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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo estimar o volume e a tonelagem de carvão nas principais 

camadas na área denominada Unidade Mineira Leão III, localizada na região centro-leste do 

Rio Grande Sul. Estas estimativas são realizadas utilizando o sodtware Surfer© interpolando 

as superfícies de capa e de lapa das camadas de cavão e de topografia escolhendo, através de 

métodos de comparação e validação, comparando os resíduos da interpolação e os dados reais 

dos estimados, tanto no ponto amostrado quanto em toda a área qual o melhor método para se 

fazer as interpolações e através destas interpolações é possível calcular os volumes e 

tonelagens de carvão em cada camada e também de estéril, sendo possível calcular a relação 

estéril-minério da área. Este cálculo, assim como a distribuição das espessuras e os 

parâmetros de qualidade do carvão contido nas camadas, são fatores que ajudam na 

determinação da viabilidade de lavra, e se a lavra será a céu aberta ou subterrânea. 

 

 

Palavras - chave: Estimativa. Interpolação. Volume. Relação estério-minério. Software 

Surfer© 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O carvão mineral é o combustível fóssil mais encontrado na natureza, 

pertencendo a 27% da matriz energética mundial, perdendo apenas para o petróleo, 

que corresponde a 33%. No Brasil, seus principais usos são a produção de energia 

elétrica e na indústria siderúrgica, correspondendo a 1,3% da matriz elétrica 

brasileira e a 5% na matriz energética.  

O carvão mineral brasileiro é considerado de baixa qualidade, contendo 

grande quantidade de cinzas e pouca quantidade de produtos voláteis, o que torna 

inviável sua utilização longe da área de suas jazidas. É por este motivo que a 

importação de carvão, chega a 98%%.   

As principais jazidas estão localizadas no sul do Brasil, sendo as reservas 

provadas suficientes para mais de 500 anos. No Rio Grande do Sul, as principais 

jazidas se encontram na região sudoeste, destacando-se o município de Candiota e 

a porção meridional, abrangendo uma grande área e vários municípios, destacando-

se principalmente Butiá e Minas do Leão.  

 A descoberta de novas reservas deste bem mineral é de grande importância 

para se ter conhecimento de onde podem estar localizadas áreas com grande 

potencial de exploração e suprir a necessidade para seus devidos usos, 

principalmente como matriz de energia elétrica. , Apesar de ser altamente poluidor, o 

carvão mineral ainda é o produto mais abundante para este fim.  

Por isto a CPRM – Serviço Geológico do Brasil se preocupou em realizar 

várias pesquisas, nas décadas de 1970 e 1980, nos estados do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Devido à necessidade energética brasileira 

obrigou a rápida ampliação possível da lavra de jazidas, para uma rápida tramitação 

das áreas pesquisadas, com isso elas poderiam ser repassadas à iniciativa privada 

com o mínimo de demoras.  

Os diversos projetos de pesquisas realizadas nas áreas próximas aos 

municípios de Rio Pardo e Butiá recebem o nome de “Projeto Iruí - Butiá”, que está 

subdividido em várias áreas pesquisadas. Dentro da área de interesse deste 
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trabalho, chamada “Unidade Mineira Leão III” são, ao todo, são 34 furos de 

sondagem entre as pesquisas do Projeto Iruí - Butiá e o “Projeto Carvão no Rio 

Grande do Sul” realizado no início dos anos de 1970 em um convênio entre 

DNPM/CPRM. A malha programada dos furos é de aproximadamente 1km.  

 A CPRM contém um amplo acervo das pesquisas entre relatórios, perfis e 

testemunhos de sondagem, sempre modernizando seus acervos litológicos 

incentivando estudos e pesquisas que possam apresentar outros resultados 

ampliando os conhecimentos sobre a área, depósito ou bem mineral. 

 

 

1.1 Estado da Arte 

 

 

Nas décadas de 1970 e 1980, a CPRM realizou uma série de pesquisas de 

novas reservas de carvão em várias regiões do Rio Grande do Sul e Santa Catarina 

devido à alta potencialidade para ente bem mineral na região sul do país. 

CPRM (1979) considerava reservas medidas aquelas contidas em círculos 

com centro nas sondagens e área de 0,50 km². Aplicado este critério restaram 

frequentemente entre os círculos freqüentes faixas que, quando rodeados por furos 

positivos, permitiam segurança sobre espessura de carvão, por isso incluíam-se 

estas faixas também na área de reserva medida, desde que o centro das mesmas 

não distasse mais de 600m de pelo menos um daqueles furos. 

CPRM (1979) considerava reserva indicada àquela externa à reserva medida, 

num raio de 1.200m, correspondendo a uma área de aproximadamente 4,02 km², 

incluíam-se, também, estreitas faixas entre furos desde que o centro das mesmas 

não distasse de 1.500 m de pelo menos um dos furos positivos. 

CPRM (1979) considerava-se reserva inferida aquela situada além da reserva 

indicada aquelas além das reservas indicadas até a isópaca de espessura mínima 

econômica ou até uma distância de 4.800m dos furos positivos periféricos. 

