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RESUMO: A criação do modelo geológico compreende uma etapa crucial e indispensável no 
processo de avaliação de depósitos minerais. Tradicionalmente, os modelos geológicos são 
criados de forma explícita, a partir da digitalização manual de seções por um geomodelador. 
Nos últimos anos, porém, vêm se popularizando técnicas de modelagem geológica implícita, ou 
seja, algoritmos que substituem a digitalização manual dos contornos interpretados dos corpos 
geológicos por algum procedimento automático. Contudo, a necessidade de modelos 
variográficos explicitamente definidos persiste. Estes modelos de covariância, adquiridos 
majoritariamente através da variografia, são ferramentas geoestatísticas essenciais para 
mapear continuidade espacial. E, cada vez mais, busca-se por modelos de continuidade 
espacial com a mínima - ou até mesmo nenhuma - influência do usuário. O presente trabalho 
propõe a substituição da modelagem tradicional explícita dos variogramas por tabelas de 
covariância, tornando o processo de modelagem geológica completamente automático e livre 
da subjetividade do geomodelador. A ideia baseia-se na metodologia de modelagem geológica 
implícita com funções distância assinaladas. Esta técnica tem ganhado espaço na indústria, 
estando presente em um grande número de softwares comerciais. A técnica consiste em 
calcular o valor da função distância assinalada para cada litologia presente no depósito mineral 
em cada ponto amostral. É então interpolado o valor da função distância resultante para toda a 
área de interesse. Por fim, é extraído da função implícita uma iso-superfície que representa 
uma unidade geológica do depósito. Uma vez que o processo de interpolação se dá por 
krigagem ordinária, é necessário o cálculo e modelagem de diversos variogramas 
experimentais, tarefa laboriosa, demorada e tediosa. É proposto a obtenção de diversas 
tabelas de covariância permissíveis utilizando a autocorrelação, calculada através do algoritmo 
de transformada rápida de Fourier. Um estudo de caso ilustra a ideia apresentada em três 
dimensões, destacando os prós e contras, apresentando da mesma forma as limitações da 
técnica. O fluxo de trabalho proposto é ilustrado e comparado com a variografia, método 
clássico de mapeamento de uma continuidade espacial para métodos de krigagem. 
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