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RESUMO 

 

Obter estimativas consistentes com a realidade do depósito é a base para o 

sucesso de um empreendimento mineiro. Hoje em dia, devido as especificações do 

mercado, há a necessidade em conhecer não apenas o elemento principal 

metal/mineral minério, mas também os múltiplos elementos que interferem na unidade 

de processamento e, consequentemente, no produto final. Os dados que provêm de 

um depósito mineral com múltiplas variáveis constituem os chamados dados 

composicionais, definidos por um vetor de variáveis possivelmente correlacionadas, 

cuja soma é uma constante, geralmente 100%. A estimativa desses dados está 

condicionada em satisfazer os balanços de massa e as relações estequiométricas nas 

diferentes faixas granulométricas, porém as metodologias clássicas da geoestatística 

desconsideram esta questão ou reproduzem essas condições por meio de 

simplificações, além de serem extremamente trabalhosas quando envolvem um 

grande número de variáveis. Essas deficiências motivam a busca por soluções 

alternativas que produzam resultados consistentes e que sejam de fácil 

implementação na indústria mineral. Neste trabalho foi avaliada a implementação de 

quatro combinações de métodos: (I) krigagem ordinária utilizando o variograma da 

variável principal para todas as variáveis; (II) simulação por bandas rotativas de cada 

variável com seu respectivo variograma; (III) decomposição em fatores MAF e 

simulação por bandas rotativas das variáveis com os respectivos variogramas e; (IV) 

transformações em razões logarítmicas ilr, decomposição em fatores MAF e 

simulação por bandas rotativas das variáveis com os respectivos variogramas. As 

metodologias foram aplicadas em um banco de dados real de um depósito 

multivariado de ferro nos teores de Fe, SiO2, Al2O3, PF e Resto (variável artificial) 

recuperados na fração +8.00mm (G1). Os resultados foram avaliados de acordo com 

as reproduções das características estatísticas e continuidade espacial, correlações, 

fechamento do balanço das espécies químicas, medidas de incerteza apropriadas e 

praticidade operacional. No caso deste trabalho, a metodologia IV foi a única que 

apresentou uma solução acabada para o problema, apesar das outras três terem 

apresentado alguns aspectos vantajosos. No entanto, para viabilizar sua aplicação no 

mercado da mineração, é necessário investimento das empresas em desenvolvimento 

de softwares e treinamentos para os usuários.  
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ABSTRACT 

 

Obtaining estimates that are consistent with the reality of the deposit is the basis for 

the success of a mining venture. Nowadays, due to the specifications required by the 

market, there is a need to know not only the main element metal / ore minerals, but 

also the multiple elements that interfere in the processing unit and, consequently, in 

the final product. The data that comes from a mineral deposit with multiple variables is 

known as compositional data. It is defined by a vector of possibly correlated variables, 

where the sum up to a constant, usually 100%. This data estimation is conditional on 

satisfying mass balances and stoichiometric relationships in the different particle size 

ranges, but classical geostatistical methods disregard this question or reproduce these 

conditions through simplifications, besides being extremely labor intensive when 

involving a large number of variables. These shortcomings motivate the search for 

alternative solutions that generate consistent results and are easy to implement in the 

mining industry. This study analyzed the implementation of four method combinations: 

(I) ordinary kriging using the variogram of the main variable for all variables; (II) turning 

bands simulation of each variable with its respective variogram; (III) decomposition in 

MAF factors and simulation by turning bands of the variables with the respective 

variograms and; (IV) transformations of logarithmic ratios ilr, decomposition in MAF 

factors and turning band simulation of the variables with the respective variograms. 

The methodologies were applied in a real database from a multivariate iron deposit in 

the grades of Fe, SiO2, Al2O3, PF, and Resto (artificial variable), recovered in the + 

8.00mm (G1) fraction. The results were evaluated according to reproductions of 

statistical characteristics and spatial continuity, correlations, closure of chemical 

species balance, appropriate uncertainty measures and operational practicality. In this 

case, the methodology IV was the only one that presented a solution to the whole 

problem, although the other three also had advantageous aspects. However, in order 

to make its application in the mining market feasible, companies need to invest in 

software development and training. 
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CAPÍTULO 1  

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A análise de viabilidade técnica e econômica de um projeto de mineração tem 

como base a recuperação dos teores e tonelagens estimados em um depósito mineral, 

como também os riscos associados geralmente definidos pelas incertezas dessas 

estimativas. Portanto, obter uma estimativa consistente com a realidade é de suma 

importância para o sucesso do empreendimento. 

Os depósitos minerais são caracterizados por possuírem, além do elemento 

principal metal/mineral minério, outras espécies químicas que interferem nas 

operações de processamento e na qualidade do produto final. Porém, até poucos 

anos, este fato não era considerado e as pesquisas geológicas eram realizadas 

visando apenas o elemento principal, mas devido à alta especificidade dos produtos 

exigida pelo mercado hoje em dia associado ao impacto econômico causado nas 

reservas, o conhecimento dos múltiplos elementos tornou-se necessário. 

No caso do minério de ferro, para atender o mercado siderúrgico, principal 

consumidor dos concentrados, as rotas de processo das usinas de beneficiamento 

são ajustadas de acordo com as análises químicas dos múltiplos elementos, frações 

granulométricas e caracterização mineralógica das litologias e tipologias presentes na 

mina. Portanto, todos esses atributos têm que ser incorporados na construção do 

modelo geológico e estimados para prover subsídio ao planejamento da lavra e, 

consequentemente, à extração mineral. 

 As múltiplas variáveis que compõem um depósito multivariado constituem os 

chamados dados composicionais, definidos por um vetor de variáveis positivas, 

possivelmente correlacionadas, cuja soma está condicionada ao fechamento de uma 

constante, normalmente representada em uma unidade (1) ou percentagem (100%) 

(AITCHISON, 1986). Portanto, a estimativa do material que irá alimentar a usina deve 

honrar tanto as correlações existentes entre as espécies químicas, como também 

satisfazer os balanços de massa e os balanços estequiométricos nas diferentes faixas 

granulométricas. A Tabela 1.1 representa de forma clara essa dependência linear. 
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Tabela 1.1: Representação da dependência linear entre as múltiplas variáveis. Em vermelho, a 

relação estequiométrica entre as espécies químicas por faixa granulométrica e, em azul, os 

balanços de massa entre as faixas granulométricas (Boezio, 2010). 

 

 

No campo da geoestatística multivariada, a cokrigagem apresenta-se como a 

metodologia clássica para estimar simultaneamente múltiplas variáveis 

correlacionadas (MARECHAL, 1970). Desenvolvida como uma extensão natural da 

krigagem (MATHERON, 1965), ela também fornece uma estimativa sem viés e com a 

menor variância do erro, porém, possui a vantagem de incorporar aos modelos a 

correlação conjunta entre as variáveis (WACKERNAGEL, 1994).    

Apesar disso, a aplicação da cokrigagem está condicionada ao ajuste do 

modelo linear de corregionalização, MLC, (GOOVAERTS, 1997), processo 

extremamente laborioso quando envolve mais de três variáveis, além de apresentar 

outras deficiências, como não honrar as relações de fechamento e não reproduzir as 

medidas de incertezas apropriadas para prever os riscos. Para embasar um processo 

de decisão é necessário avaliar a variabilidade associada ao atributo em questão, ou 

seja, verificar o intervalo de incerteza das possíveis soluções.  

Contudo, os estimadores lineares apesar de serem os mais tradicionais, devido 

às suas limitações, muitas vezes não são os métodos mais adequados. Surge então 

a motivação para a busca de metodologias alternativas de estimativa para prever os 

teores do minério in situ, como também suas possíveis oscilações. 
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1.2 PROBLEMA 

 

Em depósitos como de ferro, manganês e bauxita, por exemplo, as estimativas 

são realizadas em diversas faixas granulométricas e estão condicionadas em 

satisfazer tanto os balanços de massa quanto os balanços entre as espécies 

químicas. Neste caso, as metodologias clássicas de geoestatística, como a krigagem 

e a cokrigagem, quando aplicadas, apresentam uma série de aspectos problemáticos: 

 

I.  As estimativas não garantem os fechamentos dos balanços das massas e 

das espécies químicas; 

II.  As estimativas podem gerar resultados negativos ou fora do intervalo dos 

dados originais; 

III.  Para um número elevado de variáveis, é difícil obter um ajuste do modelo de 

corregionalização linear (MLC) que represente adequadamente a 

continuidade espacial direta e cruzada;  

IV.  Muitas vezes os modelos gerados não garantem a reprodução da correlação 

cruzada; 

V.  Não fornecem medidas de incerteza que reproduzem a variabilidade do 

depósito. 

 

Tendo em vista essas questões apresentadas, uma tentativa prática para 

solucioná-las e muito comum no mercado da mineração consiste em estimar cada 

variável separadamente, via krigagem ordinária, e replicar os parâmetros do 

variograma da variável considerada principal para as demais variáveis, assim garante 

os mesmos pesos para os diferentes atributos de cada amostra e a solução para os 

itens (I e III). No entanto, essa simplificação além de resolver apenas parte do 

problema, não considera a continuidade espacial inerente a cada variável e as 

correlações existentes entre elas, ou seja, não representa de fato a realidade. 
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1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o uso, em um depósito multivariado, da simulação combinada com os 

fatores MAF e as transformações ilr como alternativa ao método tradicionalmente 

empregado na indústria mineral, a krigagem ordinária, afim de obter estimativas de 

teores mais consistentes com a realidade. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Para alcançar o objetivo geral, estabeleceram-se as seguintes etapas: 

 

 Implementar, em um depósito multivariado, a metodologia tradicionalmente 

utilizada na indústria mineral e as metodologias alternativas como possíveis 

soluções às limitações apresentadas no item 1.2; 

 Validar os resultados quanto à reprodução das características estatísticas e 

continuidade espacial do depósito; 

 Avaliar os resultados obtidos considerando a reprodução das correlações, o 

fechamento dos balanços das espécies químicas, o acesso a incerteza, além 

do nível de praticidade operacional; 

 Avaliar o desempenho das técnicas utilizadas, ressaltar as vantagens e 

desvantagens de cada uma, a fim de propor a mais adequada para ser 

aplicada no tipo de depósito estudado. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

Para desenvolver este trabalho será utilizado um banco de dados real de um 

depósito de ferro composto pelos teores de Fe, SiO2, Al2O3, PF e Resto na faixa 

granulométrica G1, correspondente a fração +8.00mm. A variável artificial 

denominada Resto foi criada para carregar os valores faltantes para obter o 

fechamento das espécies químicas em 100%.  

Primeiramente, será aplicada uma metodologia clássica adotada pelo mercado, 

a krigagem ordinária utilizando os parâmetros do variograma da variável principal para 

estimar todas as variáveis, que será chamada de metodologia I e considerada o 
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modelo padrão para efeito de comparação. Esta metodologia assume o modelo de 

correlação linear implícito MLCI, no qual não considera as correlações existentes entre 

as variáveis através de variogramas cruzados e as variabilidades espaciais individuais 

de cada variável. 

Em seguida, com o intuito de sanar as limitações inerentes aos métodos 

clássicos, serão aplicadas quatro combinações de métodos alternativos:  

 

Metodologia II - simulação por bandas rotativas das múltiplas variáveis com os 

respectivos variogramas; 

Metodologia III - decomposição em fatores de autocorrelação mínimos e 

máximos (MAF) e simulação por bandas rotativas das múltiplas variáveis com os 

respectivos variogramas; 

Metodologia IV - transformações logarítmicas isométricas ilr, decomposição em 

fatores de autocorrelação mínimos e máximos (MAF) e simulação por bandas rotativas 

das múltiplas variáveis com os respectivos variogramas. 

 

As transformações logarítmicas isométricas ilr serão aplicadas para permitir 

que as variáveis sejam simuladas de acordo com as próprias medidas de continuidade 

espacial, sem acarretar em problemas de fechamento dos balanços de massas e das 

espécies químicas.  

A decomposição em fatores de autocorrelação mínimos e máximos (MAF) será 

aplicada para solucionar as questões associadas à modelagem do MLC. Este método 

transforma as variáveis originais em fatores descorrelacionados, o que gera 

praticidade ao processo, já que torna possível simular as variáveis através de métodos 

univariados, garantindo a reprodução das correlações.   

A simulação por bandas rotativas apresenta-se como a alternativa escolhida 

para prever os teores, através da média das realizações equiprováveis, já que possui 

as vantagens de fornecer acesso às medidas de incerteza e não gerar viés quando 

utilizada em conjunto com as transformações logarítmicas isométricas ilr. 

Para aplicar as metodologias propostas acima foram utilizados os softwares 

Isatis ® e CoDaPack v2 ®. Tendo em vista o que foi exposto e a fim de atingir os 

objetivos, a Figura 1.1 ilustra a sequência das etapas a serem executadas:  
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Figura 1.1: Sequência metodológica. 
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1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está dividida em quatro capítulos organizados da seguinte 

forma: 

 

Capítulo 1 – introdução ao tema da dissertação com uma breve 

contextualização referente a estimativa de depósitos multivariados, apresentação do 

problema, objetivos e metodologias; 

Capítulo 2 – revisão bibliográfica dos métodos a serem aplicados: Krigagem 

ordinária, transformações logarítmicas isométricas ilr, decomposição em fatores de 

autocorrelação mínimos e máximos (MAF) e simulação por bandas rotativas; 

Capítulo 3 – análise estatística exploratória do banco de dados; 

Capítulo 4 – aplicação das metodologias propostas, validação e avaliação dos 

resultados e, por fim, as análises conclusivas. 
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CAPÍTULO 2  

 

 

2.1 REVISÃO DAS METODOLOGIAS APLICADAS 

 

Neste capítulo serão abordados os aspectos teóricos das metodologias 

utilizadas no desenvolvimento deste trabalho, são elas: krigagem ordinária (KO), 

transformações em razões logarítmicas ilr, decomposição em fatores de 

autocorrelação mínimos e máximos (MAF) e simulação geoestatística por bandas 

rotativas. 

Primeiramente, será apresentada a krigagem ordinária, metodologia clássica 

desenvolvida pelo geólogo e matemático Jorge Matheron nos anos 60 ao acompanhar 

Daniel Krige nos trabalhos de estimativa de recursos em uma mina de ouro na África 

do Sul. A KO é um dos métodos de interpolação da geoestatistica que fornece 

estimativas não enviesadas e com a variância do erro mínima. 

Em seguida, serão introduzidas as metodologias alternativas propostas. 

Inicialmente, será apresentado um breve histórico sobre o conceito e os problemas 

relacionados a estatística dos dados composicionais e, logo após, as maneiras de 

lidar com esse tipo de dado com uma abordagem detalhada sobre as transformações 

logarítmicas isométricas ilr.  

Devido à complexidade e o quanto intenso é o trabalho ao aplicar as técnicas 

da geoestatística multivariada quando envolvem um grande número de variáveis, 

surgiram os métodos de fatoração. O MAF consiste em transformações lineares dos 

dados originais, onde cria-se um espaço rotacionado, no qual as variáveis assumem 

um novo sistema de coordenadas e, assim, são descorrelacionadas (DESBARATS & 

DIMITRAKOPOULOS, 2000). A grande vantagem desta metodologia está em 

possibilitar o uso das técnicas univariadas de estimativa em depósitos multivariados 

sem desconsiderar as correlações existentes entre as variáveis.  

A simulação geoestatística por bandas rotativas constrói múltiplos cenários 

equiprováveis da variável de interesse, assim a incerteza é modelada e, 

consequentemente, seu comportamento no depósito mineral é melhor compreendido. 

Conhecer as incertezas envolvidas é de suma importância para auxiliar o processo de 

tomada de decisão. 
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2.1.1 Krigagem Ordinária 

 

A krigagem ordinária é reconhecida como o melhor estimador linear não 

enviesado, método associado ao acrônimo B.L.U.E. (best linear unbiased estimator), 

é considerado ‘melhor’ por minimizar a variância do erro, ‘linear’ uma vez que as 

estimativas são combinações lineares ponderadas dos dados disponíveis e ‘não 

enviesada’, devido a média do erro tender a zero (ISAAKS & SRIVASTAVA,1989). 

Segundo Deutsch & Journel (1998), a krigagem ordinária é um método local de 

estimativa, portanto, o valor verdadeiro em cada ponto desconhecido é estimado 

através da combinação linear das amostras disponíveis na vizinhança próxima, 

resultando na seguinte equação: 

 )()()(
1

)(*



 uZuuZ

n
KO

oKO 


  (2.1) 

Onde: 

)(*
oKO uZ  é o valor da estimativa por KO  da variável Z  no local ou ; 

)()(
 uKO  são os pesos da KO  para as variáveis localizadas em u ; 

)( uZ  é o valor da variável Z  no local u . 

O conjunto de pesos ótimos atribuídos as amostras estão condicionados a 

gerar estimativas sem viés e com a menor variância possível do erro. 

