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Resumo 

O sector mineiro está associado a um elevado risco relativamente ao retorno do capital investido. De 

modo a minimizar as consequências no desenvolvimento de projetos, é necessário garantir um 

conhecimento dos recursos. Atualmente, a classificação destes recursos é feita com base nos teores 

de corte dos metais, estimados por krigagem (Classificação a priori). Contudo, ao aplicar-se este 

método de estimação, as classes extremas do histograma tendem a ser subestimados, existindo 

sempre um enviesamento da quantidade/qualidade dos metais classificados. 

O objetivo desta dissertação, consiste em apresentar um método alternativo denominado 

Classificação Estocástica, onde a classificação do minério é feita com base em valores simulados, 

através da Simulação Sequencial Direta. O critério de classificação dos blocos, é, neste caso, o 

minério que apresentar a receita líquida (NSR) mais elevada. De modo a comparar a viabilidade 

económica de ambos os métodos, é apresentado um Estudo de Sensibilidade à variação dos preços 

dos metais. 

Os resultados permitem concluir que, em ambas as classificações, a percentagem de minério de 

cobre é muito superior à percentagem de minério de zinco. Posteriormente, criou-se um cenário onde 

os teores de zinco foram duplicados tendo sido verificado um decréscimo na percentagem de minério 

de cobre na Classificação Estocástica. Na Classificação a priori, alguns dos blocos classificados 

como estéril, passaram a ser classificados como minério de zinco.   

Relativamente ao Estudo de Sensibilidade, conclui-se que a Classificação Estocástica apresenta 

quase sempre a receita líquida (NSR) superior à Classificação a priori, embora seja um método de 

classificação mais conservador. 
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Abstract 

The mining sector is associated with a very high risk relatively to the return of invested capital. To 

minimize the consequences in projects’ development, it is necessary to guarantee resource 

knowledge. Nowadays, the classification of these resources is made based on the metals’ cut-off 

values estimated by kriging (an a priori Classification). However, when applying this estimation 

method, the histogram’s extreme classes tend to be underestimated and there is always bias in the 

quantity/quality of the sorted metals. 

The objective of this dissertation is presenting an alternative method, the Stochastic Classification, 

where the ore classification is based on simulated values through Direct Sequential Simulation. The 

ore with the highest net revenue is the adopted criteria to classify the blocks. A sensitivity study to the 

variation of the metal prices is presented in order to compare the economic viability of both methods. 

From the results it is possible to conclude that in both classifications, the percentage of copper ore is 

much higher than the percentage of zinc ore. Subsequently, the creation of a scenario where the zinc 

grade was doubled led to the decrease of the percentage of copper ore in the Stochastic 

Classification. However, in the a priori Classification some of the blocks that were classified as waste 

were now classified as zinc ore.  

Regarding the sensitivity study, the Stochastic Classification has most of the Net Smelter Revenue 

(NSR) when compared with the a priori Classification results, although it is a more conservative 

classification method. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento Geral e Objetivos do Trabalho 

Na indústria extrativa, um dos problemas que se coloca é a quantificação e qualificação dos recursos 

e reservas, localizados dentro do jazigo mineral que se está a explorar, assim como, a tomada da 

decisão da sua exploração. Sendo este, um sector com elevado risco económico é necessário a 

criação de técnicas que permitem a diminuição da incerteza relativa a todo o ambiente mineiro 

envolvente. Neste sentido, surgiu a Geoestatística (ou Teoria das Variáveis Regionalizadas), criada 

pelo Engenheiro de Minas Georges Matheron, no Centre de Geostatistique de Fontainebleau da 

École des Mines de Paris no início dos anos 60 do séc. XX (Matheron, G., 1965). 

Os métodos geoestatísticos, fornecem um conjunto de técnicas necessárias para entender a aparente 

aleatoriedade dos dados, os quais apresentam, porém, uma possível estruturação espacial, 

estabelecendo, desse modo, uma função de correlação espacial (Yamamoto & Landin, 2013). A 

Geoestatística surgiu da necessidade da modelização de recursos geológicos- caracterização da 

dispersão espacial da concentração de metais (Soares, 2014). 

Atualmente, a classificação dos recursos é feita numa primeira fase com a análise dos testemunhos 

das sondagens, com base nos teores dos metais e na geologia das formações. Após os blocos serem 

estimados, por krigagem, a classificação é feita com base nos teores dos metais estimados 

(Classificação a priori). O problema que se coloca nesta dissertação, é a classificação atualmente ser 

efetuada pelos critérios clássicos, ou seja, através dos teores de corte. De uma forma mais 

simplificada, o teor de corte é o teor mínimo que permite gerar uma receita que anula os custos de 

produção de um bloco (Caupers, D., 2013). 

Este critério, permite diferenciar o que é estéril do que é minério num depósito mineral. O estéril pode 

ser deixado in situ ou ser enviado para as pilhas de rejeitado e o minério é separado. No caso de 

existir mais que um minério classificado, estes, como são geologicamente e mineralogicamente 

distintos, são enviados para lavarias (estações de tratamento) distintas, consoante a sua 

classificação. Antes do minério ir para as estações de tratamento é colocado no parque de minério, 

onde sofre uma diluição dos teores, no entanto nesta dissertação esta diluição não está a ser 

considerada. Posteriormente aplica-se os métodos de processamento mais adequados e são 

comercializados.  

No caso em estudo, podem ser classificados dois tipos de minério, o minério de cobre e o minério de 

zinco. O minério de cobre é enviado para a lavaria do cobre, sofre uma redução de granulometria e é 

enviado para as células de flutuação, onde é retirado na superfície de bolhas, com um teor de 20-

40 % de Cu. A exploração deste metal é bastante importante, pois é o terceiro metal mais utilizado no 

mundo (Moura & Velho, 2012). Tal como o cobre, o minério de zinco é enviado para a lavaria do zinco 

e depois de ser separado por granulometrias é enviado para as células de flutuação. A principal 
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aplicação do zinco é no fabrico de ferro galvanizado, que consiste numa chapa de ferro revestido com 

uma pelicula de zinco, com o intuito de preservar o ferro, através da oxidação do zinco (Moura & 

Velho, 2012).  

A krigagem, é o estimador geoestatístico, que foi empregue pela primeira vez, por Matheron G., 1965, 

em homenagem aos trabalhos pioneiros de Krige D. (1951). A krigagem é um método de regressão 

utilizado para interpolação de dados, através de amostras pontuais de um atributo espacial. A 

krigagem parte do princípio de que os pontos próximos no espaço tendem a ter valores mais 

parecidos do que os pontos mais afastados. A técnica de krigagem assume, portanto, que os dados 

recolhidos de uma determinada população se encontram correlacionados no espaço. 

Soares (2014), afirma que o estimador de krigagem é uma boa solução para a inferência das 

características médias globais ou locais de um recurso natural, tornando-o num modelo ideal para a 

primeira visualização das características do recurso. No entanto, afirma também que este estimador 

trata-se de um filtro aplicado aos dados experimentais, e é naturalmente, um atenuador deste 

conjunto de dados. Ou seja, a krigagem é um estimador ótimo da sua média (no sentido da 

minimização do erro da estimação), mas é um mau estimador da sua variância. Existe uma relação 

intrínseca entre o fenómeno de atenuação e o erro ligado ao processo de estimação. 

Com este trabalho pretende-se apresentar uma alternativa à metodologia de classificação dos 

recursos que é aplicada na atualidade, devido ao enviesamento das toneladas e quantidades 

resultantes deste método de classificação. Esta classificação baseia-se nos teores estimados por 

krigagem e é denominada por Classificação a priori. A metodologia proposta na presente dissertação 

é um método onde a classificação (Classificação Estocástica), é feita com base nos valores 

simulados, que reproduzem a lei de distribuição dos teores e a variabilidade espacial, tendo em conta 

a receita líquida (NSR). 

O objetivo dos modelos de estimação é a obtenção da imagem mais provável das características de 

um dado recurso que, simultaneamente, passe pelos pontos experimentais. Em termos matemáticos, 

os algoritmos utilizados baseiam-se na regressão por mínimos quadrados, dos valores experimentais, 

cujos resultados da interpolação são imagens médias e, consequentemente, atenuadas daquelas 

características (Soares, 2014). 

Relativamente aos modelos de simulação de um fenómeno espacial, estes pretendem criar imagens 

das características desse recurso, nas quais são reproduzidas a proporção e a maior ou menor 

continuidade espacial dos diferentes corpos, das heterogeneidades e das classes extremas dos 

histogramas dessas características (Soares, 2014). 

Para a realização desta dissertação, utilizou-se um método de Simulação Estocástica: a Simulação 

Sequencial Direta (Soares, 2001). O objetivo da Simulação Sequencial Direta é, fundamentalmente, 

reproduzir imagens da “realidade”, da variabilidade do conjunto de amostras, nomeadamente a lei de 

distribuição da variável em estudo e a continuidade espacial, tal qual é revelada pelos variogramas ou 

covariâncias (Soares, 2014). 
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A Simulação Sequencial Direta (SSD) é um método de simulação que utiliza a variável original não 

carecendo de qualquer transformação, o que é claramente uma vantagem em relação à simulação 

sequencial Gaussiana (SSG) ou à simulação sequencial da indicatriz (SSI) para a simulação ou co-

simulação de variáveis contínuas (Soares, 2014). A ideia do modelo da Simulação Sequencial Direta, 

reside na utilização das médias e variâncias locais, não para definir as leis de distribuição locais como 

na simulação sequencial Gaussiana, mas para re-amostrar a lei de distribuição global (Soares, 2014). 

No modelo proposto nesta dissertação, a classificação dos tipos de minério é efetuada com base no 

Net Smelter Revenue (NSR), dos valores simulados. O NSR é uma função, equação (1), que permite 

calcular a receita líquida que é paga pelos produtos metais/não metais da mina, incluindo os custos 

de transporte e de logística, desta forma, na metodologia proposta, a classificação dos recursos tem 

por base, o minério que apresentar um maior benefício para a mina. 

A equação (1), corresponde à função do NSR que permite calcular a receita líquida de uma 

determinada lavaria.  

NSR= R.L.Cu + R.L.Zn - CT               (1) 

Sendo que, o  R.L.Cu  é a receita líquida do cobre, o R.L.Zn é a receita líquida do zinco e o CT 

corresponde aos custos de transportes e logística. A receita líquida do cobre e do zinco, depende da 

recuperação do metal na lavaria, e esta depende do teor com que o metal entra na lavaria. Desta 

forma, em lavarias distintas, as receitas líquidas dos metais vão ser sempre diferentes. 
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1.2. Organização do Trabalho 

A presente dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos, que são descritos, de uma forma 

somática, quanto aos seus principais conteúdos da seguida forma: 

• Capítulo 1- Introdução 

Neste primeiro capítulo, é feita uma introdução ao trabalho desenvolvido ao longo desta dissertação. 

Engloba um enquadramento geral do tema, a identificação do problema, assim como, os objetivos 

propostos. Neste presente capítulo também é apresentado o Estado de Arte, onde é enquadrado o 

tema desenvolvido ao longo desta dissertação. 

• Capítulo 2- Caso de estudo 

Neste capítulo, é apresentado o Caso de Estudo, que foi definido para desenvolver a dissertação. É 

realizado o enquadramento geológico e geográfico da Faixa Piritosa Ibérica (FPI), assim como, de 

todo o jazigo de Neves-Corvo, em especial da massa mineral em estudo (Zambujal). São também 

apresentados os dados experimentais, resultantes de sondagens que foram efetuadas nesta massa 

mineral. 

• Capítulo 3- Metodologia 

Neste capítulo, é descrita a Metodologia utilizada para a realização deste trabalho, tendo em conta os 

objetivos propostos no Capítulo 1- Introdução. Encontra-se dividido em 3 partes distintas: numa 

primeira parte, foi efetuada uma Simulação Estocástica aos dados experimentais que contém, uma 

análise exploratória dos dados, uma análise de continuidade espacial e posteriormente a Simulação 

Sequencial Direta (SSD). A segunda parte, inclui a Classificação dos tipos de Minério, que se divide 

em Classificação Estocástica (Modelo Proposto desta dissertação) e a Classificação a priori (Modelo 

utilizado na prática mineira). E por último, é apresentado um Estudo de Sensibilidade à variação dos 

preços dos metais em estudo, cobre e zinco. 

