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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi o estudo da aplicação de técnicas de

Geoprocessamento na Administração de Recursos Minerais.

Os dados foram levantados nos principa¡s trabalhos de interesse geológico e

ambiental realizados na área de abrangência da Folha lporanga (1:50.000 - SG.22-X-B-

V-2), regiäo de grande potencial mineral, localizada no Vale do Ribeira, Estados de São

Paulo e Paraná, Sul do Brasil.

Foi montado um Sistema de informaçöes Georreferenciadas (SlG), compreendendo

dados espaciais (mapas), associados a uma base de dados alfanuméricos. Entrada e

conversão dos dados foram realizados com o programa Mapp¡ng Office (lntergraph)

que possibilitou a montagem de planos de informação Geológicos, Geoquímicos,

Ambientais, de Títulos Minerais, Geomorfológico, Geofísico e de Ocorrências Minerais.

Nas etapas de análise e edição dos mapas de favorabilidade foram utilizados os

sistemas ldrisi (Clark Labs) e GIS-Office (lntergraph), para a aplicação de modelos

conceituais (knowledge-driven), com combinaçäo de mapas por operações booleanas e

por Índices somativos. Foram elaborados mapas de Favorabilidade para Calcário,

Chumbo e associados (Pb-Ag-Cu-Zn) e Ouro, excluindo-se as áreas com restriçöes

amb¡entais e as áreas tituladas para pesquisa ou lavra mineral.

O mapa de Favorabilidade para Calcário resultou em áreas de pequena dimensão

em regiöes de vegetaçäo densa e nativa, exigindo autorizaçåo para o desmatamento.

O mapa de Favorabilidade para Chumbo (Pb-Ag-Cu-Zn), através do método

booleano resultou apenas numa pequena área, numa regiäo cárstica, com vegetação

densa e nativa, exigindo autorização para o desmatamento. Já no mapa calculado

utilizando índices somativos, as áreas são ampliadas para fora dos limites do calcário,

devido ao peso atribuído às estruturas geológicas, exigindo neste caso maiores

estudos.

No mapa de Favorabilidade para Ouro destacam-se as áreas favoráveis para ouro

aluvionar, complementadas por áreas favoráveis à mineralização primária.

A utilizaçåo de técnicas de SlG, com a metodologia desenvolvida neste Projeto,

permitiu a automatização de tarefas necessárias para a interpretação dos dados,

facilitando e tornando mais objetiva a tomada de decisöes. Estas técnicas são ainda

pouco utilizadas de forma sistemática nos órgãos governamentais da Administração

vi



Mineral e Ambiental. Sua disseminação aumentaria em muito a eficiência destes

órgãos. Apesar da legislaçäo ambiental ser rigorosa no Brasil, o que se tem visto é a

sua ineficácia, já que os mecanismos de fiscalização a nível federal e estadual são

reduzidos e desaparelhados. Por outro lado o poder municipal, além de quase

totalmente desaparelhado técnica e materialmente para a fiscalizaçäo, é em geral

condescendente com a destruição do meio ambiente, em funçåo do desenvolvimento

econômico da sua região.

No futuro, com maiores pressões econômicas para fornecimento de matérias

primas minerais, seräo abertos novos canais de discussão, sobre a possibilidade da

atividade m¡neral e a preservação ambiental atuarem concomitantemente, de forma

não comprometer nem o desenvolvimento e nem o meio ambiente.

Os resultados deste trabalho permitem sugerir que a Administração dos

Recursos Minerais (DNPM) em especial o Setor do Controle de Áreas pode no futuro

trabalhar em tempo real, oferecendo mapas que indiquem apenas as áreas ainda

disponíveis (não oneradas) e sem qualquer outro impedimento legal, aos novos

interessados no fomento da atividade m¡neral, colocando-se à disposição para a

indicaçåo ou auxilio à determinaçåo dos limites das áreas disponíveis e favoráveis para

determinadas substâncias minerais de interesse. Os custos para a montagem e

manutenção do sistema deveriam ser cobertos pela cobrança de taxas dos

solicitanles



ABSTRAGT

The objective of this project was the study of the application of GIS techniques

for Mineral Resources Administration. The data were compiled from the main projects of

geological or environmental interest made in the area of the lporanga Quadrangle

(1:50.000 - SG.22-X-B-V-2), a region with great mineral potential, located in the Ribeira

river valley, States of São Paulo and Paraná, Southern Brazil.

A Georeferenced lnformation System (GlS) was made, containing spatial data

(maps) associated with an alphanumeric database. Data entry and conversion were

done with the Mapping Office (lntergraph) program, which permitted the making of

geological, geomorphological, geochemical, geophysical, environmental, mineral

rightsand mineral occurrence information layers.

ln the analysis and editing phases of construction of the favorability maps the

ldrisi (Clarklabs) and GIS Office (lntergraph) systems were used for the application of

knowledgedriven models, with combination of maps by boolean and summative

indexes operations. Favorability maps for limestone, lead and associated metals (Pb-

Ag-Cu-Zn) and gold were made, excluding areas with environmental restrictions and

areas w¡th exploration and mining rights.

The limestone favorability map revealed small areas, in regions with dense native

vegetation, which can only be cut when duly authorized.

The lead favorability map made by the boolean method presented only a small

area, in a karstic region, with dense native vegetation. The summative indexes map

revealed areas extending beyond the limestone limits, due to the weights attributed to

geological structures, demanding in this case further investigation.

The gold favorability map is dominated by areas favorable to alluvial gold,

complemented by those favorable for primary mineralization.

The use of GIS techniques, with the methodology developed in this project, has

made it possible to automatize the tasks needed for data interpretation, making the

decision making process easier and more objective. These techniques are still not used

in a systematic way by the governmental agencies of the Mineral and Environmental

Administrat¡on. Their diffusion would much increase the efficiency of these agencies.

Although the environmental law is rigid in Brazil, what is observed is its
inefficiency, as the law enforcement structures at the federal and state levels are small
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and poorly equ¡pped. The municipal governments, besides almost totally unequipped for

law enforcement technically and materially, are generally condescending with respect to

the destruction of the environment when the economic development of their regions is

in question.

ln the future, with greater economic pressures for mineral raw materials supply,

new channels of discussion will be opened, as to the possibility of mineral activity and

environmental preservation operating together, in such a way so as to not endanger

development or the environment.

The results of this project suggest that the Mineral Resources Administration

(DNPM), specially the sector which control mining areas, may work in real time in the

future, offering to those interested in mining maps with only those areas still not bound

and without other legal impediments, and being ready to provide help for determining

limits of areas that are favorable for mineral commodities of interest and still free of legal

and other mining impediments. The costs of establishing and maintaining the system

should be covered by taxes collected from the applicants for mining areas.



1. APRESENTAçÃO

Este trabalho visa contribuir com a Administração dos Recursos Minerais, pela

introdução da metodologia SIG - Sistema de lnformações Georreferenciadas, que

possibilita a integraçåo de informações multi-temáticas na forma digital, e obter com o

geoprocessamento resultados superiores aos das técnicas de análise manuais.

O projeto foi executado com apoio da FAPESP, através do processo No

96/0266-3. Foi coordenado pelo Professor Dr. Arlei Benedito Macedo, executado pelo

mestrando Marcos de Sousa Campos e com a colaboraçåo do aluno do 5o ano de

geologia e bolsista de iniciaçåo científica Alexandre Carnier Nunes da Silva.

2. TNTRODUçAO

O trabalho tem como objetivo principal testar e utilizar técnicas de

Geoprocessamento que possibilitem a tomada de decisäo, principalmente na

Administraçåo de Recursos Minerais. Para isto foi montado, um banco de dados

georreferenciados, com dados da Folha lporanga (SG.22-X-B-V-2), que permite

consultas específicas representativas de cada fenômeno, através da análise qualitativa

e quant¡tativa de seus atributos e da geração de relatórios técnicos de apoio à tomada

de decisão em tempo relativamente curto e a baixo custo.

A escolha da Folha lporanga - SG.22-X-B-V-2 (escala 1:50.000), como área

piloto de trabalho, é justificada pela existència de diversos projetos de levantamento

geológico e de recursos minerais nas escalas regional e de detalhe, além do seu alto

potencial em recursos minerais. Compreende uma área de aproximadamente 700 Km2,

localizada na regiäo sul do Estado de São Paulo e norte do Estado do Paraná, ilustrada

na figura 01 (Mapa de Localização).



A integraçåo das informaçöes geológicas permitiu o desenvolvimento de

procedimentos, através de uma metodologia com especificaçöes técnicas e conceitos

de padronizaçåo de Sistema de lnformaçöes Georreferenciadas, que poderá

posteriormente ser empregada nas demais folhas 1:50.000 pelo DNPM (Departamento

Nacional da Produçåo Mineral) e outros órgãos da administraçåo.

3. SISTEMA DE INFORMAçOES GEORREFERENCIADAS (SIG)

Até pouco anos atrás a análise espacial multi-temática era realizada utilizando-

se uma mesa de luz, na tentativa da sobreposição dos vários mapas de interesse à

pesquisa geológica ou ambiental. Na maioria das vezes os mapas eram de diversas

fontes e formatos, elaborados a partir de bases e escalas diferentes, o que tornava

impossível qualquer tipo de análise com alguma precisão.

Na década de 80 tornou-se possível a análise espacial por computador, usando

ainda máquinas de grande porte. Com o advento dos equipamentos com grande

capacidade de memória, processamento, pequeno porte e baixo custo, foram

desenvolvidos programas de Geoprocessamento que popularizaram a análise espacial

nos últimos anos.

Os Sistemas de lnformaçöes Georreferenciadas (SlG) permitem a triagem, o

armazenamento das informações e sua análise. Segundo Bonham-Carter (1994) o SIG

perm¡te a organização dos dados, sua visualizaçåo, consulta espacial, comb¡nação,

análise e prediçäo. Pode-se acrescentar, como fase final, seguindo Eastman ef afÏ

(1995), o apoio à decisão.

ORGANIZAçAO - Os dados säo organizados, após a coleta e conversão à forma

digital, com projeção UTM para os dados espaciais, formando um banco de dados

misto, espacial e alfanumérico, na forma relacional. Os dados neste projeto foram

registrados com os mesmo referenciais espaciais, utilizando-se a folha lporanga do

IBGE 1987 (5G.22-X-B-V-2) como padråo para registro.

VISUALIZAÇAO - Os mapas e relatór¡os såo visualizados em tela, isoladamente ou

como parte de outras fases de processamento.
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CONSULTA ESPACIAL - As consultas ao banco de dados permitem obter, de forma

gráfica ou tabular, informações classificadas quant¡tativamente e qualitativamente.

COMBINAçAO - Os dados espaciais e os atributos säo combinados, visando uma

melhor interpretação e possibilitando processamentos mais complexos.

ANÁLISE - As análises podem ser espaciais e não espaciais, utilizando técnicas de

estatística e de modelagem. Através da introdução da localização dos dados a serem

analisados, passa-se à análise espac¡al, que pode ser visual, utilizando sobreposição

de mapas ou automática incorporando técnicas computacionais.

PREDIçÃO - Através da aplicaçäo das análises espaciais para a dêterminação de

áreas potenciais para a pesquisa de recursos minerais (mapas de favorabilidade de

certos bens minerais) e alocaçåo de áreas para diversos usos. Foram utilizadas

técnicas de sobreposiçåo de mapas, com combinação de atributos pelas regras

booleanas e por índices somativos e multiplicativos.

APOIO À DECISÃO - A alocação de áreas pode ser apoiada por técnicas de

comparação entre os possíveis usos, utilizando técnicas de multi-objetivos e multi-

critérios, conforme a denominaçäo de Eastman et ali¡ (1995, 1997). Essas técnicas

auxiliam a decisåo para alocaçåo de áreas com conflitos quanto ao seu uso.