Gomes (1998) fala que para a avaliação geológico-econômica das camadas e 

jazidas de carvão devem ser levados em conta dois parâmetros: os geométricos e 

os de qualidade físico-química. Na geometria incluem-se espessuras, coberturas, 

extensão em área, encaixantes próximas, padrão estrutural, entre outros. Na 
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qualidade físico-química tem-se o rank e o grade.   O rank nas séries naturais de 

linhitos a antracitos é estudado por intermédio de diversas medidas, tais como 

matéria volátil, poder calorífico, refletância de vitrinitas. O grade refere-se às 

relações matéria orgânica/matéria inorgânica numa camada de carvão, bem como 

as características da matéria inorgânica presente. A lavabilidade é o parâmetro mais 

importante do grade dos carvões, expressando as possibilidades de separação entre 

matéria orgânica e matéria inorgânica por processos de beneficiamento. Ele ainda 

apresenta as características básicas dos principais depósitos de carvão brasileiros, 

dentre eles: 

Candiota: É a maior jazida de carvão fóssil do país, com cerca de 40% dos 

recursos totais conhecidos. A área delimitada atinge 2 mil km2, com 23 camadas das 

quais a Candiota é a mais relevante. Sua espessura média (camada total) é de 4,5 

m, localmente ultrapassando os seis metros. É a única camada em lavra e responde 

por 63% dos recursos da jazida. Junto com as camadas Candiota Inferior 1 e 2, 

contém 90% dos recursos. A camada Candiota tem lavra de baixo custo e uso 

industrial difícil e dispendioso nas opções tecnológicas adotadas. Os recursos totais 

atingem 12,3 x 109t, dos quais 7,8 x 109t na camada Candiota e 2,27 x 109t nesta 

mesma camada, até 50 m de cobertura. Está sendo lavrada pela Companhia 

Riograndense de Mineração (CRM), a céu aberto, e bastante mecanizada, numa 

mina com capacidade de 2 x 106t de carvão ROM por ano. 

Irui: Tem formato alongado no sentido sudoeste-nordeste com área conhecida 

de cerca de 850 km2. A camada Irui Superior é de longe a mais importante, contendo 

1.442 x 106t do total de 1.665 x 106t dos recursos da jazida. Sob cobertura inferior a 

50 m, nesta camada, foram avaliados 178 x 106t. 

Leão: Tendo sido uma jazida bastante lavrada há muitas décadas, existem 

muitas denominações locais, entre elas Recreio e Butiá Leste. Na verdade são 

partes claramente identificáveis do mesmo depósito. Sua extensão conhecida é de 

aproximadamente 1.070 km2. Ocorrem sete camadas com boa continuidade lateral, 

das quais a mais importante é a I, com 709 x 106t, de um total de 2.442 x 106t no 

depósito. A camada I apresenta espessuras médias ao redor de 1,80 m, e tem um 

dos melhores grade entre as camadas brasileiras, com mais de 50% de rendimento 

para carvão com 35% de cinzas e 0,6% de enxofre. 

Em Diedrich et al (2008, p.30) o método de interpolação utilizado para o 

cálculo das espessuras das camadas do jazida Candiota foi o mínima curvatura, que 
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gerou principalmente nas bordas das camadas (zonas de extrapolação), uma 

continuidade da tendência da curvatura a partir dos dados amostrais finais 

encontrados. Isto pode gerar valores além dos limites dos valores máximos mínimos 

encontrados nos dados. A limitação imposta às camadas foi baseada nos valores 

máximos encontrados na base de dados de cada camada e valores mínimos de 

0.001 m que foi a espessura virtual considerada para as camadas. O artifício de uso 

da chamada espessura virtual mínima foi utilizado para evitar cruzamento entre 

camadas estratigraficamente em níveis distintos. 

 

 

1.2 Meta 

 

 

A partir de dados devidamente fornecidos pela CPRM e com base no 

propósito de novos estudos de áreas já pesquisadas, este trabalho traz como meta 

estimar os recursos de carvão das camadas de carvão “S2”, “S3”, “I” e “I3”, da área 

denominada “Unidade Mineira Leão III”, área esta pesquisada pela CPRM – Serviço 

Geológico do Brasil em meados dos anos de 1970.  

 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

 

De modo a alcançar a meta do trabalho, foram propostos os seguintes 

objetivos específicos:  

 

 definição de banco de dados a partir dos dados fornecidos; 

 

 escolha do melhor método de interpolação para estimar a capa e lapa das 

camadas de carvão e estéril; 
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 cálculo do volume estimado de carvão por camada e total de todas as 

camadas e de estéril; 

 

 através da densidade do carvão, calcular a tonelagem total de carvão na área 

de interesse; 

 

 calcular a tonelagem de estéril; 

 

 calcular a relação estéril-minério global da área. 

 

 

 

1.4 Metodologia 

 

 

 Para a obtenção dos dados e melhor elaboração do trabalho, foram criados 

procedimentos e etapas. A metodologia utilizada consiste nas seguintes etapas: 

 

 estudo dos relatórios de pesquisas e perfis de sondagem da CPRM, 

referentes à área de estudo; 

 

 elaboração de banco de dados com as informações necessárias para a 

realização deste trabalho; 

 

 elaboração do mapa de localização dos dados; 

 

 interpolação dos dados de topografia com os principais métodos de 

interpolação e comparação dos resultados, para a escolha do método mais 

apropriado; 

 

 estimativa da  topografia, cota da capa e cota da lapa de todas as camadas 

de carvão,  



 12 

 Cubagem do volume e da tonelagem de carvão em cada camada e total; 

 

 Cálculo da relação estéril/minério da área; 

 

 Análise preliminar da viabilidade econômica/operacional da lavra da jazida. 

 

 

1.5 Organização do trabalho 

 

 

O presente trabalho está organizado e estruturado em capítulos da seguinte 

forma: 

O capítulo 2 mostra a localização da área de estudo e um breve relato sobre a 

geologia regional e local. É apresentada uma análise sobre o conjunto de dados 

disposto. 