• Capítulo 4- Resultados e Discussão 

Este capítulo é o mais importante desta dissertação, pois é onde são apresentados os resultados e é 

efetuada a sua discussão. Este capítulo, tal como na metodologia divide-se em três partes, ou seja, a 

primeira parte é a Simulação Estocástica, a segunda é a Classificação dos tipos de Minério e a 

terceira é o Estudo de Sensibilidade à variação dos preços do cobre e do zinco. 

• Capítulo 5- Conclusão 

Por fim, são apresentadas as conclusões do trabalho desenvolvido e sugestões de trabalhos futuros 

para dar continuidade aos estudos abordados nesta dissertação.   
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2. Caso de estudo 

2.1. Enquadramento 

O caso de estudo a ser analisado nesta dissertação, é referente à massa mineral do Zambujal. Esta 

massa localiza-se no jazigo de Neves-Corvo, em Portugal (Baixo Alentejo), que por sua vez, se 

localiza na zona ocidente da Faixa Piritosa Ibérica (FPI). Na Figura 1, encontra-se representada a 

Faixa Piritosa Ibérica e em destaque é possível localizar alguns dos seus depósitos minerais, 

nomeadamente, o jazigo em estudo de Neves-Corvo. 

 

Figura 1- Localização do jazigo de Neves-Corco e de outros depósitos conhecidos na Faixa Piritosa 

Ibérica (Wardell Armstrong International, 2017) 

2.1.1. Faixa Piritosa Ibérica (FPI) 

A Faixa Piritosa Ibérica formou-se no Paleozóico Superior, desde o Devónico Superior ao Carbónico 

Inferior, e forma um arco com uma extensão de cerca de 250 km de comprimento e 30 a 60 km de 

largura (Carvalho & Ferreira, 1994). Esta província metalogénica estende-se desde o sul de Espanha 

(Andaluzia) até ao sudoeste português (Alentejo e Algarve). 

Esta mineralização está localizada na margem passiva da Zona Sul de Portugal (ZSP) que sofreu 

uma subducção oblíqua para o norte e posteriormente uma colisão com o território ibérico autóctone. 

Como é possível observar na Figura 2, a FPI é limitada a norte pelo prisma acrecionário do Pulo do 

Lobo, enquanto a sul a FPI é impulsionada sobre a Unidade Baixo Alentejo. 
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Figura 2- Faixa Piritosa Ibérica e os seus principais depósitos (Wardell Armstrong International, 2017) 

A FPI é conhecida pela quantidade de sulfuretos maciços vulcanogénicos que aloja, usualmente 

denominado por pirite. É considerada o maior distrito mineiro europeu e um dos maiores do mundo do 

qual se exploram metais básicos, como o cobre e o zinco (>1700 Mt) de cerca de 90 jazigos. Dos 

jazidos presentes na Figura 1, o jazigo de Rio Tinto, em Espanha, é considerado o maior e o jazigo de 

Neves-Corvo é o que possui os teores mais elevados de cobre e estanho. 

A mineralização desta província teve início num oceano que albergou vários alinhamentos de 

robustos vulcões em profundidade. A esta atividade vulcânica juntou-se fenómenos de 

hidrotermalismo que foram responsáveis pela génese dos depósitos de minérios de sulfuretos 

maciços de ferro, cobre, zinco, chumbo, prata e ouro (fumarolas negras – black smokers) (Carvalho & 

Ferreira, 1994).  

A unidade geológica mais antiga que constitui a FPI, é denominada por Grupo Filito-Quartzítico, que 

engloba as rochas sedimentares como os filitos, siltitos, quartzitos e quartzovaques que foram 

depositadas em meio marinho no Devónico Superior (desde o Fameniano Médio ao Fameniano 

Superior), há 360 a 352 Milhões de anos. Sobre essa unidade geológica encontra-se o Complexo 

Vulcano-Sedimentar constituído por xistos siliciosos, xisto negros, jaspes, chertes e rochas 

vulcânicas, que demonstraram atividade no fundo do mar há 352 a 330 Milhões de anos (desde o 

Fameniano Superior ao Viseano Superior). Por último, depositou-se em meio marinho uma sequência 

de sedimentos turbidíticos (grauvaques, siltitos, xistos e conglomerados), que constitui o Grupo do 

Flysch do Baixo Alentejo, do Carbónico Inferior (idade Viseano Superior), há 340 a 330 Milhões de 

anos (Carvalho & Ferreira, 1994). 

A exploração mineira na FPI iniciou-se há milhares de anos tendo-se prolongado até aos dias de hoje. 

Algumas das minas que se encontravam em exploração já se encontram encerradas, no entanto, a 
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continuidade geológica da Faixa Piritosa Ibérica tem promovido o desenvolvimento económico, social 

e cultural na região, com base na exploração dos recursos metalíferos. 

2.1.2. Jazigo de Neves-Corvo 

O jazigo de Neves-Corvo foi descoberto durante uma campanha de prospeção geológica e geofísica 

em 1977. Em 1980 foi fundada a SOMINCOR- Sociedade Mineira de Neves-Corco para a exploração 

destes depósitos, no entanto, só em 1981 é que se iniciaram as construções das infraestruturas 

mineiras, nomeadamente a Rampa de Castro e o Poço de Santa Barbara, a exploração das massas 

só se iniciou em 1988 (EPOS- Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas, S.A.). 

Contrariamente aos restantes jazigos que se localizam na FPI e que apresentam a mesma génese, 

esta descoberta ficou marcada pelo conteúdo metálico das suas mineralizações, devido aos elevados 

teores em cobre e estanho, e pela dimensão do vasto recurso geológico-mineiro (Carvalho & Ferreira, 

1994). 

No jazigo de Neves-Corvo são conhecidas sete massas minerais, sendo que Neves, Corvo, Graça, 

Zambujal, Lombador e Monte Branco encontram-se dentro da Área Mineira de Neves-Corvo (9 km2) e 

a Semblana está localizada dentro da Área Mineira de Semblana que se encontra a 1,3 km a 

nordeste de Zambujal, e, todas elas, estão compreendidas entre os 250 e os 1200 m de 

profundidade, Figura 3.   

 

 

Figura 3- Localização das 7 massas minerais do Jazigo de Neves-Corvo (Wardell Armstrong International, 

2017) 
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Todas as massas minerais, que formam este jazigo, apresentam uma forma lenticular e são 

compostas por sulfuretos maciços polimetálicos, com pirite, calcopirite, blenda, galena, estanite, 

tenantite-tetraedrite, outros sulfossais e também óxidos dos quais se destaca a cassiterite. Como 

estes minerais são os principais constituintes da paragénese dos sulfuretos, estes apresentam uma 

composição muito complexa e variada (Carvalho & Ferreira, 1994). 

Esta paragénese leva ao interesse nos elementos metálicos principais como, o Cu, Sn, Zn, nos 

valorizantes como o Pb, Ag e Au, no entanto, é necessário ter cuidado com os elementos 

penalizantes como o As, Sb, Hg e Bi e ainda outros com potencial estratégico como é o caso do In 

(Carvalho & Ferreira, 1994). 

No jazigo de Neves-Corvo existem três tipos de mineralização, maciça, fissural e rubané. A 

mineralização do tipo maciça, constitui a maior parte do jazigo de Neves-Corco, no entanto, cerca de 

45 % desses sulfuretos maciços não apresentam qualquer valor económico (<1 % de Cu e <3,3 % de 

Zn). A mineralização do tipo fissural, localiza-se em alguns locais abaixo dos sulfuretos maciços e 

consiste numa rede anastomosada de filonetes de sulfuretos com ou sem ganga, hospedados numa 

matriz vulcânica ou de xistos negros. A mineralização do tipo rubané localiza-se a teto dos sulfuretos 

maciços e consiste numa alternância bandada de níveis ricos em sulfuretos e xistos negros clorito-

siliciosos e/ou rochas vulcânicas (Carvalho & Ferreira, 1994).  

Neste jazigo, são classificados catorze principais tipos de mineralização, que se encontram 

representados na Tabela 1.  

Tabela 1- Tipos de Mineralização de Neves-Corvo (adaptado de Wardell Armstrong International, 2017) 

Tipos de Mineralização Descrição Mineralogia Principal 

MC Maciço de cobre Calcopirite 

MT Maciço de estanho Cassiterite 

MZ Maciço de zinco Esfalerite 

MP Maciço de chumbo Galena 

FC Fissural de cobre Calcopirite 

FT Fissural de estanho Cassiterite 

FZ Fissural de zinco Esfalerite 

MCZ Maciço de cobre e zinco Calcopirite e Esfalerite 

MZP Maciço de zinco e chumbo Esfalerite e Galena 

RT Rubané de estanho Cassiterite 

RZ Rubané de zinco Esfalerite 

ME Maciço de pirite Estéril/Baixo Teor 

FE Fissural de pirite Estéril/Baixo Teor 

RE Rubané de pirite Estéril/Baixo Teor 
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Como é possível observar na Tabela 1, existem seis tipos de mineralização maciça, MC  (maciço de 

cobre), MT (maciço de estanho), MZ (maciço de zinco), MP (maciço de chumbo), MCZ (maciço de 

cobre e zinco) e MZP  (maciço de zinco e chumbo), três tipos de mineralização fissural, FC  (fissural 

de cobre), FT  (fissural de estanho), FZ  (fissural de zinco), e dois tipos de mineralização rubané, RT  

(rubané de estanho), RZ (rubané de zinco). Para além destas classificações existem ainda três 

classes de estéril ou de baixo teor, ME (maciço de pirite), FE (fissural de pirite), RE (rubané de pirite). 

2.1.3. Zambujal  

O Zambujal, Figura 4, localiza-se na extremidade SE do anticlinal e é afetada por uma dobra que 

localmente apresenta características de dobra-falha. É a massa mais pequena do jazigo de Neves-

Corvo. Está localizada entre os 330 e os 550 m de profundidade, sendo o seu comprimento máximo 

de 409 m, a sua largura máxima de 600 m e a sua espessura média de 55 m.  

Contém mineralização de cobre e zinco (MC e MCZ), no entanto, os baixos teores destes elementos 

não lhe confere um grande interesse mineiro, atualmente. 

Nesta massa mineral, a quantidade de elementos penalizantes como o As, o Sb e o Hg, obriga a que 

ocorra uma mistura dos minérios que provém desta massa com outros minérios antes do 

processamento (Wardell Armstrong International, 2017).  

 

Figura 4- Corte transversal geológico do depósito do Zambujal (Wardell Armstrong International, 2017) 
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2.2. Dados experimentais 

Para a realização da presente dissertação, foram utilizados dados relativos a uma área específica do 

jazigo do Zambujal em Neves-Corvo. Os dados experimentais, fornecidos pelo departamento de 

planeamento da Somincor, consistem nas coordenadas (x,y,z) das amostras, no seu comprimento 

(m), nos teores dos minerais (Cu, Zn, Sn, Pb, Su, Fe, Ag, Hg, As, Sb, Bi, Au e Se), assim como na 

sua densidade. A estrutura dos dados fornecidos encontra-se apresentada na tabela do Anexo A – 

Dados Experimentais. De todos os elementos metálicos presentes nesta massa mineral, para a 

realização desta dissertação irão ser utilizados apenas os dados referentes ao cobre (Cu) e ao zinco 

(Zn). Todos os dados relativos aos restantes elementos metálicos, não vão ser utilizados. 

No software GEOMS2 (Geostatistical Modelling Software) foram colocadas as informações 

relativamente às coordenadas das amostras, assim como, os respetivos teores de cobre e zinco. Este 

software compila grande quantidade de métodos e ferramentas geoestastísticos, aproveitando-se o 

seu enorme poder de cálculo. 

Com o GEOMS2 foi possível obter-se as representações gráficas das amostras, permitindo ter a 

perceção da sua disposição e a variabilidade das variáveis em estudo, neste caso, os teores de cobre 

(Figura 5) e de zinco (Figura 6). 