De acordo com Journel e Huijbregts (1978), para obter uma estimativa sem 

viés, ou seja, em que o erro, diferença entre o valor real e o valor estimado, tenha 

média zero (Equação 2.2), deve-se impor que 



n

KO u
1

)( 1)(


 . 

 0)}()({ *  ooKO uZuZE  (2.2) 

Portanto, a variância do erro de estimativa é definida pela seguinte equação: 

 2*2 )]()([ ooKO uZuZE   (2.3) 
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Ao desenvolver a ‘ 2.3, chega-se à variância do erro em termos da função 

covariância: 

 ),(),(2)0(2


 



  uuCuuCC o    (2.4) 

O padrão de notação ),( uuC o  refere-se ao valor médio da função covariância, 

)(hC , para o vetor distância h entre as posições ou e u . 

Os pesos ótimos são obtidos ao minimizar a variância do erro sob condições 

de não viés. Para encontrar o ponto mínimo, utiliza-se a técnica dos multiplicadores 

de Lagrange, a qual produz um sistema de )1( n  equações lineares com )1( n  

icógnitas ( n  pesos   e o multiplicador de Lagrange  ) conhecido como sistema da 

krigagem ordinária (JOURNEL & HUIJBREGTS, 1978): 
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Em que:  





n
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1
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  é a condição para obter uma estimativa sem viés, ou seja, soma 

dos pesos igual a 1; 

)()( uOK  é o multiplicador de Lagrange. 

Pode-se representar também em notação matricial: 
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A variância de krigagem é dada pela seguinte equação: 

 )(),()()0()(
1

2 uuuCuCu KO
o

n
KO

KO  


  


 (2.7) 

Neste caso, o sistema de equações da krigagem ordinária foi descrito em 

termos da função covariância, mas pode ser escrito também, em termos da função 

variograma. Nas referências Journel & Huijbregts (1978), Isaaks & Srivastava (1989), 

Deutsch & Journel (1998), entre outras, podem ser encontradas maiores informações.  

 

2.1.2 Análise de dados composicionais (CODA) 

 

As particularidades e armadilhas que envolvem a análise estatística dos dados 

composicionais foram levantadas, inicialmente, em um artigo clássico do Karl Pearson 

(1897) sobre correlações espúrias. Desde então, a maneira de lidar com esse tipo de 

dado passou por várias fases (PAWLOWSKY-GlAHN et al., 2007). Dentre todas as 

etapas, a de maior relevância ocorreu na década de 80 quando Aichison constata que 

dados composicionais fornecem informações de magnitude relativa, não absoluta 

(AITCHISON, 1981, 1982, 1983 e 1984). Nesta época, foram desenvolvidas técnicas 

alternativas, baseadas em transformações logarítmicas, que trouxeram uma 

perspectiva completamente nova em relação à análise desses dados.  

Mais tarde, em 2004, Pawlowksky-Glahn e Olea expandiram estes estudos 

considerando a teoria das variáveis regionalizadas (MATHERON, 1965). Maiores 

detalhes podem ser encontrados em Aitchison (1986) e Pawlowksky-Glahn & Olea 

(2004). 

Segundo Aichison (1986), os dados composicionais consistem em vetores

],...,,[ 21 DxxxX   cujas componentes são estritamente positivas e representam 

contribuições de um todo, portanto, estão condicionadas a uma soma constante k , 

geralmente representada em uma unidade (1) ou percentagem (100%): 

 kx
D

i
i 

1

 Ditodoparax i ,...,2,10   (2.8) 
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Tais composições estão difundidas em vários ramos da ciência, incluindo a 

geologia, como os dados geoquímicos de uma rocha, caracterização mineralógica, 

textura dos solos, etc (KARACAN & OLEA, 2018). De acordo com Pawlowksky-Glahn 

et al. (2007), a propriedade especial desses dados, o fato de estarem restritos a uma 

soma constante, faz com que as variáveis envolvidas estejam associadas a um 

espaço amostral chamado simplex, definido como uma parte restrita do espaço real, 

de tal forma que: 

 



D

i
iiD

D kxDixxxxXS
1

21 };,...,2,1,0],...,,[{  (2.9) 

Para qualquer vetor de D
 
componentes reais e positivas, ],...,,[ 21 DzzzZ 

DR a operação de fechamento é dada por:  
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1 ,...,,)(  (2.10) 

Em que: 

)(ZC  representa a operação de fechamento do vetor Z ; 

k  a constante de fechamento da soma das componentes; 

iz  i-ésima componente. 

Conforme Pearson (1897) ressalta, as covariâncias desses dados estão 

sujeitas a controles não estocásticos. Como os valores das componentes ou das 

partes de uma composição não estão livres para variar de   a  , as covariâncias 

e correlações são numericamente induzidas, o que resulta nas chamadas correlações 

espúrias. Este tipo de problema distorce a estrutura de covariância espacial e pode 

levar a interpretações errôneas (BUCCIANTI et al., 2006). 

Uma segunda questão seria a singularidade da matriz de covariância de uma 

composição, uma consequência direta da restrição da soma ser uma constante, o que 

limita o uso de técnicas multivariadas clássicas como a cokrigagem. Dessa forma, a 

cokrigagem pode ser aplicada somente usando inversas generalizadas ou deixando 
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uma componente fora do sistema. Contudo, a soma dos valores estimados, 

frequentemente, não corresponde ao valor da constante, apesar de poder apresentar 

valores individuais razoáveis (PAWLOWSKY-GLAHN & OLEA, 2004).   

Ambos os problemas estão, na verdade, relacionados à suposição básica do 

espaço amostral ser irrestrito, fato implícito na análise estatística de dados 

corregionalizados, e ao pressuposto do erro de estimativa seguir uma distribuição 

gaussiana (PAWLOWSKY-GLAHN & OLEA, 2004).   

 

2.1.2.1 Simplex como espaço amostral 

 

Na estatística, o primeiro passo para tratar qualquer tipo de dado implica em 

obter um espaço amostral adequado (AITCHISON, 1986). No espaço real, estamos 

familiarizados em somar vetores, multiplicá-los por uma constante ou escalar, explorar 

as propriedades como ortogonalidade ou mesmo calcular distâncias. No entanto, tudo 

isso somente é possível devido ao fato do espaço real ser um espaço vetorial linear 

com uma estrutura métrica euclidiana. Apesar das observações, na maioria das vezes, 

serem representadas dentro dessa geometria euclidiana, ela não se apresenta como 

a mais propícia quando se refere a dados composicionais (PAWLOWSKY-GLAHN & 

OLEA, 2004). 

Diante das composições, as informações relevantes estão contidas nas 

proporções entre as D  partes de um todo, ou seja, os valores isolados são 

irrelevantes (AITCHISON, 1997). Neste caso, a estrutura conhecida como geometria 

Aitchison pertencente ao espaço simplex, DS , mostra ser a mais apropriada, ela 

inclusive possibilita o uso de novas ferramentas para analisar esses dados.  

Na década de 80, Aitchison (1982, 1986) demonstrou que operações padrões 

usadas no espaço real não fazem sentido considerando o ponto de vista de uma 

composição, assim, ele introduziu o conceito de perturbação  , potência  , e 

distância ad . Posteriormente, Billheimer et al. (2001) e Pawlowsky-Glahn & Egozcue 

(2001) inseriram o produto interno, a, , que é compatível com estas operações, como 

também, mostraram que o simplex, ),,( DS , tem uma estrutura espacial vetorial 

euclidiana com dimensão 1D . Maiores informações podem ser encontradas em 

Pawlowsky-Glahn & Egozcue (2002).  
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Pawlowksky-Glahn & Olea, (2004) consideram que, a princípio, realizar 

operações no espaço simplex não aparenta ser tão simples como no espaço real, 

porém existem algumas maneiras que são completamente análogas.  

Primeiramente, as duas operações que fornecem uma estrutura vetorial ao 

simplex são denominadas perturbação e potência. Ambas utilizam a operação de 

fechamento definida pela Equação 2.10, tal como: 

 

 Perturbação da composição DSX  com a composição DSY   (equivale a 

soma no espaço real); 

 ],...,,[ 2211 DD yxyxyxCYX   (2.11) 

 Potência da composição DSX   por uma constante a R  (equivale à 

multiplicação por um escalar no espaço real);  

 ],...,,[ 21
a
D

aa xxxCXa   (2.12) 

Como o simplex,
 

),,( DS , é caracterizado como um espaço vetorial, as 

propriedades válidas no espaço euclidiano (comutativas, associativas, distributiva, 

elemento neutro e elemento inverso) são mantidas. 

Em extensão a essas operações, uma estrutura vetorial linear pode ser obtida 

através do produto interno, da norma e das distâncias, conforme as equações: 

 Produto interno de DSYX , ; 
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 Norma de DSX  ;  
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 Distância entre X  e DSY  ; 
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A estrutura geométrica do simplex, estabelecida pelas operações acima, leva a 

uma estrutura espacial euclidiana que possui uma geometria completamente 

equivalente a de um espaço real irrestrito. Esta geometria definida para o simplex é a 

mencionada geometria de Aitchison (BUCCIANTI et al., 2006). 

 

2.1.2.2 Razões logarítmicas 

 

Qualquer análise estatística multivariada relativa a dados composicionais 

poderia ser realizada de forma direta ao considerar a estrutura vetorial euclidiana 

exposta na seção anterior. No entanto, apesar do enfoque matemático ser simples, as 

operações são incomuns, o que dificulta sua aplicação (BUCCIANTI et al., 2006). 

Nos anos 80, John Aitchison ao desenvolver métodos embasados em 

transformações logarítmicas que reconhecem as magnitudes relativas e as variações 

das componentes, trouxe uma perspectiva completamente nova, não apenas para os 

dados composicionais, mas para a análise estatística de forma geral. Aitchison (1982) 

introduziu as razões logarítmicas aditivas (alr) e as razões logarítmicas centradas (clr) 

e, mais tarde, Egozcue et al. (2003) as razões logarítmicas isométricas (ilr). Através 

dessas transformações, as composições são representadas como vetores reais, o que 

possibilita o uso das metodologias da geoestatística multivariada.  

A metodologia adotada no presente estudo será as razões logarítmicas ilr, 

portanto, exige uma atenção especial e será detalhadamente apresentada na próxima 

seção. As razões logarítmicas alr e as razões logarítmicas clr serão abordadas de 
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forma superficial. Maiores informações podem ser encontradas em Aitchison (1982, 

1986). 

As razões logarítmicas alr são definidas como: 

alr: 1 DD RS  

 







 


D

D

DD
D x

x

x

x

x

x
yyyXalr 121

121 ,...,,ln),...,,()(  (2.16) 

em que ln  é o logaritmo natural aplicado em cada divisão da componente x pela D-

ésima componente Dx . As razões resultantes são variáveis reais e podem ser 

analisadas através das técnicas estatísticas clássicas.  

Estas transformações possuem a vantagem de reduzir o espaço simplex com 

uma composição de D  partes para um espaço real com 1D  partes. No entanto, elas 

possuem como principal limitação o caráter não isométrico, ou seja, não preservam 

as distâncias, ))(),((),( YalrXalrdYXd ea  , pois as componentes estão em uma base 

oblíqua, o que afeta as distâncias euclidianas (BUCCIANTI et al., 2006). 

As retrotransformações das alr para o espaço simplex são realizadas através 

da seguinte equação: 

 ))0),(),...,(),((exp( 121 xalrxalrxalrCX D  (2.17) 

onde C  é a operação de fechamento demostrada na Equação 2.10. 

As razões logarítmicas clr são definidas como: 

clr: DD RS   
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em que )(xG  é a média geométrica de x, portanto: 
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 (2.19) 

Ao contrário das alr, as clr preservam as distâncias no espaço real, ou seja,

))(),((),( YclrXclrdYXd ea  . Contudo, sua principal desvantagem é que a soma das 

componentes transformadas tem que ser necessariamente zero, 
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i
iy

1

0 , isto 

significa que elas estão em um plano ortogonal ao vetor  1,...,1,1 . Trabalhar com esses 

dados requer cuidado, pois a matriz de covariância é singular. 

As retrotransformações das clr são dadas por: 

 )))(),...,(),((exp( 21 xclrxclrxclrCX D  (2.20) 

Em termos matemáticos, a transformação alr é um isomorfismo, mas não uma 

isometria, enquanto a transformação clr é uma isometria e, portanto, também um 

isomorfismo, mas entre o DS  e um subespaço de DR , levando a distribuições 

degeneradas (PAWLOWSKY-GLAHN et al., 2007).  

 

2.1.2.3  Razões logarítmicas isométricas (ilr) 

 

De forma geral, os trabalhos são desenvolvidos em um sistema ortogonal 

denominado sistema de coordenadas cartesianas, no qual a manipulação de dados é 

simples e bastante conhecida, porém, as transformações alr e clr não podem ser 

diretamente associadas a um sistema de coordenadas ortogonais no simplex, fato que 

levou Egozcue et al. (2003) a desenvolver uma nova transformação, as razões 

logarítmicas isométricas (ilr) (PAWLOWSKY-GLAHN et al., 2007). 

Com o intuito de superar as deficiências das alr e clr, a transformação ilr é uma 

isometria entre DS  e 1DR , ou seja, permite associar ângulos e distâncias no simplex 

com ângulos e distâncias no espaço real, o que torna mais confortável do ponto de 

vista intuitivo. No entanto, apesar da vantagem de pertencer a um sistema ortogonal 

possibilitando a aplicação direta de qualquer técnica clássica da estatística 
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multivariada, os cálculos são mais complexos e nem sempre são fácies de interpretar 

(EGOZCUE et al., 2003). 

Para qualquer composição DSX  , as razões logarítmicas isométricas estão 

associadas a escolha de uma base ortonormal de Aitchison, 121 ,...,, Deee , em DS , tal 

que, ii eeilr


)(  para 1,...,2,1  Di ; ie
  sendo i  o n-ésimo vetor de base canônica 

em 1DR . Assim, as transformações de DS  para 1DR  são dadas por: 

  aDaa exexexXilrY  121 ,,...,,,,)(  (2.21) 

De acordo com essa definição 2.21, o isomorfismo é válido, ou seja, se Ra ,

DSXX 21,  e )(),( 2211 XilrYXilrY  , então: 

 
21'21 )( YYXXilr   

 
aYiXailr i  )(  

(2.22) 
 

(2.23) 

 As propriedades isométricas também são válidas:  
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De acordo com Pawlowsky-Glahn et al., 2007, as bases ortonormais no simplex 

podem ser definidas por diferentes métodos, o critério de escolha é o impacto na 

qualidade da interpretação dos dados. No caso deste estudo, serão utilizadas as 

bases ligadas a uma partição sequencial binária do vetor composicional (EGOZCUE 

& PAWLOWSKY-GLAHN, 2005).  

Uma partição sequencial binária resulta em uma hierarquia entre as partes de 

uma composição, na primeira ordem, todas as partes são divididas em dois grupos e, 

nas etapas seguintes, cada grupo é novamente dividido em dois grupos e assim 
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sucessivamente, até que todos os grupos tenham uma única parte, conforme ilustrado 

na Tabela 2.1. Ao atingir o final do processo, o número de divisões binárias de um 

grupo será 1D .  

 

Tabela 2.1: Exemplo de matriz de sinais usada para codificar uma partição sequencial binária e 

construir uma base ortogonal. A parte inferior da tabela mostra a matriz da base (Pawlowsky-

Glahn et al., 2007). 

 

Em cada ordem faz-se um balanço entre os dois subgrupos formados. Se 

riii ,...,, 21  compõem r  partes do primeiro subgrupo são codificadas como 1  e se 

rjjj ,...,, 21   são s  partes do segundo são codificadas como 1 . Com estas bases 

definidas, as transformações ilr podem ser expressas através da seguinte equação: 

 s
jsxjj

r
irii

xx

xxx

sr

rs
Xilr

/1
21

/1
21

)...(

)...(
ln)(


  (2.27) 

Em que: 

)( Xilr  são as transformações ilr; 

r  número de componentes codificadas como positiva );1(  

s  número de componentes codificadas como negativas );1(  

r
irii xxx /1

21 )...(  média geométrica das componentes codificadas como 

positivas; 
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s
jsjj xxx /1

21 )...(  média geométrica das componentes codificadas como 

negativas. 

A transformação ilr  inversa é dada por: 

 ))(exp()(1  xCXilr  (2.28) 

onde   é a matriz da base selecionada. 

 

2.1.3 Decomposição em fatores de autocorrelação mínimos e máximos (MAF) 

 

Os fatores de autocorrelação mínimos e máximos (MAF) foram desenvolvidos 

por Switzer & Green (1984) com o intuito de separar sinais e ruídos presentes no 

processamento de imagens multiespectrais oriundas do sensoriamento remoto.  

De acordo com Desbarats & Dimitrakopoulos (2000), o método MAF consiste 

em transformar vetores de observações multivariadas T
p uZuZuZ )](),...,([)( 1 em p 

combinações lineares ortogonais: 

 )()( uZauY T
ii   pi ,...,1  (2.29) 

em que T
ia  é o autovetor transposto. 