No capítulo 3 apresenta como foi escolhido o método de intepolação mais 

adequado para interpolar as superfícies das camadas e de topografia, bem como os 

mapas gerados através desta. Também apresenta a distribuição das espessuras ao 

longo das camadas, o cálculo do volume e tonelagem de carvão nas camadas e 

volume de estéril e o cálculo da relação estéril-minério global da área de interesse. 

No capítulo 4 são feitas as discussões e conclusões sobre os resultados 

obtidos, assim como algumas recomendações sobre trabalhos futuros que podem 

ser realizados dando seqüência a este trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. Apresentação da Área de Estudo 

 

 

Neste capítulo será apresentada a área de estudo, bem como sua 

localização, vias de acesso e características geológicas. 

 

 

2.1 Localização e Vias de Acesso 

 

 

A área estudada se encontra dentro de uma série de outras áreas 

pesquisadas pela CPRM, que juntas formam o projeto de pesquisa “Iruí - Butiá”. 

Está localizada na região centro - leste do estado do Rio Grande do Sul, a leste do 

município de Rio Pardo, tendo a norte o Rio Jacuí, estando a aproximadamente 145 

km de Porto Alegre. 

 O acesso até a área se dá pela BR 290, percorrendo 120 km da capital até 

ao município de Pantano Grande e 100 km deste município até Rio Pardo pela BR 

471. 
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FIGURA - 1 Mapas de situação e localização das áreas do Projeto Iruí-Butiá, em destaque a 
área "Unidade Mineira Leão III”. 
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2.2 Geologia Regional 

 

 

As principais jazidas de carvão estão localizadas na “Depressão Periférica”, 

compreendendo as rochas sedimentares da Bacia do Paraná associada às demais 

rochas Gondwânicas. Limitado ao sul e a sudeste por rochas antigas do Escudo Sul-

rio-grandense; ao sul e sudeste por rochas vulcânicas da Formação Serra Geral e a 

leste coberto pelos sedimentos da planície costeira. As camadas de carvão ocorrem 

na Formação Rio Bonito. 

 

 

FIGURA - 2 Mapa Geológico Simplificado. Fonte: Diedrich, Cássio et al (2008). 
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2.3 Geologia Local 

 

 

Por meio do estudo dos furos de sondagem, foi possível a observação em 

sub-superfície, de todo o pacote de rochas existentes. Constatando a presença das 

formações Rio do Rasto, Estrada Nova, Iratí, Palermo, Rio Bonito e Itararé. 

 

Formação Itararé 

Na base dos sedimentos gondwânicos ocorrem na região, às vezes, alguns 

metros de sedimentos clásticos grosseiros, diretamente sobre o paleorelevo pré-

cambriano. 

 

Formação Rio Bonito 

 

É a mais importante, pois é a única a conter as camadas de carvão. Em 

geral apresenta-se diretamente sobre o paleorelevo pré-cambriano. Na base 

ocorrem sedimentos clásticos típicos de correntes de alta energia. E ainda, na 

metade inferior da formação predominam siltitos bordô esverdeados e cinza, com 

alguns arenitos e conglomerados. Na metade superior predominam os siltitos 

maciços de cinza até pretos, às vezes carbonosos, nos quais se intercalam diversas 

camadas de carvão. Acima destes, ocorre geralmente um intervalo com até dezenas 

de metros de arenito de muito fino a médio, com laminação paralela e ondulada 

evidenciada por lâminas de siltito escuro. 

 

Formação Palermo 

É constituída predominantemente por siltitos cinzentos e cinza esverdeados, 

com intercalações de arenitos finos e médios.  

 

Formação Iratí 

Composto por folhelhos e siltitos pretos, pirobetuminosos, micáceos, que 

mostram freqüentemente intercalações de calcário impuro. 
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Formação Estrada Nova 

Constitui-se de siltitos cinzentos, micáceos, com raros leitos irregulares de 

calcários e margas intercalados. Ambos os contatos são muito graduais. 

 

Formação Rio do Rasto 

Composta por arenitos amarelados, avermelhados e bordô, finos e médios, 

intercalados com siltitos argilosos de mesma coloração. Raramente mostram 

intercalações irregulares de calcário 

 

 

2.3.1 Camadas de Carvão 

 

 

Na parte superior da formação Rio Bonito ocorrem numerosos leitos 

(estratos contendo espessuras de carvão entre 0,01m e 0,19m) e bancos de carvão 

(estrato com espessuras continuas de carvão com no mínimo 0,20m). Para fins 

geológicos e econômicos estes estratos foram agrupados em oito camadas de 

carvão. Destas oito, quatro foram consideradas mais importantes por ter maior 

distribuição em área, considerável volume e valores econômicos. São as camadas: 

S2, S3, I e I3 e estas serão avaliadas neste trabalho.  

 

Camada S2 

A mais elevada das principais camadas. Compõe-se de uma sucessão 

variável de leitos de carvão e de siltito carbonoso. Sua espessura máxima está 

acima de um metro. 

 

Camada S3 

Está localizada em torno de 0,5 m a 2 m da lapa da camada S2. É composta 

geralmente por dois estratos de carvão com espessura variando entre 0,1 m a 0,4 m 

cada, separados por 1 m de siltito carbonoso, podendo às vezes existir certo número 

de leitos dispostos de forma irregular.  
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Camada I 

Está disposta geralmente entre 1 m a 2 m da lapa da camada S3. É 

composta de um número variável de leitos e bancos de carvão. (CPRM, 1980) É a 

mais extensa, volumosa e importante das camadas.  