 

Figura 5- Representação gráfica das amostras de cobre no programa GEOMS2 
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Como é possível observar nas figuras anteriores, existem zonas com valores mais reduzidos de teor, 

sendo o valor mais baixo de 0,09 % e de 0 % nas Figuras 5 e 6, respetivamente. É também possível 

observar zonas onde os valores de teores são mais elevados, sendo o teor de cobre mais elevado de 

35 % (Figura 5) e o teor de zinco mais elevado é 25,4 % (Figura 6). 

A Tabela 2, apresenta a descrição das amostras, onde é possível observar a quantidade de amostras, 

o intervalo nas respetivos coordenadas, assim como, o primeiro e o último valor em cada coordenada. 

A informação foi obtida com o mesmo software, GEOMS2. 

 

 

Figura 6- Representação gráfica das amostras de zinco no programa GEOMS2 
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Tabela 2- Tabela descritiva relativa às amostras 

Objeto Específico 

Número de amostras 8115 

Intervalo em X (m) 497,0 

Intervalo em Y (m) 438,9 

Intervalo em Z (m) 182,01 

Primeiro valor em X (m) 4918,9 

Primeiro valor em Y (m) 1637,3 

Primeiro valor em Z (m) 679,6 

Último valor em X (m) 5415,9 

Último valor em Y (m) 2076,2 

Último valor em Z (m) 861,6 
 

 

Com a análise da Tabela 2, é possível concluir que os dados experimentais fornecidos pelo 

departamento de planeamento da SOMINCOR, consistiam num total de 8115 amostras, em que o 

intervalo dos valores no eixo do x é de aproximadamente 500 m, da qual a primeira coordenada é 

4918,9 m e a última é 5415,9 m, no eixo do y o intervalo é de aproximadamente 440 m, sendo a 

primeira coordenada 1637,3 m e a última 20176,2 m e no eixo do z, o intervalo é de 190 m, a primeira 

coordenada é aos 679,6 m e a última é aos 861,6 m. 
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3. Metodologia 

No presente capítulo, são descritos, detalhadamente, os métodos utilizados para a realização da 

presente dissertação. O trabalho desenvolvido é dividido em três fases distintas, como representado 

na Figura 7, a primeira fase é denominada por Simulação Estocástica, onde se efetua a análise 

exploratória de dados de cobre e zinco, a análise da continuidade espacial (Variogramas) e as 

simulações, a segunda fase, é denominada por Classificação de Tipos de Minério, onde se efetua a 

Classificação Estocástica (Modelo Proposto) com base nos modelos simulados e a Classificação a 

priori com base no modelo de teores krigados, de modo a poderem ser comparadas, e a terceira 

parte é um Estudo de Sensibilidade, onde é analisado o comportamento dos planos do NSR à 

variação dos preços dos metais para as classificações (Classificação Estocástica e Classificação a 

priori). 

A primeira fase é a Simulação Estocástica, esta inicia-se com os dados experimentais, ou seja, com 

os dados relativos às sondagens facultados pelo departamento de planeamento da SOMINCOR e 

acaba com os modelos de teores dos dois metais em estudo (cobre e o zinco), sendo que, se obtêm 

dois modelos de teores metálicos distintos, o modelo de teores krigados, resultante da krigagem e os 

modelos de teores simulados, resultante da Simulação Sequencial Direta.  

 A segunda fase é denominada de Classificação de Tipos de Minérios, que se inicia com os 

modelos de teores metálicos e termina com a obtenção dos mapas de classificação. Nesta fase 

existem dois caminhos distintos, a Classificação Estocástica, esta classificação realiza-se com base 

nos modelos de teores simulados e para a efetuar é necessário calcular o Net Smelter Revenue  

(NSR), e a Classificação a priori que se realiza com base no modelo de teores krigados e apenas 

depende dos teores de corte dos metais (cobre e zinco). 

A terceira fase é denominada de Estudo de Sensibilidade, para a realização deste estudo são 

comparadas as receitas líquidas (NSR), de ambas as classificações. Assim, é necessário efetuar, 

neste capítulo, o cálculo do NSR para a Classificação a priori. Esta classificação não depende do 

NSR, mas sim dos teores de corte do modelo de teores krigados.  
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Figura 7- Diagrama de resumo da dissertação 
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3.1. Simulação Estocástica  

3.1.1. Analise Exploratória de Dados de Cobre e Zinco 

Na análise exploratória de dados, o conjunto dos dados experimentais, apresentados anteriormente, 

no Capítulo 2 - Caso de Estudo, são descritos de uma forma sumária, através da análise univariada e 

bivariada. 

Na análise univariada pretende-se descrever a distribuição de cada variável em estudo, o cobre e o 

zinco, de modo a ficar a conhecer a sua dispersão através de tabelas de frequência, histogramas e 

histogramas cumulativos. Os estatísticos básicos incluem medidas centrais - a média e mediana – 

medidas de dispersão (como os quartis de probabilidade), variância e desvio padrão, e medidas de 

assimetria.  

Relativamente à análise bivariada, são comparados os teores de cobre e zinco, sendo que uma das 

ferramentas utilizadas para analisar as duas variáveis é o diagrama de dispersão, que elabora o 

gráfico das amostras consoante o valor do teor das duas espécies minerais. Neste tipo de diagrama a 

tendência da nuvem de pontos marca a correlação entre as amostras e é definida numericamente 

pelo declive da reta da regressão linear. 

 

3.1.2. Análise da Continuidade Espacial do Cobre e Zinco 

A variabilidade ou continuidade espacial de um dado recurso natural pode variar com as diferentes 

orientações espaciais. Uma determinada característica do recurso natural diz-se que tem uma 

estrutura de continuidade espacial isótropa, quando o variograma (ou covariância) tem o mesmo 

comportamento em todas as direções. Na situação em que a variável em estudo se estende, 

preferencialmente, de um modo mais contínuo, numa direção particular, dá origem a uma estrutura 

anisótropa (Soares, 2014). 

Para avaliar o grau de anisotropia de uma variável, isto é, como a continuidade espacial do teor das 

variáveis em estudo, varia com as direções, utilizam-se os variogramas. Os variogramas são 

efetuados pelo GEOMS2 e é necessário carregar os inputs, tal como foi efetuado, anteriormente, para 

a realização da análise exploratória de dados. 

Para se realizar os variogramas experimentais é necessário definir alguns parâmetros, tais como o 

número de classes, tolerância de ângulos, as distâncias e a direção do vetor.  

É imperativa a realização de uma aproximação através de um modelo teórico. O modelo teórico irá, 

através de uma equação e atendendo aos valores do salto h, ajustar por uma curva os pontos, 

permitindo, assim, uma melhor caracterização do modelo em relação ao seu grau de dispersão.  
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Com o intuito de se descobrir a direção preferencial de continuidade da concentração das espécies 

químicas, testaram-se várias direções (vários variogramas) até que se encontrou aquele que fornece 

uma maior continuidade espacial, tendo que para isso variar o azimute, o zénite e o rake. 

3.1.3. Simulação Estocástica de Cobre e Zinco 

Após analisar-se, detalhadamente, os dados experimentais e de efetuar-se o estudo da continuidade 

espacial procedeu-se à criação dos modelos de teores metálicos do cobre e zinco. Para a criação 

destes modelos, utilizou-se a Simulação Sequencial Direta (SSD), e efetuou-se um total de 100 

simulações para cada um dos metais, cobre e zinco. Estes modelos de simulação fornecem o 

conjunto de imagens equiprováveis com a mesma variabilidade espacial dos valores experimentais, 

que em conjunto compõem a variabilidade total, contrariamente ao que ocorre com os métodos de 

estimação, pois estes fornecem a imagem mais provável das características de um dado recurso 

(Soares, 2014). 

A SSD (Soares, 2001), é um método de simulação que utiliza a variável original não necessitando de 

qualquer transformação, sendo esta uma vantagem relativamente à simulação sequencial da 

Indicatriz (SSI) e da simulação sequencial Gaussiana (SSG). Na SSI é necessário transformar a 

variável original num conjunto de variáveis de indicatriz e na SSG numa variável Gaussiana. 

A ideia neste tipo de simulação reside na utilização das médias e variâncias locais, para re-amostrar a 

lei de distribuição global. Ou seja, são escolhidos intervalo de 𝑍(𝑥), da lei de distribuição global 𝐹𝑍(𝑧) 

para construir uma nova função 𝐹′𝑍(𝑧), sendo os valores 𝑧𝑠(𝑥0) simulados a partir desta. Os 

intervalos da nova função 𝐹′𝑍(𝑧) são centrados na média local estimada por krigagem simples 

[𝑧(𝑥0)]∗e têm uma amplitude proporcional à variância condicional local estimada pela variância de 

estimação da krigagem simples 𝜎𝑘𝑠
2 (𝑥0). Para definir este intervalo pode ser selecionado um 

subconjunto de n valores contíguos 𝑧(𝑥𝑖) do histograma experimental global, cuja média seja igual ao 

estimador (krigagem simples) da média local [𝑧(𝑥0)]∗, equação (2) e a variância igual à variância de 

estimação 𝜎𝑘𝑠
2 (𝑥0), equação (3) (Soares, 2014).  

1

𝑛
∑ 𝑧(𝑥𝑖) = [𝑧(𝑥0)]∗𝑛

𝑖=1                                           (2) 

1

𝑛
∑ [𝑧(𝑥𝑖) − [𝑧(𝑥0)]∗]2 =𝑛

𝑖=1 𝜎𝑘𝑠
2 (𝑥0)                                (3) 
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3.2. Classificação de Tipos de Minério 

 

• Enviesamento da classificação com base nos Teores Estimados 

Na prática mineira, a classificação dos tipos de minério é normalmente feita com base nos teores dos 

metais e na geologia das formações. Esta prática de classificação é normalmente feita numa primeira 

fase nos testemunhos das sondagens (carotes). Depois, dos blocos serem estimados, por krigagem, 

a classificação é normalmente feita com base nos teores de metais estimados. Como a krigagem, 

como qualquer estimador, atenua os valores em torno da média, não reproduz o histograma nem a 

variabilidade espacial (variogramas). Consequentemente, os valores estimados por krigagem tendem 

a subestimar as classes extremas do histograma. Este, é precisamente o problema da classificação 

com base nos valores estimados por krigagem. Se o teor de corte que distingue os dois tipos de 

minério for um valor extremo, há sempre um enviesamento das tonelagens e quantidades de metais 

resultantes das classificações, como é ilustrado no seguinte exemplo, onde se pretende estudar a 

porosidade de um reservatório petrolífero. 

Considerando que a Figura 8 representa a imagem real relativa à porosidade de um determinado 

reservatório, selecionou-se um conjunto de 30 amostras desse reservatório, que se encontram 

representadas na Figura 9. 

 

Figura 8- Porosidade de um reservatório 

 

Figura 9- Amostras selecionadas da porosidade do 

reservatório 

 

Os dados estatísticos da imagem real e do conjunto das 30 amostras que foram selecionadas 

encontram-se, nas Figura 10 e 11, respetivamente.  
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Figura 10- Dados estatísticos da imagem real 

 

Figura 11- Dados estatísticos das 30 amostras selecionadas 

 

Com base nas 30 amostras selecionadas efetuou-se a krigagem, obteve-se o mapa de krigagem, 

Figura 12 e os dados estatísticos do mesmo, Figura 13. 
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Figura 12- Mapa de krigagem 

 

Figura 13- Dados estatísticos da krigagem 

 

Comparando o histograma da Figura 10, relativo à imagem real e o histograma da Figura 13, relativo 

à krigagem, é possível observar o que anteriormente foi referido, ou seja, existe uma atenuação dos 

teores em torno da média e os valores extremos são subestimados. 

Após a realização da krigagem, efetuou-se a comparação de todos os pixéis da imagem real (Figura 

8) com todos os pixéis do mapa de krigagem (Figura 12), e obteve-se a imagem seguinte (Figura 14), 

onde o eixo do x representa os valores reais e o eixo do y os valores krigados. 