4. OBJETIVOS ESPECíFrcOS

Para a montagem do Banco de Dados georreferenciados, processamento e

visualização das informaçöes que servem como suporte dos objet¡vos finais, foram

propostos os seguintes objetivos específicos seguidos das atividades necessárias para

concretizá-los e os produtos esperados:

OBJETIVO 1. - Realização de um levantamento bibliográfico de dados

georreferenciados de interesse geológico contidos na folha lporanga (SG.22-X-B-V-2)

tais como: Geológicos, Geoquímicos, Geofísicos, Geomorfológicos além do Mapa de

3



Ocorrências Minerais, Títulos Minerários, Áreas de Proteção Ambiental, Uso do Solo

(Sensoriamento Remoto), Mapas Topográficos, Distribuição dos Topônimos, etc.

Atividades - Levantamento de projetos, mapas e trabalhos, contendo dados gráficos e

alfanuméricos junto a entidades, como Departamento Nacional da Produção Mineral

(DNPM), Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Universidades,

lnstituto de Pesquisas Tecnológicas (lPT), lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE), Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA), etc. Foram efetuadas três

viagens de campo para conferência da localização de ocorrèncias minerais e para

contatos com prefeituras e minerações da área.

Produtos - Banco de Dados multi-temático, no formato original.

OBJETIVO 2.- EÍeluar triagem e conversåo dos dados alfanuméricos e gráficos

(cartográficos) que originalmente estão em diferentes escalas, projeções e estados de

conservação, montando o banco de dados alfanuméricos e convertendo os dados

gráficos para o mesmo s¡stema de projeçåo.

Atividades - Preparação dos originais para conversão; Conversão de dados; Ajustes

para as mesmas referências espaciais.

Produlos - lntegração dos Bancos de Dados (tabelas multilemáticas) em um Sistema

de Banco de Dados Georreferenciados.

OBJETIVO 3.- Montar um Sistema lnformatizado que permita inclusöes, alterações,

atualizações e conservaçâo da Base de Dados, montando um Banco de Dados

Relacional.

Atividades - Produção e teste de rotinas de utilizaçåo da Base de Dados do Sistema

de lnformações Georreferenciadas.

Produtos - Rotinas para uso do Sistema para aplicações geológicas, ambientais e

administrativas.

OBJETIVO 4.- Ulilizaçäo das técnicas de Geoprocessamento para apoio à

Administração de Recursos Minerais na á¡ea estudada.

Atividades - Definiçäo e teste de rotinas de processamento (visualização, consulta

espacial, produção cartográfica, combinaçåo e predição) para utilização do SIG para

apoio à decisåo na administraçåo de recursos minerais, levando em conta dados do
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meio físico, biológicos e sócio-econômicos, especialmente os referentes à Geologia, ao

potencial mineral, aos recursos biológicos e às áreas de proteção ambiental.

Produtos - Criação de uma série de rotinas no Sístema de lnformaçåo Geográfica para

atendimento aos usuários, para uso específico da Administração dos Recursos

Minerais.

5. ÁREA DO TRABALHO (Folha lporanga SG.22-X-B-V-2 - Escala 1:50.000)

A região da folha lporanga tem como principal acesso (por asfalto), saindo de

Säo Paulo, através da rodovia Régis Bittencourt BR-116 até o município de

Jacupiranga, seguindo pela rodovia SP-193 até o município de Eldorado e pela rodovia

SP-165 até lporanga, o centro da área, ilustrado na figura 02 (Mapa das Rodovias da

regiäo sul do Estado de São Paulo).

A geologia da regiäo é caracterizada por um conjunto de rochas supracrustais de

grau metamorficos baixo a médio, classicamente denominados Grupo Açunqui;

contendo basicamente rochas metassedimentares intercaladas (clásticas e químicas),

além de corpos básicos, pequenos corpos intrusivos graníticos e sedimentos

inconsolidados nas margens dos principais rios (Rio Ribeira, Pardo, lporanga e Betari),

ilustrada na figura 03 (Geologia simplificada).
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A Folha lporanga possui 32o/o de sua área expressamente proibidos à atividade

minerais (área em Parques), 44o/o da área restrita à aprovação dos órgãos ambientais

(áreas em Apa/Tombamento ou em Tombamento) e apenas 24o/o da área sem

nenhuma restrição ambiental, figura 04 (Mapa com os limites Ambiental).

O relevo é extremamente montanhoso, com fortes escarpamentos e vales

profundamente escavados, com cotas variando de 50 até 1005 metros, principalmente

onde predominam os sedimentos clásticos (metassiltitos, metarenitos, etc), bastante

resistentes aos fenômenos intempéricos. Já no relevo constituído por metassedimentos

químicos (rochas carbonáticas) predomina o relevo cárstico, com a presença de grutas,

dolinas e sumidouros. Ele é ilustrado na figura 05 (Mapa da altimetria).
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CHUMBO:

No contexto internacional o Brasil possui apenas 3% das reservas mundiais de

chumbo, correspondendo a cerca de 20 milhões de toneladas (medidas e indicadas)

com um teor médio de 1,8o/o de Pb, com destaque aos municípios de Adrianópolis (PR),

lporanga (SP) e Boquira (BA) A produção interna de concentrado de chumbo, que em

1994 representava cerca de 5o/o da demanda interna, em 1996 reduziu-se a zero.

Portanto as baixas reservas, os baixos teores do minério e a queda vertiginosa do

consumo nos últimos anos, impuseram um alto custo operacional, o que tem provocado

a total paralisaçäo das lavras brasileiras (segundo DNPM/DEM - 1997). Neste contexto

as três portarias de lavra da empresa Plumbum Mineraçäo e Metal S/A (Grupo Trevo-

RS), localizadas na folha tporanga estäo com suas produçöes suspensas há vários

anos.

Dentre as ocorrências minerais na região podem-se destacar as ocorrências de

Chumbo das Minas de Fumas, Minas do Lajeado e Minas do Bairro da Serra,

ilustradas na figura 06 ( Mapa das ocorrências minerais da Folha lporanga).
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Minas de Furnas - Sua exploraçäo teve início em 1919, e ao longo destes anos

ocorreu de forma intermitente. No período de 1923 a 1933 a produção da Mina de
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Furnas esteve em torno de 5.800 t de minério, com teores entre 6,6 a 7,5o/o de Pb e

2,O a 3,5 Kg de Ag por t de minério (Leonardos, 1934). Em 1981 a produção foi de 500

t de minério por mès, com teores de 7o/o de Pb e 3,0 Kg de Ag por t de minério.

Minas do Lajeado - As minas do Lajeado estiveram operantes de 1944 a 1968.

Dados de Fleischer (1976 apud Daitx ef alii, 1983\ indicam que foram extraídas cerca

de 62.500 toneladas de minérios das diversas m¡nas da região do Lajeado, com teor

médio de 6,6% de Pb.

A m¡na de Santana Nova foi considerada como a maior delas, com seis galerias,

onde em uma delas ocorre um veio com dimensóes de 6 m por 2 m, e teores variando

de5a50%dePb.

Minas do Bairro da Serra - São observadas outras pequênas minas, com

destaque a mina de Aberta do Leão, que até a década de 80 encontrava-se em

atividade, desenvolvendo trabalhos manuais, a céu aberto ou em pequenas galerias.

Prata - Aproximadamente dois terços de todas as reservas mundiais de prata

ocorrem como produto secundário (subproduto), associado a minérios de chumbo,

cobre e zinco, situaçäo em que se enquadra toda a produção nacional, que representa

menos de O,2o/o da produção mundial. O Estado de São Paulo possui 17,8o/o das

reservas nacionais, com destaque às localidades de Eldorado e lporanga, (DNPM/DEM

- 1ee7).

àALCÁR\O:

Sendo o Estado de Säo Paulo responsável pela produção de cerca de 26Yo do

calcário do Brasil, destaca-se a região do município de lporanga com um dos maiores

potenciais a extração de calcário para cimento. Contudo â reg¡åo tem sido preservada

graças a uma grande pressão ambiental e turística, numa regiäo onde existem

importantes cavernas, como as Grutas de Santana, Morro Preto, Couto e Água Suja,

bem como a trilha do Betari e as Cachoeiras do Couto, Andorinhas e do Betharizinho. A

preservação destas áreas tem resistido ao poder econômico das empresas de cimento

devido à existência de razoáveis reservas da matéria prima nos municípios vizinhos,

como ilustra a tabela abaixo.

9



MUNICiPIOS

Adrianópolis (PR)

Apiaí (SP)

Capão Bonito (SP)

lporanga(SP)

(fonte: DNPM/DEM - Anuário Mineral Brasileiro - 1996)

OURO:

Guapiara (SP)

RESERVAS MEDTDAS (t)

Eldorado (SP)

A busca do ouro nos depósitos aluvionares do Rio lporanga constituiu uma das

maiores exploraçöes auríferas do tempo colonial no Estado de São Paulo, época em

que ocorreu a fundaçäo das cidades de lguape, Registro e lporanga. Posteriormente

houve diversas tentativas fracassadas de se retomar as lavras através das atividade

garimpeiras nos sedimentos aluvionares. As regiöes com indícios históricos de

garimpos de ouro situaram-se principalmente nos leitos do Ribeiråo lporanga e do

Ribeira fiunto à confluência do Ribeirão lporanga). Elas são mostradas na figura 07

(Mapa das drenagens com destaque dos locais históricos da extração de ouro).

Jacupiranga (SP)

Itapeva (SP)
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6, LEVANTAMENTO E TRIAGEM DOS DADOS

Para a elaboraçâo de um Sistema de lnformações Georreferenciadas (SlG) de

interesse geológico, ambiental e administrativo foram executadas as etapas de

Pesquisa Bibliográfica, Triagem dos Dados e após os procedimentos do " ltem 9"

(Metodologia Empregada no Processamento) resultaram os planos de informaçåo com

suas respectivas tabelas, como é mostrado nas figuras 08 a 35 e nas tabelas 01 a 10:

. GEOLOGIA E ESTRUTURAS

A base geológica foi elaborada a partir do Mapa Geológico do Embasamento

Cristalino apresentado em Campanha (1991), na escala 1:50.000, que cobre a área da

folha lporanga. Também foram utilizados para complementaçåo: Campanha (1995),

que apresenta síntese geológica para área coberta pela folha ltararé (SG.22-X-B), na

escala 1:250.000, que cobre parte dos Estados de São Paulo e Paraná; para os

depósitos do Quaternário e Terc¡ário foram utilizados: Mapa Geológico - Folha lporanga

do Projeto Sudelpa, SUDELPA/CPRM, escala l:50.000 (Morgental et alii, 1975); e do

projeto "Estudos geológicosgeotécnicos e levantamento de condicionantes do meio

físico na área de interesse à implantação de barragens e reservatórios no Rio Ribeira

(SP-PR)". Convênio CESP/IPT, (lPT. Relatório 21.717), que apresentam os depósitos

Quaternários e Terciários da área da folha lporanga, relativos principalmente ao Estado

do Paraná.