 

Camada I3 

É o conjunto de leitos e bancos de carvão de mais baixo teor situado 

geralmente entre 6 m e 10 m abaixo da lapa da camada I.  

 

 

 

FIGURA - 3 - Estratigrafia de um furo de sondagem com as principais camadas de carvão 
intercaladas por siltitos. 
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2.3.2 Qualidade do Carvão 

 

 

Os resultados das características da qualidade do carvão das camadas 

determinadas pela CPRM são as seguintes: 

 Para as camadas S2, S3 e I: 

 Teor de cinzas: 33% a 34%; 

 Peso específico: 1,60 t/m³; 

 Poderes Caloríficos Superiores em Base Seca (PCSBS): 4.600cal/g a 

4.800cal/g. 

 

 Para a camada I3 

 Teor de cinzas: 51% a 53%; 

 Peso específico: 1,85 t/m³; 

 Poderes Caloríficos Superiores em Base Seca (PCSBS): 2.900cal/g a 

3.000cal/g. 

 

2.4 Sondagem 

 

Para realizar a estimativa das quatro principais camadas de carvão, foram 

utilizados 34 furos de sondagem de pesquisas feitas pela CPRM - Serviço Geológico 

do Brasil, do Projeto Iruí-Butiá e do projeto Carvão Energético do Rio Grande do Sul 

da CPRM em conjunto com o DNPM, na décadade 1970. A malha de sondagem é 

aproximadamente regular com espaçamento entre os furos em torno de 1000 m, 

onde há maior concentração de furos. As profundidades dos furos variam entre 220 

m e 520 m. Os diâmetros são geralmente de 54 mm.  
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FIGURA 4 - Mapa de localização dos furos de sondagem 

 

 

2.4.1 Análise do Banco de Dados 

 

 

Os dados foram obtidos através de relatórios das pesquisas realizadas pela 

CPRM e dos perfis dos furos de sondagem, devidamente fornecidos pela mesma. 

Eles possuem as informações necessárias para o estudo, como as coordenadas dos 

limites da área de interesse, coordenadas de localização dos furos, a cota 

topográfica e a profundidade dos mesmos e as cotas de capa e de lapa das 

camadas de carvão, entre outras informações, sendo assim possível a estruturação 

do banco de dados para este trabalho. O banco possui 34 furos de sondagem, 

porém nem todos apresentaram informações sobre as quatro camadas principais. 
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Para a estimativa, onde não existiu informação, deixou-se em branco, não admitindo 

nenhum valor. 

Nas tabelas abaixo são apresentadas informações sobre o número de furos 

de sondagem, dados de capa e de lapa para cada camada e as coordenadas dos 

limites da área (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TABELA 2 - Informações de cota de capa de cada camada 

Camada Mínimo (m) Máximo (m) 

Camada S2 229,51 404,33 

Camada S3 261,59 407,66 

Camada I 264,28 411,36 

Camada I3 316,40 425,74 

 

 

 

 

TABELA 3 - Informações sobra a cota de lapa de cada camada 

Camada Mínimo (m) Máximo (m) 

Camada S2 230,25 404,73 

Camada S3 261,88 408,14 

Camada I 264,68 411,57 

Camada I3 317,60 426,20 

 

 

 

TABELA 1- Número de dados utilizados em cada camada 

Camada N° de dados 

Topografia 34 

Camada S2 21 

Camada S3 17 

Camada I 19 

Camada I3 16 
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TABELA 4 - Coordenadas dos limites da área de estudo 

X Y 

369391 6684522 

379826 6684522 

379826 6680000 

376000 6680000 

376000 6668870 

367304 6668870 

367304 6680000 

369391 6680000 
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Capítulo 3 

 

3. Interpolação e Cubagem das Camadas de Carvão 

 

 

 Neste capítulo será apresentado como foi escolhido o método interpolação e 

as validações dos modelos gerados. Também, a cubagem do volume e tonelagem 

das camadas de carvão e de estéril. Por fim,o cálculo da relação estéril-minério 

(REM) da área.   

 

 

3.1 Interpolação das Camadas 

 

 

Para a interpolação das superfícies e cubagem das camadas o software 

utilizado foi o Surfer©. Este é um software de interpolação de dados dispostos em X 

e Y (2D), gerando os grids ou malhas, que permitem a confecção dos mapas de 

contorno de isovalores por meio de diversos interpoladores.   

Os diferentes interpoladores são baseados em algoritmos matemáticos que 

atribuem pesos às amostras para estimar os valores em locais onde não há 

amostras, que representam os nós do grid. 

 

 

3.1.1 Ajuste do Banco de Dados 

 

 

Como dito no item 2.4.1, o banco de dados dispõe de 34 dados de furo de 

sondagem positiva para carvão, sendo que muito destes furos são negativos para 

pelo menos uma das quatro principais camadas S2, S3, I e I3 (Tabela 1). Para a 

interpolação das camadas, estes valores faltantes no banco de dados 

permaneceram em branco, não assumindo nenhum valor. 
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A partir deste banco de dados foram geradas todas as superfícies de capa e 

de lapa das quatro principais camadas e da superfície de topografia. 