 

 Figura 14- Análise bivariada  
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As figuras seguintes (Figuras 15 e 16) representam o teor de corte, mínimo e máximo, 

respetivamente. 

 

Figura 15- Teores de corte mínimos 

Com a Figura 15, é possível observar que só cerca de 19 % dos valores estão corretamente 

classificados abaixo do teor de corte (6 %), ou seja, 81 % dos valores estão mal classificados, 

existindo aqui claramente uma subestimação de valores. 

 

Figura 16- Teores de corte máximos 

Na Figura 16, à semelhando na Figura 15, é possível observar uma subestimação dos valores, mas 

neste caso, para o outro teor de corte extremo (20 %). Cerca de 20,6 % dos valores estão bem 

classificados e 79 % estão mal classificados.  

Pode concluir-se, com este exemplo, que a krigagem é um mau estimador de histogramas e que não 

pode ser utilizado para calcular valores extremos, pois estes são subestimados. 
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• Classificação com base em parâmetros económicos: NSR 

Com este trabalho pretende-se apresentar uma alternativa em que a classificação é feita com base 

nos valores simulados que reproduzem a lei de distribuição dos teores e a variabilidade espacial. 

Deste modo, pretende-se que o método de classificação não seja enviesado. 

Neste Subcapítulo são apresentadas as duas classificações, a Classificação a priori com base nos 

teores krigados e a Classificação Estocástica com base nos teores simulados com parâmetros 

económicos, o NSR, sendo esta última classificação, o modelo proposto nesta dissertação.  

3.2.1. Classificação Estocástica 

A Classificação Estocástica (Figura 17), utiliza o conceito do Net Smelter Revenue (NSR). O NSR é 

uma função de transferência, não linear, que corresponde à receita líquida que é paga pelo 

concentrado metálico da mina, incluindo os custos de transporte e de logística, na qual apenas é 

necessário entrar com os teores dos diferentes metais e os seus respetivos preços.  

 

Figura 17- Esquema ilustrativo da Classificação Estocástica  

No caso em estudo, como existem duas lavarias, a do cobre e a do zinco, é necessário escolher para 

qual delas enviar o minério. Para efetuar essa escolha é necessário efetuar uma Classificação 

Estocástica às 100 simulações anteriormente realizadas dos dois minérios em estudo (cobre e 

zinco). Como o NSR é uma função, equação (1) que corresponde à receita líquida, a escolha da 
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lavaria recai sobre aquela que apresentar o valor mais elevado de NSR, para que se obtenha um 

maior retorno financeiro. 

Como são duas lavarias distintas, cada uma delas apresenta uma função distinta do NSR. A equação 

(4), permite calcular o NSRCu resultante da lavaria do cobre e a equação (5) permite obter o NSRZn, 

resultante da lavaria do zinco. 

NSRCu = R.L.CuCu + R.L.ZnCu - CT       (4) 

NSRZn = R.L.CuZn + R.L.ZnZn – CT      (5) 

Sendo que, o  R.L.CuCu é a receita líquida do cobre na lavaria do cobre, o R.L.ZnCu é a receita líquida 

do zinco na lavaria do cobre, o R.L.CuZn é a receita líquida do cobre na lavaria do zinco, o R.L.ZnZné 

a receita líquida do zinco na lavaria do zinco e o CT corresponde aos custos de transportes e de 

logística. O que diferencia as receitas líquidas dos dois minérios em ambas as equações é a 

recuperação destes metais em cada uma das lavarias, recuperações essas, que acabam por 

depender dos teores dos elementos em estudo. 

Como referido, anteriormente, para o cálculo do NSR, de ambas as lavarias, é necessário considerar 

apenas os teores dos metais (cobre e zinco) e os preços destes. Para isso, foram criados pares de 

teores simulados (teor de cobre e zinco) baseados num bloco unitário (1m x 1m x 1m), que foram 

extraídos dos modelos inicialmente simulados, com as coordenadas correspondentes. Este processo 

foi repetido para todos os blocos simulados (1 938 190 blocos/modelo) e para as 100 simulações. 

Os preços destes metais são outra variável da função e foram obtidos no dia 5/11/2018 às 15:39 h, 

(preço do cobre = 2.84 USD/lb e o preço do zinco = 1.20 USD/lb). 

Após efetuar-se a classificação de todos os blocos de cada modelo simulado obtiveram-se 100 

mapas classificados, onde cada bloco apresenta a designação correspondente ao tipo de minério, ou 

seja, se o NSRCu for superior, o bloco é denominado de minério de cobre e enviado para a lavaria do 

cobre,  ou minério de zinco se o NSRZn for superior e enviado para a lavaria do zinco. 

Após serem obtidas as probabilidades de cada minério para todos os blocos que constituem os 100 

mapas classificados, calculou-se o mapa de Classificação Estocástica que classifica um determinado 

bloco, com a designação (minério de cobre ou minério de zinco), com base na maior probabilidade de 

pertencer a um dos dois tipos. Após ser obtida esta classificação é possível calcular a percentagem 

da classificação de todos os blocos que constituem o mapa de Classificação Estocástica. Esta 

classificação foi aplicada aos teores de zinco normais simulados e também se efetuou uma 

duplicação destes. 

3.2.2. Classificação a priori  

Para a realização da Classificação a priori, utilizou-se um modelo de teores krigados. Esta 

classificação baseia-se no Cut-off, ou seja, a escolha da lavaria ocorre com base nos teores de corte 
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de ambos os minérios (cobre e zinco), Figura 18, permitindo no fim efetuar um mapa dos teores 

classificados, como esquematizado na Figura 19.  

 

Figura 18- Teores de corte 

Relativamente aos teores de corte dos dois minérios, após a análise da Figura 18, é possível concluir 

que: 

• se o teor de cobre for superior a 0,7 % e o teor de zinco inferir a 3 %, o minério é denominado 

de minério de cobre (MC) e enviado para a lavaria do cobre; 
• se o teor de cobre for superior a 0,7 % e o teor de zinco superior a 3 %, o minério é 

denominado de minério de cobre e zinco (MCZ) e enviado para a lavaria do cobre; 
• se o teor de cobre for inferior a 0,7 % e o teor de zinco superior a 3 %, o minério é 

denominado de minério de zinco e enviado para a lavaria do zinco; 
• se o teor de cobre for inferior a 0,7 % e o teor de zinco inferior a 3 %, o minério é denominado 

de estéril, ou seja, não apresenta valor económico. 

De modo a simplificar, estas condições, não se considerou a diferença entre minério de cobre e zinco 

(MCZ) e minério de cobre (MC). Sendo assim, ambos foram denominados de minério de cobre (MC). 

 

 

Figura 19- Esquema ilustrativo da Classificação a priori 
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3.3. Estudo de Sensibilidade à Variação dos Preços 

dos Metais 

Neste subcapítulo, foi feito um Estudo de Sensibilidade à variação dos preços dos metais, (cobre e 

zinco) relativo ao NSR. Este estudo aplicou-se às duas classificações, a Classificação Estocástica e a 

Classificação a priori, e no final foi feita uma comparação desses resultados. O conjunto de preços 

utilizados para realizar este estudo é entre 1 e 6 USD/lb para o cobre e entre 0,5 e 2,5 USD/lb para o 

zinco. Relativamente aos teores, tal como aconteceu no Subcapítulo 3.2.1- Classificação Estocástica, 

para a Classificação Estocástica neste subcapítulo, utilizou-se os teores simulados das 100 

simulações e para a Classificação a priori, utilizou-se os teores krigados dos dados experimentais. 

3.3.1. Classificação Estocástica 

Para efetuar a Classificação Estocástica foi necessário realizar o cálculo prévio do NSR para cada 

bloco (1 m x 1m x 1 m) que constitui o modelo dos teores simulados (1 938 190 blocos), para ambas 

as lavaria (cobre e zinco), pois é este o cálculo que permite atribuir a designação do minério (cobre 

ou zinco) e saber qual das lavarias é mais lucrativa. 

Esta classificação aplicou-se às 100 simulações do cobre e do zinco, desta forma e de modo a ser 

possível saber a incerteza dos nossos resultados, a classificação foi efetuada separadamente para 

cada par de simulações, e os valores apresentados nos gráficos do Subcapítulo 4.3.1- Classificação 

Estocástica, correspondem ao percentil 10, 50 e 90. Após a realização da classificação para todos os 

pares de teores simulações somou-se o NSR do cobre e o NSR do zinco. 

Se fosse apenas um par de preços, os resultados seriam três valores de NSR de cobre totais e três 

valores de NSR de zinco totais, correspondentes a cada percentil. Ao somar o NSR de cobre e o NSR 

de zinco, de cada percentil daria a receita líquida que a empresa obteria ao explorar aquela parte do 

jazigo. No entanto, como é aplicado um conjunto de preços, os resultados destes cálculos são planos 

de NSR e não apenas pontos. 

3.3.2. Classificação a priori 

Neste subcapítulo realizou-se um Estudo de Sensibilidade à variação dos preços dos metais, relativo 

ao NSR, ou seja, à receita líquida dos dois métodos. Desta forma, foi necessário realizar o cálculo do 

NSR após a classificação, que se denominou por cálculos auxiliares na Figura 7, para se poder 

comparar as receitas líquidas relativas a ambas as classificações 

A Classificação a priori, classifica os blocos como minério de cobre ou como minério de zinco, desta 

forma, para o cálculo do NSR é apenas necessário entrar com os teores de cada bloco na equação 

correta de cada lavaria, ou seja, se o bloco foi classificado como minério de cobre, entra-se com os 

teores respetivos do bloco na função que permite calcular o 𝑁𝑆𝑅𝐶𝑢.  
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Aplicou-se este princípio para cada bloco (1m x 1m x1m) do modelo de teores krigados (1 938 190 

blocos), somou-se o NSR do cobre de todos os blocos, assim como o NSR do zinco. Repetiu-se o 

procedimento para todos os pares de preços e como acontece na Classificação Estocástica, 

obtiveram-se os planos de NSR. 
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4. Resultados e Discussão 

Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos. Na primeira parte são apresentados os 

resultados da Simulação Estocástica e na segunda parte são apresentados os resultados da 

Classificação Estocástica onde se efetua uma comparação com os dados da Classificação a priori. 

Por último, é apresentado um Estudo de Sensibilidade à variação dos preços dos metais em estudo 

(cobre e zinco). 

4.1. Simulação Estocástica 

4.1.1. Análise Exploratória de Dados de Cobre e Zinco 

4.1.1.1 - Análise Univariada de Cobre e Zinco 

A análise univariada compreende a análise estatística dos dados das amostras do cobre e do zinco. 

As Tabelas 3 e 4 descrevem os estatísticos das amostras relativamente ao cobre e ao zinco, 

respetivamente. O número total de amostras efetuadas, é de 8115. 

Tabela 3- Tabela descritiva do cobre 

Dados Estatístico 

Teor Médio  5,11 

Variância  53,45 

Desvio Padrão 7,31 

Mínimo 0,09 

Percentil 25 0,41 

Percentil 50 1,43 

Percentil 75 6,57 

Máximo 35,00 

Amostras 8115 
 

Tabela 4- Tabela descritiva do zinco 

Dados Estatístico 

Teor Médio  4,17 

Variância  17,08 

Desvio Padrão 4,13 

Mínimo 0,00 

Percentil 25 1,03 

Percentil 50 3,15 

Percentil 75 5,69 

Máximo 25,42 

Amostras 8115 
 

 

Com a análise das tabelas apresentadas, é possível concluir que o teor médio de cobre (5,11 %) é 

superior ao teor médio de zinco (4,17 %). 