Os contornos estruturais foram elaborados a partir de Campanha (1991) e do

Projeto Anta Gorda (JICA-MMAJ, r984)

Resultados após a etapa de processamento: Figura 08 - Planos de informaçåo

contendo os contatos litológicos e estruturas; Tabela 01 - Tabela com os atributos das

unidades geológicas; ANEXO 01 - Mapa Geológico - escala 1:50.000.
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. GEOQUíMICA

Os dados foram obtidos de três grandes Projetos: Geoquímica no Vale do Ribeira,

DNPM/CPRM, escala 1:100.000 (Morgental et alii ,1978); Avaliação preliminar da

geoquímica regional das folhas (1:50.000),.. , SP-lPT/Pró-Minério, 3v. Rel. IPT 28631,

(Rondinelli et alii,1986) e Projeto Sudelpa, Sudelpa/CPRM, escala 1:50.000 (Morgental

et alii, 1975)

Fontes dos dados espaciais e idade dos dados:

. Projeto SUDELPA - Sudelpa/CPRM - 1975

. Projeto Geoquímica no Vale do Ribeira - DNPM/CPRM - 1978

. Relatório 28.631 Geoquímica Regional - IPT/Pró-Minério - 1986

Validade do plano de informaçåo: indeterminada

Projeto Sudelpa

O Projeto SUDELPA foi baseado na coleta de sedimentos de corrente

paralelamente ao mapeamento geológico (escala 1:50.000) de uma área de 17.O54

Km2 no Vale do Ribeira, onde foram coletadas 865 amostras, send o 841 de sedimentos

de corrente, 17 de solo, 4 de concentrados de bateia e 3 de rochas. Destas apenas 55

amostras de sedimento de corrente foram coletadas em drenagens de 3", 4^, e 5^

ordens dentro daárea da folha lporanga (1:50.000) sendo na época dosadas para 30

elementos, por espectrografia de emissão semi-quantitativa. A área do projeto é

ilustrada na figura 09.

ProJeto Sudelpa
I Parle I do Prolelo I

(19 Folhðs) {[t6 ¡$on

Flg. 09 - Área do Proieto Sudelpa
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Projeto Geoquímica no Vale do Ribeira

O Projeto Geoquímica no Vale do Ribeira consistiu de uma prospecção

geoquímica semi-regional e de detalhe, através da amostragem e análise de

sedimentos de corrente (objetivando principalmente a prospecção de Cu, Pb e Zn) que

cobriu cerca de 11 .2OO Km2 na Região do Vale do Ribeira. A campanha geoquímica

regional compreendeu a amostragem de 1504 amostras sendo: 1319 amostras de

sedimentos de corrente e 185 amostras de concentrados de bateia, além das 283

amostras reaproveitadas do Projeto Sudelpa, totalizando um conjunto de 1787

amostras. O Projeto Geoquímica no Vale do Ribeira tinha como proposta uma

campanha de prospecçåo geoquímica numa área fora dos limites do Projeto Sudelpa,

entretanto numa análise mais detalhada verificou-se que durante o Projeto Sudelpa

algumas áreas de interesse não haviam sido bem estudadas, o que obrigou à

amostragem geoquímica destas áreas. A área do projeto é ilustrada na figura 10.

Projeto Geoquímica no Vale do Ribeira
(Projeto cobre 15 folhas 1:5[l.tUO, enlre elas a Folha lporanga )

Nos trabalhos de campo realizados durante o Projeto Geoquímica no Vale do

Ribeira foram coletadas na região da folha lporanga: 139 amostras de sedimentos de

corrente e 12 amostras de concentrados de bateia. As 139 amostras de sedimentos de

corrente foram preparadas com granulometria inferior a 80 mesh e dosadas para Cu,

Pb, Zn, Co, Ni, Fe, Mn e Ag por espectrofotometria de absorçåo atômica e colometria;

já nas 12 amostras de concentrados de bateia foram analisados os elementos Cu, Pb,
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e Zn por espectrofotometria de absorção atômica, além de oulros 24 elementos

analisados por espectrografla de emissåo semi-qualitativa.

Também no Projeto Geoquímica no Vale do Ribeira as mesmas 55 amostras de

sedimentos de corrente do Projeto SUDELPA dentro da folha lporanga (amostragem lp

e Jr), foram reanalisadas, desta vez por espectrofotometria de absorçäo atômica para

Cu, Pb e Zn.

A caracterização química dos elementos contidos nos concentrados de bateia

tiveram procedimento análogo ao aplicado nos sedimentos de corrente, incluindo a

descrição dos principais parâmetros, estatísticos, dos histogramas e testes de

distribuiçåo e a avaliação do coeficiente de variaçäo.

Os resultados das análises tanto do Projeto Sudelpa como do Projeto

Geoquímica no Vale do Ribeira, foram obtidos junto a CPRM no formato digital, em

vários arquivos, o que nos obrigou para maior compreensão destes dados a impressåo

de todos os arquivos através do programa Geoquant. Com a posterior separaçåo das

amostragens realizadas dentro da folha lporanga foi montada uma nova Tabela no

DBase (arquivo .DBF).

Relatório 28.631 de Geoquímica Regional

No Relatório 28.631 (lPT) de Geoquímica Regional que englobou as Folhas

Guapiara, lporanga, Gruta do Diabo, Araçaíba e Barra do Chapéu, (Rondinelli ef a/r':i

1986) foram coletadas 2.428 amoslras de sedimentos de corrente com o objetivo da

priorização de alvos geoquímicos para futuros trabalhos na escala de semi-detalhe.

Desta campanha apenas 316 amostras foram coletadas dentro dos limites da folha

lporanga, restritas ao Estado de Såo Paulo. Área do projeto, ilustrada na figura 11.

As análises Íoram realizadas utilizando Espectrografia Ót¡ca de Emissão

Quantitativa para Mn, B, Ba, Co, Cr, Cu, Nb, Ni, Pb, Sr, V,Y eZr, Espectrofotometria

de Absorçáo Atômica para As e Zn, Eletrodo de lon Específico para F e por

Espectrografia Ótica de Emissão para Fe, Ti, Mg e Ca.

Os valores obtidos da análise de cada amostra estavam impresso em tabelas no

próprio projeto, o que nos obrigou à montagem de tabelas digitais no DBase (arquivo

.DBF)
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T ra ta m e nfos Esfafísficos

Es{. Såo Paulo

A escolha do método de Tratamento Estatístico para a definição das anomalias

geoquímicas varia conforme a experiência e a conveniência da equipe executora dos

projetos.

O primeiro método de tratamento estatístico busca, através de cálculos

objetivos, estabelecer os seguintes parâmetros geoquímicos: média geométrica (teor

médio do elemento na população alvo - background), desvio geométrico (estima a

dispersão do elemento na população alvo), coeficiente de variaçäo (estima a

variabilidade relativa das observações), alto background (faixa limitada pelos valores

superiores à média geométrica multiplicada pelo desvio geométrico e inferior ao limiar),

limiar (valor referente ao produto da média geométrica pelo desvio geométrico ao

quadrado) e anomalias (valores iguais ou superiores ao produto da média geométrica

pelo desvio geométrico ao cubo), como mostrado abaixo:

( MG/DG ) < background < ( MG x DG )

( MG x DG ) . alto background < ( MG x OG2 )

(MGxDG2)=Limiar
( MG x DG2 ) < anomalia possível < ( MG x DG3 )

anomalia provável > MG x DG3

No Projeto Geoquímica no Vale do Ribeira foram adotados os procedimentos

deste primeiro método, onde todas as amostragens foram processadas por populações
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dos seus respectivos grupos litológicos, de forma que os valores superiores ao do

Limiar foram consideradas como anÔmalos

Abaixo são apresentadas as tabelas, contendo os valores do limiar indicado pela

empresa executora do Projeto:

Tabela 02 a - Sed¡mentos de Corrente (Projeto Vale do Ribeira)

Tabela 02 b - Concentrados de Bateia (Projeto Vale do Ribeira)

o segundo método para a obtençäo das anomalias, chamado de método dos

percentis, utilizado no Projeto IPT (Relatório 28.631), aplica um procedimento simples

contendo duas colunas uma com a concentraçöes e outra de números ordinais, e

através da formula:

i é o número ordinal da amostra

N é o número total da amostra

Resultando na composição de faixas entre os percentis para as amostras anômalas:

70 e 80 (anomalia de 3a ordem) recebem peso I ;

80 e 95 (anomalia de 2a ordem) recebem peso 2 ;

> 95 (anomalia de 1a ordem) recebem peso 3 '

No próprio projeto recomenda-se que as zonas anômalas classificadas como de

prioridade 3 deveråo ser estudadas com maior detalhe, bem como todas zonas

anômalas com prioridade 2, se houver oportunidade. Já as zonas anômalas com

prioridade 1 podem requerer uma investigaçäo maior somente no caso de outros

estudos mostrarem esta necessidade.

Durante o projeto Vale do Ribeira utilizaram-se os resultados orig¡nais obtidos das 55

amostras de sedimento de corrente do Projeto sudelpa, aplicando o método dos

percentis, utilizando apenas o percertis > 95o/o parc a definiçåo dos valores anômalos'

Tabela 03 - valores de percentis - sedimentos de corrente (Projeto Vale do

Ribeira).

Tabela 04 - valores de percentis - sedimentos de corrente (Projeto IPT - Rel.

28.631.

Pcl=i lN onde: Pct é o percentis considerado



TAbEIA 2A. PNO¡ETO GEOQUIMICA NO VALE DO RIBEIRA
Amostras de Sedlmentos de Correnta

Anallsadas no Prolcto Geoquimica no Valc do Ribelra por
êspectrofotomôtrla de absorgão atômica (êxceto as amostras
lP ê JR)

Número Médic oée+io
subsl. Amostroe M¡n. Mts. Geom. Geom. ntC.OC ¡¡IC.OçZ f,tC¡C3

se+
clísl¡cù

seq.
Qulm¡cå

E
saq.
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Q¡ímica
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3
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Químicr
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1.5
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seq.
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3
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1.5
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seq.
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Tabela2b - Projeto Geoqulmlca no Vale do Rlbelra
Amostras de Concentrado de Batela

Anal¡sados no ProJcto öeoqufmlca no ValG alo R¡belra pon
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TAbEIA 03 . PROJETO OEOQUíMICN NO VALE DO RIBEIRA

Amostras de Sed.Corrente do Projeto Sudelpa
Analisada originalmente por espedrografia de emiscåo semi-quantitativa (lP e JR)
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Tabela 04 - Profeto €eoqulmica IPT-Pró-Mlnerlo
Relatório 28.63f - Sedimentos de Corrente
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os planos de informaçåo contendo as Bacias de captaçåo dos Projetos de

Geoquimica, foram obtidos a partir de mapas ¡mpressos contendo apenas as

drenagens e os locais das amostragem (pontos acompanhados do número da

amostragem), os planos de informação com as bacias de captaçâo foram criadas

utilizando-se dos recursos oferecidos pelo software MicroStation, que nos possibilita

carregar além do plano de informaçáo ativo (em elaboraçåo) alguns vários outros

planos de informação (não ativos), apenas como fundo de orientação. Usando destes

recursos foram carregados os planos de informação contendo as drenagens e

hipsometria (não ativos), e sobre estes foram digitalizados os novos planos de

informaçåo contendo as bacias de captação, a partir da localização precisa (zoom) dos

pontos de amostragem na drenagem. Foram criados quatro novos planos de

informação, contendo: Bacias com os sedimentos de corrente do projeto sudelpa,

Bacias com os sedimentos de corrente do Projeto Geoquímica no Vale do Ribeira,

Bacias com os concentrados de bateia do Projeto Geoquímica no Vale do Ribeira e

Bacias com os sedimentos corrente do projeto lPT.