As transformações geradas )(uYi  apresentam classificação crescente quanto à 

correlação espacial, assim, cada transformação )(2 uY  possui uma correlação espacial 

maior do que qualquer transformação )(1 uY  previamente calculada sob condições de 

ortogonalidade (SWITZER & GREEN, 1984; DESBARATS & DIMITRAKOPOULOS, 

2000).  

Switzer & Green (1984) consideram )(i  a correlação espacial entre )(uYi  e 

)( huYi   para um vetor de separação pequeno de h . Então, os coeficientes

piaT
i ,...,1,   são definidos de tal forma que: 
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))(),((min))(),(()(  uZauZacorruZauZacorr TT

a

T
1

T
11

))(),((min))(),(()(  uZauZacorruZauZacorr TT

a

T
i

T
ii

))(),((min))(),(()(  uZauZacorruZauZacorr TT

a

T
p

T
pp  

(2.30) 

onde a minimização de T
ia  está restrita a condições de ortogonalidade:  

 0))(),(( uZauZacorr T
j

T
i  para  j < i (2.31) 

Switzer & Green (1984) e Berman (1985) demonstram que os coeficientes T
ia

que geram as transformações MAF são obtidos como autovetores da matriz não 

simétrica 1
BB : 

 
)](),(cov[

)(2))]()(()),()(cov[(

uZuZB
zuZuZuZuZB


  (2.32) 

Em que: 

B  é a matriz de covariância para vetores separados de h ; 

)(z  é a matriz de variogramas para vetores separados de h ; 

B  é a matriz de variância-covariância de )(uZ  para 0h . 

Se o vetor de função randômica T
p uZuZuZ )](),...,([)( 1  é estacionário com 

dimensão p , tal que: 

 )()()( uNuSuZ   (2.33) 

onde )(uS  e )(uN  são, respectivamente, as componentes sinais e ruídos 

descorrelacionadas. As matrizes de variância-covariância de )(uS , )(uN  e )(uZ  são, 

então: 
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BBBuZxZ

BuSuS

BuNuN

Z

S

N





10

1

0

)0(cov)](),(cov[

)0(cov)](),(cov[

)0(cov)](),(cov[

 (2.34) 

em que )0(cov N , )0(cov S  e )0(cov Z  são as covariâncias para 0h .  

Ao assumir um modelo de corregionalização intrínseco para )(uS  e )(uN , )(uZ  

pode ser representado por um modelo linear de corregionalização com duas 

estruturas (GOOVAERTS, 1993). Assim, as matrizes de covariância espacial podem 

ser escritas como: 

 

)()()(cov)](),(cov[

)()(cov)](),(cov[

)()(cov)](),(cov[

1100

11

00

hBhBhhuZxZ

hBhhuSuS

hBhhuNuN

Z

S

N









 (2.35) 

onde )(0 h  e )(1 h  são as funções de correlação espacial, tal que )()( 01 hh    para 

qualquer 0h .  

A matriz de variância-covariância para ))()((  uZuZ  com vetores de 

separação pequenos de h  é dada por:  

 ))]()(()),()(cov[(  uZuZuZuZ  (2.36) 

Ao desenvolver a Equação 2.36, chega-se a: 

 0011 ))()((2))(1(2)(2 BBZ    (2.37) 

onde )(z  é a matriz variograma para h . Ao multiplicar a Equação 2.37 

por 1B , o produto pode ser expresso em termos da matriz de autovetores T
ia  e da 

matriz diagonal correspondente de autovalores  . 
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 TTT
Z

T aBBaaBa
2

))()(())(1()( 1
0011

1 
    (2.38) 

Os vetores ortogonais que compõem a matriz T
ia  são normalizados, o que 

implica em IBaaT
i  . Logo, ao multiplicar a Equação 2.38 por Ba tem-se:  

 
2

))()(())(1( 0011


 aBaI T  (2.39) 

em que I  é a matriz identidade. 

Desbarats & Dimitrakopoulos (2000) constatam que os autovetores de 

1)(2  BZ  e 1
0

BB  são os mesmos independente do valor do vetor de separação . 

Portanto, a matriz de variância-covariância dos fatores MAF )(uYi , obtidos através da 

transformação )()( uZauY T
ii  , é uma matriz identidade I , o que comprova a 

independência linear entre os fatores. 

Em síntese, na transformação dos fatores MAF tem-se: 

 )()( uZauY T
ii   pi ,...,1  (2.40) 

em que T
ia  é a matriz de autovetores normalizados de 1)(2  BZ , na qual 

)(Z  é a matriz de variogramas de )(uZ  para um vetor de separação pequeno de 

h  e 1B  a matriz inversa de variância-covariância de )(uZ  para 0h .  

Para evitar a decomposição espectral da matriz não simétrica 1)(2  BZ , 

Switzer & Green (1984) descreveram o método MAF através de uma abordagem via 

análise dos componentes principais, PCA, na qual os autovalores   e autovetores T
ia  

são obtidos da seguinte forma: 
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I. Calcular a matriz simétrica B , matriz de variância-covariância de )(uZ  para 

0h , em seguida, realizar a decomposição espectral de B , tal que 

THDHB  , onde H  é a matriz de autovetores ortonormais e D  a matriz 

diagonal de autovalores.  

II. Calcular o conjunto de componentes principais )(uVi  através das 

transformações )()( uZWuV T
ii  , em que 2/1 HDW  e IBWW T  . 

III. Calcular a matriz de variogramas das componentes ))()((  uVuV  para 

h  dada por: 

 
))]()(()),()(cov[()(2  uVuVuVuVv  

WBWI T
0011 ))()((2))(1(2    

(2.41) 

IV. Realizar a decomposição espectral da matriz de variogramas )(v  de 

modo que: 

 TT
v CCWBWI

2
))()(())(1()( 0011


   (2.42) 

onde C  é a matriz de autovetores ortonormais e  a matriz diagonal de autovalores. 

V. Por último, transformar )(uZ  em fatores MAF )(uYi  tal que )()( uZauY T
ii   

com a matriz WCa  .  

Ao rearranjar a Equação 2.42 tem-se:  

 
2

))()(())(1( 0011


 WCBWCI TT  (2.43) 

equação idêntica a 2.39 se WCa  .  

Como os fatores MAF gerados são linearmente independentes, métodos 

univariados de estimativa podem ser aplicados garantindo a reprodução da correlação 

espacial entre as variáveis. Após a estimativa desses fatores, deve-se realizar a 

retrotransformação para o espaço original através da relação inversa: 
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 )()()( 1 uYauZ T   (2.44) 

A aplicação do método MAF tornou-se relevante por sua vantagem em 

simplificar o processo de estimativa quando envolve três ou mais variáveis 

linearmente correlacionadas, mas exige isotopia no banco de dados, ou seja, que 

todas as variáveis sejam igualmente amostradas em todos os locais, o que é raro 

ocorrer na prática. Portanto, o usuário recai sobre duas alternativas: descartar as 

amostras incompletas ou realizar a inserção das faltantes (SILVA, 2018). No caso 

deste trabalho, optou-se pela inserção dos dados faltantes via regressão linear 

múltipla. 

Maiores detalhes sobre o método MAF podem ser encontrados em (Switzer & 

Green, 1984; Berman, 1985; Desbarats & Dimitrakopoulos, 2000). 

 

2.1.4 Simulação Geoestatística 

 

Na indústria mineral, a incerteza associada à estimativa de teores e volumes 

de um depósito é considerada uma das maiores fontes de risco de um projeto 

(THWAITES, 1998), pequenas variações nas condições de contorno podem impactar 

o retorno financeiro em uma ordem de milhões de dólares (PERONI, 2002), visto que 

reflete em toda a cadeia de atividades subsequentes, como: a determinação da cava 

ótima, o planejamento da lavra, a alimentação da usina de beneficiamento e, 

consequentemente, a projeção do fluxo de caixa. 

Modelos determinísticos, geralmente a krigagem ordinária, são 

tradicionalmente utilizados para realizar as estimativas, porém apesar desses 

métodos reproduzirem a média local, não permitem quantificar a incerteza associada 

à variável desejada, ou seja, são inadequados para prever as flutuações dos teores 

do depósito. 

Souza (2002) ressalta que mesmo em depósitos densamente amostrados, 

sempre existirá um erro associado ao modelo de blocos estimado. Este grau de 

incerteza pode estar relacionado a vários fatores, como por exemplo: ao efeito de 

mudança de suporte, a insuficiência de amostras, a qualidade da amostragem, a 
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técnica de preparação das amostras, aos erros de interpolação na geração do modelo 

de blocos, ao efeito de suavização dos interpoladores, etc.  

Neste sentido, os algoritmos de simulação geoestatística possuem como 

proposta básica acessar essa incerteza associada à estimativa. Esses métodos 

procuram reproduzir a variabilidade in situ e os parâmetros estatísticos globais dos 

dados originais, o histograma e a continuidade espacial, através de realizações de 

cenários equiprováveis (GOOVAERTS, 1997). Quando essas realizações honram os 

valores nos locais amostrados, a simulação é conhecida como condicional 

(JOURNEL, 1974).  

Segundo Goovaerts (1999), múltiplas realizações são geradas para alimentar 

as funções de transferência, o que permite obter uma distribuição de possíveis 

respostas, uma vez que o comportamento da variável no espaço não é absolutamente 

conhecido. A amplitude da variação dessa distribuição caracteriza o mencionado 

espaço de incerteza.  

Deutsch & Journel (1998) afirmam que a simulação visa desenhar um modelo 

numérico da realidade com as mesmas características estatísticas dos dados 

originais, porém estas estatísticas são inferidas a partir de um tamanho limitado de 

amostras, o que implica em uma incerteza associada à representatividade do 

fenômeno original. Essas discrepâncias entre as estatísticas das realizações e o 

correspondente modelo de parâmetros adotado são chamadas de flutuações 

ergóticas. A Figura 2.1 ilustra tais flutuações nos variogramas e os gráficos quantil-

quantil resultantes de doze realizações. 

 

 

Figura 2. 1: Em (a) observam-se as flutuações ergóticas nos variogramas e em (b) no gráfico 

quantil-quantil, ambas resultantes de doze realizações obtidas por simulação sequencial. As 

realizações estão representadas em azul e o modelo de referência em preto (Marques, 2010). 
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Segundo Goovaerts (1997) a magnitude dessas flutuações estatísticas é 

influenciada tanto pela escolha do algoritmo de simulação, como pela quantidade e 

qualidade dos dados originais, por exemplo, o aumento na quantidade de amostras 

condicionadas acarreta em uma redução das propriedades ergóticas, enquanto, uma 

amostragem pobre ou agrupada pode resultar em fortes propriedades. A relação entre 

os parâmetros do variograma, como o alcance e o efeito pepita, e o tamanho da área 

também podem impactar essas flutuações.  

Deutsch & Journel (1998) apontam que as diferentes flutuações observadas em 

um conjunto de realizações são de grande importância para a análise de risco ou 

tomada de decisão, pois permitem conhecer os cenários mais conservadores e os 

mais ambiciosos.  

 

2.1.4.1  Simulação versus Estimativa  

 

De acordo com Goovaerts (1997) e Journel & Huijbregts (1978), simulação e 

estimativa, em geral, possuem objetivos incompatíveis: 

O objetivo de uma estimativa é fornecer, em cada nó do grid x, o valor estimado 

)(* xZ  mais próximo possível do valor verdadeiro )(xZo . Os critérios utilizados para 

mensurar a sua qualidade são a ausência de viés e o erro médio quadrático mínimo, 

ou, de forma equivalente, a mínima variância do erro })]()({[ 2* xZxZE  . Portanto, não 

há razão para esses estimadores reproduzirem a variabilidade espacial dos teores 

verdadeiros )}({ xZo , por mais que a estimativa local seja “ótima”, ela apresenta 

deficiência ao ser analisada em uma perspectiva global.  

No caso da krigagem, por exemplo, a minimização da variância de estimativa 

provoca uma suavização em relação à dispersão real dos dados originais, na qual os 

valores altos são subestimados e os baixos são superestimados. Além disso, a 

suavização não apresenta um comportamento uniforme, varia de acordo com a 

proximidade das amostras, com o aumento da distância ela vai se tornando cada vez 

mais significativa.  

A Figura 2.2 ilustra o histograma dos dados originais de um depósito de cádmio 

(Cd) e a Figura 2.3 os valores estimados e simulados, assim é possível observar estes 

efeitos causados pela suavização da krigagem ordinária. 
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Figura 2. 2: Histograma dos dados originais do depósito de Cd (Goovaerts, 1997). 

 

 

 

Figura 2. 3: Histogramas e os correspondentes variogramas experimentais (linha pontilhada) e 

modelos (linha contínua) resultantes da estimativa KO (a) e simulação (b) realizadas no 

depósito de Cd. Em ambos os casos as amostras estão condicionadas. Fonte: Souza (2002) 

modificada de Goovaerts (1997). 
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Nota-se que a variância dos valores estimados (0,16) é muito menor que a 

variância dos dados originais (0,83), através dos histogramas é possível observar que 

o modelo estimado apresenta uma quantidade menor de valores nas extremidades e 

uma concentração maior próxima da média. Os variogramas mostram que a 

suavização leva à subestimação da variabilidade presente a curto alcance, enquanto 

a simulação gera resultados mais aderentes com a realidade.  

Ao contrário da krigagem ordinária, em cada nó do x, o valor simulado )(xZ sc  

não corresponde ao melhor valor de )(xZo , o que implica no menor erro possível 

(acuracidade). Por outro lado, a simulação )}({ xZ s , ou mesmo, a simulação 

condicional )}({ xZsc  reproduzem os mesmos momentos de primeira e segunda ordem 

(média e variograma, assim como o histograma) dos dados originais )}({ xZo , isto é, 

garantem as mesmas características de dispersão dos teores reais.  

Conforme explicitado, simulação e estimativa possuem propósitos distintos. A 

Figura 2.4 ilustra uma curva real e curvas obtidas por esses dois métodos, na qual é 

possível realizar uma análise comparativa e observar as principais diferenças entre 

cada previsão.  

 

 

Figura 2. 4: Comparação entre o real e as previsões realizadas por estimativa KO e simulação 

condicional. Vale lembrar que na prática a curva real é conhecida somente nos pontos 

amostrais (Journel & Huijbregts, 1978). 

Amostras 
condicionad
as 

Krigagem Simulação 
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Realidade 

Legend
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Observa-se que embora a curva de estimativa )(* xZ  seja, em média, mais 

próxima da curva real )(xZo , a curva de simulação )(* xZ sc  reproduz melhor as 

flutuações da curva real.  De forma geral, a estimativa apresenta uma acuracidade 

local melhor, mas não em uma apreciação conjunta dos dados, já a simulação, por 

fornecer representações com o mesmo padrão de continuidade dos dados originais, 

apresenta resultados globais mais acurados.  

De qualquer forma, uma amostragem representativa é sempre necessária para 

obter resultados consistentes, quanto maior o número de dados relativos ao depósito 

mineral, ou seja, quanto mais conhecido ele for, melhor será a compreensão da sua 

estrutura de variabilidade e mais realístico tende a ser o modelo estimado e/ou 

simulado. 

 

2.1.4.2  Simulação por bandas rotativas 

 

As bandas rotativas foram utilizadas pela primeira vez por Chentsov (1957) em 

um caso especial de movimento browniano, mas seu desenvolvimento como um 

algoritmo de simulação geoestatística se deve a Matheron (1973). Segundo Journel 

(1974), este método tem como princípio reduzir as simulações em nR  dimensões 

(onde 2n  ou 3) para várias simulações em R , o que permite a realização de 

simulações multidimensionais com custos computacionais comparáveis aos de 

simulações unidimensionais. Em vista disto, sua aplicação se torna bastante 

apropriada para situações que envolvem uma grande quantidade de dados, como 

ocorre, geralmente, em cálculos de recursos minerais. 

De acordo com Chilès & Delfiner (2012), o método das bandas rotativas 

consiste em somar um grande número de simulações independentes definidas em 

linhas (bandas) de varredura de um plano, conforme mostra a Figura 2.5. O valor da 

simulação em um ponto x de um plano corresponde à soma das contribuições dos 

valores assumidos das projeções de x em diferentes linhas geradas pelas simulações 

unidimensionais. Ao considerar um sistema de Dn  linhas provenientes da origem do 

espaço varrendo regularmente um plano, o ângulo entre duas linhas adjacentes é 

determinado pela razão Dn/ . 
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Figura 2. 5: Princípio do método das bandas rotativas em 2D (Chilès & Delfiner, 2012). 

 

Em que: 

],0[  t  é o ângulo da linha tD  com o eixo x; 

tu  o vetor unidade tD  com componentes tcos  e tsen ; 

ts  a abscissa em tD  centrada na origem. 