Os histogramas das Figuras 20 e 22 refletem o comportamento assimétrico das distribuições de cobre 

e de zinco e as Figuras 21 e 23 correspondem aos histogramas cumulativos de cobre e de zinco, 

respetivamente. 
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  Figura 20- Histograma do cobre 

 

Figura 21- Histograma cumulativo do cobre 

 

Figura 22- Histograma do zinco 

 

Figura 23- Histograma cumulativo do zinco 

 

No histograma do cobre, Figura 20, é possível observar um histograma unimodal com cauda à direita, 

em que o teor máximo é 35 % 

Relativamente ao histograma do zinco, Figura 22, é possível verificar um comportamento bimodal 

com simetria à direita, sendo que a maior frequência das amostras é com teores de 0 % a 0,83 % e 

entre 3,3 % e 4,19 %, relativamente ao limite superior verifica-se que o teor máximo é de 25 %. 
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4.1.1.2 - Análise Bivariada entre Cobre e Zinco 

Na análise bivariada os teores das variáveis em estudo são comparados, através de um diagrama de 

dispersão (Figura 24). É evidente uma correlação fraca positiva entre os teores de cobre e zinco, 

facilmente verificável pela tendência do diagrama de dispersão e reforçado pela reta de regressão 

linear (0,475 R, segundo o coeficiente de Pearson).  

 

Figura 24- Diagrama de dispersão do cobre e do zinco 

Pela observação dos diagramas de dispersão das Figuras 25 e 26 é possível confirmar que aquela 

correlação se mantém em torno de toda a amplitude de valores. 

 

Figura 25- Diagrama de dispersão do cobre e do 

zinco para teores de cobre mais baixos 

 

Figura 26- Diagrama de dispersão do cobre e do 

zinco para teores de cobre mais elevados 
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4.1.2. Análise da Continuidade Espacial do Cobre e Zinco 

4.1.2.1 - Variogramas Experimentais e Modelos 

Os variogramas de cobre e zinco foram calculados com o intuito de averiguar qual a direção que 

produz variogramas com maior qualidade (maior range na primeira direção). Efetuou-se um 

varrimento das direções horizontais e verticais (azimute e zénite), sendo os variogramas 

apresentados nas Figuras 27 e 28, os variogramas das variáveis em estudo que apresentam maior 

continuidade espacial.                                                                                                                                                  

Numa segunda fase fez-se a modelização dos variogramas. O modelo que melhor se ajusta aos 

dados é o modelo esférico. A representação matemática deste modelo é dada pela equação (6):  

𝛾(ℎ) = 𝐶𝑜 + 𝐶1 [
3

2
(

ℎ

𝑎
) −

1

2
(

ℎ

𝑎
)

3

]      (6) 

Em que 𝐶𝑜 + 𝐶1 corresponde ao patamar do variograma e 𝑎 à amplitude. 

A Figura 27 corresponde ao variograma do cobre, cuja direção principal apresenta um ângulo de 60° 

com o Nordeste e 26° com a vertical. Este variograma apresenta uma amplitude máxima de 28, 12 e 

17 para as diferentes direções, sendo a primeira a principal, a segunda perpendicular a essa e uma 

terceira ortogonal às anteriores. A diferença entre os valores das amplitudes das direções, mostra que 

os teores de cobre são anisotrópicos, o que é expectável dado que se trata de uma zona de 

sulfuretos.  

 

Figura 27- Variograma do cobre 
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A equação (7) corresponde ao semi-variograma do variograma do cobre. 

𝛾(ℎ) = 2,14 + 51,31 [
3

2
(

ℎ

28
) −

1

2
(

ℎ

28
)

3

]     (7) 

A Figura 28, corresponde ao variograma do zinco, em que, a direção principal apresenta um ângulo 

de 41° com o Nordeste e 25° com a vertical. Este variograma apresenta uma amplitude máxima de 

28, 15 e 11 para as diferentes direções, sendo a primeira a principal, a segunda perpendicular a essa, 

sendo horizontal e uma terceira ortogonal às anteriores. Tal como ocorreu no variograma do cobre, e 

por a zona ser de sulfuretos, a diferença entre as amplitudes das direções, permite demonstrar que 

os teores de zinco são anisotrópicos.  

 

Figura 28- Variograma do zinco 

 

A equação (8), corresponde ao semi-variograma do variograma do zinco. 

𝛾(ℎ) = 3,07 + 14,01 [
3

2
(

ℎ

28
) −

1

2
(

ℎ

28
)

3

]    (8) 
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4.1.2.2 - Simulações Estocástica de Cobre e Zinco 

Para a criação dos modelos dos teores metálicos do cobre e do zinco, foram efetuadas 100 

simulações para cada uma das variáveis. Estas simulações foram efetuadas independentemente 

porque após a análise bivariada entre o cobre e zinco, através da observação do diagrama de 

dispersão (Figura 24), foi possível concluir que a correlação entre estas duas variáveis é fraca. 

Os modelos efetuados, através da Simulação Sequencial Direta, têm as dimensões anteriormente 

referidas no Capítulo 2 - Casos de Estudo, ou seja, 500 m no eixo do x, 440 m no eixo do y e de 

190 m no eixo z, que numa malha regular com blocos de 1 m x 1 m x 1m, corresponde a 41 800 000 

blocos. 

Nas Figuras 29 e 31 são apresentados dois exemplos de simulações resultantes da Simulação 

Sequencial Direta, relativas ao cobre, assim como, os histogramas de cada uma delas (Figuras 30 e 

32). 

 

Figura 29- Simulação 1 dos teores de cobre 

 

 

Figura 30- Histograma da simulação 1 dos 

teores de cobre 

 

Figura 31- Simulação 2 dos teores de cobre 

 

 

Figura 32- Histograma da simulação 2 dos 

teores de cobre 
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Na Tabela 5, é apresentada a análise estatística dos dados experimentais do cobre e das duas 

simulações anteriormente apresentadas. 

Tabela 5- Tabela comparativa dos dados experimentais de cobre e das simulações apresentadas 

 
Dados 

Experimentais [%] 
Simulação 1 [%] Simulação 2 [%]  

Teor Médio  5,11 5,21 5,22 

Variância  53,45 51,25 49,56 

Mínimo 0,09 0,09 0,09 

Percentil 25 0,41 0,09 0,09 

Percentil 50 1,43 1,5 1,68 

Percentil 75 6,57 8,01 8,01 

Máximo 35 35 35     

 

Como é possível observar na Tabela 5, o teor médio das simulações é bastante próximo e um pouco 

mais elevado que o teor médio dos dados experimentais. Os valores da variância são semelhantes, 

sendo o valor mais alto relativo aos dados experimentais e o valor mais baixo relativo aos dados da 

simulação 2. O mínimo e o máximo dos dados experimentais mantêm-se nas simulações. 

Relativamente ao percentil 25, o valor dos dados experimentais (0,41 %) é superior aos das 

simulações (0,09 %). O percentil 50 (mediana) nos dados experimentais (1,43 %) é inferior aos das 

simulações (1,5 % e 1,68 %, respetivamente) e o percentil 75 dos dados experimentais (6,57 %) 

também é inferior aos das simulações (8,01 %). 

Relativamente aos histogramas das simulações apresentadas (Figuras 30 e 32), estes podem ser 

comparados com a Figura 20, que corresponde ao histograma dos dados experimentais. Ao efetuar-

se uma comparação três histogramas, é possível concluir que são bastante idênticos. Apresentam um 

comportamento unimodal com cauda à direita, sendo o teor máximo também de 35 %. 
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Nas Figuras 33 e 35, são apresentados dois exemplos de simulações resultantes da Simulação 

Sequencial Direta, relativas ao zinco, assim como, os histogramas de cada um deles (Figuras 34 e 

36). 

 

Figura 33- Simulação 1 dos teores de zinco 

 

Figura 34- Histograma da simulação 1 

dos teores de zinco 

 

Figura 35- Simulação 2 dos teores de zinco 

 

Figura 36- Histograma da simulação 2 

dos teores de zinco 

Na Tabela 6, é possível observar os dados estatísticos dos dados experimentais do zinco e das duas 

simulações apresentadas anteriormente. 

Tabela 6- Tabela comparativa dos dados experimentais de zinco e das simulações apresentadas  

 

 

 

 

 

 

 

 
Dados 

Experimentais [%] 
Simulação 1 [%] Simulação 2 [%]  

Teor Médio  4,17 4,21 4,21 

Variância  17,08 16,36 16,16 

Mínimo 0 0 0 

Percentil 25 1,03 1,44 1,47 

Percentil 50 3,15 3,05 3,06 

Percentil 75 5,69 5,57 5,55 

Máximo 25,42 25,42 25,42 
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Como é possível observar na Tabela 6, o teor médio das simulações (4,21 %) é um pouco mais 

elevado que o teor médio dos dados iniciais (4,17 %). Os valores da variância são um pouco 

diferentes, sendo o valor mais alto relativo aos dados experimentais (17,08 %) e o valor mais baixo 

relativo aos dados da simulação 2 (16,16 %). O mínimo e o máximo dos dados experimentais 

mantem-se iguais nas simulações. Relativamente ao percentil 25, o valor dos dados experimentais 

(1,03 %) é inferior aos das simulações (1,44 % e 1,47 %, respetivamente). O percentil 50 (mediana) 

nos dados experimentais (3,15 %) é superior aos das simulações (3,05 % e 3,06 %, respetivamente) 

e o percentil 75 dos dados experimentais (5,69 %) é também superior aos das simulações (5,57 % e 

5,55 %, respetivamente). 

Relativamente aos histogramas das Figuras 34 e 36, quando se comparam com o histograma da 

Figura 22, relativo aos dados experimentais é possível concluir que são diferentes. O comportamento 

já não é bimodal, mas sim unimodal, com cauda à direita. 

Após efetuar os 100 modelos para os teores de cobre, foi calculada a média (Figura 37) e a variância 

(Figura 38) 

 

Figura 37- Média das simulações de teores de 

cobre 

 

Figura 38- Variância das simulações de teores de 

cobre 

Ao observar-se as figuras, é possível identificar zonas com baixos valores de média e variância de 

teor em cobre, nomeadamente nas coordenadas (250, 0,100), onde existe uma grande zona azul, 

que está associada a valores baixos de teores. A média dos teores das 100 simulações é de 5,21 %, 

sendo o valor médio máximo de 10 % e o valor máximo de variância de 120 %. 
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A Figura 39 e a Figura 40, representam respetivamente a média e a variância dos modelos dos teores 

de zinco de todas as 100 simulações. 

 

Figura 39- Média das simulações de teores de zinco 

 

Figura 40- Variância das simulações de teores do 

zinco 

Nos modelos das Figuras 39 e 40 é possível observar zonas com baixos valores de média e variância 

de teor em zinco, sendo a média total de 4,21 % de todas as 100 simulações. Nestes modelos 

também é possível observar que o valor médio máximo é de 7 % e o valor máximo de variância é de 

50 %. 

4.1.2.3 - Seleção da Zona de Teste 

Como referido anteriormente, as dimensões dos modelos são de, 500 m no eixo do x, 440 m no eixo 

do y e de 190 m no eixo do z. Devido às elevadas dimensões, foi necessário selecionar uma zona, 

para se continuarem a efetuar os testes, como é possível observar na Figura 41, os cortes foram 

efetuados no eixo dos x dos 350 m aos 450 m e um corte no eixo dos y de 100 m dos 200 m aos 

300 m. Consequentemente, as simulações passam a ter 101 m no eixos do x, 101 m no eixo do y e 

190 m no eixo do z, que numa malha regular de 1m x 1m x 1m, corresponde a 1 938 190 blocos. 

 

 

 

Figura 41- Representação da seleção da zona de Teste com a média das simulações dos teores de cobre 
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Desta forma, a Figura 42 é a média e a Figura 43 é a variância de todas as 100 simulações com as 

novas dimensões de teores de cobre. 

 

Figura 42- Média das simulações de teores de 

cobre para as novas dimensões 

 

Figura 43- Variância das simulações de teores de 

cobre para as novas dimensões 

A Figura 44 é a média e a Figura 45 é variância de todas as 100 simulações com as novas dimensões 

de teores de zinco. 