Resultados após a fase de processamento:

Figura 12 - Plano de lnformação com os pontos de amostragem e as bacias de

captaçåo (Projeto Geoquímica no Vale do Ribeira - sed¡mentos de

corrente);

Figura 1 3 - Plano de lnformação com os pontos de amostragem e as bacias de

captação (Projeto GeoquÍmica no Vale do Ribeira - concentrados de

bateia);

Figura 14 - Plano de lnformaçåo com os pontos de amostragem e as bacias de

captaçäo (Projeto Sudelpa - sedlnenfos de corrente);

Figura 15 - Plano de lnformaçäo com os pontos de amostragem e as baciâs de

captação (Projeto de Geoquímica do IPT-Pró-Minério - sedimentos de

corrente);

Tabela 05 - Tabela com os atributos das bacias de captação (Proleto Geoquímica no

Vale do Ribeira - sedimentos de conente\;

Tabela 06 - Tabela com os atributos das bacias de captação (Projeto Geoquímica no

Vale do Ribeira - concentrados de bateia);
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Tabela 07 - Tabela com os atributos das bacias de captaçäo (Projeto sudelpa -

sed i me n tos de co rre nte\;

Tabela 08 - Tabela com os atributos das bacias de captaçäo (Projeto Geoquímica do

IPT-Pró-Minério - sed¡ímenfos de corrente);

ANEXO 02 - Plano de lnformação com os pontos de amostragem e as bacias de

captaçäo (Projeto Geoquímica no Vale do Ribeira - sedimentos de

corrente), sobreposto as drenagens - Escala 1:50.000;

ANEXO 03 - Plano de lnformação com os pontos de amostragem e as bacias de

captaçåo (Projeto Sudelpa - sedimento de corrente), sobreposto as

drenagens - Escala 1:50.000;

ANEXO 04 - Plano de lnformaçåo com os pontos de amostragem e as bac¡as de

captação (Projeto de Geoquímica do IPT - sedimento de conente),

sobreposto as drenagens - Escala 1:50'000



MAIPA DE PON]TOS DE AMOSTRAGEM DE SEDIMEN]TOS DE GOR,RENTE
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MìAPA DE PON]TCIS DE AMOSTRAGEM DE CONCEN]TRADOS DE BATEI]A

PROJE:TO GEOQUIM]ilCA INIO VALE DO RIBEIRA
(Areas de captaçåo re pontos de annostn'agenn)
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. OCORRÊNCIAS M'NERA'S

Os dados de ocorrências foram obtidos a partir de 7 projetos: Projeto Mapas

Metalogenéticos e de Previsão de Recursos Minerais 1:250.000 (Hama & Algarte,

1986); ProJeto Sudelpa - Sudelpa/CPRM (Morgental et alii, 1975); Projeto Leste do

Paraná 1:100.000 (Batolla et alii, 1977); Geologia das Folhas lporanga e Gruta do

Diabo (1:50.OOO) SICCT-lPT-Pró-Minério (Rel. 22.352'¡ - 1985; "Report on geological

survey of Anta Gorda - Brazil" (JICA-MMAJ, 1984), fase lll; Projeto Calcário para

cimento, CPRM (Gonzales et a/ü - 1972\ e índice de Depósitos Minerais do Estado de

São Paulo - IDEM (CPRM/Unicamp (F¡gueiredo et alli -1984).

Todas as ocorrências dos 7 projetos acima mencionados foram inicialmente

plotadas num mesmo plano de informaçäo. No caso dos projetos onde a localizaçåo

das ocorrências estava expressa por coordenadas geográficas, como no caso do

Projeto Metalogenético e IDEM, estas foram convertidas em coordenadas UTM e

plotadas diretamente no plano de informação. Nos demais projetos, por falta de

coordenadas, optou-se pelo lançamento das oconências a partir da observaçåo dos

mapas originais referenciados pelas drenagens, topografia e topÔnimos ou como no

caso do Projeto Calcário para Cimento e Sudelpa, a partir das ocorrèncias plotadâs em

fotos áreas. A figura 16 apresenta todas as 292 ocorrências plotadas.
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Com todas as ocorrências plotadas num mesmo plano de informação e com a

Tabela dos dados (DBase) contendo todos os atributos de cada uma das ocorrências,

iniciou-se a triagem, pois a grande maioria das ocorrèncias era repetida nas várias

fontes. Foram ressaltados os problemas (ocorrências de mesmo nome em diferentes

localizaçöes, vários nomes no mesmo local, etc ) e foi feita a conferência em campo,

usando GPS, dos casos mais problemáticos. lnfelizmente não foi possível a

conferência de todas as ocorrências, pelos problemas de deslocamento na área, com

chuvas em boa parte do ano, pelo péssimo estado das estradas, principalmente das

estradas internas das áreas que foram mineradas e agora estão abandonadas e pela

dificuldade de amostrar trincheiras e galerias abandonadas há muitos anos.

De um total de 292 ocorrênc¡as lançadas, resultaram 123 ocorrèncias tr¡adas,

com pesos var¡ando de 1 a 3, onde o peso 1 foi atribuído às ocorrências altamente

confiáveis; o peso 2 às ocorrências razoavelmente confirmadas e o peso 3 às

ocorrènc¡as duvidosas. Os paràmetros utilizados para a atribuiçâo do pesos das

ocorrências deu-se a partir da análise dos fatores seguintes:

. confirmaçäo ocorrida durante os trabalhos de campo deste projeto;

. maior ou menor confiabilidade do projeto e de seus executores;

. confirmaçäo de uma mesma ocorrência em diferentes campanhas de campo;

. coerência dos atributos da ocorrência fornecidos pelo projeto;

- coerência entre o bem mineral da ocorrência com a respectiva litolog¡a.

Resultados:

Figura 17 - Plano de lnformaçåo contendo as 123 oconências minerais da área

sobreposto aos contatos geológicos;

Tabela 09 - Tabela com os atributos das 123 ocorrências minerais da área.

ANEXO 05 - Mapa das ocorrências minerais selecionadas.
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. GEOFíSICA

Os dados de Geofísica foram compilados do projeto AerogeofÍsico São Paulo-

R¡o de Janeiro - DNPM/CPRM/ENCAL S.A. - 1988, que abrange parte dos Estados do

Rio de Janeiro, São Paulo e uma pequena região do Estado do Paraná, onde foram

coletados dados magnetométricos e gamaespectrométricos, segundo linhas com

direçåo de vôo N-S espaçadas de 1.000 metros e com espaçamento de amostragem

de cerca de 100 metros. A localização é ilustrada na figura 18 (Área do Projeto

Aerogeofísico São Paulo - Rio e Janeiro).

Os dados foram fornecidos na forma digital, no formato ASCll, contendo sete

colunas representadas por: X(UTM-Leste), Y(UTM-Norte) e os 5 valores medidos para

Z (U, Th, K. Contagem Total e Magnetometria).

Flg. l8 - Á¡ea do Pro¡elo Aerogeofisico Såo Pâulo - Rio dê Janeho

Com o objetivo de obter os mapas de geofísica para este trabalho, fo¡ contatado

na CPRM - Superintendència Regional de Såo Paulo, o Geólogo Claudemir S.

Vasconcelos, que gentilmente colaborou para a produçåo de dois mapas raster

32



básicos: contagem Total e de Magnetometria, a partir do software Geosoft de uso

pela CPRM.

Vasconcellos et alii - 1994 em "Geofísica em Levantamentos Geológicos no Brasil"

descrevem:

Magnetometria:

As anomalias magnetométricas de uma área são diagnósticos de concentração de

minerais magnéticos (principalmente magnetita) em fraturas, falhas e em rochas.

lnterpretar a históia geológica de uma reg¡ão a partir de mapas magnéflcos é

praticamente impossível se¡n os controles fornecidos por um cuidadoso mapeamento

geológico e análrses geoquímicas. A geofÍsica na prática mostra a distribuição da

magnetita na l¡tosfera, se/'do necess ário, portanto, que o intérprete tenha bons

conhec¡mentos de petrologia, geoquímica, estrutural e geomagnetismo, sern os qua,s

não conseguirá interpretar corretamente. Quanto às estruturas, é preciso conhecer as

alteraçöes produz¡das na magnet¡ta pelo tecton¡smo. Conseqüentemente, uma mesma

ass¡natura magnét¡ca identificada num levantamento geofísico pode corresponder a

diferentes ambientes geológicos. Por exemplo, uma anomalia magnét¡ca ¡ntensa de

forma circular pode corresponder a uma intrusão de rochas ácidas, intermediárias ou

báslcas. Na verdade, ela está indicando um corpo geológ¡co mineralizado a magnet¡ta.

A identificação da rocha será em função dos conhecimentos geológicos que se tem da

área.

O método geofís¡co de magnetometria também fornece informações de subsupertície,

permitindo ass¡m inferir atitudes e dimensões de corpos não aflorantes

Gamaespectrometria:

O urânio, tório e potáss,o são os principais radioelementos contr¡bu¡ntes da

radiatividade natural das rochas e estão concentrados preferencialmente nas rochas

ígneas, e em zonas de muita percolação de fluxos de so/uçôes hidrotermais

ascendentes, cujos condutos são formados por fraturas. Os principais minerais

acessór,bs primários responsáveis pela radiatividade das rochas graníticas e

intermediárias são: zircão, esfên¡o, apat¡ta, alan¡ta e monaz¡ta. Desfes o zircão (m¡neral

acessón'o) é o principal responsáve! pela rad¡atividade das rochas granít¡cas lgneag

devido à sua maior abundânc¡a.
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A interpretação dos dados gamaespectrométricos tem por objetivo delimitar áreas com

diferentes níveis de radiat¡vidade do tório, urânio, potássio e do canal de contagem

total, elaborando deste modo mapas de unidades radiométricas. A utilização do canal

de contaqem totat. por ¡nctuir no seu especfro as radtações correspondentes ao urân¡o,

tório e pofásslo, apresenta valores maiores de intensidade radiativa e

consequentemente maior precisão estatlstica, devendo por isso ser preferencialmente

utilizado na separacão das unidades radiométricas. poroue fornece uma cprrelacão

melhor æm as unidades litolóqicas que os canais individuais desses radiolementos.

Ao contrário do mapa de unidades magnéticas, o mapa de unidades radiométricas

reflete somente os materiais que estão na superfÍcie do terreno, ou a poucos

centímetros de profundidade. Assim, na correlação da radiatividade com a geologia,

deve-se levar em conta que a qulmica do solo nem sempre é similar à da rocha em

subsupeúície, desde que os so/os tenham sofrido alterações mecân¡cas e químicas'

,4s pesgursas com gamaespectrometria são fortemente influenciadas por fatores

ambientais, tais como supertície de intemperismo, profundidade do solo, umidade e

cobertura vegetal, todos atuando como blindagens das radiações. Portanto as

cobeñuras de so/os geralmente têm forte efeifos supressivos na intensidade da

radiação dos raios gama. Ainda que a concentração relativa dos radioelemenfos nos

solos permaneça praticamente a mesma que nas rochas fontes, ocorrerá diminuição da

radiatividade devido à cobertura do solo, e como resultado dlsfo, as rochas podem

a prese ntar u m a rad¡ativ ¡d ade me nor.

É recomendado que, antes de se iniciar os trabathos de campo, a interpretação

conjunta dos dados maqnetométricos e radiométricos deve atingir um nível de

integração com dados geológicos disponlveis que permita orientar a seleção de alvos

para as pesqursas de campo. Essa interpretação deve gerar um relatório preliminar

onde devem constar as descr,þões das unidades geoffs,'cas e suas correlações com a

geologia, recomendações para verilicaçôes de campo, tanto para tipos litológicos

quanto para contatos e estruturas. Deve também conter modelamentos de anomalias

magnéticas, inferindo atitudes de corpos em subsupertície.

Através dos mapas geoff sicos freqüentemente identificam-se rochas, contatos

litológicos e estruturas geológicas que, integrados com outros dados, permitem

elaborar um mapa oeolóqico preliminar.

A utilização dos dados da gamaespectrometria e da magnetometria que cobrem

a Folha lporanga apresenta-se bastante prejudicada devido à limitada extensåo da
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área e à pouca variação geológica, restrita a metassedimentos intercalados (clástico e

químico) e uns poucos corpos básicos e graníticos de pequena dimensöes.

Conseqüentemente nåo foi possível a caracterizaçåo de nenhum padräo radiométrico

nem magnético que pudesse sugerir a necessidade de novas investigaçöes de campo,

com o intuito de se delimitar áreas deficientes em dados geológicos.

