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RESUMO: O efeito proporcional é um fenômeno comum na maioria das variáveis 
regionalizadas e normalmente negligenciada quando das modelagens. O efeito proporcional 
pode ser resumido como um fenômeno heterocedástico em que, para regiões com ocorrência 
de valores elevados, a variabilidade é maior. Este fenômeno, apesar de poucas vezes ser 
levado em consideração, é conhecido desde os primeiros trabalhos sobre geoestatística. 
Existe, porém, uma carência sobre o tema quando o efeito proporcional envolve variáveis 
categóricas. O efeito proporcional nas variáveis categóricas pode ser entendido em relação às 
proporções dos domínios geológicos definidos a serem estimados. É comum o erro de se 
estimar variáveis categóricas a partir de krigagem sem levar em conta o efeito de proporção 
dos domínios, esta prática acaba por superestimar os domínios que apresentam maior 
proporção no banco de dados, mesmo em regiões em que a base de dados se apresente em 
uma malha regular e sem agrupamentos. Uma das validações da krigagem de variáveis 
categóricas é que, em determinada configuração e correlação espacial, as proporções entre os 
diferentes litotipos do banco de dados seja honrada. Porém, sem um tratamento prévio dos 
dados, esta proporção não será honrada. Isso se deve justamente ao efeito proporcional. Após 
a transformação a partir da função indicadora das variáveis categóricas, um número elevado de 
domínios resultara em domínios menos expressivos no banco de dados. Domínios menos 
expressivos tendem a ter uma maior variabilidade e desta forma, menor correlação espacial 
nos variogramas experimentais. Este efeito pode ser facilmente corrigido e evitado se todos os 
modelos de variograma forem normalizados para um mesmo patamar. Este trabalho propõe 
uma forma alternativa de fluxo de trabalho, evitando a premissa de que todos os domínios 
apresentam a mesma variância espacial. A alternativa sugerida passa por um agrupamento 
prévio dos domínios, em um grupo maior e mais representativo, desde que tenham 
características lito-estruturais similares. O depósito de bauxita de Barro Alto foi utilizado neste 
estudo de caso. É comum que depósitos de bauxita não tenham descritos na base de dados a 
tipologia de bauxita. Sem um agrupamento prévio dos diferentes tipos de bauxita no banco de 
dados, bem como o agrupamento dos outros litotipos, o resultado não respeitaria a proporção 
dos mesmos. São 6 domínios geológicos descritos em Barro Alto. Para a estimativa destes 
domínios foram utilizados dois métodos, a krigagem de indicadoras convencional, sem 
tratamento do variograma, e a alternativa proposta neste trabalho, também sem a normalização 
do variograma. O método convencional resultou em uma superestimativa do domínio 
dominante, a zona mineralizada das bauxitas, que na base de dados correspondia por 50% dos 
dados e passou a ser 70% no modelo. A estimativa através do método alternativo conseguiu 
honrar a base de dados, reproduzindo a proporção das bauxitas. O impacto econômico e 
financeiro de tratamentos errôneos durante a estimativa é imensurável, como neste estudo, em 
que uma modelagem prévia e que desconsiderou o efeito proporcional, aumento em 50% os 
recursos mineralizados do depósito em questão. A alternativa aplicada se mostrou efetiva na 
reprodução das proporções dos domínios. 
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