 O Surfer© tem como limitação o fato de que só podem ser gerados modelos 

ao longo das direções N-S e E-W, regulares, ou seja, de modo que se tenha uma 

área quadrada ou retangular. Como visto na figura 4, os limites da área não são 

exatamente regulares, por isso foram modificados seus limites, sendo para a 

interpolação as seguintes coordenadas: 

 

 X mínimo: 367375 

 X máximo: 378375 

 Y mínimo: 6669022 

 Y máximo: 6685022 

 

Como o espaçamento entre os furos onde a malha é regular é de 1 km, e, o 

tamanho de bloco recomendado compreende a ¼ do espaçamento entre eles, o 

tamanho de bloco utilizado para as interpolações destas superfícies é de 250 x 

250m, gerando 2.925 blocos. 

Para uma melhor representação dos  limites reais da área de interesse, foi 

criado um arquivo “blank”, que delimita uma determinada área, dentro daquela 

interpolada, sendo assim os vértices para a delimitação do blank são apresentados 

na tabela 5. 

 

TABELA 5 - Coordenadas ajustadas para aplicação do blank 

Coordenada X Coordenada Y 

367375 6669022 

376375 6669022 

376375 6680022 

378375 6680022 

378375 6685022 

367375 6685022 
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FIGURA 5 - Delimitação do blank 

 
 

A determinação dos limites descritos foi feita de acordo com os limites 

originais da área, de modo que o número de blocos dos modelos se encaixasse 

dentro da área com um valor exato de blocos. 

 

 

3.1.2 Escolha do Método de Interpolação  

 

 

O Surfer© possui vários interpoladores e a escolha do método adequado deve 

ser feita testando os diferentes métodos, validando seus resultados e comparando 

uns com os outros. Uma das técnicas utilizadas é a validação cruzada, que compara 

os valores reais com os  estimados. Ela faz com que os valores de amostras sejam 

temporariamente descartados do banco, estimando um valor neste lugar através das 

demais amostras. Feito isso, é possível comparar o valor verdadeiro com o valor 

estimado, sendo este procedimento repetido para todas as outras amostras.
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 Outra maneira de se analisar a qualidade da estimativa para a escolha o 

melhor método, é cálculo dos resíduos, que é a diferença entre os valores estimados 

e verdadeiros nos locais conhecidos. Outra forma avaliar a qualidade das 

estimativas é comparando o histograma dos dados com o histograma dos valores 

estimados em todos os nós do grid. 

Como os dados a serem interpolados representam superfícies, os métodos 

escolhidos para testar são: mínima curvatura, inverso do quadrado da distância e 

triangulação com interpolação linear.  

A superfície de estudo para de escolha do método de interpolação foi a capa 

da camada S2. Apesar de a superfície de topografia apresentar o maior número de 

dados, a escolha da camada representa melhor a estimativa para as camadas de 

carvão, já que em todas elas, faltam alguns dados.Esta camada possui 21 dados. 

A figura 6 representa a distribuição dos valores dos dados amostrados. 

 

 

FIGURA 6 - Histograma dos dados amostrados. 
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3.1.2.1 Interpolação por IQD 

 

 

Conforme Bulhões (2012, p. 9) é um interpolador exato, sendo razoavelmente 

fiel aos pontos amostrados. Os pesos atribuídos a cada amostra são maiores nos 

pontos mais próximos e, consequentemente, quanto maior a distância, menor será o 

peso atribuído para a estimativa do local. Uma característica que diferencia este 

interpolador é a geração de “olhos de boi” (bull’s eyes), que são “ilhas” de valores 

próximos que circundam os pontos dos nós de maior peso. 

Na figura 6 está representado o mapa de contorno de isovalores gerado por 

este método. 

 

 

FIGURA 7 - Mapa de contorno dos dados interpolados por IQD. 

 

 

O histograma da figura 8 representa os valores dos dados estimados 
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FIGURA 8 - Histograma dos dados estimados em toda a camada 

 

 

 

O histograma da figura 9 representa a distribuição dos resíduos desta 

estimativa. 

 

 

FIGURA 9 - Histograma de distribuição dos resíduos para o método de IQD. 

 

 

A validação cruzada dos dados comparando os valores estimados com os 

valores reais pode ser vista na figura 9. 
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FIGURA 10 - Validação cruzada entre os dados reais e estimados para o método de IQD. 

 

 

Este método, como dito anteriormente, tem como característica a geração de 

bull-eyes, e isto pôde ser observado no mapa gerado (FIGURA 7), principalmente 

pelo fato de  existirem amostras consideravelmente distantes do local estimado.  

Também não apresentou uma boa média e distribuição dos resíduos 

conforme a figura 8. A média ficou longe de zero, que é o valor ideal, apresentando 

ainda altos valores de desvio padrão (que representam o espalhamento dos 

resíduos). Ao comparar os dados amostrados do histograma da figura 6 com dados 

estimados (FIGURA 9) os valores, se apresentaram dentro do mínimo e máximo 

reais, porém a média dos dados dos valores estimados apresentou grande diferença 

com a média dos dados amostrados. 

Por último, na validação cruzada dos dados, o método não apresentou um 

bom valor de correlação entre os valores estimados e reais. No entanto, este fato 

também pode ser resultante da distância entre as amostras e dos pesos a elas 

atribuídos.  
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3.1.2.2 Interpolação por Triangulação 

 

 

É um interpolador exato, que cria triângulos desenhando linhas entre os 

pontos, de modo que nenhum triângulo sobreponha o outro e gere um mosaico de 

superfícies triangulares ao longo de todo o grid. Cada triângulo define um plano 

entre os pontos com o decaimento e a elevação do triângulo sendo determinada 

pelos três pontos de dados originais, nos vértices. O dado original é o dado utilizado 

na geração dos triângulos, sendo perfeitamente representados por este interpolador 

Bulhões (2012, p.11). 