Os dados de geofÍsica estaråo à disposiçäo como mais dois planos de

informação (Magnetometria e de contagem Total), para consultas dentro do slG,

contudo nåo serão empregados neste trabalho.

Resultados após a fase de processamento:

Figura 19 - Mapa raster da Contagem Total (Gamaespectrometria);

Figura 20 - Mapa raster da Magnetometria.

35



/J0000t

.1
( )
Cì
O()
fiJ(\
f'--

/J5000F_

'.TJ()
C)
a-)
ff)(\
f\

740000E

Z
C)
c)
a)
U)
f'-
C\l
¡-

745000r-

-:
(l)
O
O
l-)
t''.(\
f-..

/500008

,7()
(_)
()
rl)
(-L)

N
t-.

r6i7

l5B4

l5J4

1494

145tl

r4Ji

1404

lJTi

r.152

I.'JJ

1J t0

r2B8

r267

r25t

1').\1

r2l l

l l0l

I 1/6

-..1
f\)
cn
Cl-ì

Cì()
._)

/.i0000t-

\J
N)
OO
O
O
O
a)./

F OLT]A IPORANCA
MAPA Dt CCNTAGEM TOTAL

:l
\)
!\]

(¡
O()
O',a

Figura 19 - Mapa de Contagem Total - Folha lporanga.

rì5/

r tJ8

llt9
1 r00

r085

r065

1045

1025

rc09

9BB

966

94J

924

89l)

8t2

841

¡il8

7Bl

t4t

692

6J9

54ô

/ 4}aool
0 2500

( mc.tres )

.\J
N)\J
O
(_)
O
C)
.7

/ 45000 [
5000

--l

l\)
O)
Uì
(')

()

-_l
f!
OI
a)
a)
O()
-za

7510000 F

I

ï

cI):i

36



730000E

Z
O
O
O
'oco(\
f--

735000E

z
U
U
O
O
co
N
N

740000E

z.
O
O
O
u^)
f--.
N[\

74 5000E

z
O
O
O
C)
l-..
c\
N

750000F

z
Oo
O
Lf)
(o(\
f\

z(J
O
C)
O(o
N
f--

221

222

! 219

S zro

r¡ 21J

$ zro
O 2OEz 

2oE

204

202

199j rsa

3 re6

6 194

! rsz

zl90
188

t87

185

1 18J

\'t(¡ IBO

3'^o t76Z lt+

1\1

730000F
2500 0 2500 5oooffi

FOLHA IPORANGA
MAPA MAGNTTICO_CAMPO TOTAL

73s000E

Figura 20 - Mapa de Magnetometria _ Folha lporanga.

740000E

tl2
171

168

ù'*
! 164

3,t
E t:e
ZJI

154

t51

148

1 143

B,*(¡ IJI

$ rro
O

745000F 750000F

7
nI

-!
N)
O)
O
O
a-)
Oz

N

$

I

37



. TiTULos MINERÁRIo9

A partir do Banco de Dados SICOP-SP (Sistema de Controle de Processos -

DNPM/SP), que contém todas as informaçöes referentes aos processos de

autorizaçäo/concessåo e licenciamento no Estado de Såo Paulo e da cópia do overlay

de 01/06/97 da Folha lporanga contendo em mapa as áreas dos processos,

reproduziram-se para um novo Banco de Dados (.DBF) apenas as informaçöes

(atributos) referentes aos processos de mineraçâo situados na Folha lporanga.

Com os dados do SICOP atualizados foi necessário proceder a uma tr¡agem

com a retirada de áreas do overlay e da inclusão de novas áreas que ainda não

estavam plotadas no overlay, para que pudesse ser elaborado o plano de informaçåo

contendo os títulos minerários, com a data de 01/01/98.

Resultados após a fase de processamento:

Figura 21 - Plano de lnformação com as áreas de tÍtulos minerários e tabela

(Mapa com os Títulos Minerários);

Tabela 10 - Tabela com os atributos dos títulos minerários;

Figura 22 - Mapa com as áreas nâo oneradas por títulos ;
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. PROTEçAO AMB//ENTAL

O Vale do Ribeira é uma das últimas regiöes que ainda conservam parte de sua

cobertura florestal primitiva, hoje reduzida a cercâ de 4o/o de área total do Estado,

contra os 82% originais, onde as matas primárias ocupam atualmente apenas as

porçöes mais inacessíveis, em geral no topo das serras.

os mapas contendo as delimitaçöes das unidades de conservação ambiental: ApAs
e Parques foram obtidos junto à Secretaria do Meio Ambientê de Såo paulo - SMA,

lnstituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e do

lnstituto Ambiental do Paraná - lAP, além da área de Tombamento junto ao

condephaat. A delimitação destas áreas é também do conhecimento do DNpM, devido

à necessidade da emissão de consultas a estes órgãos ambientais quando da

solicitaçåo de áreas em regiöes de APAs e áreas de Tombamento ou mesmo a

negativa de titulaçåo para áreas situadas em Parques, onde há expressa proibiçåo de
qualquer tipo de atividade econômica, incluindo a mineral. Dentro dos limites da Folha

lporanga existem:

. Parque Turístico do Alto Ribeira (PETAR), criado em 19/05/SB - Sp

. Parque Estadual Jacupiranga criado em 08/08/69 - Sp

. Parque Estadual das Lauráceas criado em 10/10/89 (Adrianópolis) - pR

. APA Serra do Mar criada em 21109/84 - SP

. Área de Tombamento criada em 1985 - SP

Resultados após a fase de processamento:

Figura 23 - Plano de lnformaçâo com as áreas de conservação ambiental (Mapa

Ambiental);

Figura 24 - Mapa Ambiental sobreposto a drenagem, altimetria (hipsometria) e

topônimos.
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. ALTIMETRIA - (Hipsometria)

A base topográfica preliminar foi produzida a partir da obtençäo, junto ao IBGE -

Rio de Janeiro, da hipsometria (mapa de curvas de nível sem outras simbologias) da

Folha lporanga (SG.22-X-B -Y-2), o que nos permitiu realizar diretamente o

escaneamento em formato TIFF.

Figura 25 - Plano de lnformaçåo contendo as curvas de nível;

. DRENAGEM

v-2)

As drenagens foram obtidas a partir da base IBGE - Folha lporanga (SG.22-X-B-

Resultado após etapa de processamento: Figura 26 - Plano de lnformaçåo

contendo as drenagens;,

.TOPONIMOS

Os topônimos foram obtidos a partir da base do IBGE - Folha lporanga (SG.22-

x-B-v-2).

Resultado após etapa de processamento:

Figura 27 - Plano de lnformaçâo contendo os topônimos (serras, rios, vilas, etc)

sobrepostos as drenagens.



Figura 25 - Mapa Altimétrico (Hipsometria) - Folha lporanga
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. ESTRADAS

As estradas foram obtidas a partir da base do IBGE - Folha lporanga (SG.22-X-

B-V-2).

Resultado após etapa de processamento: Figura 28 - Plano de lnformaçåo

contendo as estradas, caminhos, etc.

, RETíCULAS

As retículas foram obtidos a partir da base do IBGE - Folha lporanga (SG.22-X-

B-V-2). As retículas podem ser classificadas como um plano complementar, que orienta

o interior do mapa através de l¡nhas no sentido norte-sul e leste-oeste indicando os

valores em UTM. Estará presente em todas as elaborações dos mapas deste projeto.

Resultado após etapa de processamento:

Figura 29 - Plano de lnformaçåo contendo as retículas com coordenadas UTM
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, GEOMORFOLOGIA

Os dados de Geomorfologia foram compiladas de: Projeto Sudelpa,

SUDELPA/CPRM, Mapa Geomorfológico - Folha lporanga, escala 1:50.000 (Morgental

et atii, 1975),lPT - PROMINÉRIO e "Estudo Geológico-Geotécnico e levantamento de

cond¡cionantes do meio físico na área de interesse à implantação de barragens e

reservatórios no Rio Ribeira (SP-PR). Convènio CESP/IPT, 1985 (lPT.Relatório,

21.717).

Resultados após a fase de processamento:

Figura 30 - Plano de lnformação contendo os contatos geomorfológicos e a

tabela com as unidades (Mapa da Geomorfologia).
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. SENSOR'AME'VTO REMOTO

As imagens TM Landsat (7 bandas, de 08 de setembro de 1988) adquiridas do

INPE (lnstituto de Pesquisas Espaciais), foram processadas no programa ER Mapper.

Na fase final do projeto foram produzidas duas composições coloridas (falsa-cor)

associando-se ao "espaço RGB" as bandas 4-3-2, composição que ressalta o uso e

ocupação do solo (figura 31 ) e 4-5-7, que apresenta uma textura excelente, permitindo

interpretaçöes estrutura¡s. Sobre essa imagem foram sobrepostos os Vetores contendo

os contatos geológicos, obtendo-se boa correlaçäo com a textura e as estruturas (figura

32).

A divisão entre bandas foi utilizada para a produção do "índice Normalizado de

Diferença de Vegetaçåo (INDV)". que corresponde à divisão da subtraçäo das bandas

4 e 3 pela soma das mesmas (84-83 / 84+83), resultando em uma imagem em tons de

cinza que indica, nas porçöes com pouca ou nenhuma vegetaçåo, tons mais escuros e

nas áreas de maior cobertura vegetal tons mais claros (figura 33).

A partir das composiçöes 4-5-7 e 3-2-1 foram coletadas amostras para a

classificação supervisionada da imagem utilizando-se o método da máxima

verossimilhança (MaxVer), onde determinaram-se 5 classes com uma média de 20

amostras para cada classe, resultando na figura 34 , que apresenia 5 classes de uso e

ocupaçäo do solo.
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. uso E ocuPAçÃo Do solo
A ocupação do Alto Vale do rio Ribeira teve início já no século XVl, quando a

mineração do ouro era o atrativo dos aventureiros e da Coroa Portuguesa. O meio de

acesso era o rio Ribeira; partindo de lguape, os pioneiros da ocupaçäo do vale

chegavam até a barra do rio lporanga e daÍ para sul e o interior.

Mais tarde, novas expectativas com outros bens minerais além do ouro, como o

chumbo, o antimônio, a prata e o cobre, chamavam a atenção para a região,

pr¡ncipalmente após a Expediçåo Científica da Comissåo Geográfica e Geológica do

Estado de São Paulo, realizada no ano de 1908.

A região do Alto Vale ainda hoje é tida como uma das de maior potencial mineral

do Estado de Sáo Paulo. Entretanto a mineraçáo ainda não consiste no fator

impulsionador do desenvolvimento econômico da regiåo. Esta ainda se dá em pequena

escala com calcário, pequenas faiscagens de ouro aluvionar e outros bens minerais,

sem maior importância econômica para a região.

A mineraçäo de chumbo, que já foi importante pata a ârea estudada e as partes

contiguas do Paraná, encontra-se paralisada devido aos baixos preços e à ausência de

apoio governamental para a atividade.

Atualmente o principal fator da ocupaçåo do solo na região está ligado

economicamente à produçäo de banana, cuja produçåo ocupa os vales e planícies das

principais drenagens, como o próprio rio Ribeira.

O extrativismo está presente na regiåo através do palmito, retirado das matas

primitivas (hoje restritas principalmente às regiöes mais íngremes e distantes dos

núcleos populacionais) além da extração ativa de made¡ra, se bem que com um ritmo

menor, se comparado a outros tempos, pois encontram-se em esgotamento as

reseryas acessíveis de madeiras nobres. Mas, nota-se que em algumas áreas há um

avanço do desmatamento, mesmo sobre aquelas de reservas estaduais.

