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INTRODUÇÃO 
Em estudos para a implantação de empreendimentos 
mineiros, é fundamental o conhecimento mais 
confiável possível sobre a geometria da zona 
mineralizada e arredores, o qual será a base para a 
quantificação dos recursos e reservas minerais, e 
subsequentemente, para a análise de viabilidade do 
projeto. 
A elaboração do modelo geológico, o qual descreve o 
formato físico dos corpos geológicos e das estruturas 
controladoras da mineralização, têm sido realizada 
pelo método das seções transversais, baseado no 
delineamento manual de seções verticais e/ou 
horizontais, seguido da união destas, obtendo-se, 
então, um sólido tridimensional (Rossi & Deutsch, 
2014). 
A metodologia tradicionalmente utilizada, entretanto, 
de acordo com trabalhos de Emery & González (2007), 
Emery & Ortiz (2005) e Rao & Narayana (2015) 
apresenta problemas, os quais são: (i) subjetividade da 
definição dos domínios litológicos e no delineamento 
dos contatos geológicos, e; (ii) impossibilidade de 
fornecer as incertezas associadas ao modelo. 
Uma abordagem alternativa para o modelamento 
geológico consiste em elaborar um modelo baseado 
em probabilidades de ocorrência de cada unidade 
litológica no depósito mineral, que é uma reprodução 
da continuidade geológica de cada unidade (Rao & 
Narayana, 2015). Tal abordagem é baseada em 
procedimentos geoestatísticos, tais como a krigagem 
indicadora e a simulação sequencial indicadora, que 
tratam de variáveis binárias, as quais informam sobre a 
presença ou a ausência de uma unidade litológica 
específica em cada local amostrado. 
Os métodos geoestatísticos baseados em indicadores 
minimizam os problemas inerentes à subjetividade do 
procedimento tradicional e, além, são capazes de 
fornecer a informações sobre as incertezas atribuídas 

ao delineamento dos contatos geológicos (Rao & 
Narayana, 2015). 
Este trabalho se propõe a efetuar a modelagem 
geológica de um depósito de calcário situado no 
município de Indiara, estado de Goiás, utilizando a 
krigagem indicadora como metodologia para estimar 
as probabilidades de ocorrência de cada categoria 
litológica, e então, determinar e avaliar as incertezas 
atribuídas à modelagem dos contatos geológicos. 
O local de estudo está localizado na região pertencente 
à sequência metavulcanossedimentar Anicuns-Itaberaí, 
neoproterozóica (890-830 Ma), contida no Arco 
Magmático de Goiás, o qual abrange sequências 
metavulcanossedimentares evoluídas como arco de 
ilhas intraoceânicos (Laux et al., 2010, Laux, 2004). 
Neste caso, a formação do arco se deu (Cordani et al., 
2013) pela subducção de litosfera oceânica relacionada 
ao fechamento do oceano Goiás-Farusiano, inciado em 
cerca de 900 Ma e finalizado em torno de 300 Ma. 
 
METODOLOGIA 
As informações amostrais para a realização do trabalho 
foram fornecidas pela Calcário Ouro Branco Ltda. e 
consistem em 455 amostras, obtidas por furos de 
sondagem rotativa e trincheiras/canaletas. Apesar das 
diferenças quanto aos suportes amostrais, optou-se 
por utilizar ambas as amostragens visando uma 
melhora quantitativa da informação. A Figura 1 mostra 
a distribuição espacial das amostras coletadas por meio 
de furos de sondagem (em verde) e de canaletas (em 
vermelho). 
O banco de dados é composto por informações 
analíticas dos teores de CaO e MgO, derivados de 
análises químicas por fluorescência de raios-X, e pela 
descrição geológica das amostras retiradas nos furos 
de sondagem rotativa. 
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Figura 1 - Mapa em planta mostrando as posições espaciais 
dos furos de sondagem e das canaletas/trincheiras 

 
As informações amostrais foram submetidas a uma 
etapa inicial de validação, onde foram confrontadas as 
informações analíticas e as respectivas descrições 
geológicas. Na sequência, realizou-se uma análise 
exploratória inicial, visando entender as características 
estatísticas gerais do banco de dados. 
Em seguida procedeu-se com a classificação das 
unidades/categorias litológicas, a qual foi baseada nas 
especificações fornecidas pela empresa para seus 
produtos e na proposta de categorização de rochas 
carbonáticas mostrada em Machado (2017). A partir de 
tais informações, e considerando as descrições 
geológicas dos furos de sondagem, as unidades foram 
classificadas em calcário calcítico (CLC), calcário 
magnesiano (MAG), calcário dolomítico (DOL), “calcário 
impuro” (CLI) e vulcânicas e/ou metavulcânicas (VMV), 
estas representando as rochas não carbonáticas. A 
Tabela 1 mostra os critérios utilizados para a 
classificação. 
 
Tabela 1 - Critérios utilizados para a classificação das 
unidades litológicas. 

