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RESUMO 
 
Incerteza geológica, riscos operacionais, questões ambientais e oscilações do 
mercado frequentemente dificultam investimentos no setor mineral. Desta forma, 
para que se possam obter os resultados esperados em uma avaliação de um 
recurso mineral é necessária uma metodologia acurada a fim de justificar os 
elevados investimentos especialmente durante os períodos de crise do metal 
estudado. A proposta do presente trabalho é o estudo do procedimento de 
amostragem em poço com uma malha de 100m X 100m, como a melhor opção para 
bauxita. Modelos geológicos baseados em sondagem e em furos de poços são 
avaliados e comparados com o modelo geológico mais detalhado baseado em 
amostragem de canaletas (malha de 25m X 25m). Finalmente, o resultado médio de 
alumina disponível obtido a partir do modelo geológico baseado em poço é 
confrontado com o resultado obtido em amostragem de sonda e canaleta. 

 
PALAVRAS-CHAVE: sondagem; bauxita; malha de sondagem. 

 
ABSTRACT 
 
Geological uncertainty, operational risks, environmental issues and market 
oscillations often hinder investments in the mineral sector. The budget to measure 
mineral resource use to be millions of dollars. Therefore, the desired results for a 
resource evaluation require an accurate methodology to justify larger amounts of 
money, especially during financial crises in the mineral market. The purpose of the 
present work is studying the pits sampling procedure using a 100m X 100m sampling 
grid, as the best option for bauxite. Geological models based on diamond drill holes 
and pits were evaluated through a comparison with a more precisely model based on 
channel sampling (25m X 15m sampling grid). Finally, the available alumina results 
reached using the pits model has confronted with geological models results using drill 
holes and channel sample. 

 
KEYWORDS: diamond drill holes; bauxite; sampling grid. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A avaliação de depósitos minerais é baseada em estimativas de volume de minério e 
teor para transformar recurso em reserva, com base em avaliações econômicas. A 
confiabilidade dos resultados de amostragem depende de vários aspectos como as 
características de mineralização, qualidade de amostragem, análise de amostras e 
manipulação. A variância de erro global relacionada com a estimativa de 
amostragem é, em média oitenta por cento, quinze por cento está relacionada com a 
preparação da amostra e cinco por cento com a análise química (Grigorieff, et al., 
2002). Portanto, um procedimento adequado de amostragem deve ser realizado 
para uma avaliação de recursos satisfatória. Para atingir este objetivo é necessário 
um entendimento sobre a teoria da amostragem (TOS) que dificilmente pode ser 
mencionado sem referência direta às contribuições Gy, e sobre geoestatística 
desenvolvidas nos anos 50.  
 
O variograma é uma poderosa ferramenta de análise geoestatística, o qual fornece 
um método quantitativo de análise dos resultados. A curva variográfica expressa a 
variação de correlação espacial entre dois pontos no espaço, quando a distância de 
separação entre eles aumenta, permitindo a construção de modelos geológicos 
(François-Bongarçon, 2004). 
 
1.1. Localização 
 
A área de estudo situa-se na margem direita do rio Amazonas, no município de 
Juruti, extremo oeste do Estado do Pará (Figura 1). 

 
Figura 1. Localização. 
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1.2. Caracterização do depósito 
 
Os depósitos de bauxita da Amazônia oriental enquadram-se como do tipo “blanket” 
(Patterson, 1967), formados “in situ” por processos de intemperismo sobre rochas 
sedimentares clásticas, em condições climáticas tropicais úmidas. Estes depósitos 
caracterizam-se por apresentar espessura de ordem métrica, alcançando e 
ultrapassando raramente 10 metros e por apresentar acentuadas variações laterais 
nos teores de Al, Si e Fe. 
 
O perfil litológico típico do depósito de Juruti é apresentado na Figura 2. 
 

 
Figura 2. Perfil Geológico. 