Para a avaliaçåo dos Recursos B¡ológicos na área foram utilizados os mapas

derivados da classificação supervisionada e o índice Normalizado de Diferença de

Vegetaçåo (INDV). lnicialmente realizou-se uma reclassificação do índice de vegetaçäo

para 16 classes obtendo-se o mapa da figura 35.
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Figura 35 - índice Normalizado de Diferença de Vegetação, reclassificado para 16
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7, TRABALHOS DE CAMPO

Os trabalhos de campo foram planejados com os objetivo de melhor

caracterizaçáo das ocorrèncias minerais e de audiências com os prefeitos das cidades

de lporanga e Apiaí, para troca de informações de interesses mútuo.

As duas primeiras etapas de trabalhos de campo foram dedicadas a perfis

geológicos e ao levantamento com GPS das coordenadas precisas das ocorrências

minerais de chumbo nas áreas da Mina de Furnas e da região do Lajeado/Bairro da

Serra. Entretanto os trabalhos de campo nåo obtiveram os resultados esperados, em

virtude de que muitas das ocorrências catalogadas não passavam de antigas

trincheiras que há anos se perderam pelo desaparecimento das trilhas e pelo

crescimento da mata. Nos locais de destaque como antigas lavras foi possível realizar

a sua localizaçäo com o auxilio do GPS, sendo realizadas, em média três medidas por

ponto.

Na terceira etapa de campo, foram apresentados aos prefeitos de Apiaí e
lporanga os resultados do projeto e houve troca de informaçöes, principalmente sobre

o planejamento municipal de uso e ocupação do solo e suas relações com a produçåo

mineral e a conservação ambiental, além de serem estabelecidos os primeiros contatos

de interesse recÍprocos para o desenvolvimento de futuros projetos nesta área entre as

Prefeituras e a Universidade de São Paulo.

8, TECNOLOGIA EMPREGADA

Nas etapas iniciais deste projeto foi utilizados o pacote Mapping Office

(MicroStation-lntergraph), para todos os procedimentos de entrada e conversão dos

dados para a elaboraçåo dos vários planos de informação.

O Mapping Office é um conjunto de produtos para conversão dos dados raster

(escaneados) em informações vetoiais. Trabalha em ambiente DOS utiliza Banco de

Dados Dbase lV. O Mapping Office engloba:

. MicroStation (gerenciador vetorial)

. IRAS/B - (trabalha com arquivos raster)

. IRAS/C - (trabalha com imagens de satélite)

. I/GEOVEC - (vetorizado)

. MGE (montagem de projeto e¡n S/G e análise limitada)

As etapas de elaboração e ediçåo dos mäpas finais foram realizadas pelo

MicroStation/MGE-PC, com o auxilio nas operações de análises do programa lDRlSl
60



for Windows (raster), devido a impossibilidade do uso programa GIS-Office (plataforma

Windows NT - Banco de Dados Oracle), no qual novos módulos como MGF_SX, MGE

Analyst, MGE Terrain Analyst, MGE Grid Analyst e MGE Map Finisher, permitiriam

efetuar todas as análise no formato vetorial e a plotagem com grande qualidade.

Problemas de instalaçáo e funcionamento dos programas nåo resolvidos pelo

representantes brasileiros da lntergraph impediram esse uso.

9. METODOLOGIA EMPREGADA NO PROCESSAMENTO

MAPAS (CRAçÃO DOS PLANOS DE TNFORMAçÖES)

Preparacão dos Oriqinais - O primeiro passo para a construção de uma base de dados

espaciais (BDE) é a entrada de dados, ou seja a migraçåo dos dados provenientes de

várias fontes para o formato digital (Quintanilha, 1995). Assim, o processo de produção

dos planos de informaçöes iniciou-se, com a preparação dos "overlays" monotemáticos

produzidos manualmente com a utilização tinta nanquim sobre base transparente

indeformável (poliéster), exceto a hipsometria que foi obtida junto ao IBGE-R|o de

Janeiro e a geoquímica, onde os mapas das bacias foram produzidos no próprio

MicroStation.

Escaneando - Os overlays monotemáticos em poliéster contendo somente os pontos,

linhas ou áreas foram escaneados em máquinas A-O (OCÉ - G6035-5) no formato TIFF

(Tagged lmagem File Format), com resolução de 600 dpi, o que resultou numa

pequena quantidade de ruídos. Foram convertidos para o formato RLE - lntergraph

quando da importaçäo do arquivo para o Mapping Office através do modulo IRAS/B.

Seed F/e - Todos os novos arquivos vetoriais utilizados nos processos de vetorização

foram previamente criados contendo o "Arquivo Semente" (Seed File), que contém

todos os parâmetros cartográfìcos (domínio espacial dos dados), como o sistema de

coordenadas (sistema de projeçäo) e a unidade de trabalho.

Rea¡stro da lmaaem - No módulo IFIAS/B as imagens raster escaneadas foram

registradas (georreferenciadas) através do comando WARP. (WARP é definido como

uma operação bidimensional que transforma dados originais a partir do seu ajuste para

uma determinada área). Pa¡a a realização do processamento WARP estão presentes

na área de trabalho o arquivo raster (.RLE) contendo coordenadas arbitrárias advindas

do processo de escaneamento de um arquivo vetorial (.DGN) que foi previamente
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criado contendo o Arquivo Semente (Seed File). Assim para a realizaçåo do

processamentos através do WARP, necessários no mínimo 4 pontos no arqu¡vo raster

(.RLE) que coincidam com os mesmo 4 pontos no arquivo vetorial (.DGN), de forma

que o arquivo raster seja registrado nos limites estabelecidos pelo arquivo vetorial

(figura 36). Tal processamento pode ser repetido e também pode-se utilizar um número

maior de pontos coincidentes, princ¡palmente quando da necessidade do ajuste de

imperfeiçöes do original, devido à deformaçäo diferencial do meio de armazenamento.

Após este procedimento o arquivo raster passa a ter a mesma georreferência do

arquivo vetorial, estando pronto para o processo de vetorizaçåo semi-automát¡ca no

módulo l/GEOVEC.

Vetorizacão semi-automática - No módulo I/GEOVEC ambos os arquivos vetorial e

raster são abertos e, através da ferramenta GEO TRACING LINESTRING, é realizada

a vetorização semi-automática. Esse comando traça automaticamente vetores no

centro das linhas do arquivo raster (fa¡xa de pixels), de forma ininterrupta até que

encontre espaços vazios (linhas de pixels interrompidas) ou bifurcaçöes (linhas de

pixels bifurcadas) (figura 37). Manualmente auxilia-se a sobrepor tais interrupçöes ê em

seguida é comandado para que prossiga com a vetorização automática, até outra

interrupçåo.

A vetorizaçåo semi-automática é um processo extremamente eficiente e eficaz

quando há segmentos de retas (linhas ou áreas) contínuas e com a largura em número

de pixels homogênea.

Edicão dos arquivo vetorizados - Dentro do módulo MGE os vetores são editados com

os comandos LINE CLEANER e LINE WEEDER, que possibilitam o fechamento dos

pontos finais livres de cada linha, da eliminação de linhas duplicadas oriundas do

processo de vetorização e da produção de 'flags" em volta dos pontos finais livres que

não foram unidos (devido à tolerância utilizada). Os "flags" são arquivados através de

um arquivo "queue", que pode ser ativado posteriormente e visualizado (zoom) para

efetuar os ajustes que nåo foram realizados automaticamente.

Após a edição de todos os arquivos vetoriais (.DGN), é possível dar inicio a fase

de criaçäo do Projeto MGE.



Figura 36 - Processamento WARP þeorreferenciar as imagens raster escaneadas)
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Figura 37 - Vetorização semi-automática



10. PROJETO DE GEOPROCESSAMENTO (SlG)

Projeto slG no MGE - Para a criação do Projeto no MGE fo¡ necessár¡a a

definição da Estrutura do Projeto (categorias e feições). As categorias definem um

conjunto de feiçöes gráficas e as feições definem elementos gráficos geograficamente

localizados, com atributos definidos e relacionados, ou não, às tabelas do Banco de

Dados (QUADRO 01 - Estrutura do projeto). como as tabelas dos vários temas já

estavam prontas antes da criação do projeto slG, foi necessário a seguir o mesmo

padråo na criaçåo das estruturas das tabelas, ou seja, com campos similares em nome,

tamanho e formato

Com as categorias e feições definidas, inicia-se o processamento FEATURE

MAKER, onde os elementos gráficos säo transformados em feições; em seguida é

feito o processamento PLACE CENTROID, no qual os centróides são fixados

automaticamente, definindo as áreas existentes (figura 38).

Com a colocaçåo dos centróides é necessário o processamento FEATURE

MAKER novamente, para que os elementos gráficos "centróides" sejam entåo

associados à feições, criando registros aleatórios (MSLINK) através das opçóes "lnsert

Blank Records Feature Linkages" na tabela com formato dBase lV.

com as feições anteriormente criadas pode-se entáo realizar o processamento

coMPLEXER, onde as áreas anteriormente definidas pelos centróides são

transformadas em SHAPES (polígonos considerados como áreas e não mais

segmentos de linhas unidos), preservando os registros (MSLINK), anteriormente

recebidos (figura 39).

Através desses processamentos foi estabelecida a interligaçåo entre os atributos

gráficos e a sua respectiva tabela do Banco de Dados no formato dBase lV, com

registros aleatórios.

O programa permite que os campos das tabelas sejam preenchidos durante

esses procedimentos ou a posteriori. No nosso caso optou-se pelo preenchimento a

posteriori, pois a tabela do banco de dados referente ao plano de informaçäo já havia

sido elaborada.
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Figura 38 - Transformaçäo dos elementos griificos em feições com Place Centroid



Figura 3Ít - Processamento Complexer, que transforma poli-linhas em Shapes



A interligaçåo da tabela com os atributos gráficos foi realizada inicialmente com

a conferência de cada registro aleatório (MSLINK), onde foi feita a correspondência

para cada registro pré-existente na tabela do Banco de Dados. Através do dBase lV,

utilizando-se uma macro (figura 40), foi possível transferir os dados de cada campo da

tabela previamente elaborada para a tabela criada pelo Projeto SlG.

Com essa mesma metodologia os demais planos de informação foram

interligados com as tabelas do Banco de Dados, permitindo os demais processamentos

de análise.

No caso dos planos que não continham tabelas associadas, o processamento

FEATURE MARKER foi acionado apenas com a opçåo'Attach Feature Linkages"

procedimento para transformar elementos gráficos em feições dentro do Projeto SlG.

Com o projeto (SlG) pronto, foram realizadas as análises através do lDRlSl

(raster), devido à impossibilidade até o momento do uso do G|S-Office (vetorial).

Para a utilização do lDRlSl alguns processamentos, e ajustes dos dados

vetoriais foram realizados no MicroStation. Utilizando a geologia como exemplo foi

necessário converter o arquivo vetorial (.DGN) no formato (.DXF) para possibilitar a

importação para o lDR|Sl.

No lDRlSl esse arquivo inicialmente foi convertido em polígonos, através da

utilizaçáo do modulo VECTEDIT (TOSCA), que acompanha o programa , onde os

elementos inicialmente "poliJinhas fechadas", com valores de "user_id" iguais,

receberam os valores de seus identificadores seqüenciais, provenientes do arquivo

.DXF. Esse processamento permite que os diferentes polígonos sejam diferenciados e

que possa ser modificada a documentação do arquivo vetorial, de "linha" para

"polígono", possibilitando a conversão dos polígonos para o formato raster.

A conversão vetor-raster foi feita com a resolução de 30 metro pois permite a

combinação direta com os demais planos de informaçåo (imagens TM), que possuem

essa resolução.