As simulações não condicionais independentes )( tt xS  com média zero e 

covariância )(1 hC  estão associadas às linhas tD . A projeção de um ponto qualquer 

),( yxx   de um plano em tD  configura o ponto com abscissa: 

 tttt ysenxuxs   cos,  (2.45) 

Em cada linha é gerado um valor da função aleatória unidimensional 

correspondente a realização n-dimensional. Logo, a simulação em x  é definida pela 

seguinte expressão: 
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  (2.46) 

Onde:  

)(xS  é o valor simulado no ponto x ; 

Dn  o número de linhas (bandas) de varredura de um plano; 

tx  as projeções do ponto x nas Dn  linhas do plano; 

tS  o valor simulado em tx . 

Ao considerar que as simulações elementares são independentes e possuem 

a mesma covariância )(1 hC , a covariância generalizada de )(xS  é dada por:  

 ),(
1

)(
1

12  


t

Dn

tD

uhC
n

hC  (2.47) 

Em que: 

)(2 hC  corresponde a covariância para um par de vetores, em 2R , separados 

pelo vetor h ; 

Dn  o número de linhas (bandas) de varredura de um plano; 

),(1  tuhC  a covariância para um par de valores, em R , separados pela 

projeção do vetor h  na n-ésima linha de varredura de um plano. 

É importante ressaltar que este modelo de covariância para n dimensões é 

considerado isotrópico, ou seja, possui a mesma continuidade espacial em todas as 

direções. De acordo com Journel & Huijbregts (1978), os modelos de covariância 

anisotrópicos podem ser obtidos através da soma dos modelos isotrópicos nas 

diferentes direções. 

Até o momento, as simulações apresentadas não estão condicionadas aos 

dados originais (amostras), no entanto, segundo Journel (1974), tal condicionamento 

pode ser realizado da seguinte forma: 
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 )]()([)()( *
,

* xSxSxSxS ksskc   (2.48) 

Onde: 

)(xSc  representa a simulação em nR , no local x , condicionada aos dados 

normalizados;  

)(* xSk  a krigagem, no local x  , dos dados normalizados; 

)(xSs  a simulação não condicional no local x ; 

)(*
, xS ks  a segunda krigagem, no local x , baseada nos valores )(xSs . 

Em épocas passadas, devido às limitações tecnológicas computacionais, havia 

restrições em relação ao número de linhas (bandas) consideradas em uma simulação, 

o que provocava, muitas vezes, feições espaciais indesejadas, como pode ser visto 

na Figura 2.6. Contudo, atualmente isto não é mais problema, dado o avanço das 

máquinas se tornou possível simular centenas de linhas sem despender muito tempo. 

Emery & Lantuéjoul (2006) afirmam que, em geral, 1000 linhas são suficientes para 

gerar simulações confiáveis, o que é confirmado por vários autores (Tompson et al., 

1989; Freulon & de Fouquet, 1991; Lantuèjoul, 2002).  

 

 

Figura 2. 6: Duas realizações geradas pelo método de simulação por bandas rotativas. Á 

esquerda, com 15 linhas e, à direita, com 100 linhas (Emery & Lantuéjoul, 2006). 
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Através dessa comparação é possível notar claramente que 15 linhas não são 

suficientes e leva a artefatos (striping) no mapa simulado, no entanto, ao utilizar 1000 

linhas, os resultados mostraram-se satisfatórios, uma vez que tais ocorrências não 

são observadas. Na prática, para escolher o número adequado de linhas, o usuário 

pode construir algumas realizações não condicionais e verificar se a “textura” é 

aceitável ou não (EMERY & LANTUÉJOUL, 2006).  

Informações adicionais sobre este método podem ser encontradas em (Journel, 

1974; Journel & Huijbregts, 1978; Emery & Lantuéjoul, 2006; Chilès & Delfiner, 2012). 
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CAPÍTULO 3  

 

 

3.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA 

 

As metodologias propostas foram aplicadas em um banco de dados real de 

uma mina de ferro. As informações sobre a empresa responsável pelo 

empreendimento, como também a geologia do depósito são sigilosas, portanto, não 

serão abordadas neste capítulo. 

 

3.1.1 Banco de dados 

 

O banco de dados é isotópico e composto por 5.096 amostras regularizadas 

em 10m de acordo com as litologias. Estas amostras são provenientes de furos de 

sondagem e canais dispostos em uma área com aproximadamente 4 Km2, conforme 

pode ser visto no mapa de localização e perfis segundo os planos xz e yz 

apresentados na Figura 3.1. Observa-se uma malha mais densa, com espaçamento 

em torno de 50m, na porção central e mais espaçada nas bordas. Este agrupamento 

preferencial ocorre devido a maior concentração de minério nesta região, portanto, 

onde a lavra é predominantemente desenvolvida.  

Apesar da malha não ser regular, ao aplicar a técnica de desagrupamento das 

células, a média das variáveis não apresentou uma variação significativa, com 

exceção da sílica que mostrou uma maior sensibilidade a variação do tamanho das 

células. Contudo, optou-se por não fazer uso desta técnica. 
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Figura 3. 1:  Mapa de localização das amostras e perfis segundo os planos xz e yz.  

 

As amostras coletadas são submetidas a processos de cominuição para a 

redução das partículas e, em seguida, ao peneiramento em quatro faixas 

granulométricas denominadas G1, G2, G3 e G4. A faixa G1 compreende as partículas 

retidas na peneira de 8.00 mm, a faixa G2 refere-se ao material passante na peneira 

de 8.00 mm e retido na peneira de 1.00 mm, a G3 ao material passante na peneira de 

1.00 mm e retido na peneira de 0.15 mm e a G4 ao material passante na peneira de 
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0.15 mm. As análises químicas são realizadas nas amostras globais e nas quatro 

faixas granulométricas.  

As variáveis analisadas são Fe, SiO2, Al2O3, P, Mn, TiO, MgO, CaO e PF, porém 

as quatro combinações de métodos serão aplicadas nas variáveis de interesse Fe, 

SiO2, Al2O3 e PF pertencentes a faixa granulométrica G1, que representa 27.70% do 

banco de dados. Para obter o fechamento em 100% do balanço químico será 

adicionada ao banco de dados uma variável artificial denominada Resto. Esta redução 

de variáveis se deve ao elevado número de métodos e parâmetros analisados neste 

estudo, portanto, optou-se por escolher um conjunto de dados menor, mas que se 

mostrou adequado e eficiente para realizar as devidas avaliações. 

Conforme apresentado nos capítulos 1 e 2, as variáveis carregam informações 

de magnitude relativa e estão condicionadas ao fechamento de uma constante k. No 

caso do presente estudo, k = 100% para soma das espécies químicas na faixa G1, já 

que apenas uma faixa granulométrica será avaliada, a massa não será submetida a 

tal fechamento. A Tabela 3.1 apresenta a descrição e as devidas nomenclaturas 

adotadas para as variáveis. 

 

Tabela 3. 1: Descrição das variáveis estudadas do depósito. 

Variável Fração Nomenclatura 

Fe   + 8.00 mm FE 

SiO2 + 8.00 mm SI 

Al2O3 + 8.00 mm AL 

PF + 8.00 mm PF 

Resto + 8.00 mm Resto 

Massa (G1) + 8.00 mm W1 

 

3.1.2 Estatística básica 

 

A Tabela 3.2 apresenta a estatística univariada das seis variáveis de interesse: 

FE, SI, AL, PF, Resto e W1. É importante salientar que neste banco de dados as 

análises químicas foram feitas com as massas retidas em cada fração, ou seja, cada 

teor possui um suporte diferente. Em razão disso, a análise estatística dos teores foi 
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realizada com a média ponderada e não com a média aritmética, já a massa (W1) não 

apresenta tal problema, então foi aplicada a média aritmética. O ponderador de cada 

dado corresponde à porcentagem da massa retida na fração G1 do dado considerado 

dividido pelo somatório da porcentagem da massa retida na fração G1 de todos os 

dados, já o valor médio ponderado dos teores é calculado como a razão entre as 

acumulações dos teores e o valor médio das porcentagens retidas na fração G1. 

 

Tabela 3. 2: Estatística univariada dos dados originais. 

Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Variância 

FE 12.45 69.94 56.41 9.89 97.84 

SI 0.10 68.74 12.48 15.44 238.39 

AL 0.03 12.67 2.23 2.06 4.24 

PF 0.02 15.19 4.33 2.93 8.58 

Resto 8.44 48.37 24.55 4.15 17.22 

W1 0.26 100.00 23.86 22.74 517.11 

 

3.1.3 Acumulação 

 

Para evitar distorções nos resultados ao aplicar interpolação ou simulação, tem 

que ser considerada as proporções relativas das massas das amostras em cada 

fração granulométrica com o teor da variável. Desta forma, foi realizada a acumulação 

dos teores de FE, SI, AL, PF e Resto na faixa granulométrica G1 (W1) de acordo com 

a seguinte equação: 

 
100

)()(
)( # uWuz

uZ a   (3.1) 

Em que:  

)(uZa  representa o valor da variável )(uz  acumulada; 

)(uz  o valor da variável presente na fração )(# uW ; 

)(# uW  a porcentagem da massa retida na fração de interesse. 



54 
 

Após a interpolação ou simulação dos dados acumulados, os resultados são 

submetidos ao processo inverso de desacumulação para serem validados com os 

dados originais, conforme a Equação 3.2: 

 
)(

)(
)(

*
#

*
*

uW

uz
uZ a  (3.2) 

 

Onde: 

)(* uZ  representa o valor da variável interpolada ou simulada desacumulada; 

)(* uza  o valor da variável interpolada ou simulada acumulada; 

)(*
# uW  a fração da massa retida interpolada ou simulada na faixa de interesse. 

 

Com o processo de acumulação as variáveis passam a ter uma nova 

distribuição de probabilidade, uma vez que estão no mesmo suporte amostral. Para 

as variáveis acumuladas será adotada a nomenclatura com a letra A no início: AFE, 

ASI, AAL, APF e AResto. A Figura 3.2 apresenta os histogramas de todas as variáveis 

de interesse e a Tabela 3.3 a estatística univariada dos dados acumulados. 
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Figura 3. 2: Histogramas das variáveis AFE, ASI, AAL, APF, AResto e W1. 

 

Tabela 3. 3: Estatística univariada dos dados acumulados. 

Variável   Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão 

Variância 

 AFE       13.64 6601.96 1345.38 1283.91 1648416.97 

 ASI       1.09 4989.00 299.11 652.26 425441.37 

 AAL       0.07 864.15 53.03 88.57 7844.69 

 APF       0.06 1187.61 103.32 157.99 24960.04 

 AResto    6.19 2875.70 585.37 558.29 311683.20 

 W1        0.26 100.00 23.86 22.74 517.13 
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Conforme pode ser visto na Figura 3.2, as variáveis apresentam um 

comportamento assimétrico à direita semelhante à uma distribuição lognormal. A 

variável W1 apresenta um desvio padrão relativamente alto, o que indica grande 

variabilidade na recuperação das diferentes faixas granulométricas. 

 

3.1.4 Correlações 

 

A Figura 3.3 apresenta o diagrama de dispersão entre as variáveis e a Tabela 

3.4 os respectivos coeficientes de correlação. Observa-se um grupo de variáveis 

correlacionadas (AFE, AAL, APF e AResto), apesar da variável artificial AResto exibir 

correlação espúria, e baixa correlação da sílica (ASI) com todas as variáveis, inclusive 

com o ferro (AFE), o que não acontece nas demais faixas granulométricas do banco 

de dados. 

 

Tabela 3. 4: Matriz de correlação das variáveis acumuladas. 

   AFE        ASI        AAL        APF        AResto    

 AFE       1.00 0.26 0.63 0.80 1.00 

 ASI       0.26 1.00 -0.04 0.07 0.26 

 AAL       0.63 -0.04 1.00 0.85 0.64 

 APF       0.80 0.07 0.85 1.00 0.80 

 AResto    1.00 0.26 0.64 0.80 1.00 
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Figura 3. 3: Diagramas de dispersão das variáveis AFE, ASI, AAL, APF e AResto.  
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CAPÍTULO 4  

 

 

4.1 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo contempla a aplicação das quatro combinações de métodos 

propostas, como também a validação dos resultados através da reprodução das 

características estatísticas e continuidade espacial dos dados originais. Em seguida, 

é apresentada a avaliação dos resultados de acordo com a reprodução das 

correlações, o fechamento do balanço das espécies químicas, o acesso as medidas 

de incerteza e a praticidade operacional. Por fim, são realizadas as análises 

conclusivas. 

 

4.1.1  Metodologia I - krigagem ordinária utilizando o variograma da variável principal 
para todas as variáveis 
 

Nesta primeira metodologia, o modelo variográfico e os parâmetros de 

vizinhança utilizados para estimar a variável ferro acumulado (AFE) foram replicados 

para todas as variáveis, prática muito comum no mercado da mineração e considerada 

o modelo padrão para efeito de comparação neste estudo. 

Através da análise variográfica foi possível observar que as variáveis 

apresentam um comportamento anisotrópico, com o eixo de maior continuidade N60, 

intermediário N150 e menor na direção perpendicular ao plano XY, D-90. Todos os 

variogramas presentes neste trabalho foram gerados de acordo com os parâmetros 

presentes na Tabela 4.1. A Figura 4.1 ilustra os variogramas direcionais, 

experimentais e modelados, da variável AFE e a Tabela 4.2 o detalhamento das 

estruturas encontradas na modelagem destes variogramas. 

As estimativas e simulações foram avaliadas em suporte de blocos com 

tamanho x, y, z (12.5,12.5,10.0) m rotacionados em N60. No caso da KO, as 

estimativas foram realizadas diretamente em blocos considerando os parâmetros de 

vizinhança presentes na Tabela 4.3, os demais parâmetros foram definidos de acordo 

com as características do depósito e do banco de dados após várias tentativas de 

ajuste e serão utilizados em todas as metodologias.  
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Tabela 4. 1: Parâmetros utilizados na variografia das variáveis. 

Direção 
Tolerância 

angular 
Lag (m) 

Número de 
lags 

Tolerância  

Maior  N60 20 50 20 50% 

Intermediária D-90 10 10 20 50% 

Menor N150 20 50 20 50% 

 

 

 
Figura 4. 1: Variogramas direcionais (experimentais e modelados) da variável AFE. 

 

 

Tabela 4. 2: Parâmetros encontrados na modelagem da variável AFE. 

Variável 
Estruturas 

Efeito 
pepita 

  
Modelo 
esférico 

Modelo 
esférico 

Modelo 
esférico 

AFE 276000 

Alcance x (m) 66 360 23 

Alcance y (m) 85 180 10000 

Alcance z (m) 50 150 20 

Patamar 621300 399500 40240 

Rotação N60 N60 N60 

 

 

 



61 
 

Tabela 4. 3: Parâmetros utilizados para estimar (KO) as variáveis. 

Parâmetros de vizinhança 

Raio de busca Valores (x, y, z) m 

Raio de busca (x, y, z) m (360,180,30) 

Demais parâmetros Valores 

Método octantes 

Número mínimo de amostras 1 

Número de amostras por octante  2 

Número máximo de octantes vazios consecutivos 5 

 

4.1.1.1   Validação dos Resultados 

 

A reprodução das características estatísticas dos dados originais foi verificada 

através dos valores máximos, mínimos e das médias globais e locais. Vale ressaltar 

que todas as comparações realizadas entre as estimativas/simulações e os dados 

originais neste trabalho possuem uma diferença de suporte, pois os dados originais 

são amostras pontuais enquanto os valores estimados/simulados representam as 

médias dos blocos. Como pode ser visto no apêndice A, as estimativas das médias 

globais acumuladas estão próximas das médias dos dados originais, com exceção da 

SI que possui um maior afastamento, mas todos os valores máximos e mínimos estão 

dentro dos intervalos dos dados originais. A Tabela 4.4 mostra o erro relativo (%) das 

médias estimadas desacumuladas em relação à média dos dados originais calculados 

através da seguinte equação: 

 100%
do

estdo

M

MM
err


  (4.1) 

em que %err  é o erro percentual relativo, doM  a média dos dados originais 

regularizados e estM  a média da estimativa. 
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Tabela 4. 4: Média dos dados originais versus média dos dados estimados (KO) 

desacumulados. 

Variáveis Média  Erro Relativo (%) 

FE 56.41  

KO FE 55.15 2.23 

SI 12.48  

KO SI 14.95 19.79 

AL 2.23  

KO AL 2.06 7.62 

PF 4.33  

KO PF 3.77 12.93 

Resto 24.55  

KO Resto 24.08 1.91 

W1 23.86  

KO W1 23.62 1.01 

 

As estimativas das variáveis FE, AL, Resto e W1 apresentaram resultados 

satisfatórios com os erros relativos menores que 10%, valor usualmente aceitável. Já 

as variáveis PF e, principalmente, a SI apresentaram as médias fora deste limite 

aceitável, indicando que o modelo variográfico da variável AFE não representa 

adequadamente a continuidade espacial destas variáveis.   