Na figura 11 está representado um mapa de contorno de isovalores resultante 

da interpolação por este método:  

 

 

FIGURA 11 - Mapa de contorno dos dados interpolados por triangulação. 

 

O histograma da figura 12 apresenta a distribuição dos dados estimados por 

triangulação. 
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FIGURA 12 - Histograma da distribuição dos dados estimados. 

 

 

Na figura 13 está o histograma da distribuição dos resíduos da estimativa. 

 

FIGURA 13 - Histograma de distribuição dos resíduos para o método de triangulação. 

 

 

Na figura 14 pode-se ver o gráfico de validação cruzada, comparando os 

dados estimados com os reais: 
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FIGURA 14 - Validação cruzada entre os dados reais e interpolados para o método de 
triangulação. 

 

Este método tem, também, como característica a na interpolação além dos 

limites da ultima linha de furos, como observado no mapa acima (FIGURA 11), onde 

as curvas de isovalores começam a partir dos furos. 

Neste método o interpolador não considerou os dados da ultima linha de 

furos, já que ele interpola a partir desta, sendo utilizado somente 14 dados nas 

comparações, não sendo possível fazer uma boa comparação com os demais 

métodos. Porém percebe-se que mesmo para os dados presentes, não apresentou 

bons valores de distribuição de resíduos, ficando distante de zero e com um alto 

valor de desvio padrão Além de não apresentar uma boa correlação entre os dados 

amostrados e reais, apesar de os valores mínimos e máximos estimados estarem 

dentro dos limites dos dados amostrados. 
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3.1.2.3 Interpolação por Mínima Curvatura 

 

 

Neste método as equações diferenciais ajustam uma superfície. Os cálculos 

de derivação são efetuados repetidamente até que seja alcançada uma diferença 

especificada entre os valores amostrados e estimados, ou até que o número máximo 

de iterações seja atingido. É amplamente utilizado em aplicações nas ciências da 

Terra. A representação da superfície interpolada assemelha-se a uma placa fina e 

elástica passando através de cada um dos pontos de dados com a menor curvatura 

possível. A superfície estimada é a mais suave entre todos os métodos Bulhões 

(2012).  

Na figura 15 é possível analisar o mapa de contorno de isovalores interpolado 

por mínima curvatura. 

 

 

FIGURA 15 - Mapa de contorno do método de mínima curvatura. 
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FIGURA 16 - Distribuição dos valores estimados 

 

 

Na figura 17 está o histograma da distribuição dos resíduos para o método de 

mínima curvatura: 

 

 

FIGURA 17 - Histograma de distribuição dos resíduos do método de mínima curvatura. 
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A figura 18 mostra o gráfico de validação cruzada comparando os dados reais 

com os estimados: 

 

 

FIGURA 18 - Validação cruzada entre os dados reais e estimados para o método de mínima 
curvatura. 

 

O método gera suavização ao longo de toda área, isto pôde ser observado no 

mapa da figura 15, principalmente na região onde não há amostras, chegando até a 

superestimar os valores na porção noroeste da área. 

Os valores obtidos das validações deste método apresentaram a média de 

resíduos esperada (zero), porém com alto valor de espalhamento (desvio padrão). A 

correlação entre os dados reais e estimados não apresentou um bom resultado, 

devido o fato, principalmente, de uma grande porção da área não possuir amostras e 

precisar atribuir pesos menores às amostras distantes. Porém, dos três métodos foi 

a que apresentou a melhor correlação, chegando muito próximo a 0.6 que é a 

correlação considerada mínima ideal. O valor mínimo estimado esta dentro do 

mínimo dos dados, porém houve uma superestimação, ou seja, os valores 

estimados apresentam valores acima dos máximos dos dados amostrados, o que 
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causou uma tendência na média, que ficou muito acima da média dos dados 

amostrados. 

Depois de realizados os testes e analisar os resultados obtidos nos três 

métodos, o interpolador escolhido por apresentar os melhores resultados foi o 

método de mínima curvatura.   

 

 

3.1.3 Geração dos Mapas de Superfície 

 

 

Para a cubagem dos volumes das camadas de carvão e de estéril e para a 

estimativa das espessuras das mesmas serão realizadas operações com a  

topografia, capa e lapa das camadas. Todos os parâmetros geométricos da malha e 

de mecanismos de interpolação foram os mesmos para todos os grid’s gerados.  

A técnica de interpolaçãopor mínima curvatura possui fatores de limitação de 

interpolação Diedrich et al (2008, p. 30) Estes fatores limitantes máximos e mínimos 

são necessários devido ao método de interpolação utilizado (assim como outros 

métodos) gerar, principalmente nas bordas das camadas (zonas de extrapolação), 

uma continuidade da tendência da curvatura a partir dos dados amostrais finais 

encontrados. Isto pode gerar valores além dos limites dos valores máximos mínimos 

encontrados nos dados, como mostrados no mapa de isovalores gerado para este 

método (figura 15). A limitação imposta às camadas foi baseada nos valores 

máximos e mínimos encontrados na base de dados de cada camada, atribuindo os 

valores mínimos e máximos, onde houve sub ou superestimativa dos dados. 
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Figura 19 - Mapa superfície de topografia interpolado por mínima curvatura. 
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FIGURA 20 - Mapa de superfície da capa da camada S2 interpolado por mínima curvatura 
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FIGURA 21 - Mapa de superfície da lapa da camada S2 interpolado por mínima curvatura. 
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FIGURA 22 - Mapa de superfície da capa da camada S3 interpolado por mínima curvatura. 
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FIGURA 23 - Mapa de superfície da lapa da camada S3 interpolado por mínima curvatura. 
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FIGURA 24 - Mapa de superfície da capa da camada I interpolado por mínima curvatura. 
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FIGURA 25 - Mapa de superfície da lapa da camada I interpolado por mínima curvatura. 
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FIGURA 26 - Mapa de superfície da capa da camada I3 interpolado por mínima curvatura. 
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FIGURA 27 - Mapa de superfície da lapa da camada I3 interpolado por mínima curvatura. 