 

Figura 44- Média das simulações de teores de zinco 

para as novas dimensões 

 

Figura 45- Variância das simulações de teores de 

zinco para as novas dimensões 

As figuras seguintes são os histogramas das variáveis (cobre e zinco) das 100 simulações. A Figura 

46 é relativa às simulações com as dimensões iniciais e a Figura 47 é relativa às simulações que 

sofreram cortes nos seus eixos, estes histogramas podem ser comparados com os histogramas 

relativos aos dados iniciais (Figuras 20 e 22). 
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Figura 46- Histograma das simulações dos teores 

 

Figura 47- Histograma das simulações reduzidas 

dos teores 
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4.2. Classificação de Tipos de Minério 

4.2.1. Classificação Estocástica 

Neste capítulo, são apresentados os resultados referentes à Classificação Estocástica, como referido 

anteriormente, esta classificação utiliza o conceito do NSR, como o único fator para a realização da 

escolha da lavaria, ou seja, a classificação do minério vai depender sempre da receita liquida que for 

obtida nas lavarias e a escolha recai sempre para a que der maior receita líquida. Como foram 

efetuadas 100 simulações dos dados experimentais, foi necessário calcular o NSR do cobre e do 

zinco, através das equações (4) e (5) do Subcapítulo 3.2.1- Classificação Estocástica, 

respetivamente, para todos os 1 938 190 blocos (1m x 1m x 1m) que constituem cada simulação (101 

m x 101m x190 m).  

A Figura 48, representa o mapa de probabilidades de cada bloco nas 100 simulações de ser 

classificado como minério de cobre, em planos, com cotas do eixo do z distintas (63 m, 138, m e 167 

m). É possível concluir que a grande parte dos blocos, representados na Figura 48, apresentam uma 

probabilidade bastante elevada de serem classificadas como minério de cobre, ou seja, se estes 

blocos forem enviados para a lavaria do cobre apresentam uma receita líquida maior do que se forem 

enviados para a lavaria do zinco. 

 

Figura 48- Probabilidade do minério de cobre 

A Figura 49 representa o mapa de probabilidades dos blocos serem classificados como minério de 

zinco. As probabilidades deste mapa são complementares às da Figura 48, pois a escolha da 

designação dos blocos apenas recai sobre estas duas opções. 

 

Figura 49- Probabilidade do minério de zinco 
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É possível observar na Figura 49 que, por exemplo, na cota z=138 um pequeno número de blocos 

(canto superior direito), apresenta um NSR superior se for enviado para a lavaria do zinco 

Comparando as Figuras 48 e 49 conclui-se que as probabilidades de um bloco ser classificado como 

minério de zinco são muito inferiores às probabilidades de ser classificado como minério de cobre.  

Após serem obtidas as probabilidades para cada bloco (1m x 1m x 1m) que constitui cada modelo 

simulado (101 m x 101 m x 190 m), é possível calcular o mapa de Classificação Estocástica. Este 

mapa permite efetuar a classificação de um determinado bloco, com a designação (minério de cobre 

ou minério de zinco) com base no Teorema de Bayes, ou seja, a designação do bloco depende do 

que apresentar maior probabilidade de ser classificado como minério de cobre ou minério de zinco. 

A Figura 50 é o mapa de Classificação Estocástica, cortado nas mesmas cotas que as figuras 

anteriores. Conclui-se que os blocos classificados como minério de zinco estão presentes em menor 

quantidade.  

 

Figura 50- Mapa de Classificação Estocástica  

(cor verde - minério de cobre e cor azul - minério de zinco) 

Estas figuras, apenas representam uma parte do mapa da Classificação Estocástica, desta forma, a 

tabela seguinte (Tabela 7), tem a informação relativa à percentagem de todos os blocos que 

constituem o mapa e que foram classificados como minério de cobre e minério de zinco. 

Tabela 7- Percentagem dos minérios classificados (Classificação Estocástica) 

Classificação Percentagem [%] 

Minério de cobre 99,53 

Minério de zinco 0,47 

 

É possível afirmar com base na Tabela 7, que, a percentagem de minério de zinco é de apenas 

0,47 % e a de minério de cobre é de 99,53 %. Isto é, a quantidade de blocos classificados como 

minério de zinco e enviados para a lavaria do zinco são bastante reduzidos. A informação desta 
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tabela apoia o que foi concluído na Figura 50, relativamente à quantidade de blocos classificados 

como minério de cobre e minério de zinco.  

Devido à reduzida percentagem de minério de zinco, efetuou-se um exercício que consistiu em 

admitir um cenário aonde se duplicou os teores de zinco das 100 simulações e voltou-se a calcular 

igualmente as probabilidades. 

A Figura 51, representa as probabilidades de cada bloco nas 100 simulações de ser classificado 

como minério de cobre, cortado na mesma cota que as figuras anteriores.  

 

Figura 51- Probabilidade de cobre para os teores de zinco duplicados 

Ao analisar-se a imagem anterior e comparar-se com a Figura 48, é possível concluir que, a 

probabilidade de os blocos serem classificados como minério de cobre são inferiores, pois existem 

mais zonas com probabilidades mais reduzidas, e as zonas com as probabilidades elevadas, são 

bastante mais reduzidas. 

A Figura 52, representa por sua vez, as probabilidades de cada bloco ser classificado como minério 

de zinco, com a duplicação dos teores de zinco 

 

Figura 52- Probabilidade de zinco para os teores de zinco duplicados 

Neste caso, pode afirmar-se que existem maioritariamente zonas com probabilidades reduzidas, no 

entanto, ao comparar-se com a Figura 49, observa-se um aumento significativo das probabilidades 

mais elevadas, sendo que as zonas com elevada probabilidade da Figura 49 mantiveram-se, no 

entanto, o valor das probabilidades aumentaram. 

A Figura 53 é o novo mapa de Classificação Estocástica com os teores de zinco duplicados, cortado 

de igual forma. 
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Figura 53- Mapa de Classificação Estocástica para os teores de zinco duplicados 

(cor verde - minério de cobre e cor azul - minério de zinco) 

 

Comparando esta figura, com a Figura 50, observa-se que ocorreu um aumento das zonas 

classificadas como minério de zinco. 

A Tabela 8, apresenta a informação relativa à percentagem dos blocos que foram classificados como 

minério de cobre e minério de zinco, no mapa de Classificação Estocástica, para o cenário em que os 

teores de zinco das simulações foram duplicados. 

Tabela 8- Percentagem dos minérios classificados para os teores de zinco duplicados (Classificação 

Estocástica) 

Classificação Percentagem [%] 

Minério de cobre 93,66  

Minério de zinco 6,34  

 

Com a análise da tabela, conclui-se que a percentagem de minério de cobre é de 93,66 % e a 

percentagem de minério de zinco é de 6,34 %.  

Na Figura 54, é apresentado um gráfico que resume a informação apresentada nas Tabelas 7 e 8, 

relativa às percentagens dos minérios classificados na Classificação Estocástica para o cenário em 

que os teores de zinco são normais e duplicados. 
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Figura 54- Percentagens de classificação (Classificação Estocástica) 

A análise do gráfico da Figura 54, conclui que ao serem duplicados os teores de zinco, a 

percentagem de minério de zinco sobe de 0,47 % para 6,34 %, um aumento muito significativo, de 

cerca de 5,87 %. A percentagem de blocos classificados como minério de cobre desce de 99,53 % 

para 93,66 %. 

 

4.2.2. Classificação a priori 

Para se efetuar a Classificação a priori utilizou-se um modelo de teores krigados. Esta classificação, 

ao contrário da Classificação Estocástica, utiliza o Cut-off, ou seja, o tipo de minério é definido 

consoante o teor de corte do cobre e do zinco, como representado na Figura 18. 

O mapa de Classificação a priori (mapa de teores classificados) está representado na Figura 55, nas 

mesmas cotas que os mapas anteriores.  

 

Figura 55- Mapa de Classificação a priori 

(cor verde - minério de cobre, cor azul - minério de zinco e cor vermelha - estéril) 
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Pela observação da Figura 55, é possível concluir que a quantidade de blocos que foram 

classificados como minério de cobre é bastante mais elevada que os restantes e que a percentagem 

de blocos que foram classificados como minério de zinco e estéril é muito idêntica.  

A Tabela 9, apresenta a informação relativa à percentagem de todos os blocos classificados como 

minério de cobre, zinco e ainda o estéril, que formam o mapa de teores classificados. 

Tabela 9- Percentagem dos minérios classificados (Classificação a priori) 

Classificação Percentagem [%] 

Minério de cobre 97,10  

Minério de zinco 1,18  

Estéril 1,72  

 

Pela análise da Tabela 9, permite concluir que a percentagem de minério de cobre é de 97,10 %, a de 

zinco é de 1,18 % e a de estéril é de 1, 72 %, existindo uma elevada diferença entre o minério de 

cobre e os restantes recursos classificados. 

Como realizado na Classificação Estocástica, repetiu-se a Classificação a priori para o cenário em 

que teores de zinco do modelo de teores krigados foram duplicados (Figura 56), com o intuito de 

comparar ambos.  

 

 

Figura 56- Mapa de Classificação a priori para os teores de zinco duplicados 

(cor verde - minério de cobre, cor azul - minério de zinco e cor vermelha - estéril) 

 

Comparando a figura anterior com a Figura 55 observa-se um aumento das zonas classificadas como 

minério de zinco, uma diminuição das zonas classificadas como estéril, mas as zonas de minério de 

cobre mantiveram-se iguais. 

 Na Tabela 10 é possível observar os valores das percentagens dos minérios e do estéril em que 

foram classificados todos os blocos que constituem o mapa de teores classificados. 
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Tabela 10- Percentagem dos minérios classificados para os teores de zinco duplicados (Classificação a 

priori) 

Classificação Percentagem [%] 

Minério de cobre 97,10  

Minério de zinco 2,69  

Estéril 0,21  

 

De seguida, na Figura 57, está representada em gráficos toda a informação das Tabelas 9 e 10, 

relativa às percentagens dos blocos classificados na Classificação a priori, para o cenário em que os 

teores de zinco são normais e duplicados. 

 

 

Figura 57- Percentagens de classificação (Classificação a priori) 

Ao observar-se a Figura 57 conclui-se que a percentagem de minério de cobre, com a duplicação dos 

teores de zinco, permaneceu igual (97,10 %). A única alteração que se verificou foi o aumento da 

quantidade de blocos classificados como minério de zinco para 2,69 % e a redução dos blocos 

classificados como estéril. Isto porque ao serem duplicados os teores de zinco, os blocos que 

anteriormente eram classificados como estéril (teor inferior 0,7 % de cobre e inferir a 3 % de zinco) 

são agora classificados como minério de zinco, pois os seus teores em zinco aumentaram e subiram 

para valores superiores a 3 %. 

Nota que, neste caso da Classificação a priori existe mais uma classe, a classe do estéril, isto ocorre 

porque se utilizam os teores de corte, para a classificação dos blocos, ou seja, nesta classe os custos 

são superiores ao benefício do bloco. Nos valores simulados também existe estéril, mas como 
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apenas se calcula o NSR, que representa a receita líquida associada a cada lavaria, os custos de 

tratamento e de mineração não são calculados, desta forma, não se consegue efetuar a classificação 

de estéril. O estéril, neste tipo de classificação, só aparecia se fossem calculados os custos 

associados à exploração e tratamento dos blocos e assim, existiam blocos cuja receita líquida não 

pagava os seus custos, ou seja, o lucro nunca seria superior a 0 e só aí é que esses blocos eram 

classificados como estéril  

4.2.3. Comparação das Classificações 

Neste subcapítulo, são apresentados os gráficos que permitem a comparação das percentagens da 

classificação dos recursos de ambas as classificações. 

O gráfico da Figura 58, corresponde à informação relativa ao cenário em que não ocorreu a 

duplicação dos teores nas 100 simulações para a Classificação Estocástica nem no modelo de teores 

krigados para a Classificação a priori, correspondente às Tabelas 7 e 9. 

 

Figura 58- Percentagens das classificações do tipo de minério 

 

Ao analisar a informação presente no gráfico pode afirmar-se que ao efetuar a Classificação 

Estocástica, existem mais 2,42 % de blocos a serem classificados como minério de cobre, tendo em 

conta a percentagem de minério de cobre na Classificação a Priori (97,10 %). Relativamente ao 

minério de zinco, é possível observar que existem mais 0,71 % de blocos a serem classificados como 

minério de zinco na Classificação a priori (1,18 %). Como referido anteriormente, na Classificação 

Estocástica não existe a classe de estéril ao contrário do que ocorre na Classificação a priori, ou seja, 

existe uma diferença de 1,72 % de blocos neste tipo de classificação. 