Para verificar a reprodução das médias locais foi realizada a análise da deriva 

ao longo dos eixos x, y e z, ou seja, um comparativo entre as médias dos dados 

originais e os valores estimados ao longo destes eixos, conforme mostra a Figura 4.2. 

Os parâmetros utilizados estão apresentados na Tabela 4.5 e foram adotados nas 

análises das demais metodologias. Os resultados são adequados, o comportamento 

das médias dos dados estimados é bastante semelhante ao dos dados originais, 

porém observa-se um maior afastamento das médias da SI nos eixos X e Y. 

 

Tabela 4. 5: Número de blocos segundo os eixos xy, xz e yz. 

Número de blocos 

xy xz yz 
3 10 10 
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Figura 4. 2: Análise da deriva das variáveis estimadas (KO) AFE, ASI, AAL, APF, AResto e W1 

nos eixos x, y e z. 
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A Figura 4.3 ilustra uma comparação dos histogramas dos dados originais com 

os dados estimados. Conforme esperado, apesar das estimativas terem que 

reproduzir a média global, os histogramas não são reproduzidos. Observa-se o efeito 

de suavização da KO, no qual os dados estimados possuem um desvio padrão bem 

menor que os dados originais devido a uma concentração maior de valores próximos 

da média e uma quantidade menor nas extremidades. 
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Figura 4. 3: Histogramas dos dados originais versus histogramas dos dados estimados (KO). 

 

4.1.1.2   Avaliação dos Resultados 

 

A Figura 4.4 apresenta a reprodução das correlações lineares entre os dados 

originais e entre as variáveis estimadas. Observa-se que as correlações entre as 

variáveis AAL/APF, AFE/AResto, AAL/AResto e APF/AResto foram corretamente 

reproduzidas. Lembrando que as relações estatísticas com a variável AResto não 

possuem significado teórico. Já nas demais combinações de variáveis, esta 

reprodução não acontece, o que é justificado pelas estimadas realizadas de forma 

individual. 
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Figura 4. 4: Correlação linear entre os dados originais (linha vermelha) e variáveis estimadas 

via KO (linha preta). 

 

Outra questão importante a ser analisada é o fechamento do balanço das 

espécies químicas na faixa granulométrica G1 (W1). O fato das múltiplas variáveis 

terem sido estimadas com os mesmos parâmetros e modelo variográfico, garante os 

mesmos pesos para os diferentes atributos de uma amostra e, consequentemente, o 

fechamento das espécies químicas em 100%, conforme pode ser visto na Figura 4.5.  

 

 
Figura 4. 5: Histograma da soma das variáveis estimadas (KO). 
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Como conhecido, a krigagem ordinária gera a estimativa local “ótima”, mas 

apresenta deficiências ao representar a variabilidade espacial dos dados in situ, ou 

seja, não fornece as medidas de incerteza apropriadas para medir os riscos. 

Desvantagem que será suprida com a introdução da simulação por bandas rotativas.  

Para avaliar a praticidade dos métodos foram considerados os seguintes 

aspectos: tempo dispendido, número de etapas, nível de dificuldade para aplicação e 

disponibilidade em softwares comerciais.  

A metodologia I apresentou um alto nível de praticidade, pois todas estimativas 

são realizadas com apenas um variograma, o que traz grande agilidade ao processo, 

além da krigagem ordinária ser uma técnica extremamente disseminada no mercado 

e disponível em softwares comerciais. 

 

4.1.2  Metodologia II – simulação das múltiplas variáveis com os respectivos 
variogramas  
 

Para aplicar a simulação por bandas rotativas, as variáveis têm que seguir uma 

distribuição de probabilidade gaussiana, o que na maioria das vezes não é a realidade 

como o caso do presente estudo. Sendo assim, primeiramente foi realizada a 

transformação gaussiana dos dados e, em seguida, o ajuste dos modelos 

variográficos de cada variável.  

Nas simulações foram utilizadas mil bandas com a mesma semente inicial para 

todas as variáveis. A Figura 4.6 mostra os variogramas direcionais, experimentais e 

modelados, das variáveis em estudo e a Tabela 4.6 o detalhamento das estruturas 

encontradas na modelagem destes variogramas. 

Como a simulação não é realizada diretamente em blocos, primeiramente, as 

variáveis foram simuladas em pontos com o grid (2.5, 2.5, 10.0) m e depois reblocadas 

para blocos com (12.5, 12.5, 10.0) m, este procedimento foi adotado em todas as 

simulações deste trabalho. Na Tabela 4.7 estão os parâmetros de vizinhança 

utilizados nesta metodologia.  
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Figura 4. 6: Variogramas direcionais (experimentais e modelados) das variáveis AFE, ASI, AAL, 

APF, AResto e W1. 
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Tabela 4. 6: Parâmetros encontrados na modelagem das variáveis (AFE, ASI, AAL, APF, 

AResto e W1) normalizadas. 

Variável 
Estruturas 

Efeito 
pepita 

  
Modelo 
esférico 

Modelo 
esférico 

Modelo 
esférico 

AFE 0.173 

Alcance x (m) 60 360 1000 

Alcance y (m) 55 300 10000 

Alcance z (m) 54 78 85 

Patamar 0.529 0.258 0.04 

Rotação N60 N60 N60 

ASI 0.099 

Alcance x (m) 50 470 10000 

Alcance y (m) 40 350 600 

Alcance z (m) 60 80 100 

Patamar 0.475 0.238 0.188 

Rotação N60 N60 N60 

AAL 0.138 

Alcance x (m) 60 330 1000 

Alcance y (m) 55 160 10000 

Alcance z (m) 40 70 95 

Patamar 0.363 0.336 0.163 

Rotação N60 N60 N60 

APF 0.11 

Alcance x (m) 60 450 580 

Alcance y (m) 59 210 10000 

Alcance z (m) 45 110 100 

Patamar 0.42 0.312 0.158 

Rotação N60 N60 N60 

AResto  0.23 

Alcance x (m) 60 280 1100 

Alcance y (m) 58 180 10000 

Alcance z (m) 57 90 95 

Patamar 0.46 0.19 0.12 

Rotação N60 N60 N60 

W1  0.18 

Alcance x (m) 60 320 3000 

Alcance y (m) 59 240 2000 

Alcance z (m) 50 65 80 

Patamar 0.43 0.276 0.114 

Rotação N60 N60 N60 
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Tabela 4. 7: Parâmetros utilizados para simular as variáveis. 

Parâmetros de vizinhança  

Raio de busca Valores (x, y, z) m 

AFE (390, 240, 30) 

ASI (400, 350, 50) 

AAL (330, 180, 55) 

APF (450, 180, 55) 

AResto (280, 180, 55) 

W1 (290, 210, 50) 

Demais parâmetros Valores 

Método octantes 

Número mínimo de amostras 1 

Número de amostras por octante  2 

Número máximo de octantes vazios consecutivos 5 

 

4.1.2.1   Validação dos Resultados 

 

Nas análises das simulações referentes as metodologias II, III e IV foram 

considerados vinte cenários, número representativo dos resultados. O E-type 

corresponde à média dos vinte valores médios destas simulações e representa o valor 

estimado de cada atributo.  

Como pode ser observado no apêndice B, as características estatísticas dos 

dados originais foram reproduzidas, as médias globais das variáveis acumuladas 

oscilam em torno dos dados originais e os valores máximos e mínimos são 

preservados. A Tabela 4.8 mostra o erro relativo (%) do valor (E-type) e das médias 

simuladas desacumuladas em relação à média dos dados originais, na qual é possível 

observar que os valores (E-type) estão dentro do limite aceitável de 10%.  
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Tabela 4. 8: Média dos dados originais versus média dos cenários simulados desacumulados 

das variáveis FE, SI, AL, PF e Resto. 

Variável Média original Média simulada Erro relativo (%) 

FE [E-type] 56.41 54.51 3.36 

FE[00001]  56.41 53.05 5.96 

FE[00002]  56.41 56.31 0.17 

FE[00003]  56.41 54.85 2.76 

FE[00004]  56.41 54.76 2.93 

FE[00005]  56.41 52.75 6.48 

FE[00006]  56.41 52.46 7.00 

FE[00007]  56.41 54.87 2.73 

FE[00008]  56.41 53.28 5.55 

FE[00009]  56.41 54.84 2.78 

FE[00010]  56.41 54.02 4.24 

FE[00011]  56.41 53.29 5.53 

FE[00012]  56.41 55.81 1.07 

FE[00013]  56.41 53.71 4.78 

FE[00014]  56.41 54.37 3.61 

FE[00015]  56.41 55.09 2.33 

FE[00016]  56.41 56.57 0.28 

FE[00017]  56.41 55.77 1.13 

FE[00018]  56.41 53.07 5.92 

FE[00019]  56.41 56.67 0.46 

FE[00020]  56.41 54.57 3.26 
 

Variável Média original Média simulada Erro relativo (%) 

SI [E-type] 12.48 13.27 6.33 

 SI[00001]  12.48 12.41 0.58 

 SI[00002]  12.48 12.40 0.65 

 SI[00003]  12.48 13.60 9.01 

 SI[00004]  12.48 14.02 12.37 

 SI[00005]  12.48 11.79 5.51 

 SI[00006]  12.48 12.06 3.33 

 SI[00007]  12.48 14.45 15.79 

 SI[00008]  12.48 15.26 22.29 

 SI[00009]  12.48 13.29 6.47 

 SI[00010]  12.48 12.60 0.99 

 SI[00011]  12.48 12.02 3.71 

 SI[00012]  12.48 13.40 7.38 
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 SI[00013]  12.48 14.84 18.89 

 SI[00014]  12.48 14.84 18.91 

 SI[00015]  12.48 12.60 0.97 

 SI[00016]  12.48 14.16 13.42 

 SI[00017]  12.48 13.28 6.44 

 SI[00018]  12.48 13.55 8.55 

 SI[00019]  12.48 13.59 8.90 

 SI[00020]  12.48 11.24 9.92 
 

Variável Média original  Média simulada Erro relativo (%) 

AL [E-type] 2.23 2.13 4.48 

 AL[00001]  2.23 2.10 5.66 

 AL[00002]  2.23 2.15 3.64 

 AL[00003]  2.23 2.18 2.23 

 AL[00004]  2.23 2.19 1.73 

 AL[00005]  2.23 2.10 5.73 

 AL[00006]  2.23 2.11 5.18 

 AL[00007]  2.23 2.12 4.77 

 AL[00008]  2.23 2.04 8.63 

 AL[00009]  2.23 2.04 8.74 

 AL[00010]  2.23 2.08 6.82 

 AL[00011]  2.23 2.10 5.78 

 AL[00012]  2.23 2.20 1.17 

 AL[00013]  2.23 2.12 5.05 

 AL[00014]  2.23 2.10 5.74 

 AL[00015]  2.23 1.98 11.07 

 AL[00016]  2.23 2.20 1.41 

 AL[00017]  2.23 2.40 7.81 

 AL[00018]  2.23 2.13 4.61 

 AL[00019]  2.23 2.18 2.09 

 AL[00020]  2.23 2.16 3.18 
 

Variável Média original  Média simulada Erro relativo (%) 

PF [E-type] 4.33 4.69 8.31 

PF[00001]  4.33 4.33 0.11 

PF[00002]  4.33 4.99 15.29 

PF[00003]  4.33 5.00 15.43 

PF[00004]  4.33 5.04 16.29 

PF[00005]  4.33 4.82 11.43 

PF[00006]  4.33 4.88 12.74 
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PF[00007]  4.33 4.49 3.73 

PF[00008]  4.33 4.69 8.31 

PF[00009]  4.33 4.56 5.42 

PF[00010]  4.33 4.58 5.84 

PF[00011]  4.33 4.26 1.72 

PF[00012]  4.33 4.65 7.29 

PF[00013]  4.33 4.49 3.59 

PF[00014]  4.33 4.77 10.16 

PF[00015]  4.33 4.78 10.31 

PF[00016]  4.33 4.85 11.98 

PF[00017]  4.33 4.42 2.11 

PF[00018]  4.33 4.63 7.00 

PF[00019]  4.33 4.68 7.99 

PF[00020]  4.33 4.86 12.23 

 

Variável Média original  Média simulada Erro relativo (%) 

Resto [E-type] 24.55 23.46 4.43 

Resto[00001]  24.55 23.62 3.80 

Resto[00002]  24.55 24.53 0.09 

Resto[00003]  24.55 24.15 1.63 

Resto[00004]  24.55 23.30 5.07 

Resto[00005]  24.55 22.61 7.92 

Resto[00006]  24.55 23.09 5.95 

Resto[00007]  24.55 23.66 3.61 

Resto[00008]  24.55 23.16 5.67 

Resto[00009]  24.55 23.15 5.70 

Resto[00010]  24.55 23.31 5.06 

Resto[00011]  24.55 23.30 5.09 

Resto[00012]  24.55 23.53 4.14 

Resto[00013]  24.55 23.98 2.32 

Resto[00014]  24.55 23.55 4.09 

Resto[00015]  24.55 22.71 7.49 

Resto[00016]  24.55 23.64 3.72 

Resto[00017]  24.55 24.27 1.13 

Resto[00018]  24.55 22.96 6.48 

Resto[00019]  24.55 23.74 3.30 

Resto[00020]  24.55 22.97 6.44 
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A Figura 4.7 ilustra a análise da deriva das variáveis. Os resultados são 

adequados, o comportamento das médias dos dados simulados é bastante 

semelhante ao dos dados originais, observa-se apenas um espalhamento maior dos 

valores entre as cotas 700m e 800m no eixo z devido ao menor número de amostras 

neste intervalo. 
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Figura 4. 7: Análise da deriva das variáveis simuladas AFE, ASI, AAL, APF, AResto e W1 nos 

eixos x, y, z. 

 

A Figura 4.8 mostra a reprodução dos variogramas das variáveis simuladas nas 

três direções principais N60, N150 e D-90 e, a Tabela 4.9, os parâmetros utilizados 

para gerar as imagens. Estes parâmetros também foram utilizados para gerar as 

imagens nas demais metodologias. Observa-se que os variogramas referentes as 

realizações das variáveis flutuam em torno dos variogramas experimentais.  

 

Tabela 4. 9: Parâmetros utilizados na análise da reprodução dos variogramas. 

Parâmetros 

Número de lag  20 20 10 

Incremento  

x 20 0 0 

y 0 20 0 

z 0 0 1 
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Figura 4. 8: Comparativo entre os variogramas experimentais (linhas vermelhas, verdes e 

azuis) e os variogramas das realizações (linhas pretas) das variáveis AFE, ASI, AAL, APF, 

AResto e W1 nas direções principais de anisotropia (N60, N150 e D-90). 
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4.1.2.2   Análise dos Resultados 

 

A Figura 4.9 apresenta a reprodução das correlações lineares entre os dados 

originais e entre as variáveis simuladas, o coeficiente de correlação dos cenários 

simulados, rho, foi calculado através da média aritmética dos vinte cenários. Como as 

variáveis foram estimadas de forma individual, observa-se que apenas as correlações 

ASI/AAl e ASI/PF foram corretamente reproduzidas. 
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Figura 4. 9: Correlação linear entre os dados originais (linhas vermelhas) e variáveis simuladas 

(linhas pretas). 
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Em relação ao fechamento do balanço das espécies químicas na faixas 

granulométrica G1 (W1), como pode ser observado na Tabela 4.10, apesar da média 

da soma não ser 100%, os valores estão bem próximos, com um erro em torno de 5%, 

portanto, considerado aceitável. 

 

Tabela 4. 10: Média da soma das variáveis simuladas individualmente. 

Variáveis Média (%) 

 Soma[00001]  95.50 

 Soma[00002]  100.38 

 Soma[00003]  99.78 

 Soma[00004]  99.31 

 Soma[00005]  94.08 

 Soma[00006]  94.61 

 Soma[00007]  99.60 

 Soma[00008]  98.43 

 Soma[00009]  97.88 

 Soma[00010]  96.59 

 Soma[00011]  94.97 

 Soma[00012]  99.59 

 Soma[00013]  99.13 

 Soma[00014]  99.63 

 Soma[00015]  97.17 

 Soma[00016]  101.41 

 Soma[00017]  100.15 

 Soma[00018]  96.34 

 Soma[00019]  100.86 

 Soma[00020]  95.80 

 

A simulação geoestatística constrói múltiplos cenários equiprováveis da 

variável de interesse, com isso a incerteza é modelada, o que não acontece nos 

métodos determinísticos como o caso da krigagem ordinária. Conforme já 

mencionado, o acesso às medidas de incerteza é de suma importância para auxiliar o 

processo de tomada de decisão. 
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Quanto a praticidade do processo, como as variáveis foram simuladas 

individualmente com os próprios modelos de continuidade espacial, foi necessário 

ajustar seis variogramas (AFE, ASI, AAL, APF, AResto e W1), o que demanda tempo 

e prejudica um pouco a aplicação no cotidiano das empresas. No entanto, apesar do 

tempo dispendido, observa-se um ganho considerável na qualidade dos resultados.  