Unidade 
Critérios Químicos 

Impureza CaO + MgO MgO 

CLC < 25% > 38% < 5% 

MAG < 25% > 38% ≥ 5% e ≤ 12% 

DOL < 25% > 38% > 12% 

CLI ≥ 25% e ≤ 50% - - 

VMV > 25% - - 

 
A partir da classificação geológica, foi feita uma análise 
estatística para os dois óxidos (CaO e MgO), em cada 
categoria litológica, visando tomar conhecimento sobre 
o formato das distribuições estatísticas e verificar a 
presença ou não de valores anômalos (outliers). Tal 
análise identificou dois outliers, ambos na categoria do 
calcário dolomítico (DOL), os quais foram retirados. As 

análises subsequentes foram, então, realizadas com 
453 amostras. 
Na execução da krigagem indicadora, primeiramente 
foram geradas variáveis categóricas, uma para cada 
domínio litológico. Em cada variável, para cada 
amostra, foi atribuído o valor “1” para indicar a 
presença do domínio litológico associado à variável, e 
“0” para indicar a ausência do mesmo. Analisou-se, 
então, a continuidade espacial das categorias 
geológicas por meio de variogramas indicadores, três 
para cada variável categórica/indicadora. Nesta etapa, 
conforme mostra a Figura 1, não houve necessidade de 
desagrupamento prévio das amostras em virtude de 
ausência de agrupamentos preferenciais. 
A partir de estudos e observações geológico-estruturais 
da área (Figura 2), foi constatado que as lentes de 
calcário estão hospedadas em uma grande anticlinal, 
com um mergulho suave para oeste (W). Desta forma, 
os variogramas indicadores, três para cada categoria 
geológica (dois horizontais e um vertical), foram feitos 
nas direções N-S e E-W, correspondentes às direções 
preferenciais de continuidade. 
 

 
Figura 2 - Mapa geológico da área mostrando as litologias, 
estruturas e a posição espacial das amostras. Os pontos 
vermelhos indicam o início dos furos de sondagem e os traços 
pretos o início das canaletas (Modificado de Araújo et al., 
1980 apud Fumes, 2014). 

 
Os variogramas experimentais obtidos foram, então, 
ajustados interativamente por modelos teóricos (Figura 
3), considerando, no ato do ajuste, os parâmetros mais 
adequados aos três variogramas, simultaneamente. 
As informações sobre a continuidade das unidades 
litológicas, dadas pelos variogramas indicadores, foram 
a base para a estimativa das probabilidades de 
ocorrência de cada categoria nos locais não 
amostrados. 
A krigagem indicadora foi efetuada no módulo ik3d, da 
biblioteca Gslib, em um modelo de blocos com 
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dimensões unitárias de 10 m x 10 m x 5 m, compatíveis 
com as atualmente utilizadas pela empresa. A 
vizinhança de busca (elipsoide) foi determinada a partir 
das orientações dos variogramas indicadores (Figura 3) 
e dos respectivos alcances. Neste caso, a dimensão de 
cada eixo foi calculada como uma média aritmética dos 
alcances variográficos naquela direção. 
 

 
Figura 3 - Variogramas indicadores experimentais e 
respectivos ajustes teóricos. a) CLC, b) MAG, c) DOL, d) CLI, e) 
VMV. A linha tracejada horizontal representa a variância a 
priori. 

 
O modelo resultante, contendo os valores de 
probabilidade em cada ponto, foi tratado no SGeMS 
através de um algoritmo, que determinou, em cada 
ponto estimado, a categoria de maior probabilidade de 
ocorrência (Moda), e a incerteza na definição da 
categoria, calculada como a subtração entre a 
probabilidade total (1) e a maior probabilidade entre as 
cinco estimadas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O modelo geológico resultante foi submetido 
primeiramente a uma análise visual, a partir da 
comparação, em seções transversais, entre os 

domínios litológicos estimados e amostral. Tal análise 
evidenciou, a princípio, uma boa aderência entre a 
amostragem e o modelo, conforme mostra a Figura 4. 
A partir de tais considerações, a abordagem 
probabilística, em termos gerais, se mostrou 
satisfatória para descrever os contatos geológicos. 
 

 
Figura 4 - Exemplo de uma seção transversal do modelo 
geológico expondo os domínios litológicos amostrais e 
estimados por krigagem indicadora com cores 
correspondentes. 

 
A partir da comparação entre as proporções dos 
domínios litológicos amostrais e do modelo (Figura 5), 
percebe-se que aparentemente houve uma 
sobrestimativa da categoria CLC, enquanto as demais 
se mostraram subestimadas. Observa-se na Figura 5 
que há desvios globais significativos entre o modelo e 
os dados amostrais. 
 

 
Figura 5 - Gráfico mostrando o comparativo entre as 
proporções/frequências relativas dos domínios litológicos nos 
dados amostrais e no modelo. 

 
A quantificação dos desvios, dada na Tabela 2, mostra 
que as diferenças são maiores nas unidades litológicas 
com pequenas frequências relativas (MAG, DOL, CLI e 
VMV), onde a maior diferença foi atribuída ao “calcário 
impuro”, cuja frequência relativa do modelo foi 49% 
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menor que a frequência relativa amostral. Do contrário 
a unidade DOL apresentou o menor desvio, de ‒ 19%. 
Ainda, nota-se que, em média, houve um desvio 
negativo de 21,9% em relação aos dados amostrais. 
 