No gráfico da Figura 59 é possível observar a informação relativa às percentagens de classificação 

no cenário em que se efetuou a duplicação dos teores de zinco. 
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Figura 59- Percentagens das classificações do tipo de minério com os teores de zinco duplicados 

Comparando as duas classificações pode concluir-se que, existe uma diferença de 3,44 % entre os 

blocos que foram classificados como minério de cobre, sendo que o valor mais elevado (97,10 %) 

correspondente à Classificação a priori. Relativamente ao minério de zinco, a diferença entre as 

percentagens das duas classificações é de cerca de 3,65 %, sendo que, o valor mais elevado de 

blocos é na Classificação Estocástica (6,34 %). No caso do estéril a diferença é de apenas 0,21 %.   
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4.3. Estudo de Sensibilidade à Variação dos Preços 

dos Metais. 

Neste subcapítulo, são apresentados os resultados referentes ao Estudo de Sensibilidade à variação 

dos preços dos metais em estudo (cobre e zinco), no cálculo dos valores do NSR. Para tal, são 

apresentados os gráficos relativos à Classificação Estocástica, os gráficos resultantes da 

Classificação a priori e por fim, os gráficos que permitem comparar estes dois tipos de classificação. 

O conjunto de preços utilizados para este Estudo de Sensibilidade varia entre 1 e 6 USD/lb para o 

cobre e entre 0,5 e 2,5 USD/lb para o zinco. Tal como ocorreu anteriormente, neste Subcapítulo 

também se desenvolveu o cenário em que se duplicou os teores de zinco em ambas as 

classificações, de modo a efetuar-se a comparação entre os dois cenários. 

4.3.1. Classificação Estocástica 

Para se realizar o Estudo de Sensibilidade foi necessário calcular o NSR, desta forma, calculou-se o 

NSR para cada bloco de todos os modelos de teores simulados (100 modelos) e efetuou-se a 

classificação de cada um deles, sendo que, o NSR de cobre e o NSR do zinco de cada modelo 

teórico é a soma dos NSR de todos os blocos, consoante a sua classificação.  

Foram efetuadas 100 simulações e a classificação foi aplicada a todos os modelos teóricos 

simulados, desta forma, obtiveram-se valores totais de NSR de cobre e zinco para cada uma das 

simulações. Devido à quantidade de planos que se obtiveram para cada um dos NSR (100 planos por 

NSR), nas Figuras 60 e 61 só são apresentados os planos que correspondem aos percentis 10, 50 e 

90 desses valores. 

Nos gráficos 60 e 61, são representados 3 planos de NSR de cobre, o plano vermelho representa o 

percentil 50, o plano amarelo superior o percentil 90 e o amarelo inferior o percentil 10, O mesmo 

ocorre com o NSR de zinco, o plano verde representa o percentil 50, o plano azul superior o percentil 

90 e o plano azul inferior o percentil 10, sendo que estes último, devido à escala do gráficos não 

estão visíveis. Para se observar melhor estes planos, no Anexo B- Classificação Estocástica 

encontram-se os planos do NSR do cobre (Figura 80 e 81) e os planos do NSR do cobre (Figura 82 e 

83). Como os planos se encontram em figuras separadas, é possível observar melhor, o seu 

comportamento. 
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Como é possível observar na Figura 60, o valor do NSR do cobre é muito superior ao valor do NSR 

do zinco, na maior parte do gráfico, sendo o valor máximo de ±8×108 €. A diminuição do preço do 

cobre promove uma diminuição do valor do NSR correspondente e o aumento do NSR do zinco, 

sendo que, quando o preço do cobre é mínimo e o de zinco bastante elevado o valor do NSR do 

zinco chega mesmo a ser superior ao do cobre, tendo como valor máximo ±1,1×108 € . 

Relativamente à Figura 61, as conclusões retiradas são semelhantes, no entanto o NSR do zinco é 

superior ao do cobre para preços mais reduzidos de zinco e mais elevados de cobre, 

comparativamente ao gráfico da Figura 60, chegando quase a atingir os ±3,5×108 € . 

Em ambas as figuras, existem duas zonas de grande incerteza, ou seja, zonas onde o percentil 10 e 

90 estão mais afastados do percentil 50. A primeira situa-se nos valores de cobre mais elevados e vai 

diminuindo com a diminuição do preço do cobre, e a segunda localiza-se nos valores mais elevados 

do NSR do zinco (preços de zinco mais elevadas e os preços de cobre mais reduzidos). 

Os gráficos das Figuras 62 e 63 que se seguem, são relativos ao NSR total, ou seja, à soma do NSR 

do cobre e do NSR do zinco, sendo que para calcular estes planos de NSR total, somaram-se apenas 

os planos relativos aos percentis 50 dos dois minérios. 

 

 

Figura 60- NSR do cobre e NSR do zinco 

(Classificação Estocástica) 

 

Figura 61- NSR do cobre e NSR do zinco com a 

duplicação dos teores de zinco (Classificação 

Estocástica) 
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Figura 62- NSR total (Classificação Estocástica) 

 

Figura 63- NSR total para a duplicação dos teores 

de zinco (Classificação Estocástica) 

Na Figura 62, observa-se que a soma do NSR de cobre e de zinco é superior para os preços do 

cobre mais elevados, no entanto, quando os preços do cobre descem, o valor do NSR total também 

desce, o que já seria se esperar atendendo ao gráfico da Figura 60. Relativamente à variação do 

plano, este não apresenta grande alteração com a variação dos preços de zinco, mantem-se contante 

ao longo do eixo,  

Na Figura 63, o valor do NSR total também é superior para os valores mais elevados de cobre, mas é 

notável uma variação do plano com os preços de zinco. O plano tende a descer com a redução dos 

preços de cobre, no entanto tende a subir para os preços do cobre baixos e para os preços de zinco 

altos, o que também já seria de esperar atendendo ao gráfico da Figura 61, pois como já foi referido, 

existe uma subida bastante elevada do NSR do zinco nesta zona do gráfico, chegando mesmo a 

atingir os ±4×108 € 

Os gráficos das Figuras 64 e 65, são a junção dos planos dos gráficos anteriores, onde se pode 

comparar o NSR de cobre, de zinco e a soma destes, para os teores normais e para os teores 

duplicados. 

Com a observação das figuras seguintes, é possível concluir, que o valor do NSR do zinco (verde) é 

tão reduzido comparativamente ao NSR do cobre (vermelho), que o plano do NSR do cobre é quase 

coincidente com o plano do NSR total (azul). Como já foi referido anteriormente, o NSR total é 

superior para os preços mais elevados de cobre e tende a baixar com a diminuição destes preços, 

existindo apenas uma exceção no gráfico da Figura 65, quando os preços do cobre são reduzidos em 

que o valor do NSR do cobre é bastante reduzido. 
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Figura 64- NSR do cobre, do zinco e NSR total 

(Classificação Estocástica) 

 

Figura 65- NSR do cobre, do zinco e NSR total para 

a duplicação dos valores de zinco (Classificação 

Estocástica) 
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4.3.2. Classificação a priori 

A Classificação a priori, ao contrário da Classificação Estocástica, classifica os blocos consoante os 

teores de corte, nunca é calculado o NSR. No entanto, neste subcapítulo está a ser estudada a 

variação dos valores do NSR consoante a variação dos preços, desta forma, foi efetuada a 

classificação dos blocos do modelo de teores estimados, segundo os teores de corte, e só após estes 

blocos estarem classificados como minério de cobre ou zinco é que se realizaram os cálculos do seu 

NSR. 

Para se calcular o NSR, foi necessário introduzir os teores dos blocos que foram classificados como 

cobre na equação da lavaria do cobre, equação (4) e o mesmo ocorreu com a lavaria do zinco, 

equação (5). Deixando bem claro que, o NSR nunca interferiu para a classificação dos blocos, 

obteve-se apenas o NSR destes blocos de modo a comparar este método com o anterior. O NSR do 

cobre e o NSR do zinco que são apresentados de seguida, tal como ocorreu no método anterior, 

correspondem à soma do NSR de todos os blocos, consoante a sua classificação, que constitui o 

mapa de teores classificados. 

Os gráficos das Figuras 66 e 67, são relativos ao NSR do cobre e do zinco, sendo que devido à 

escala do gráfico, o plano do NSR do zinco encontra-se pouco percetível, desta forma, no Anexo C- 

Classificação a priori, os planos encontram-se em figuras distintas e o seu comportamento é mais 

claro. 

 

Figura 66- NSR do cobre e NSR do zinco 

(Classificação a priori) 

 

Figura 67- NSR do cobre e NSR do zinco com a 

duplicação dos teores de zinco (Classificação a 

priori) 

Como é possível observar nas Figuras 66 e 67, o NSR do cobre é bastante superior ao NSR do zinco, 

sendo que, o seu valor mais elevado (± 9 × 108€) ocorre para os preços mais elevados de cobre 

(6 USD/lb). O plano do NSR do cobre não varia com a variação dos preços de zinco e não apresenta 

grande alternação em ambas as figuras.  
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Nas Figuras 86 e 87 do Anexo C – Classificação a priori, referentes ao NSR do zinco, é possível 

observar que o valor máximo do plano, ± 1,8 × 108€, encontra-se nos preços de zinco mais elevados 

(2,5 USD/lb) e decresce com o preço do zinco, sendo que este valor não varia com a variação do 

preço do cobre. Relativamente à Figura 87 o plano do NSR de zinco apresenta valores mais elevados 

comparativamente à Figura 86. Este aumento dos valores do NSR de zinco deve-se à duplicação dos 

teores de zinco, isto é, os blocos que anteriormente eram classificados como estéril, passam a ser 

classificados como minério de zinco, como visto no Subcapítulo 4.2.2- Classificação a priori. 

Os gráficos das Figuras 68 e 69, são relativos ao NSR total, ou seja, à soma do NSR do cobre e do 

NSR do zinco, que foram apresentados nos gráficos das Figuras 66 e 67, respetivamente. 

É possível concluir que valor máximo do NSR total se encontra nos valores mais elevados de cobre e 

é de aproximadamente de ±9×108€ , e que a variação do NSR total dos dois gráficos é tão reduzida 

que se torna quase impercetível. Estas conclusões já seriam de esperar, visto que, a variação do 

plano do NSR de zinco, nos gráficos das Figuras 66 e 67, não foi relevante atendendo aos valores de 

NSR de cobre, ou seja, pode concluir-se que a Classificação a priori é pouco sensível à variação dos 

teores de zinco. 

Os gráficos das Figuras 70 e 71, são a junção dos gráficos anteriores, onde podem ser comparados o 

NSR do cobre, do zinco e a seu soma. 

É possível concluir que nas Figuras 70 e 71, o valor do NSR do zinco é tão reduzido 

comparativamente ao NSR do cobre, que o plano do NSR do cobre é quase coincidente com o plano 

do NSR total, não sendo visível o plano com a cor verde. Desta forma, e de acordo com o que já foi 

mencionado, o NSR total é bastante superior para os preços mais elevados de cobre e tende a baixar 

com a diminuição destes preços. 

 

 

Figura 68- NSR total (Classificação a priori) 

 

Figura 69- NSR total para a duplicação dos teores 

de zinco (Classificação a priori) 
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Figura 70- NSR do cobre, do zinco e NSR total 

(Classificação a priori) 

 

Figura 71- NSR do cobre, do zinco e NSR total para 

a duplicação dos valores de zinco (Classificação a 

priori) 
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4.3.3. Comparação das Classificações 

Neste subcapítulo, são comparados os gráficos relativos à Classificação a priori (plano azul), à 

Classificação Estocástica (plano verde) e o plano de cor amarela, corresponde à diferença entre a 

Classificação Estocástica e a Classificação a priori. 

Os gráficos das Figuras 72 e 73 permitem comparar os resultados obtidos para o NSR do cobre. 