 
Descreve-se abaixo, de uma forma sucinta, o perfil deste depósito. Assim, do topo 
para a base, tem-se: 
 
Argila Belterra (argila): consiste numa cobertura de argila caulinítica, amarelada, 
bem uniforme e permeável, cuja espessura varia de 0 a 12 metros nos centros dos 
Platôs. 
 
Bauxita Nodular: representado por um horizonte descontínuo, chegando a atingir 6 
metros de espessura, consiste em nódulos de gibbsita, finamente cristalina, de 
tamanhos variáveis, distribuídos em uma matriz caulinítica. São comuns neste 
horizonte nódulos ferruginosos que conferem elevados teores nas análises de 
Fe2O3. A tendência, neste horizonte, é o aumento do conteúdo de ferro (Fe2O3) com 
a profundidade.  
 
Laterita: corresponde a um horizonte de baixa sílica, com espessura de 0 a 3 
metros e consideráveis variações na dureza, textura, cor, relação ferro-alumina e 
conteúdo de sílica. Em alguns locais, esse material pode ser classificado como 
bauxita ferruginosa, face ao seu alto teor em Al2O3.  
 
Nem sempre estes subhorizontes, cujos contatos são graduais, estão presentes ao 
longo de uma mesma seção. 
 
Bauxita Maciça (Bauxita): este horizonte, com espessura variando de 0 a 6 metros, 
é essencialmente constituído de gibbsita, hematita, caulinita. Sempre apresenta uma 
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gradação com o horizonte superior pela substituição gradativa do Fe2O3 por SiO2. A 
dureza, textura e coloração variam com o teor de ferro e conteúdo em argila. 
 
A parte intermediária desta camada é formada por bauxita com diversos tipos de 
textura, sem zoneamento preferencial, ocorrendo variações tanto laterais como 
verticais, as quais refletem na composição química do minério. Esta bauxita 
denominada bauxita celular apresenta septos de bauxita cristalizada, com células 
vazias ou preenchidas também por gibbsita, substituída por argila caulínica à medida 
que se aproxima do horizonte superior da argila variegada.  
 
A passagem da bauxita maciça para o horizonte inferior é gradual e o contacto é 
muito ondulado. 
 
Argila Variegada: consiste num horizonte composto de argilas cauliníticas de cores 
variegadas, em geral avermelhadas a rosadas, com trechos esbranquiçados e 
matizes arroxeadas, contendo, eventualmente, alguma gibbsita. Localmente, 
apresenta concreções alongadas de bauxita colunar, compostas de gibbsita 
microcristalina em posição vertical neste horizonte argiloso. 
 
O principal horizonte mineralizado, de valor econômico, é a bauxita maciça que 
apresenta, lateralmente, variações de espessura e dos seus conteúdos 
mineralógicos. Isto, em termos de avaliação geoestatística, corresponde a 
variogramas com elevadas amplitudes, indicando que a correlação espacial entre 
amostras ocorre em grandes extensões. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Foi selecionada uma área de aproximadamente 113,09 ha, dentro da mina de 
bauxita no local denominado platô Capiranga.  
 
O banco de dados com base no teor de alumina disponível (Al2O3Av) foi criado 
utilizando-se amostras de 106 poços, 117 furos de sonda, ambos com malha de 
100m X 100m e 1.490 amostras de canaletas, com malha de 25m X 25m.  
 
Optou-se por mantê-los separados, pois estes apresentam metodologias e 
informações distintas. No caso das canaletas, estas contêm apenas as informações 
do minério, por vezes pode ocorrer a laterita ou argila variegada, uma vez que são 
amostras da frente de lavra. No banco de canaletas ocorrem todas as frações, 
porém os resultados de análises são apenas da alumina aproveitável, sílica reativa e 
ferro, variáveis de interesse e que ajudam controlar o processo de lavra.  
 
Os furos apresentam todas as frações e todos os óxidos e, geralmente, todas as 
litologias. Já o poço apresenta apenas a fração 20 mesh e os óxidos totais, faltando 
então alumina aproveitável e sílica reativa, que foram calculadas matematicamente.  
 