Tabela 2 - Comparativo entre as proporções/frequências 
relativas dos domínios litológicos nos dados amostrais e no 
modelo com a quantificação dos respectivos desvios. 

Categoria 
Proporções 

Desvio (%) 
Amostras Modelo 

CLC 0,51 0,70 +36,7 

MAG 0,17 0,11 ‒38,2 

DOL 0,10 0,08 ‒19,0 

CLI 0,10 0,05 ‒49,0 

VMV 0,11 0,07 ‒40,0 

 
As diferenças observadas podem ser consequência do 
espaçamento entre as amostras na malha de 
amostragem, as quais estão com um espaçamento 
médio de 230 m x 200 m, e da diferença de tamanho - 
suporte - das amostras coletadas. 
O espaçamento entre as amostras é um fator 
importante para a qualidade do modelo, atribuída à 
capacidade dos variogramas em reproduzir 
adequadamente a continuidade geológica das 
categorias. Neste caso, foi observado que os 
variogramas indicadores (Figura 3), especialmente os 
referentes à direção leste, não demonstraram um 
crescimento bem definido na origem, o que é devido 
sobretudo ao espaçamento amostral. Tal fato, 
inevitavelmente, leva ao aumento dos desvios entre o 
modelo e a amostragem. 
O mapeamento das incertezas (1 ‒ maior 
probabilidade) indicou a presença de valores da ordem 
de até 79%, embora 14% das incertezas estejam 
menores que 1%, os quais estão vinculados 
principalmente do domínio CLC, detentor da grande 
parcela das amostras. A Tabela 3 mostra os parâmetros 
estatísticos da incerteza. 
 
Tabela 3 - resumo estatístico da incerteza no delineamento 
classificado por unidades litológicas 

Domínio Mínimo Média Máximo Desv. P. 

CLC 0,00 0,29 0,76 0,19 

MAG 0,00 0,48 0,76 0,12 

DOL 0,00 0,47 0,76 0,14 

CLI 0,00 0,50 0,79 0,13 

VMV 0,00 0,46 0,75 0,18 

Total 0,00 0,35 0,79 0,20 

 
Observa-se na Tabela 3 que os maiores valores de 
incerteza estão atribuídos aos domínios com uma 

pequena quantidade de amostras em relação ao total 
amostrado (MAG, DOL, CLI e VMV). A categoria CLC 
apresentou os valores mais baixos de incerteza, como é 
possível notar pelo valor médio, o que é consequência 
da maior quantidade de informação disponível para 
este domínio em relação aos demais, cuja quantidade 
de amostras representa 51% do total. 
A análise da distribuição espacial das incertezas (Figura 
6) mostra que os valores próximos a zero ocorrem em 
sua maioria nas bordas do modelo geológico, 
coincidindo geralmente com as ocorrências de calcário 
calcítico (CLC). Este comportamento pode 
eventualmente ser consequência da falta de 
informações amostrais de outras categorias nestas 
regiões, o que resultaria em valores maiores de 
incertezas, já que, em tese, haveria um aumento da 
variedade de domínios litológicos possíveis nestes 
locais. 
 

 
Figura 6 - Mapas da distribuição espacial das incertezas. a) 
0%, b) 20%, c) 40%, d) 60%, e) 70%. 

 
O modelo geológico obtido também previu a provável 
presença de duas falhas geológicas (Figura 7), uma do 
tipo inversa (F1), com direção do plano de falha de 
aproximadamente 17° e inclinação para SE de 24°, e a 
segunda (F2) do tipo normal, com direção do plano de 
falha de aproximadamente 186°, com inclinação de 42° 
para NW. Tais características são aproximadas, e a 
ocorrência das falhas necessita ser averiguada em 
estudos de campo. 
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Figura 7 - Modelo geológico de blocos mostrando a 
distribuição espacial dos domínios litológicos os planos das 
falhas geológicas previstas pelo modelo probabilístico. 

 
CONCLUSÕES 
Os resultados obtidos com a modelagem geológica por 
krigagem indicadora mostraram um deslocamento 
significativo entre o modelo e os dados amostrais, 
principalmente nos domínios litológicos com uma 
quantidade menor de amostras. Tais desvios podem 
ser consequência do grande espaçamento entre 
amostras na malha, que é de aproximadamente 230 m 
x 200 m, e da grande variação do suporte amostral. 
Os níveis de incerteza atribuídos à modelagem 
probabilística se mostraram elevados, mesmo na área 
de operação atual de extração (mina), o que 
eventualmente é consequência do espaçamento 
amostral e quantidade de amostras coletadas. A adição 
de novas informações geológicas, por meio de furos de 
sondagem rotativa, e com suportes mais padronizados 
possível, melhorará a qualidade do modelo geológico, 
e, portanto, resultará em uma melhor reconciliação 
durante a operação de lavra. 
Além disso, os níveis elevados de incerteza explicam os 
desvios observados, já que a aderência entre o modelo 
probabilístico e as amostras tende a ser menor quanto 
maior o espaçamento amostral. 
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