 

Figura 72- Comparação do NSR cobre 

 

Figura 73- Comparação do NSR cobre para a 

duplicação dos teores de zinco 

É possível observar que o NSR de cobre é superior na Classificação a priori. Comparando o plano da 

Classificação Estocástica em ambas as figuras, observa-se valores mais reduzidos para o NSR do 

cobre na Figura 73, sendo mais evidente o plano de cor verde. Esta diferença está relacionada com a 

duplicação dos teores de zinco, que permite teores mais elevados de zinco o que faz com que exista 

uma alteração na classificação, ou seja, a quantidade de elementos a serem classificados como 

cobre é inferior. O mesmo não ocorre na Classificação a priori, pois o valor do NSR de cobre na 

Figura 73 é um pouco mais elevado do que na Figura 72, a maior diferença deste valor verifica-se 

para os preços de zinco mais elevados. 

Os valores do NSR de cobre são superiores quando os preços de cobre são mais elevados e vai 

diminuindo à medida que os preços de cobre vão descendo. Com a variação dos preços de zinco, os 

planos apresentados não sofrem alterações. 

 As Figuras 74 e 75 correspondem aos gráficos resultantes do NSR do zinco das diferentes 

classificações. 
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Figura 74- Comparação do NSR do zinco 

 

Figura 75- Comparação do NSR cobre para a 

duplicação dos teores de zinco 

Nestas figuras, o valor do NSR do zinco da Classificação Estocástica é sempre superior ao NSR do 

zinco da Classificação a priori. 

Em ambas as classificações o valor do NSR mantem-se muito constante, no entanto, o plano da 

Classificação Estocástica apresenta um pico bastante acentuado para valores de preços de zinco 

muito elevados, apresentando valores máximos de ±11 ×107€ , na Figura 74. e de aproximadamente 

±3,5 ×108€ no gráfico da Figura 75. Contrariamente, aos gráficos anteriores, a variação do preço do 

zinco influência o valor do NSR, é evidente o aumento do NSR à medida que o valor do preço de 

zinco aumenta. 

É também possível concluir que o valor do NSR do zinco na Classificação a priori é bastante baixa 

pois o plano da diferença entre as classificações é quase coincidente com o valor da Classificação 

Estocástica. 
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As figuras que se seguem (Figuras 76, 77, 78, 79) permitem efetuar a comparação da soma do NSR 

de cobre e do NSR de zinco. 

 

Figura 76- Comparação da soma do NSR de cobre 

e zinco 

 

Figura 77- Comparação da soma do NSR de cobre 

e zinco para a duplicação dos teores de zinco 

 

Figura 78- Comparação da soma do NSR de cobre 

e zinco (eixo xy) 

 

Figura 79- Comparação da soma do NSR de cobre 

e zinco para a duplicação dos teores de zinco 

(eixo xy) 

Nas figuras anteriores, é possível observar que, a soma dos NSR da Classificação Estocástica é 

maioritariamente superior à soma do NSR da Classificação a priori, no entanto, existem locais do 

gráfico onde isto não ocorre.  

A soma do NSR nos gráficos das Figuras 76 e 78 da Classificação a priori é superior à Classificação 

Estocástica quando o preço do cobre é superior a 4 USD/lb e o preço do zinco é inferior a 0,6 USD/lb. 

Relativamente aos gráficos das Figuras 77 e 79 é possível observar que a Classificação a priori é 

superior para valores do preço de cobre superior a 2,5 USD/lb e para valores do preço de zinco 

inferiores a aproximadamente a 1 USD/lb.  
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É possível concluir que nestas zonas, devido aos elevados preços de cobre, a Classificação a priori, 

como utiliza o valor médio de krigagem, está a efetuar uma sobrestimação relativa ao NSR de cobre, 

ou seja, existem blocos que estão a ser classificados como cobre, mas na verdade não o são. Isto é o 

suficiente para aumentar a receita líquida, de modo, a que nesta zona, o NSR da Classificação a 

priori, ultrapasse o NSR da Classificação Estocástica. Por outro lado, na Classificação Estocástica, 

como se efetuaram 100 simulações, e os cálculos estão a ser efetuados com o percentil 50, este 

método é sempre muito mais conservador.  

O valor mais elevado do NSR verificado nas figuras anteriores, é de ±8 ×108€ na Figura 76 e de 

±9 ×108 € na Figura 77, à medida que o preço do cobre diminui o NSR também diminui. Os valores 

do NSR, não variam significativamente com os preços de zinco na Figura 76, no entanto, na Figura 

77 é possível ver uma variação para preços de zinco mais elevado. 
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5. Considerações Finais 

5.1. Conclusões 

A complexidade e o risco de um projeto mineiro, exige a criação de métodos e técnicas cada vez mais 

avançadas, que visam o aumento do conhecimento relativo aos recursos e reservas dos jazigos que 

se pretende explorar. 

Desta forma, o principal objetivo da presente dissertação passou por apresentar uma modelo de 

classificação dos recursos, denominado por Classificação Estocástica, em alternativa à classificação 

que é utilizada atualmente, Classificação a priori. Este novo modelo proposto pretende melhorar a 

classificação dos recursos, atendendo às lacunas do outro método. 

O trabalho foi desenvolvido com dados experimentais disponibilizados pelo departamento de 

Planeamento, da SOMINCOR-Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A., relativos ao minério de cobre 

e zinco, do depósito do Zambujal. Este depósito pertence ao jazigo de Noves-Corvo, na região do 

Alentejo, que se localiza na Faixa Piritosa Ibérica. O jazigo de Neves-Corvo, destaca-se dos restantes 

que se localizam nessa Faixa devido aos seus elevados teores de cobre e estanho.  

Quando se efetua a Classificação Estocástica que, tem por base os teores dos modelos simulados, 

pode afirmar-se que apenas 0,47 % dos blocos do mapa de Classificação Estocástica são 

classificados como minério de zinco e os restantes 99,53 % dos blocos são classificados como 

minério de cobre. No cenário em que se duplicou os teores de zinco das simulações, a percentagem 

do minério de cobre diminuiu 5,87 %, ou seja, a percentagem passou para 93,66 % e a percentagem 

de minério de zinco aumentou para 6,34 %. 

Na Classificação a priori que, se baseia no teor de corte, a percentagem de minério de cobre é de 

97,10 %, a de minério de zinco é de 1,18 % e o estéril representa 1,72 % dos blocos do mapa de 

teores classificados. Quando se duplicou os teores de zinco do modelo de teores krigados, a 

percentagem do minério de cobre manteve-se nos 97,10 % e a percentagem do minério de zinco 

aumentou 1,51 %, passando para 2,69 %, ou seja, apenas ocorreu uma troca de classificação com os 

blocos de estéril. 

Comparando as duas classificações é possível afirmar que 2,42 % dos blocos de minério de cobre, 

0,71 % de minério de zinco e 1,72 % de estéril estão a ser classificados de forma distinta. Após se 

duplicar os teores de zinco, essa diferença passou para 3,44 % de blocos de minério de cobre, 

3,65 % de minério de zinco e 0,21 % de estéril. 

As conclusões que podem ser retiradas no Estudo de Sensibilidade à variação dos preços de metais, 

relativamente à Classificação Estocástica são que o valor do NSR do cobre é muito superior ao valor 

do NSR do zinco, chegando a atingir os ±8 ×108€. Exceto, quando o preço do cobre é baixo e o 

preço do zinco é mais elevado. Quando se efetua a soma do NSR do cobre e do zinco, o plano atinge 
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os seus valores máximos para preços de cobre altos e tende a descer à medida que os preços do 

cobre diminuem, sendo que, este plano não apresenta grandes alterações com a variação do preço 

do zinco. 

Quando se efetuou a duplicação dos teores de zinco para a Classificação Estocástica, o NSR do 

cobre não apresentou grandes variações e o NSR do zinco aumentou, principalmente para valores 

reduzidos do preço de cobre e altos de zinco. O NSR total é quase idêntico, exceto na zona referida 

anteriormente, nessa zona o NSR total não é coincidente com o plano do NSR do cobre. 

O Estudo de Sensibilidade relativo à Classificação a priori permite concluir que o NSR do cobre é 

bastante superior ao NSR do zinco e atinge o seu valor máximo de ±9 ×108€, para os preços do 

cobre mais elevados. Relativamente ao NSR do zinco, o valor máximo encontra-se nos preços de 

zinco mais elevados e é cerca de ±1,8 ×106€. O NSR do zinco é tão reduzido comparativamente ao 

NSR do cobre, que este é quase coincidente com o plano do NSR total, em todo o gráfico. 

Relativamente ao comportamento dos planos com a duplicação dos teores de zinco, é possível 

concluir que o plano do NSR do cobre não sofreu alterações visíveis. Os valores do NSR do zinco, 

sofreram um pequeno aumento, atingindo os ±7×106€, no entanto, o seu comportamento manteve-

se. Este aumento foi bastante insignificante, o que permite concluir que a Classificação a priori é 

pouco sensível à variação dos teores de zinco. 

Ao se efetuar-se a comparação do NSR do cobre das duas classificações é possível concluir que o 

NSR do cobre da Classificação a priori é em todo o gráfico superior ao da Classificação Estocástica, 

embora essa diferença não seja muito elevada. Quando se efetuou a duplicação dos teores de zinco, 

o NSR do cobre da Classificação Estocástica diminuiu. 

Relativamente ao NSR do zinco, de ambas as classificações, é possível concluir que o NSR da 

Classificação Estocástica é muito superior ao NSR da Classificação a priori, apresentando um pico 

bastante acentuado, sendo que o valor do NSR atinge os ±11 ×107€. Com a duplicação dos teores 

de zinco, o gráfico é idêntico, no entanto, o pico atinge os ±3,5 ×108€. 

Relativamente à soma do NSR do cobre e do zinco, de ambas as classificações, é possível concluir 

que, o NSR da Classificação Estocástica é sempre superior exceto, quando os preços de cobre são 

elevados. Nessa zona, o NSR da Classificação a priori é superior, ou seja, a sobrestimação do NSR, 

devido à utilização do valor médio de krigagem é suficiente para ultrapassar os valores da 

Classificação Estocástica, que é um método muito mais conservador, devido à utilização do percentil 

50, para os cálculos. 
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5.2. Trabalhos futuros 

• O cálculo do NSR da presente dissertação é efetuado numa base pontual. Este cálculo 

permite a classificação dos recursos, mas, quando se passa à classificação de reserva este 

cálculo já implica a componente tecnológica, ou seja, o desmonte dos blocos, sendo que este 

depende não só do método de desmonte e da exploração, como também da forma de 

exploração. 

A classificação das reservas deverá ser feita não na base do suporte pontual, mas na base do 

suporte de blocos de desmonte (stope). Neste caso, o que entraria para o cálculo do NSR deveria de 

ser a média dos pontos que fazem parte do bloco. 

Num bloco que apresente uma discretização de 4x4x4 pontos, a média (ZV
̅̅ ̅) do bloco é calculada 

segundo a equação (9). 

ZV
̅̅ ̅=

1

64
∑ Z (Xi)i          (9) 

• Outro trabalho que pode ser desenvolvido, é a classificação dos blocos atendendo aos 

restantes blocos que constituem um determinado painel, ou seja, se o diferencial entre dois 

blocos for muito pequeno, a classificação é dependente dos blocos envolventes. 
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Anexo A- Dados Experimentais 

   

Tabela 11- Tabela representativa dos dados experimentais 
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Anexo B- Classificação Estocástica 

 

 

Figura 80- NSR do cobre (Classificação 

Estocástica) 

 

Figura 81- NSR do cobre para a duplicação dos 

teores de zinco (Classificação Estocástica) 

 

Figura 82- NSR do zinco (Classificação Estocástica) 

 

 

Figura 83- NSR do zinco para a duplicação dos 

teores de zinco (Classificação Estocástica) 

 

  



   
 

66 
 

  



   
 

67 
 

Anexo C- Classificação a priori 

 

 

Figura 84- NSR do cobre (Classificação a priori) 

 

Figura 85- NSR do cobre para a duplicação dos 

teores de zinco (Classificação a priori) 

 

Figura 86- NSR do zinco (Classificação a priori) 

 

Figura 87- NSR do zinco para a duplicação dos 

teores de zinco (Classificação a priori) 

 

 