Os métodos de simulação estão disponíveis em softwares comerciais e as 

etapas que envolvem sua aplicação são razoavelmente conhecidas, o que torna esta 

metodologia absolutamente viável. 

 

4.1.3  Metodologia III – MAF e simulação das múltiplas variáveis com os respectivos 
variogramas 
 

Nesta metodologia a decomposição em fatores MAF é adicionada para permitir 

que as variáveis sejam simuladas individualmente garantindo a reprodução das 

correlações existentes entre elas. Esta técnica foi aplicada no grupo de variáveis 

correlacionadas (AFE, AAL, APF e AResto), como a ASI não possui correlação com 

as demais variáveis, os valores considerados são os mesmos da metodologia II, na 

qual ela foi simulada individualmente. A simulação da massa, W1, realizada na 

metodologia II também foi utilizada nas metodologias III e IV. 

Na Figura 4.10 estão os variogramas direcionais, experimentais e modelados, 

dos fatores MAF, a Tabela 4.11 o detalhamento das estruturas encontradas na 

modelagem destes variogramas e a Tabela 4.12 os parâmetros de vizinhança 

utilizados nas simulações. 
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Figura 4. 10: Variogramas direcionais (experimentais e modelados) dos fatores MAF (AFE, 

AAL, APF e AResto). 
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Tabela 4. 11: Parâmetros encontrados na modelagem dos fatores MAF (AFE, AAL, APF, 

AResto) normalizados. 

Variável 
Estruturas 

Efeito 
pepita 

  
Modelo 
esférico 

Modelo 
esférico 

Modelo 
esférico 

Modelo 
esférico 

AFE 0.18 

Alcance x (m) 55 250 2500  
Alcance y (m) 32 170 1200  
Alcance z (m) 25 90 95  

Patamar 0.248 0.295 0.277  

Rotação N60 N60 N60   

AAL 0.138 

Alcance x (m) 50 300 505 10000 

Alcance y (m) 43 210 700 800 

Alcance z (m) 40 50 60 65 

Patamar 0.363 0.18 0.142 0.177 

Rotação N60 N60 N60 N60 

APF 0.11 

Alcance x (m) 35 250 10000  
Alcance y (m) 45 70 10000  
Alcance z (m) 60 69 110  

Patamar 0.645 0.152 0.093  

Rotação N60 N60 N60   

AResto 0.23 

Alcance x (m) 26 80     
Alcance y (m) 25 45   
Alcance z (m) 24 100   

Patamar 0.258 0.512   

Rotação N60 N60     
 

Tabela 4. 12: Parâmetros utilizados para simular os fatores MAF. 

Parâmetros de vizinhança  

Raio de busca  Valores (x, y, z) m 

AFE  (250, 180, 50) 

AAL (300, 250, 40) 

APF (330, 290, 40) 

AResto (80, 40, 20) 

Demais parâmetros Valores 

Método octantes 

Número mínimo de amostras 1 

Número de amostras por octante  2 

Número máximo de octantes vazios consecutivos 5 
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4.1.3.1   Validação dos Resultados 

 

No apêndice C consta a reprodução das características estatísticas das 

variáveis acumuladas. Os resultados são satisfatórios, as médias globais oscilam em 

torno dos dados originais e os valores máximos e mínimos são preservados. A Tabela 

4.13 mostra o erro relativo (%) do valor (E-type) e das médias simuladas 

desacumuladas em relação à média dos dados originais. Observa-se que os valores 

(E-type) das variáveis Al e PF apresentam um desvio maior, porém muito próximo da 

margem aceitável de 10%. 

 

Tabela 4. 13: Média dos dados originais versus média dos cenários simulados desacumulados  

das variáveis (FE, AL, PF e Resto) utilizando o MAF. 

Variável Média original  Média simulada Erro relativo (%) 

FE [E-type] 56.41 53.44 5.26 

FE[00001]  56.41 52.24 7.39 

FE[00002]  56.41 55.84 1.00 

FE[00003]  56.41 53.85 4.53 

FE[00004]  56.41 52.35 7.20 

FE[00005]  56.41 50.30 10.83 

FE[00006]  56.41 50.70 10.12 

FE[00007]  56.41 53.37 5.39 

FE[00008]  56.41 54.39 3.59 

FE[00009]  56.41 54.74 2.96 

FE[00010]  56.41 52.70 6.58 

FE[00011]  56.41 52.27 7.35 

FE[00012]  56.41 52.48 6.97 

FE[00013]  56.41 52.83 6.35 

FE[00014]  56.41 56.38 0.06 

FE[00015]  56.41 50.82 9.90 

FE[00016]  56.41 56.82 0.73 

FE[00017]  56.41 52.36 7.19 

FE[00018]  56.41 56.48 0.13 

FE[00019]  56.41 53.32 5.48 

FE[00020]  56.41 54.62 3.18 
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Variável Média original  Média simulada Erro relativo (%) 

AL [E-type] 2.23 1.99 10.76 

AL[00001]  2.23 2.25 0.90 

AL[00002]  2.23 2.00 10.39 

AL[00003]  2.23 1.88 15.62 

AL[00004]  2.23 1.90 14.99 

AL[00005]  2.23 1.86 16.57 

AL[00006]  2.23 1.81 18.68 

AL[00007]  2.23 2.03 9.02 

AL[00008]  2.23 1.98 11.42 

AL[00009]  2.23 1.96 12.25 

AL[00010]  2.23 1.98 11.27 

AL[00011]  2.23 1.97 11.68 

AL[00012]  2.23 1.94 13.17 

AL[00013]  2.23 2.01 10.02 

AL[00014]  2.23 2.07 7.03 

AL[00015]  2.23 1.98 11.19 

AL[00016]  2.23 2.16 3.19 

AL[00017]  2.23 2.03 9.01 

AL[00018]  2.23 2.15 3.67 

AL[00019]  2.23 1.90 14.90 

AL[00020]  2.23 2.03 9.13 

 

Variável Média original  Média simulada Erro relativo (%) 

PF [E-type] 4.33 3.88 10.39 

PF[00001]  4.33 3.82 11.77 

PF[00002]  4.33 4.35 -0.46 

PF[00003]  4.33 3.74 13.73 

PF[00004]  4.33 3.76 13.18 

PF[00005]  4.33 3.63 16.16 

PF[00006]  4.33 3.54 18.36 

PF[00007]  4.33 3.79 12.57 

PF[00008]  4.33 3.85 10.99 

PF[00009]  4.33 3.88 10.32 

PF[00010]  4.33 3.92 9.52 

PF[00011]  4.33 3.77 12.96 

PF[00012]  4.33 3.79 12.54 

PF[00013]  4.33 3.82 11.78 

PF[00014]  4.33 4.09 5.55 
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PF[00015]  4.33 3.82 11.84 

PF[00016]  4.33 4.20 2.92 

PF[00017]  4.33 3.85 11.19 

PF[00018]  4.33 4.19 3.18 

PF[00019]  4.33 3.82 11.88 

PF[00020]  4.33 3.99 7.94 

 

Variável Média original  Média simulada Erro relativo (%) 

Resto [E-type] 24.55 23.25 5.29 

Resto[00001]  24.55 22.70 7.54 

Resto[00002]  24.55 24.28 1.09 

Resto[00003]  24.55 23.46 4.44 

Resto[00004]  24.55 22.72 7.45 

Resto[00005]  24.55 21.89 10.83 

Resto[00006]  24.55 22.09 10.03 

Resto[00007]  24.55 23.31 5.07 

Resto[00008]  24.55 23.60 3.86 

Resto[00009]  24.55 23.88 2.73 

Resto[00010]  24.55 22.90 6.73 

Resto[00011]  24.55 22.72 7.44 

Resto[00012]  24.55 22.84 6.95 

Resto[00013]  24.55 22.92 6.64 

Resto[00014]  24.55 24.53 0.09 

Resto[00015]  24.55 22.08 10.07 

Resto[00016]  24.55 24.76 0.85 

Resto[00017]  24.55 22.82 7.06 

Resto[00018]  24.55 24.56 0.04 

Resto[00019]  24.55 23.16 5.67 

Resto[00020]  24.55 23.71 3.44 

 

A Figura 4.11 ilustra a análise da deriva dos fatores. Os resultados são 

adequados, o comportamento das médias dos fatores simulados é bastante 

semelhante ao dos dados originais, observa-se apenas uma dispersão maior dos 

valores entre as cotas 700m e 800m no eixo z. 
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Figura 4. 11: Análise da deriva dos fatores simulados AFE, AAL, APF e AResto nos eixos x,y,z. 
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A Figura 4.12 mostra a reprodução dos variogramas das variáveis simuladas 

nas três direções principais N60, N150 e D-90. Conforme pode ser visto, os 

variogramas referentes as realizações dos fatores flutuam em torno dos variogramas 

experimentais. 
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Figura 4. 12: Comparativo entre os variogramas experimentais (linhas vermelhas, verdes e 

azuis) e variogramas das realizações (linhas pretas) dos fatores AFE, AAL, APF e AResto nas 

direções principais de anisotropia (N60, N150 e D-90). 
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4.1.3.2   Análise dos Resultados 

 

A Figura 4.13 apresenta a reprodução das correlações lineares entre os dados 

originais e entre as variáveis simuladas. Observa-se que as correlações foram 

corretamente reproduzidas, o que já era esperado devido a aplicação da 

decomposição em fatores MAF. 
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Figura 4. 13: Correlação linear entre os dados originais (linhas vermelhas) e os fatores 

simulados (linhas pretas). 

 

Ao analisar o fechamento do balanço das espécies químicas na faixas 

granulométrica G1 (W1), Tabela 4.14, observa-se que em alguns casos a média da 

soma ultrapassa o limite de erro aceitável de 5%, o que não é o adequado. 

 

Tabela 4. 14: Média da soma das variáveis simuladas com a aplicação do MAF. 

Variáveis Média (%) 

 Soma[00001]  93.06 

 Soma[00002]  98.52 

 Soma[00003]  96.54 

 Soma[00004]  94.75 

 Soma[00005]  89.48 

 Soma[00006]  90.20 

 Soma[00007]  96.94 

 Soma[00008]  99.08 

 Soma[00009]  97.75 

 Soma[00010]  94.10 

 Soma[00011]  92.74 

 Soma[00012]  94.45 

 Soma[00013]  96.41 

 Soma[00014]  101.91 

 Soma[00015]  91.30 
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 Soma[00016]  102.10 

 Soma[00017]  94.33 

 Soma[00018]  100.93 

 Soma[00019]  95.78 

 Soma[00020]  95.58 

 

Quanto a praticidade do processo, apesar de ter aumentado o número de 

etapas com a adição da decomposição dos fatores MAF, acarretando em um aumento 

de tempo, houve um ganho significativo na qualidade dos resultados em relação a 

reprodução das correlações. A metodologia é eficiente e está disponível em softwares 

comerciais, porém não é muito disseminada no mercado e exige um certo grau de 

conhecimento das etapas para a correta implementação. 

 

4.1.4  Metodologia IV - transformações ilr, MAF e simulação das múltiplas variáveis 
com os respectivos variogramas 
 

Nesta metodologia foram incluídas as transformações ilr para garantir o 

fechamento do balanço das espécies químicas, assim espera-se obter uma solução 

acabada para o problema. Esta técnica foi aplicada nas variáveis AFE, ASI, AAL, APF 

e AResto com o auxílio do software CoDaPack v2 ®. 

Na Figura 4.14 estão os modelos variográficos direcionais, experimentais e 

modelados, dos fatores MAF das ilr, a Tabela 4.15 o detalhamento das estruturas 

encontradas na modelagem destes variogramas e a Tabela 4.16 os parâmetros de 

vizinhança utilizados nas simulações. 

Vale salientar que ao aplicar as transoformações ilr o número de variáveis reduz 

de DS  para 1DR . 
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Figura 4. 14: Variogramas direcionais (experimentais e modelados) dos fatores MAF das ilr 

(Ailr1, Ailr2, Ailr3 e Ailr4). 

 

 

Tabela 4. 15: Parâmetros encontrados na modelagem dos fatores MAF das ilr (Ailr1, Ailr2, Ailr3, 

Ailr4) normalizados. 

Variável 
Estruturas 

Efeito 
pepita 

  
Modelo 
esférico 

Modelo esférico Modelo esférico 

Ailr.1 0.049 

Alcance x (m) 60 350 10000 

Alcance y (m) 59 600 700 

Alcance z (m) 58 59 75 

Patamar 0.113 0.266 0.572 

Rotação N60 N60 N60 

Ailr.2 0.1 

Alcance x (m) 32 250 2000 

Alcance y (m) 31 200 400 

Alcance z (m) 30 90 450 

Patamar 0.468 0.197 0.235 

Rotação N60 N60 N60 

Ailr.3 0.1 

Alcance x (m) 45 220 1500 

Alcance y (m) 26 200 600 

Alcance z (m) 25 65 190 

Patamar 0.494 0.28 0.126 

Rotação N60 N60 N60 

Ailr.4 0.244 

Alcance x (m) 60 170 900 

Alcance y (m) 50 130 2000 

Alcance z (m) 52 80 100 

Patamar 0.525 0.141 0.09 

Rotação N60 N60 N60 



104 
 

Tabela 4. 16: Parâmetros utilizados para simular os fatores MAF das ilr. 

Parâmetros de vizinhança  

Raio de busca  Valores (x, y, z) m 

Ailr.1 (350, 200, 55) 

Ailr.2 (300, 250, 55) 

Ailr.3 (220, 150, 50) 

Ailr.4 (170, 130, 55) 

Demais parâmetros Valores 

Método octantes 

Número mínimo de amostras 1 

Número de amostras por octante  2 

Número máximo de octantes vazios consecutivos 5 

 

4.1.4.1   Validação dos Resultados 

 

O apêndice D mostra a reprodução das características estatísticas das 

variáveis acumuladas. Os resultados são satisfatórios, as médias globais oscilam em 

torno dos dados originais e os valores máximos e mínimos são preservados. Na 

Tabela 4.17 consta o erro relativo (%) do valor (E-type) e das médias simuladas 

desacumuladas em relação à média dos dados originais. Como pode ser visto, os 

valores (E-type) estão dentro do limite aceitável de 10%. 

 

Tabela 4. 17: Média dos dados originais versus média dos cenários simulados desacumulados 

das variáveis (FE, SI, AL, PF e Resto) utilizando as transformações ilr e o MAF . 

