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RESUMO: Associada à avaliação de um depósito mineral qualquer, sempre existirá uma 
incerteza, estando esta diretamente relacionada com a escassez de informações. Os dados 
amostrais, normalmente testemunhos de sondagem, de maneira geral nunca serão coletados 
na densidade que gostaríamos e, assim, as avaliações estarão sujeitas a um erro de 
estimativa, que representa um claro risco a qualquer empreendimento mineiro. Desta forma, se 
justifica o emprego de um método de estimativa robusto e confiável, que leve em consideração 
as particularidades de cada depósito e o conhecimento geológico sobre o mesmo. Neste 
sentido, o objetivo primordial desse trabalho é, por meio do emprego de técnicas 
geoestatísticas, estabelecer um modelo de continuidade e anisotropia para a variável em 
estudo, neste caso a espessura da camada de carvão, correlacionando-o com o conhecimento 
geológico da bacia carbonífera. A área de estudo localiza-se no município de Figueira, situado 
na região centro norte do estado do Paraná, e está a aproximadamente 300 km ao noroeste da 
capital do estado, Curitiba. Compondo o banco de dados utilizado para a realização deste 
trabalho estão 99 amostras, provenientes de campanhas de sondagem realizadas pela 
empresa Carbonífera do Cambuí Ltda., em diferentes estágios da pesquisa mineral e, 
atualmente, em fase de produção. Este depósito de carvão está inserido na Bacia do Paraná e 
é encontrado na Formação Rio Bonito, tendo sido depositado durante o período Permiano. A 
geoestatística utiliza-se de ferramentas e procedimentos, destacando-se a variografia, para 
descrever e quantificar a distribuição espacial da variável de interesse, estabelecendo um 
modelo matemático que descreve a interdependência espacial dos dados, mas de acordo com 
os processos formacionais que originaram o depósito. O método de estimativa empregado 
neste trabalho foi a Krigagem Ordinária, uma das técnicas de estimativas mais empregadas 
devido ao seu caráter robusto, realizando-se estimativas por combinação linear ponderada, 
mas levando em consideração na estimativa a proximidade das amostras, a redundância de 
dados amostrais, as relações de anisotropia e a magnitude da continuidade espacial da 
variável de interesse. Pode-se constatar que com a metodologia empregada foi possível: (i) 
consolidar um banco de dados de informações quantitativas (ii) estabelecer um modelo de 
continuidade e anisotropia para a camada de carvão (iii) quantificar os recursos minerais da 
jazida. Este estudo colabora com a compreensão da distribuição espacial da espessura da 
camada do depósito de carvão que vem sendo lavrado desde 2013 e, pelo fato de adotar um 
modelo de estimativa que utiliza técnicas diferentes das que vêm sendo utilizadas até então na 
avaliação deste depósito, este trabalho poderá ser útil possibilitando uma comparação entre os 
resultados obtidos com diferentes métodos. 
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