 

 

OS mapas das figuras 19 a 27 são mapas de classes, que são bastante 

semelhantes a um mapa de localização das amostras, porém com o valor em cada 

amostra, divido em todo o mapa através de diferentes classes de valores. Neste 

caso apresentando o valor da cota da superfície em cada bloco. 

Pode-se observar uma tendência de aumento da profundidade para todas as 

camadas no sentido SE-NW, que indica um mergulho da camada para este sentido. 

Porém a existência de pouquíssimas amostras nesta porção da área faz com que o 

interpolador suavize as estimativas ainda mais nesta porçãoda área. 

Tendo as superfícies de capa e de lada de cada camada de carvão, pode-se 

fazer oscálculos de volume, espessuras e relação estéril-minério, por meio de 

operações com os grids gerados. 
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3.2 Cubagem das Camadas de Carvão e de Estéril 

 

 

O cálculo do volume de carvão nas camadas de minério e de estéril se dá de 

maneira simples, também utilizando o software Surfer©. O cálculo é efetuado na 

função “volume”, onde se indicam os grids que correspondem às superfícies de lapa 

e capa, A unidade do valor resultante depende das unidades utilizadas no banco de 

dados. Como neste trabalho todos os valores estão em metros (área e espessura), 

os volumes gerados foram em m³.  

Desta forma, os volumes de carvão calculados são os seguintes: 

 Camada S2: 113.665.260,83 m³ 

 

 Camada S3: 75.191.220,63 m³ 

 

 Camada I: 48.881.896,52 m³ 

 

 Camada I3: 66.105.788,97 m³ 

 

 Total de carvão: 303.844.166,95 m³ 
 
 

Para o cálculo da tonelagem de carvão em cada camada, foi utilizada a 

densidade de 1,6 m³/t para as camadas S2, S3 e I e densidade de 1,85 m³/t para a 

camada I3. Estes valores de densidade foram os mesmo determinados pela CPRM. 

Desta forma, as tonelagens de carvão são as seguintes: 

 S2: 181.864.417,33 t 
 

 S3: 120.305.953 t 
 

 I: 78.211.034,43 t 
 

 I3: 122.295.709,59 t 
 

 Total: 502.677.114,35 t 
 

 

Para o calculo dos volumes de estéril no Surfer© foi feito relacionando a lapa 

da camada superior com a capa da camada do nível abaixo, com exceção do 

overbuden que foi calculado entre o grid de superfície de topografia com o da capa 

da primeira camada que é a S2. Desta forma, temos os seguintes valores de volume 

de estéril: 
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 Overbuden: 47.738.454.334,44 m³ 
 

 Estéril entre S2-S3: 633.145.052 m³ 
  

 Estéril entre S3-I: 3.122.977.118,84 m³ 
 

 Estéril entre I-I3: 95.704.981,52 m³  
 

 Total de estéril: 3.851.827.152,36m³ 
 

 

E considerando uma densidade média para o estéril de 2,6 m³/t, tem-se as 

seguintes tonelagens de estéril: 

 

 Overbuden: 124.119.981.269,54 t 
 

 Estéril entre S2-S3: 1.646.177.135,2 t 
 
  

 Estéril entre S3-I: 8.119.740.509 t 
 

 Estéril entre I-I3: 248.832.951,95 t  
 

 Total de estéril: 134.134.731.865,68 t 
 

 
 

3.2.1 Relação Estéril-Minério 

 
 
Este fator é um dos mais importantes para a definição de viabilidade de uma 

área ou jazida, bem como para um bom sequenciamento de lavra. Ele representa a 

quantidade de estéril necessária para remover uma unidade de minério, pode ser 

expressa em m³/m³, m³/t ou t/t. Para minas de carvão a céu aberto o valor máximo 

considerado viável economicamente varia entre 7:1 e 10:1 (para relações t/t). Desta 

forma, foi calculado o valor da relação estéril-minério global utilizando a tonelagem 

total de estéril dividido pela tonelagem total de carvão, obtendo o seguinte valor: 

 

 REM Global: 267:1 
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3.3 Distribuição das Espessuras 

 

 

A espessura mínima a ser lavrável também é outro fator determinante em 

termos econômicos, para o planejamento e sequenciamento de lavra. 

Principalmente para o dimensionamento dos equipamentos a serem utilizados, 

considerando suas limitações. Em minas a céu aberto estes valores mínimos de 

espessura lavráveis, variam entre 30 e 45 cm. 

 Sendo assim, os mapas das figuras 20, 21, 22, 23, 24 representam a 

distribuição das espessuras ao longo das camadas, considerando somente as áreas 

onde as espessuras são maiores que 30 cm. 

 

 

FIGURA 28 Mapa de distribuição das espessuras acima de 30 cm para a camada S2. 
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FIGURA 29 - Mapa de distribuição das espessuras acima de 30 cm para a camada S3. 



 50 

 

FIGURA 30 - Mapa de distribuição das espessuras acima de 30 cm para a camada I. 
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FIGURA 31 - Mapa de distribuição das espessuras acima de 30 cm para a camada I3. 