Com a imagem resultante desse processamento iniciou-se a interligação dos

atributos gráficos com o Banco de Dados, como no caso da Geologia, realizando-se

previamente uma reclassificaçäo da imagem para 39 classes, que possuem seus

campos correspondentes na base de dados.
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Com a visualização da imagem, em tela, foi realizada a conferència de cada

atributo geológico, identificando-se sua respectiva classe. O valor de cada classe

corresponde ao "idr_id", ou seja, é o identificador que permite a interligaçäo de cada

categoria do Banco de Dados a um conjunto de atributos gráficos. Por exemplo: a

classe 1 da imagem "geologia" possui como categoria correspondente o conjunto de

dados relacionados ao "idr_id"=1, ou seja, a categoria "Q", relativa ao Quaternário,

onde eståo presentes os depósitos aluviais.

O resultado desse processamento foi uma imagem com 39 classes,

correspondentes ao mapa geológico básico, relacionada diretamente com a tabela

"geologia.mdb" no formato Access). Dessa imagem derivaram-se as imagens de

Litologia e ldades, com a utilização do módulo DATABASE WORKSHOP, que permite

a atribuição de campos da base de dados diretamente para uma nova imagem,

utilizando a imagem com 39 classes como referência (figura 41). Essa base permitiu

também a separaçäo das classes de interesse durante os processamentos de análise.

Para os demais planos de informação os procedimentos foram bas¡camente os

mesmos.
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Figura 41 - Módulo DATABASE WORKSHOP



ERRO NA ELABORAçÃO DO PROJETO SIG

Num projeto de Geoprocessamento (SlG) o que se pretende é que os produtos

digitais resultantes representem uma realidade, com qualidade equivalente ao dos

produtos cartográficos originais (mapa-fonte em papel) que os geraram, de forma que

os documentos originais, ou seja, aqueles mapas que deram origem ao produto digital,

constituem a verdade a ser reproduzida, e de forma alguma poderão ser mais

verídicos. Além disso, esses arquivos digitais devem atender às reais necessidade dos

usuários a que se destinam havendo, portanto, que satisfazer às especificações do seu

uso.

Segundo Walsh (1989), duas categorias de erro podem estar presentes em um

projeto SIG: os erros inerentes e os erros operacionais.

1. Os enos inerentes são aqueles já existentes nos documentos originais,

utilizados para gerar os arquivos digitais. Säo funçåo dos métodos utilizados na coleta

dos dados, na sua compilaçáo e representação, e sobre os quais, no contexto aqui

abordado, não há mais como intederir sobre a qual¡dade cartográl¡ca dos produtos

originais nem dos a./usfes e das formas, part¡ndo-se da hipótese de que a real¡dade é a

dos mapas em papel (documento-fonte), a qual será transferida para o computador, em

algum formato digital, através dos processos de entrada, conversão e transferència de

bases de dados.

2. Os enos operacionais säo aqueles produzidos durante os processos de

captura, conversão, modelagem de dados e manipulaçåo dos dados originais pelo

sistema, que é o da verificação do posicionamento da entidade representada no

documento-fonte está de alguma forma fidedignamente preservada e representada no

projeto SlG.

O arquivo digital resultante desse processo de forma alguma terá qualidade e

fidedignidade melhor que a do documento original, uma vez que o conteúdo desse

arquivo digital é apenas uma amostra da representação existente no mapa original,

subordinada ao modelo de dados adotado. Nesse sentido, erro e incertezas

decorrentes dessa representação serão os erros que estaråo associados ao Projeto

SIG.

Entretanto o erro de um projeto SlGs só deve ser considerado quando uma

med¡da ultrapassar os correspondentes nÍveis limites de toleråncia de cada plano de

informaçáo. Segundo Chrisman (1991), é "adequada a um determinado uso". A

importância de um erro e o grau de incerteza dele derivados estão diretamente



relacionados ao fim a que essa base se destina. Assim, o erro só será contabilizado

quando seu valor absoluto superar o limite de tolerância a ele correspondente.

Segundo Quintanilha (1996), em projetos de médio a grande porte, essa

quantidade de mapas pode, em função dos prazos e orçamento disponíveis, tornar

inviável o monitoramento através do exame detalhado da medida do erro de cada

mapa e respectivas classes temáticas. A alternativa proposta para a detecçäo, controle

e avaliaçåo dos erros e incertezas em tal volume de mapas e o emprego de técnicas de

análise visual de cada tema (plano de informaçâo) e respectivos atributos. Para a

detecção e identificação dos erros, såo analisados individualmente os erros:

1. Erros de ldentificacão

ocorrem pela fatta de entidades no , causada por omissão no processo de

entrada, controle e transferência.

Para evitar tais erros: Preparação de especificações adequadas para o processo

de entrada, conversåo e transferència das bases de dados espaciais que culminou na

elaboração da estrutura do Projeto slG exigido pelo próprio software (Quadro 01).

Posteriormente realizam-se as verificações visualmente através da sobreposiçåo dos

mapas originais e das resultantes plotagens para checar se todos os elementos

estavam presentes nos planos de informações e da verificaçåo através do software por

consultas SQL, para checar as correspondências entre os êlementos (áreas)

georreferenciados e seu respect¡vo registro na tabelas e vice-versa.

2. Erros de Posicão Absoluta

devido à baixa resolução espacial do equipamento, e da capacidade do software,

distorções causadas pela má calibração da mesa digitalizadora, ou do escaner

Para evitar tais erros: Utilização repetitiva do processamento WARP' que

controla a sobreposição dos novos planos de informações ao arquivo semente (SEED

FILE), até que o erro fosse aceitável segundo os próprios critérios do software e da

perfeita sobreposiçâo visual dos mapas originais com os respectivas planos de

informação plotados na mesma escala.

Ocorrem quando um obieto não está na Dosicão correta em relacëa êa-mêpa,



3. Erros de Posicão Relativa

Ocorrem quando um obieto não está na posicão correta em relacão a outros

obiefos, devido à geocod¡ficaçåo: mudança de escala, datum ou sistema de

coordenadas, implicando em mudança na geometria das entidades espaciais'

Para evitar tais erros: Seguindo a própria especificação do software, que exige a

definição dos parâmetros de geocodificação, como padråo a ser incorporado a cada

novo plano de informaçäo criado dentro do Projeto SlG. Portanto a qualidade desses

planos de informação (mapas) foi assegurada através da correta especificaçåo e da

exatidão dos dispositivos de captura de dados, ajustando a um mesmo conjunto de

parâmetros, definidos pelo:

Sistema de Projeção: UTM (Universal Transversal de Mercator)

Datum: SAD69 (South America 1969)

Origem do Equador e meridiano 51o W. GR'

Escala 1:50.000

Unidade e formato em metros (m)

4. Erros de Topolooia

Ocorrem geralmente nas etapas de edição da digitalizaçåo ou da vetorização

semi-automática, devido à não pertefta representacão dos elementos.

Para evitar tais erros: Utilizando os recursos do Software através dos comandos

LINE CLEANER e L]NE WEEDER que possibilitam o fechamento dos pontos finais

livres de cada linha, da eliminação de linhas duplicada oriundas do processo de

vetorizaçáo e da produçåo de "flags" em volta dos pontos finais livres que nåo foram

unidos (devido à tolerância utilizada).

11. METODOLOGIA DAS ANÁLISES POR GEOPROCESSAMENTO

Seguindo a abordagem de Bonham-Carter (1988 e 1994), as análises podem ser

efetuadas seguindo dois grupos de métodos:

1. métodos empíricos, que partem das ocorrências, ligando-as às informações

geotógicas e montando um modelo a part¡r dos dados (data-driven) ' Á regressão

togfstica, os pesos de evidé ncia e as redes neurais, são exemplos desfes méfodos.
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2. métodos baseados em modelos de mineralização empíricos ou genéticos

(knowledge-driven), que pañem de regras, determinadas por peritog gue assoclam as

informações geotógicas à mineralização. As comb¡nações dos mapas podem ser feifas

de forma determinística (através de mapas booleanos ou com Indices somativos) ou

probabilística (probabitidades sitnples ou condicionais, possibil¡dades em coniuntos

difusos (fuzzy sets), ou peto métodos de Dempster-Shafer (belief funct¡ons).

No caso da anátise metatogenética da Folha lporanga, utilizou-se o método

baseado em modelos de mineratização (knowledgediven) de forma determinfstica,

com a utit¡zação das técnicas Booleanas e de indices Soøafivos.

Modelo Booleano

O modeto Booleano considera cada mapa cgmo um nível de evidência, e a

combinação dos diferentes mapas resulta em uma resposfa que satisfaz lodas as

evidências. Em cada mapa bináio as c/asses que satisfazem são definidas com o valor

1 e as que não satisfazem são defin¡das com o valor 0. A combinação dos mapas

resulta num mapa de favorabilidade binário (booleano).

Modelo de índices (index overlav)

Q modelo de índices permite a utilização de mapas de ev¡dênc¡a binários e mapas

multiclasse. sua combinação resulta em mapas multiclasse, padronizados ou não.

MeDas de evidência binários

o tipo mais simples de índices ponderados é aquele onde os mapas de entrada

são binários e possuern um único fator de ponderação. Neste caso se a evidência a ser

combinada for binária, cada mapa é multiplicado pelo seu fator de ponderação, somado

com todos os /napas que estão sendo combinados e normalizados pela soma dos

pesos. o resultado é um valor que varia entre 0 e 1, que pode ser classificado em

¡ntevalos apropriados para visualização. Em qualquer tocalização, a pontuação final S

é defrnida como:

onde: Wi = Peso do i-ésimo mapa. Classe (Mapa i ) = 1 ou 0, para presença ou

ausência da condiçäo binária. Qs resultados são valores entre 0, que representa a
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ausência totat das evidência, e 1 que representa a presença de um grande número de

evidências, ou seja, favorabilidade nula ou baixa (0) e favorabilidade alta (1)

Modelo Fuzzv

A tógica Fuzzy é mais complexa do que as anteriores pois é caracterizada pelo

raciocínio aproximado (difuso), assoc,ado aos conceitos de imprecisão, onde a

princlpio nenhuma informação (imprecisa ou incerta) deve ser descartada, sendo

estabelecido por critérios do conhecimento pessoal a gradual diminuição da relevância

da informação.

Estas técnicas permitem a identificaçåo e combinaçåo de uma variedade de

critérios, de forma ordenada, resultando na determinação de áreas mais favoráveis

para determinado objetivo. Neste trabalho restringimos nossas análises ao Modelo

Booleano.

lnicialmente os critérios devem ser estabelecidos e deve-se realizar uma

padronizaçäo de cada critério, para que todos os critérios possuam um limite numérico

comum. Ao iniciar-se a análise os critérios podem ser divididos em: Restriçöes

(Constraints) e Fatores (Factors), onde as Restriçöes constituem os critérios booleanos

absolutos, que restringem, ou limitam a análise a regiöes geográficas especificas. A

combinação de restrições é sempre feita usando o operador booleano AND, o que

resulta na operaçäo de sobreposição de multiplicaçäo. Assim, todas as áreas com a

restriçäo levam o valor O, sem restriçâo valor 1. Com a multiplicaçåo, no mapa final

todas as áreas com quaisquer das restrições ficam com valor zero.

Os Fatores såo critérios que definem algum grau de favorabilidade para as

regiöes geográficas. Eles definem áreas ou alternativas como uma escala continua de

favorabilidade, realçando ou restringindo as alternativas sob consideração. Os fatores

podem ser combinados com o operador booleano OR, equivalente à sobreposiçåo com

soma.

Para cada restrição e fator foi feito um mapa de fator único, com classificação

booleana (O - ausència da condiçáo; 1 - presença). A combinaçäo dos mapas foi feita

por duas técnicas: booleana (considerando-se todos com peso 1) e com índices

somativos com pesos diversos conforme a intensidade ou importåncia da condiçåo.
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12. POTENCIAL MINERAL DA FOLHA IPORANGA

No Vale do Ribeira, apesar dos vários trabalhos ali realizados, fatores como a

complexidade da geologia, o pequeno número de afloramentos, a cobertura com mata

fechada e a dificuldade de acesso às áreas devido à topografia, tornam a regiäo ainda

bastante desconhecida sob o aspecto mineral.