Variável Média original  Média simulada Erro relativo (%) 

FE [E-type] 56.41 56.54 0.23 

 FE[00001]  56.41 56.27 0.25 

 FE[00002]  56.41 57.97 2.77 

 FE[00003]  56.41 57.03 1.09 

 FE[00004]  56.41 55.96 0.80 

 FE[00005]  56.41 55.93 0.85 

 FE[00006]  56.41 54.22 3.88 
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 FE[00007]  56.41 56.67 0.46 

 FE[00008]  56.41 55.89 0.92 

 FE[00009]  56.41 56.09 0.57 

 FE[00010]  56.41 56.52 0.20 

 FE[00011]  56.41 55.94 0.84 

 FE[00012]  56.41 57.65 2.19 

 FE[00013]  56.41 56.62 0.37 

 FE[00014]  56.41 57.66 2.22 

 FE[00015]  56.41 55.54 1.54 

 FE[00016]  56.41 56.55 0.24 

 FE[00017]  56.41 56.16 0.44 

 FE[00018]  56.41 56.51 0.18 

 FE[00019]  56.41 57.49 1.92 

 FE[00020]  56.41 58.31 3.36 
 

Variável Média original  Média simulada Erro relativo (%) 

SI [E-type] 12.48 12.09 3.12 

 SI[00001]  12.48 12.13 2.82 

 SI[00002]  12.48 11.43 8.40 

 SI[00003]  12.48 11.96 4.17 

 SI[00004]  12.48 12.18 2.39 

 SI[00005]  12.48 12.49 0.07 

 SI[00006]  12.48 12.82 2.73 

 SI[00007]  12.48 12.08 3.20 

 SI[00008]  12.48 12.14 2.72 

 SI[00009]  12.48 12.39 0.74 

 SI[00010]  12.48 12.16 2.59 

 SI[00011]  12.48 12.37 0.91 

 SI[00012]  12.48 11.87 4.87 

 SI[00013]  12.48 12.13 2.78 

 SI[00014]  12.48 11.57 7.26 

 SI[00015]  12.48 12.57 0.75 

 SI[00016]  12.48 11.97 4.07 

 SI[00017]  12.48 12.56 0.60 

 SI[00018]  12.48 11.92 4.51 

 SI[00019]  12.48 11.72 6.11 

 SI[00020]  12.48 11.41 8.53 
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Variável Média original  Média simulada Erro relativo (%) 

AL [E-type] 2.23 2.02 9.41 

 AL[00001]  2.23 2.16 3.32 

 AL[00002]  2.23 1.78 20.12 

 AL[00003]  2.23 1.83 18.16 

 AL[00004]  2.23 2.17 2.85 

 AL[00005]  2.23 2.14 4.00 

 AL[00006]  2.23 2.40 7.67 

 AL[00007]  2.23 1.96 11.90 

 AL[00008]  2.23 2.13 4.55 

 AL[00009]  2.23 2.12 4.75 

 AL[00010]  2.23 2.01 9.99 

 AL[00011]  2.23 1.98 11.22 

 AL[00012]  2.23 1.88 15.78 

 AL[00013]  2.23 1.96 12.12 

 AL[00014]  2.23 1.87 16.24 

 AL[00015]  2.23 2.16 3.12 

 AL[00016]  2.23 2.09 6.32 

 AL[00017]  2.23 2.07 7.37 

 AL[00018]  2.23 2.04 8.59 

 AL[00019]  2.23 1.91 14.43 

 AL[00020]  2.23 1.85 16.92 

 

Variável Média original  Média simulada Erro relativo (%) 

PF [E-type] 4.33 4.27 1.38 

 PF[00001]  4.33 4.48 3.38 
 PF[00002]  4.33 3.93 9.14 
 PF[00003]  4.33 4.03 7.02 
 PF[00004]  4.33 4.45 2.78 
 PF[00005]  4.33 4.54 4.95 
 PF[00006]  4.33 4.90 13.12 
 PF[00007]  4.33 4.24 2.07 
 PF[00008]  4.33 4.37 0.89 
 PF[00009]  4.33 4.34 0.16 
 PF[00010]  4.33 4.30 0.61 
 PF[00011]  4.33 4.28 1.11 
 PF[00012]  4.33 4.08 5.69 
 PF[00013]  4.33 4.25 1.82 
 PF[00014]  4.33 4.06 6.13 
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 PF[00015]  4.33 4.49 3.67 
 PF[00016]  4.33 4.29 0.89 
 PF[00017]  4.33 4.28 1.22 
 PF[00018]  4.33 4.22 2.58 
 PF[00019]  4.33 4.12 4.96 
 PF[00020]  4.33 3.86 10.89 

 

Variável Média original  Média simulada Erro relativo (%) 

Resto [E-type] 24.55 25.05 2.03 

 Resto[00001]  24.55 24.97 7.54 

 Resto[00002]  24.55 24.88 1.09 

 Resto[00003]  24.55 25.16 4.44 

Resto[00004]  24.55 25.24 7.45 

 Resto[00005]  24.55 24.90 10.83 

 Resto[00006]  24.55 25.66 10.03 

 Resto[00007]  24.55 25.05 5.07 

 Resto[00008]  24.55 25.47 3.86 

 Resto[00009]  24.55 25.06 2.73 

 Resto[00010]  24.55 25.01 6.73 

 Resto[00011]  24.55 25.43 7.44 

 Resto[00012]  24.55 24.52 6.95 

 Resto[00013]  24.55 25.04 6.64 

 Resto[00014]  24.55 24.83 0.09 

 Resto[00015]  24.55 25.24 10.07 

 Resto[00016]  24.55 25.10 0.85 

 Resto[00017]  24.55 24.94 7.06 

 Resto[00018]  24.55 25.32 0.04 

 Resto[00019]  24.55 24.77 5.67 

 Resto[00020]  24.55 24.57 3.44 

 

A Figura 4.15 ilustra a análise da deriva dos fatores ilr. Os resultados são 

adequados, o comportamento das médias dos dados simulados é bastante 

semelhante ao dos dados originais, porém, conforme também observado nas 

metodologias II e III, ocorre um afastamento dos valores entre as cotas 700m e 800m 

no eixo z. 
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Figura 4. 15: Análise da deriva dos fatores simulados Ailr1, Ailr2, Ailr3 e Ailr4 nos eixos x, y, z. 
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A Figura 4.16 mostra a reprodução dos variogramas das variáveis simuladas 

nas três direções principais N60, N150 e D-90. Observa-se que os variogramas 

referentes as realizações dos fatores flutuam em torno dos variogramas 

experimentais. 
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Figura 4. 16: Comparativo entre os variogramas experimentais (linhas vermelhas, verdes e 

azuis) e variogramas das realizações (linhas pretas) dos fatores Ailr1, Ailr2, Ailr3 e Ailr4 nas 

direções principais de anisotropia (N60, N150 e D-90). 

 

4.1.4.2   Análise dos Resultados 

 

A Figura 4.17 apresenta a reprodução das correlações lineares entre os dados 

originais e entre as variáveis simuladas. Conforme observado também na metodologia 

III, as correlações foram corretamente reproduzidas devido a aplicação da 

decomposição em fatores MAF, somente a combinação Ailr2/Ailr3 apresentou um 

pequeno desvio, mas pouco significativo. 
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Figura 4. 17: Correlação linear entre os dados originais (linhas vermelhas) e os fatores ilr 

simulados (linhas pretas). 

 

Em relação ao fechamento do balanço das espécies químicas na faixa 

granulométricas G1 (W1), como já esperado, todos os cenários apresentaram soma 

igual a 100%, conforme pode ser visto na Tabela 4.18. 
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Tabela 4. 18: Média da soma das variáveis simuladas com a aplicação das transformações ilr e 

do MAF. 

Variáveis Média (%) 

 Soma[00001]  100.00 

 Soma[00002]  100.00 

 Soma[00003]  100.00 

 Soma[00004]  100.00 

 Soma[00005]  100.00 

 Soma[00006]  100.00 

 Soma[00007]  100.00 

 Soma[00008]  100.00 

 Soma[00009]  100.00 

 Soma[00010]  100.00 

 Soma[00011]  100.00 

 Soma[00012]  100.00 

 Soma[00013]  100.00 

 Soma[00014]  100.00 

 Soma[00015]  100.00 

 Soma[00016]  100.00 

 Soma[00017]  100.00 

 Soma[00018]  100.00 

 Soma[00019]  100.00 

 Soma[00020]  100.00 

 

Esta metodologia mostrou ser uma alternativa para simular múltiplas variáveis 

correlacionadas e sujeitas ao fechamento de uma constante. No entanto, por envolver 

uma combinação de três métodos (transformação ilr, decomposição em fatores MAF 

e simulação) sua aplicação não é tão simples, é essencial que o usuário tenha 

conhecimento das diferentes técnicas e esteja atento as etapas para correta 

aplicação, além das transformações ilr não estarem disponíveis nos principais 

softwares comerciais de geoestatística, então, pode ser necessário recorrer ao uso da 

programação. 
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4.2 CONCLUSÃO 

 

Como este trabalho envolveu várias combinações de métodos, para facilitar a 

compreensão, foi elaborado um quadro com o resumo dos resultados obtidos em cada 

metodologia proposta, Tabela 4.19. As análises conclusivas foram baseadas no 

depósito de ferro estudado.  

Para recordar, a metodologia (I) refere-se a krigagem ordinária utilizando um 

único variograma para todas as variáveis; (II) a simulação individual das variáveis; (III) 

a decomposição em fatores MAF e simulação individual das variáveis e; (IV) as 

transformações ilr, decomposição em fatores MAF e simulação individual das 

variáveis. 

Tabela 4. 19: Resumo dos resultados obtidos na implementação das metodologias. 

Metodologias 

 
Características 
estatísticas e 
continuidade 

espacial 

 Correlações 

Fechamento 
do balanço das 

espécies 
químicas 

 Medidas 
de 

incerteza 
apropriadas 

Praticidade 
operacional 

 I 
Reproduziu 

parcialmente 
Não reproduziu Reproduziu Não Alta 

 II Reproduziu Não reproduziu Não reproduziu Sim Alta 

 III Reproduziu Reproduziu Não reproduziu Sim Média 

 IV Reproduziu Reproduziu Reproduziu Sim Média 

 

Em relação a praticidade operacional, a classificação ‘alta’ implica em 

metodologias bastante disseminadas no mercado da mineração e que envolvem 

apenas uma técnica e, a classificação ‘média’, em metodologias que não são muito 

comuns no mercado e que envolvem uma combinação de técnicas, ou seja, que 

exigem uma atenção especial por envolver várias etapas.  

A metodologia I é a técnica clássica adotada pelo mercado da mineração e 

considerada o modelo padrão de comparação. De acordo com os resultados 

apresentados, conclui-se que as características estatísticas dos dados originais foram 

parcialmente reproduzidas, as variáveis SI e PF apresentaram médias globais com o 

erro relativo maior que 10%, além da KO apresentar falhas ao ser analisada em uma 

perspectiva global. Como esperado, as correlações não foram completamente 

reproduzidas, o que é justificado pela estimativa individual das variáveis. O critério do 
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fechamento do balanço das espécies químicas foi atendido devido a utilização de um 

único variograma para estimar todas as variáveis. Quando o intuito é conhecer a 

variabilidade presente no depósito, a KO não se apresenta como um método 

adequado, neste caso, a simulação por gerar vários cenários equiprováveis é 

considerada mais apropriada. Contudo, pode-se dizer que apesar desta metodologia 

ser extremamente prática e rápida, há uma grande perda na qualidade dos resultados.  

Em relação a metodologia II, por se tratar de simulação, apresenta como 

principal vantagem o fornecimento das medidas de incerteza apropriadas para auxiliar 

o processo de tomada de decisão. As características estatísticas e a continuidade 

espacial dos dados originais foram reproduzidas, mas como as variáveis foram 

estimadas individualmente, a reprodução das correlações e o fechamento do balanço 

das espécies químicas não ocorreram, apesar da média dos valores do fechamento 

estarem dentro da margem definida como aceitável, ou seja, com desvio em torno de 

5%. Uma prática muito comum para sanar esta questão é ‘jogar’ este erro na variável 

menos importante, o que não implica em grandes prejuízos, uma vez que os valores 

simulados estão próximos de 100%. Portanto, conclui-se que esta metodologia 

apresentou resultados satisfatórios, além de possuir alta praticidade operacional. A 

grande desvantagem está em não reproduzir as correlações existentes entre as 

variáveis. 

Quanto a metodologia III, a grande vantagem está na reprodução quase 

perfeita das correlações. Como esta técnica está presente nos principais softwares 

comerciais, o tempo a mais dispendido em relação a metodologia anterior não é 

significativo. No entanto, vale ressaltar que o usuário tem que estar atento a sequência 

das etapas para a correta implementação. 

A metodologia IV foi a única que atendeu a todos os quesitos relacionados a 

qualidade dos resultados, foi a que melhor representou a realidade do depósito. Sua 

desvantagem é em relação praticidade operacional, o fato de envolver um grande 

número de etapas e das transformações ilr não estarem disponíveis nos principais 

softwares comerciais, faz desta metodologia ser mais difícil de ser aderida pelo 

mercado da mineração. 

Tento em vista o que foi exposto, é possível concluir que apesar das 

metodologias I, II e III terem apresentado alguns aspectos vantajosos, a metodologia 

IV é a que melhor atende ao objetivo deste estudo, porém, para viabilizar sua 
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aplicação, é necessário investimento das empresas em desenvolvimento de softwares 

e treinamentos para os usuários.  

 

4.3 TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestões para trabalhos futuros, recomenda-se: 

 

 Aplicar a metodologia proposta em outros depósitos multivariados para 

contribuir com o desenvolvimento desta técnica; 

 Explorar os espaços de incerteza para avaliar os melhores resultados; 

 Aplicar a metodologia utilizando as transformações alr ou clr em um banco 

de dados que não necessite da operação de acumulação.  
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APÊNDICE A  

 

Verificação da reprodução das características estatísticas para as variáveis 

estimadas na metodologia I 

 

 

 

Tabela A. 1: Reprodução das características estatísticas das estimativas (KO). 

Variáveis Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

AFE 13.64 6601.96 1345.38 1283.91 

KO AFE 33.52 5505.82 1299.39 831.09 

ASI 1.09 4989.00 299.11 652.26 

KO ASI 3.87 4858.60 334.27 429.47 

AAL 0.07 864.15 53.03 88.57 

KO AAL 0.87 683.16 55.40 72.18 

APF 0.06 1187.61 103.32 157.99 

KO PF 0.30 993.91 104.44 118.12 

AResto 6.19 2875.70 585.37 558.29 

KO AResto 15.12 2452.28 568.00 364.33 

W1 0.26 100.00 23.86 22.74 

KO W1 0.61 100.00 23.62 14.52 

2 
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APÊNDICE B  

 

Verificação da reprodução das características estatísticas para as variáveis 

simuladas na metodologia II 

 

 

 

Tabela B. 1: Reprodução das características estatísticas das simulações da variável AFE. 

Variáveis Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

 AFE       13.64 6601.96 1345.38 1283.91 

 AFE[00001]  13.64 6601.96 1333.60 1155.81 

 AFE[00002]  13.64 6601.96 1346.42 1187.25 

 AFE[00003]  13.64 6601.96 1312.05 1142.26 

 AFE[00004]  13.64 6601.96 1350.37 1154.37 

 AFE[00005]  13.64 6601.96 1357.89 1162.48 

 AFE[00006]  13.64 6601.96 1341.50 1164.53 

 AFE[00007]  13.64 6601.96 1350.41 1180.24 

 AFE[00008]  13.64 6601.96 1321.36 1169.16 

 AFE[00009]  13.64 6601.96 1361.71 1155.88 

 AFE[00010]  13.64 6601.96 1346.66 1181.43 

 AFE[00011]  13.64 6601.96 1332.28 1155.62 

 AFE[00012]  13.64 6601.96 1377.36 1167.78 

 AFE[00013]  13.64 6601.96 1327.24 1167.70 

 AFE[00014]  13.64 6601.96 1306.54 1168.30 

 AFE[00015]  13.64 6601.96 1378.99 1190.25 

 AFE[00016]  13.64 6601.96 1378.53 1182.37 

 AFE[00017]  13.64 6601.96 1363.02 1166.71 

 AFE[00018]  13.64 6601.96 1325.73 1134.11 

 AFE[00019]  13.64 6601.96 1369.69 1178.47 

 AFE[00020]  13.64 6601.96 1317.91 1141.59 
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Tabela B. 2: Reprodução das características estatísticas das simulações da variável ASI. 

Variáveis Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

 ASI       1.09 4989.00 299.11 652.26 

ASI[00001]  1.09 4989.00 311.94 592.90 

ASI[00002]  1.09 4989.00 296.46 550.08 

ASI[00003]  1.09 4989.00 325.41 588.75 

ASI[00004]  1.09 4989.00 345.83 649.99 

ASI[00005]  1.09 4989.00 303.53 584.00 

ASI[00006]  1.09 4989.00 308.48 601.66 

ASI[00007]  1.09 4989.00 355.62 662.25 

ASI[00008]  1.09 4989.00 378.48 676.61 

ASI[00009]  1.09 4989.00 329.92 610.36 

ASI[00010]  1.09 4989.00 314.22 568.81 

ASI[00011]  1.09 4989.00 300.44 560.42 

ASI[00012]  1.09 4989.00 330.73 638.96 

ASI[00013]  1.09 4989.00 366.62 657.26 

ASI[00014]  1.09 4989.00 356.60 669.44 

ASI[00015]  1.09 4989.00 315.41 601.74 

ASI[00016]  1.09 4989.00 344.96 660.95 

ASI[00017]  1.09 4989.00 324.65 600.06 

ASI[00018]  1.09 4989.00 338.41 637.60 

ASI[00019]  1.09 4989.00 328.48 628.08 

ASI[00020]  1.09 4989.00 271.49 524.77 
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Tabela B. 3: Reprodução das características estatísticas das simulações da variável AAL. 

Variáveis Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

 AAL       0.07 864.15 53.03 88.57 

 AAL[00001]  0.07 864.15 52.89 85.05 

 AAL[00002]  0.07 864.15 51.38 83.86 

 AAL[00003]  0.07 864.15 52.15 83.60 

 AAL[00004]  0.07 864.15 54.04 89.79 

 AAL[00005]  0.07 864.15 54.11 87.79 

 AAL[00006]  0.07 864.15 54.07 87.98 

 AAL[00007]  0.07 864.15 52.26 85.90 

 AAL[00008]  0.07 864.15 50.53 85.68 

 AAL[00009]  0.07 864.15 50.53 85.24 

 AAL[00010]  0.07 864.15 51.80 82.33 

 AAL[00011]  0.07 864.15 52.53 88.05 

 AAL[00012]  0.07 864.15 54.39 89.78 

 AAL[00013]  0.07 864.15 52.32 83.35 

 AAL[00014]  0.07 864.15 50.51 84.00 

 AAL[00015]  0.07 864.15 49.64 79.65 

 AAL[00016]  0.07 864.15 53.58 88.23 

 AAL[00017]  0.07 864.15 58.76 94.18 

 AAL[00018]  0.07 864.15 53.14 86.88 

 AAL[00019]  0.07 864.15 52.77 86.19 

 AAL[00020]  0.07 864.15 52.14 87.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

Tabela B. 4: Reprodução das características estatísticas das simulações da variável APF. 