  

 

Os mapas (figuras 28, 29, 30 e 31) também foram gerados por mapas de 

classes. As espessuras foram calculadas diminuindo o valor de lapa do valor de 

capa de cada nó dos grids das camadas. 

Abaixo estão os valores mínimos, máximos e médios das espessuras de cada 

camada. 

 

TABELA 6 - Espessuras mínimas, máximas e médias estimadas em cada camada. 

Camada Espessura 

Mínima (m) 

Espessura 

Máxima (m) 

Espessura Média 

(m) 

S2 0,23 1,89 0,75 

S3 0,00 1,71 0,59 

I 0,00 1,98 0,49 

I3 0,06 1,57 0,44 
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CAPÍTULO 4 

 

4. Conclusões e Sugestões 

 

 

 Este capítulo apresenta as conclusões obtidas a partir dos resultados 

apresentados em todas as etapas deste trabalho analisando a viabilidade do projeto. 

Serão apresentadas algumas sugestões para trabalhos futuros a partir dos 

resultados obtidos. Apresentará também uma discussão sobre o cumprimento dos 

objetivos específicos e sugestões para trabalhos futuros. 

 

 

4.1 Análise dos Resultados 

 

 

Depois de cumpridas todas as etapas inicialmente propostas para este 

trabalho, foram obtidos seus respectivos resultados, chegando a uma conclusão 

sobre a viabilidade da área para extração de carvão, considerando as reservas 

calculadas. Este trabalho se propôs ao cálculo dos volumes e tonelagens de carvão 

e estéril para as principais camadas da área “Unidade Mineira Leão III”.  

 A partir disto, foi possível calcular a relação estéril-minério das camadas e 

global, sendo este é um fator muito importante em termos econômicos para a 

definição a viabilidade de uma jazida ou área. Comumente a REM máxima 

considerada viável para carvão em minas a céu aberto está entre 7:1 a 10:1. Outro 

fator determinante no caso do carvão é a espessura mínima lavrável em termos 

econômicos e, principalmente de extração considerando as limitações dos 

equipamentos, sendo para minas a céu aberto de carvão de 30 a 45 cm.  

Desta forma, a partir dos resultados obtidos neste trabalho, os cálculos de 

cubagem das camadas de carvão obtiveram resultados satisfatórios. O valor da 

relação estéril-minério global se apresentou acima do valor máximo utilizado para 

minas a céu aberto, sendo assim podendo ser viável somente em lavra subterrânea, 

dependendo dos fatores de qualidade do carvão e dos custos envolvidos, como os 

operacionais, financeiros e administrativos.  
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Quanto às espessuras, apresentaram médias acima do mínimo lavrável, 

considerando a lavra a céu aberto. Porém nas camadas S3 e I, não se teve uma boa 

distribuição de espessura ao longo de toda área. Discordando das características da 

camada I, a camada de maior volume e extensão. A camada I3 apresenta uma 

grande área com poucas espessuras. Outro fator desfavorável a essa camada é a 

profundidade que ela atinge, sendo, das quatro camadas estudadas neste trabalho, 

a que está no nível mais abaixo com profundidades entre 315 a 425 m, 

aproximadamente e esta também apresenta carvão de pior qualidade. 

A camada S2 é a única mais favorável a ser lavrada, pois foi a que 

apresentou maior volume e tonelagem, e toda a sua área apresentou espessuras 

acima dos 30 cm, apresentando uma média de 75 cm, considerável para mina 

subterrânea. É a camada que está no nível mais acima e o carvão contido nesta 

apresenta uma qualidade mediana como descrito mo item 2.3.2. Então, a viabilidade 

de extração desta camada por lavra subterrânea, dependeria dos custos 

operacionais, financeiros e administrativos envolvidos nesta operação. 

Os objetivos específicos propostos para este trabalho foram alcançados a 

cada etapa do projeto, atingindo a meta proposta de se calcular os volumes e 

tonelagens nas principais camadas da área “Unidade Mineira Leão III”. Escolhendo o 

melhor método de interpolação para interpolar as superfícies de topografia e de cota 

de capa e de lapa das camadas de carvão e através destas sendo possível o calculo 

do volume e das espessuras nas camadas, podendo assim, fazer o calculo da 

relação estéril-minério da área de interesse. 

 

 

4.2 Sugestões Para Trabalhos Futuros 

 

 

Tendo em vista os resultados favoráveis dos cálculos apresentados, seria 

uma sugestão um estudo de um planejamento de lavra detalhado visando um bom 

sequenciamento, aplicação do método de lavra e os equipamentos mais 

apropriados, de acordo com os resultados de volume e espessura de cada camada. 

Pode-se fazer um estudo para o dimensionamento detalhado de uma usina 

de beneficiamento mais adequada para as características deste carvão. 



 54 

Fazer estudos de pré-viabilidade econômica, levando em conta todos os 

custos envolvidos no projeto, estudo de fluxo de caixa e determinação da vida útil da 

mina, para daí sim determinar se o projeto é viável ou não.  
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ANEXOS 

ANEXO A - validação das estimativas feitas em cada camada pelo método de 

mínima curvatura. Respectivamente, histograma  dos dados amostrados, histograma 

dos valores estimados, histograma de distribuição dos resíduos e gráfico de 

validação cruzada comparando os valores reais x os valores estimados nos pontos 

amostrados, para a cota de superfície da topografia, cotas de e de lapa das 

camadas S2, S3, I e I3, respectivamente. 
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