
fazendo o uso da isotopização, chegaria em bons resultados.

Outra questão importante a ser verificada é o impacto da técnica para 
outras configurações de layout amostral, ao invés de uma malha 
100x100/400x200 m. Assim, poderia se ampliar a conclusão obtida neste trabalho, 
que sugere que a qualidade dos resultados da técnica se dá devido a quantidade 
de informação presente no banco de dados utilizado.
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Por fim, como qualquer proposta metodológica nas geociências e 
mineração, há a necessidade de avaliação para outros depósitos dos mesmos 
atributos e para depósitos de outros atributos, com variáveis com diversas 
variabilidades e distribuições, para corretamente conhecer seus limites.
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