Variáveis Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

APF       0.06 1187.61 103.32 157.99 
APF[00001]  0.06 1187.61 108.74 157.80 

APF[00002]  0.06 1187.61 119.36 167.57 

APF[00003]  0.06 1187.61 119.55 165.18 

APF[00004]  0.06 1187.61 124.17 171.80 

APF[00005]  0.06 1187.61 124.19 168.67 

APF[00006]  0.06 1187.61 124.82 170.12 

APF[00007]  0.06 1187.61 110.54 150.02 

APF[00008]  0.06 1187.61 116.31 164.69 

APF[00009]  0.06 1187.61 113.34 162.47 

APF[00010]  0.06 1187.61 114.25 166.03 

APF[00011]  0.06 1187.61 106.39 151.08 

APF[00012]  0.06 1187.61 114.66 157.81 

APF[00013]  0.06 1187.61 110.84 156.05 

APF[00014]  0.06 1187.61 114.62 163.20 

APF[00015]  0.06 1187.61 119.55 165.39 

APF[00016]  0.06 1187.61 118.16 164.38 

APF[00017]  0.06 1187.61 108.06 150.03 

APF[00018]  0.06 1187.61 115.74 162.47 

APF[00019]  0.06 1187.61 113.02 155.57 

APF[00020]  0.06 1187.61 117.36 164.69 
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Tabela B. 5: Reprodução das características estatísticas das simulações da variável AResto. 

Variáveis Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

AResto    6.19 2875.70 585.37 558.29 

AResto[00001]  6.19 2875.70 593.75 491.04 

AResto[00002]  6.19 2875.70 586.44 495.27 

AResto[00003]  6.19 2875.70 577.64 486.74 

AResto[00004]  6.19 2875.70 574.68 488.38 

AResto[00005]  6.19 2875.70 581.86 483.96 

AResto[00006]  6.19 2875.70 590.42 500.60 

AResto[00007]  6.19 2875.70 582.38 490.52 

AResto[00008]  6.19 2875.70 574.30 486.45 

AResto[00009]  6.19 2875.70 574.84 489.98 

AResto[00010]  6.19 2875.70 581.06 498.38 

AResto[00011]  6.19 2875.70 582.53 489.39 

AResto[00012]  6.19 2875.70 580.83 493.41 

AResto[00013]  6.19 2875.70 592.58 492.57 

AResto[00014]  6.19 2875.70 565.79 483.85 

AResto[00015]  6.19 2875.70 568.45 482.29 

AResto[00016]  6.19 2875.70 576.01 488.23 

AResto[00017]  6.19 2875.70 593.20 504.94 

AResto[00018]  6.19 2875.07 573.49 480.46 

AResto[00019]  6.19 2875.70 573.77 482.27 

AResto[00020]  6.19 2875.70 554.68 477.02 
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Tabela B. 6: Reprodução das características estatísticas das simulações da variável W1. 

Variáveis Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

W1 0.26 100.00 23.86 22.74 

W1[00001]  0.26 100.00 25.14 21.37 

W1[00002]  0.26 100.00 23.91 20.70 

W1[00003]  0.26 100.00 23.92 20.73 

W1[00004]  0.26 100.00 24.66 21.05 

W1[00005]  0.26 100.00 25.74 21.38 

W1[00006]  0.26 100.00 25.57 21.84 

W1[00007]  0.26 100.00 24.61 20.71 

W1[00008]  0.26 100.00 24.80 21.23 

W1[00009]  0.26 100.00 24.83 21.45 

W1[00010]  0.26 100.00 24.93 21.64 

W1[00011]  0.26 100.00 25.00 21.63 

W1[00012]  0.26 100.00 24.68 21.58 

W1[00013]  0.26 100.00 24.71 21.26 

W1[00014]  0.26 100.00 24.03 20.77 

W1[00015]  0.26 100.00 25.03 21.01 

W1[00016]  0.26 100.00 24.37 21.22 

W1[00017]  0.26 100.00 24.44 21.10 

W1[00018]  0.26 100.00 24.98 21.66 

W1[00019]  0.26 100.00 24.17 20.75 

W1[00020]  0.26 100.00 24.15 21.38 
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APÊNDICE C  

 

Verificação da reprodução das características estatísticas para as variáveis 

simuladas na metodologia III 

 

 

 

Tabela C. 1: Reprodução das características estatísticas das simulações com aplicação do 

MAF referente a variável AFE. 

Variáveis Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

 AFE       13.64 6601.96 1345.38 1283.91 

 AFE[00001]  13.64 6601.96 1313.30 1245.67 
 AFE[00002]  13.64 6600.29 1335.21 1225.33 
 AFE[00003]  13.64 6601.96 1288.18 1181.47 
 AFE[00004]  13.64 6601.96 1290.97 1185.28 
 AFE[00005]  13.64 6601.96 1294.76 1169.81 
 AFE[00006]  13.64 6601.96 1296.48 1188.96 
 AFE[00007]  13.64 6601.96 1313.37 1223.88 
 AFE[00008]  13.64 6601.96 1348.80 1198.12 
 AFE[00009]  13.64 6601.96 1359.19 1253.48 
 AFE[00010]  13.64 6601.96 1313.83 1227.37 
 AFE[00011]  13.64 6601.96 1306.63 1215.40 
 AFE[00012]  13.64 6601.96 1295.22 1196.67 
 AFE[00013]  13.64 6601.96 1305.39 1221.41 
 AFE[00014]  13.64 6601.96 1354.75 1261.19 
 AFE[00015]  13.64 6601.96 1272.11 1189.28 
 AFE[00016]  13.64 6601.96 1384.73 1258.43 
 AFE[00017]  13.64 6601.96 1279.59 1197.81 
 AFE[00018]  13.64 6601.96 1410.92 1280.49 
 AFE[00019]  13.64 6599.95 1288.70 1190.76 
 AFE[00020]  13.64 6601.96 1319.04 1188.92 
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Tabela C. 2: Reprodução das características estatísticas das simulações com aplicação do 

MAF referente a variável AAL. 

Variáveis Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

 AAL       0.07 864.15 53.03 88.57 

 AAL[00001]  0.07 864.15 47.45 79.70 

 AAL[00002]  0.07 864.15 47.78 76.92 

 AAL[00003]  0.07 864.15 45.01 75.52 

 AAL[00004]  0.07 864.15 46.75 75.84 

 AAL[00005]  0.07 864.15 47.89 80.28 

 AAL[00006]  0.07 864.15 46.37 79.95 

 AAL[00007]  0.07 864.15 49.93 89.43 

 AAL[00008]  0.07 864.15 48.99 79.16 

 AAL[00009]  0.07 864.15 48.59 81.35 

 AAL[00010]  0.07 864.15 49.33 85.81 

 AAL[00011]  0.07 864.15 49.24 82.45 

 AAL[00012]  0.07 864.15 47.79 84.74 

 AAL[00013]  0.07 864.15 49.58 85.79 

 AAL[00014]  0.07 864.15 49.82 87.28 

 AAL[00015]  0.07 864.15 49.57 86.00 

 AAL[00016]  0.07 864.15 52.61 92.63 

 AAL[00017]  0.07 864.15 49.59 88.81 

 AAL[00018]  0.07 864.15 53.66 93.98 

 AAL[00019]  0.07 864.15 45.87 77.30 

 AAL[00020]  0.07 864.15 48.94 80.98 
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Tabela C. 3: Reprodução das características estatísticas das simulações com aplicação do 

MAF referente a variável APF. 

Variáveis Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

APF       0.06 1187.61 103.32 157.99 
 APF[00001]  0.06 1187.61 96.04 151.75 

 APF[00002]  0.06 1187.61 95.64 143.23 

 APF[00003]  0.06 1187.61 89.35 139.28 

 APF[00004]  0.06 1187.61 92.70 138.99 

 APF[00005]  0.06 1187.61 93.44 140.38 

 APF[00006]  0.06 1187.61 90.39 142.04 

 APF[00007]  0.06 1187.61 93.17 150.13 

 APF[00008]  0.06 1187.61 95.58 141.09 

 APF[00009]  0.06 1187.61 96.42 149.46 

 APF[00010]  0.06 1187.61 97.67 153.97 

 APF[00011]  0.06 1187.61 94.22 146.32 

 APF[00012]  0.06 1187.61 93.46 145.55 

 APF[00013]  0.06 1187.61 94.39 148.63 

 APF[00014]  0.06 1187.61 98.27 151.49 

 APF[00015]  0.06 1187.61 95.55 148.28 

 APF[00016]  0.06 1187.61 102.44 157.19 

 APF[00017]  0.06 1187.61 93.98 151.17 

 APF[00018]  0.06 1187.61 104.72 163.92 

 APF[00019]  0.06 1187.61 92.22 142.28 

 APF[00020]  0.06 1187.61 96.27 141.69 
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Tabela C. 4: Reprodução das características estatísticas das simulações com aplicação do 

MAF referente a variável AResto. 

Variáveis Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

AResto    6.19 2875.7 585.37 558.29 

AResto[00001]  6.19 2875.7 570.68 543.52 

AResto[00002]  6.19 2875.7 580.61 534.93 

AResto[00003]  6.19 2875.7 561.17 517.09 

AResto[00004]  6.19 2875.7 560.31 517.63 

AResto[00005]  6.19 2875.7 563.5 511.25 

AResto[00006]  6.19 2875.7 564.8 520.41 

AResto[00007]  6.19 2875.7 573.57 537.55 

AResto[00008]  6.19 2875.7 585.31 523.45 

AResto[00009]  6.19 2875.7 592.95 549.83 

AResto[00010]  6.19 2875.7 570.85 534.93 

AResto[00011]  6.19 2875.7 568.07 530.91 

AResto[00012]  6.19 2875.7 563.81 522.76 

AResto[00013]  6.19 2875.7 566.35 533.23 

AResto[00014]  6.19 2875.7 589.38 551.97 

AResto[00015]  6.19 2875.7 552.62 519.85 

AResto[00016]  6.19 2875.7 603.35 549.86 

AResto[00017]  6.19 2875.7 557.64 524.76 

AResto[00018]  6.19 2875.7 613.52 560.43 

AResto[00019]  6.19 2875.7 559.73 519.54 

AResto[00020]  6.19 2875.7 572.48 517.74 
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APÊNDICE D  

 

Verificação da reprodução das características estatísticas para as variáveis 

simuladas na metodologia IV 

 

 

 

Tabela D. 1: Reprodução das características estatísticas das simulações da variável ilr1. 

Variáveis Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

ilr 1       -116.22 199.06 -4.32 23.78 

 ilr 1[00001]  -116.22 199.06 -3.97 21.47 

 ilr 1[00002]  -116.22 199.06 -4.87 21.30 

 ilr 1[00003]  -116.22 199.06 -4.39 22.83 

 ilr 1[00004]  -116.22 199.06 -3.86 20.70 

 ilr 1[00005]  -116.22 199.06 -3.86 21.98 

 ilr 1[00006]  -116.22 199.06 -3.85 21.45 

 ilr 1[00007]  -116.22 199.06 -4.22 21.11 

 ilr 1[00008]  -116.22 199.06 -4.00 22.24 

 ilr 1[00009]  -116.22 199.06 -3.31 22.12 

 ilr 1[00010]  -116.22 199.06 -4.13 22.46 

 ilr 1[00011]  -116.22 199.06 -4.24 21.18 

 ilr 1[00012]  -116.22 199.06 -4.09 22.11 

 ilr 1[00013]  -116.22 199.06 -4.23 21.33 

 ilr 1[00014]  -116.22 199.06 -4.60 20.87 

 ilr 1[00015]  -116.22 199.06 -3.58 21.67 

 ilr 1[00016]  -116.22 199.06 -3.84 21.47 

 ilr 1[00017]  -116.22 199.06 -3.07 22.23 

 ilr 1[00018]  -116.22 199.06 -4.17 22.15 

 ilr 1[00019]  -116.22 199.06 -4.32 22.43 

 ilr 1[00020]  -116.22 199.06 -3.96 22.47 
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Tabela D. 2: Reprodução das características estatísticas das simulações da variável ilr2. 

Variáveis Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

 ilr 2       -12.66 443.19 49.5 64.45 

 ilr 2[00001]  -12.66 443.19 50.82 62.12 

 ilr 2[00002]  -12.66 443.19 52.42 64.34 

 ilr 2[00003]  -12.66 443.19 52.55 65.95 

 ilr 2[00004]  -12.66 443.19 49.76 60.42 

 ilr 2[00005]  -12.66 443.19 52.77 64.58 

 ilr 2[00006]  -12.66 443.19 49.58 59.45 

 ilr 2[00007]  -12.66 443.19 52.20 65.31 

 ilr 2[00008]  -12.66 443.19 50.43 61.87 

 ilr 2[00009]  -12.66 443.19 50.98 61.67 

 ilr 2[00010]  -12.66 443.19 52.40 64.12 

 ilr 2[00011]  -12.66 443.19 53.17 64.60 

 ilr 2[00012]  -12.66 443.19 53.38 64.64 

 ilr 2[00013]  -12.66 443.19 52.56 64.33 

 ilr 2[00014]  -12.66 443.19 51.61 63.14 

 ilr 2[00015]  -12.66 443.19 51.14 62.73 

 ilr 2[00016]  -12.66 443.19 49.87 60.69 

 ilr 2[00017]  -12.66 443.19 51.18 60.92 

 ilr 2[00018]  -12.66 443.19 51.68 63.65 

 ilr 2[00019]  -12.66 443.19 51.56 62.30 

 ilr 2[00020]  -12.66 443.19 51.90 62.66 
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Tabela D. 3: Reprodução das características estatísticas das simulações da variável ilr3. 

Variáveis Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

 ilr 3     -64.72 356.89 39.71 56.18 

 ilr 3[00001]  -64.72 356.89 41.50 48.38 

 ilr 3[00002]  -64.72 356.89 41.96 47.47 

 ilr 3[00003]  -64.72 356.89 40.16 49.96 

 ilr 3[00004]  -64.72 356.89 40.47 48.66 

 ilr 3[00005]  -64.72 356.89 41.35 49.06 

 ilr 3[00006]  -64.72 356.89 39.68 48.13 

 ilr 3[00007]  -64.72 356.89 40.87 46.61 

 ilr 3[00008]  -64.72 356.89 40.80 51.28 

 ilr 3[00009]  -64.72 356.89 40.21 49.79 

 ilr 3[00010]  -64.72 356.89 41.14 51.51 

 ilr 3[00011]  -64.72 356.89 40.50 49.50 

 ilr 3[00012]  -64.72 356.89 41.86 50.32 

 ilr 3[00013]  -64.72 356.89 40.87 47.94 

 ilr 3[00014]  -64.72 356.89 41.65 49.01 

 ilr 3[00015]  -64.72 356.89 39.87 48.35 

 ilr 3[00016]  -64.72 356.89 40.75 49.31 

 ilr 3[00017]  -64.72 356.89 39.15 48.98 

 ilr 3[00018]  -64.72 356.89 41.92 49.13 

 ilr 3[00019]  -64.72 356.89 41.41 50.04 

 ilr 3[00020]  -64.72 356.89 42.52 51.35 
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Tabela D. 4: Reprodução das características estatísticas das simulações da variável ilr4. 

Variáveis Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

ilr 4    -412.04 -0.47 -34.69 36.04 
 ilr 4[00001]  -412.04 -0.47 -32.66 34.22 

 ilr 4[00002]  -412.04 -0.47 -34.48 35.11 

 ilr 4[00003]  -412.04 -0.47 -33.24 36.18 

 ilr 4[00004]  -412.04 -0.47 -32.34 34.04 

 ilr 4[00005]  -412.04 -0.47 -33.08 34.89 

 ilr 4[00006]  -412.04 -0.47 -31.89 33.12 

 ilr 4[00007]  -412.04 -0.47 -33.09 35.90 

 ilr 4[00008]  -412.04 -0.47 -33.05 35.11 

 ilr 4[00009]  -412.04 -0.47 -32.95 34.97 

 ilr 4[00010]  -412.04 -0.47 -33.20 35.33 

 ilr 4[00011]  -412.04 -0.47 -33.69 35.98 

 ilr 4[00012]  -412.04 -0.47 -33.56 35.23 

 ilr 4[00013]  -412.04 -0.47 -33.17 34.96 

 ilr 4[00014]  -412.04 -0.47 -32.98 35.11 

 ilr 4[00015]  -412.04 -0.47 -32.65 34.79 

 ilr 4[00016]  -412.04 -0.47 -32.57 34.56 

 ilr 4[00017]  -412.04 -0.47 -32.62 34.31 

 ilr 4[00018]  -412.04 -0.47 -34.88 36.23 

 ilr 4[00019]  -412.04 -0.47 -32.89 34.24 

 ilr 4[00020]  -412.04 -0.47 -34.98 35.64 

 