Todos os dados foram tratados e as incoerências ocorridas foram identificadas ao 
longo da validação, devidamente corrigidas. Contudo, seguem algumas 
considerações importantes sobre as características do banco de dados utilizado no 
modelamento geológico.  
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No banco de dados de furos de sonda e canaleta, foi criado o campo “Fração 
Global” a partir das frações #20 e #400 mesh, onde esta representa o total da massa 
e dos teores do minério lavado.  
 
Para o cálculo desta, as recuperações das duas frações (20 e 400 mesh) foram 
somadas. Já os teores foram calculados pela média ponderada das duas frações 
utilizando como ponderador a recuperação. Um exemplo dos cálculos realizados 
para a variável recuperação e teor por faixa granulométrica pode ser visto a seguir. 

 
a) Definição da recuperação global: 

 
RCG = RC1+ RC2                                                       (1)                                                                                                                            

 
 

Onde: 
RCG: Recuperação Global; 
RC1: Recuperação na Faixa 20#; 
RC2: Recuperação na Faixa 400#. 
 
b) Definição do teor global de alumina aproveitável: 

 
AAG = (AA1*RC1 + AA2*RC2) / (RC1+ RC2)           (2) 

                                                                                                                              
Onde: 
AAG: Teor Global de Alumina Aproveitável; 
AA1: Teor de Alumina Aproveitável na Faixa 20#; 
AA2: Teor de Alumina Aproveitável na Faixa 400#. 
 
Para cada método amostral foram modelados variogramas e após a definição da 
maior direção de variância de cada um dos variogramas foi criado um modelo 
geológico para cada método. 
 
Essa base toda foi importada para SGeMS (Stanford Geostatistical Earth Modeling 
Software) para análise estatística incluindo o estudo de probabilidade por 
histogramas e, finalmente, a análise estrutural dos variogramas. Um variograma foi 
modelado para cada um dos métodos de amostragem, de modo que os três modelos 
geológicos baseados nos variogramas foram construídos por krigangem ordinária 
(Isaaks & Srivastava, 1989). 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os variogramas para cada metodologia de amostragem, furos, poços e amostragem 
de canaletas são apresentados nas Figuras 3, 4 e 5, respectivamente. 
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Figura 3. Variogramas das amostras de sonda. 

 

 
Figura 4. Variogramas das amostras de poços. 

 

 
Figura 5. Variogramas das amostras de canaletas. 
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Com base nos variogramas, foram construídos os modelos geológicos para as três 
metodologias de amostragem como mostram as Figuras 6, 7 e 8. A variação de 
alumina disponível é visualizada de acordo com a legenda ao lado dos modelos 
onde as áreas vermelhas indicam altos teores de alumina aproveitável. 
 

 
Figura 6. Modelo geológico das amostras de sonda. 
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Figura 7. Modelo geológico das amostras de poço. 

 

 
Figura 8. Modelo geológico das amostras de canaleta. 
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Tabela 1. Teores de alumina disponível estimada para os três modelos geológicos. 

Método de 
amostragem 

Média dos teores de alumina disponível 
(%) 

Sonda 48.40 

Poços 48.41 

Canaletas 48.46 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 
Considerando um perfil geológico consistente com um horizonte bem definido, onde 
a variação mineral não é muito grande, existem métodos de amostragem 
alternativas que devem ser levadas em conta, especialmente para a fase de 
pesquisa geológica. O modelo geológico com base em poços apresenta uma 
estimativa satisfatória para alumina disponível na área em estudo, comparando com 
os resultados das amostras de sonda e canaletas. Esta metodologia não requer 
grandes investimentos para ser realizado, como é o caso do furo diamantado, 
porque dispensa o uso de compressores, equipamentos caros e não é necessária a 
abertura de acessos para fazer a amostragem. Portanto, para pesquisa geológica, 
métodos de amostragem por poço podem ser uma opção satisfatória, a ser realizada 
anteriormente à uma amostragem detalhada. 
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