Com o desenvolvimento deste projeto, além da metodologia desenvolvida para

SlG, foi possÍvel uma visão mais realista do potencial mineral da Folha lporanga, a

partir da integração das informaçöes disponíveis e do cruzamento destas.

Para a avaliaçåo do Potencial Mineral, foram analisados os dados contidos nas

tabelas de Títulos Minerários e Ocorrências Minerais (importantes guias prospectivos),

onde se destacam o potencial mineral do Calcário (para cimento), do Chumbo

(associado a Prata, Cobre e Zinco) e do Ouro, como pode-se observar através das

tabelas 11 e 12 sintetizadas.

Tabela l1 - ReEumo doe Títulos Minerários

Substâncla

Calcárlo

fl Chumbo

Ouro

Fluorna

Barita

Pesquiea Ah¡ará Pesquisa RBq. Laìrra Port. Lavra Mortoftdsf

Arsênio

23
o5

Manganês

OT

¡tr chumbo + prata, zinco e cobre

Tabela l2 - Reeumo das Ocorrônciae Mlneraia

Subet¡åncia

02

Calcário

03

Chumbo

01

13. ESQUEMA DAS ANÁLISES

Or¡ro

Fluor¡ta

06

Barila

Rocha tle anrpla dislribrriçäo na regiäo

Arsûnlo

Manganå¡

Número de Ocorriinciae

As análises foram divididas em três etapas:

1. Avaliaçäo do Potencial Mineral;

2. Avaliaçåo Administrativa da Atividade Mineral e Avaliaçåo Ambiental;

3. Apoio à decisão.

O QUADRO 02, apresenta a representaçåo esquemática das análises.

01

03

99
10

12
11

02

2q

M

03

03
02
01
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Quadro 02 - Esquema dos procedimentos das Análises



14. AVALÁçÃO DO POTENCIAL MINERAL (Calcário, Cu-Pb-Zn e Ouro)

As análise serão avaliados os modelos geológicos relativos aos Metais Básicos

Cu-Pb-Zn, além do Calcário e Ouro, delimitando-se cada um dos fatores que

condicionam sua presença.

Calcårio - A determinaçåo das áreas potencialmente favoráveis para Pesquisa de

Calcário é feita através da separação das áreas que apresentam litotipos carbonáticos,

sem maiores restriçöes quanto à composiçäo, pois para eliminação de uma área deve

ser feito um acompanhamento de campo mais detalhado, seguindo de análises

químicas, e se necessário furos de sondagem.

Parâmetro para Prospeccão Mineral (Calcário)

Controle litológico

Litotipos carbonáticos apresentam áreas potencialmente favoráveis para a
pesquisa de calcário.

Tratamento do parâmetro

Controle litológico

A partir do plano de informação com a geologrã, realiza-se uma operação

booleana s¡mples, onde áreas carbonáticas = 1 as demais litologias = 0

A figura 42, apresenta os litotipos carbonáticos que representam as áreas

potencialmente favoráveis para pesquisa de calcário.



Figura 42 -Mapa das áreas favoráveis para carcário . Folha lporanga
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Cu-Pb-Zn - A determinaçåo das áreas potencialmente favoráveis para Pesquisa de

Cu-Pb-Zn, envolve um estudo mais aprofundado das mineralizações presentes e os

principais fatores envolvidos.

No caso das mineralizaçõês dêscritas como do "Tipo Panelas", ou "Rocha",

fazendo referência às minas que possuem essa tipologia e apresentam as mesmas

características (Minas de Panelas, Furnas, Rocha, Paqueiro, Lajeado e Barrinha),

conforme Fleischer (1976).

Os corpos mineralizados geralmente såo "stratabound", limitando-se, mesmo em

suas mineralizaçöes claramente epigenéticas, a rochas carbonáticas, localmente

configurando também corpos estratiformes, apresentando-se como lentes e veios

concordantes, e em parte discordantes, definindo claramente corpos epigenéticos.

Segundo Barbour ('1990), as rochas hospedeiras da mineralizaçåo definem um

ambiente tectônico de plataforma continental com porçöes móveis próprias, onde

ocorreriam processos geotermais sedimentares exalativos propiciando uma deposiçåo

de sulfetos em bacias mais restritas (euxínicas), onde posteriormente ocorreu a

superposição de processos epigenéticos tectono-hidrotemais.

A mineralização primária da Mina Furnas constitui-se de sete veios alongados

em direção paralela ao plano das camadas, localizados nas ¡nterseções de fraturas

quase verticais com contatos entre calcários puros e filitos, com direçäo N80-90W e

caimento de 40" para NW, segundo Melcher (1968). A paragênese da mineralizaçäo é

composta por galenas, esfarelita, pirita, arsenopirita e calcopirita, com participaçåo

ocasional de mais de duas dezenas de outros minerais de chumbo, zinco e cobre.

Os depósitos das Minas do Lajeado são do tipo filonar com direção N45E-N75E

e mergulho de 50o para SE, acompanhados de veios que possuem em média 30 cm.

Nos depósitos de chumbo, normalmente além da galena, é comum a presença de

esfalerita, pirita, arsenopirita, ouro, pirrotita, calcopirita, assim como prata (Barbosa,

1955).

Daitx (1996), apresenta um estudo sobre os depósitos sulfetados do tipo Perau

(Pb-Zn-Ag), relacionando também os modelos existentes para as mineralizaçóes de

chumbo no Vale do Ribeira.

Após o levantamento das informaçöes básicas sobre a mineralização e seus

condic¡onantes, realizou-se uma consulta com o Prof. João Moresch¡, especialista

neste tipo de mineralizaçåo e conhecedor da área, para a determinaçåo dos
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parâmetros mais adequados, para utilizaçáo dos dados obtidos durante o projeto. Com

isso foram determinados os seguintes fatores:

Parâmetros para Prospeccão Mineral (Chumbo tipo "Panelas"):

-Controle litológico - estratigráfico

Considera-se a existência de um forte condicionante litológico, pois as

mineral¡zações såo "stratabound" ou seja, apresentam-se em veios e em intersecção

de fraturas existentes nas rochas carbonáticas.

As idades das rochas pré-cambrianas contidas na área relativa à Folha lporanga

nåo apresentam significativa variaçåo em relaçåo as rochas relacionadas à

mineralização, não constituindo portanto um indicativo ou limitante para existência da

mineralização, sendo portanto consideradas favorável as idades relativa às rochas

hospedeiras, que såo consideradas do Proterozóico Médio a Superior.

-Controle Estrutural

Como descrito em trabalhos sobre a Mina de Furnas e as demais da mesma

tipologia, considera-se que a mineralizaçäo está diretamente condicionada por

interseccão de fratrrras e esnecialmenlê nâs frâtrrrâs êm 7ônâs aviais de dnhrns ouc

deram luoar ou serviram como armadilhas oara os fluidos resoonsáveis nela

mineralizacäo.

-Assinatura Geoquímica

O comportamento dos diversos elementos relacionados à mineralizaçáo será

baseado nos conhecimentos ex¡stentes sobre a Mina de Furnas/Lajeado. Neste caso

os dados de Geoquímica de Sedimentos de Corrente såo tratados da seguinte forma:

Os elementos: Cu, Pb, Zn, F, Rb, K e As såo considerados, de acordo com os

estudos realizados na área da Mina de Furnas/Lajeado, como elementos indicadores

ou rastreadores da mineralização, pois considera-se que estejam relacionados ao fluido

(metamórfico/metassomático), considerado responsável pela mineral¡zaçåo.

Tratamento individual de cada parâmetro

-Controle litológico - estrâtigráfico
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As rochas carbonáticas apresentam-se como hospedeiras da mineralização e

constituem a litologia favorável para o modelo, portanto reclassificou-se o mapa de

litologia, com valor 1 para a presença de rochas carbonáticas e valor 0 para a ausència

de rochas carbonáticas (figura 43). Na análise por índice somativos atribuiu-se o peso 2

para a classe.

As rochas hospedeiras são consideradas do Proterozóico Médio a Superior,

sendo essa faixa de idade considerada como favorável ao modelo, e portanto

reclassificada para o valor 1 e as demais 0 (figura 44). Na análise por índices atribuiu-

se o peso l para a classe.

-Controle Estrutural

Como a mineralização está diretamente condicionada por pequenos veios e/ou

intersecçäo de falhamentos, foram elaborados mapas de distâncias a partir das linhas

de veios, falhas, sinclinais e anticlinais, existentes, fazendo-se posteriormente um

corredor de influência ("buffe/') de 500 metros (figura 45). A essa classe resultante da

reclassificaçåo foi atribuído o valor 1. Na análise por índices somativos atribuiu-se o

peso4paraaclasse.

-Assinatura Geoquímica

Para cada projeto foram utilizadas as bacias anômalas para os elementos: Cu,

Pb, Zn, F, Rb, K e As, quando existentes, sendo que no Projeto do lPT, foram

consideradas neste caso somente as bacias com peso 2 e 3, reclassificadas para o

valor 1. A figura 46 apresenta a soma de anomalias para esses elementos analisados

nos diferentes projetos. Para a análise booleana os valores correspondentes a áreas

com anomalias foram reclassificados para 1 e as desprovidas de anomalias o valor 0.

Na análise por índices somativos utilizou-se o peso 3, para a classe.

Combinação das imaqens obtidas nos tratamentos dos parâmetros

lnicialmente os mapas foram combinados através do módulo MCE do lDRlSl,

onde utiliza-se a opção Boolean. Este módulo permite a combinação de qualquer

número de imagens, multiplicando-as automaticamente, produzindo a imagem final de

favorabilidade. O procedimento feito de forma automática equivale à operação lógica

AND, que poderia ser realizada utilizando-se o módulo OVERLAY, com combinaçöes
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de imagens duas a duas. O resultante é apresentado na figura 47 e corresponde as

áreas onde todos os critérios utilizados possuem o valor 1 , e as áreas não

selecionadas correspondem áreas em que pelo menos um dos critérios utilizados tem

valor 0. O resultado dessa análise corresponde portanto, à identificaçåo de áreas

favoráveis de tamanho muito pequeno em relação à área total.

Em seguida utilizando-se os pesos anteriormente definidos, realizou-se a

combinação das imagens booleanas duas a duas, onde os mapas possuem um único

fator de ponderaçåo.

Cada mapa é inicialmente multiplicado pelo seu fator de ponderação e somado

com todos os demais mapas e ao final é feita a normâlização dividindo-se o resultado

pela soma dos pesos, obtendo-se uma imagem que possui valores variando entre 0 e

1, sendo o valor 1 para a presença da mais elevada favorabilidade e degradando até o

valor 0, que indica a ausència total de favorabilidade. (figura 48 - fndices Somativos).
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Figura 43 - Mapa das áreas favoráveis para Pb, quanto ao fator litologia
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Figura 44 - Mapa das áreas favoráveis para Pb, quanto ao fator ldade - Folha lporanga

LEGENDA

l_] Rochas do Proterozóico Mêdio a Superior

O"'*
Melers

10.000,m



Figura 45 'Mapa das áreas favoráveis para Pb, quanto ao fator Estruturas
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Figura 46 - Mapa das áreas favoráveis para Pb, quanto ao fator Geoquímico
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Figura 47 . Mapa das áreas favoráveis para a pesquisa de Chumbo lMétodo Booleanot
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Figura 48 - Þlapa das áreas favoráveis para a pesquisa de Chumbo {Mdtodo dos índice Somativosf
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Ouro (Primário) - Segundo Perrota (1996) que tratou do Potencial Aurífero no Valê do

Ribeira, região que inclui a Folha lporanga, a principal fonte de ouro na regiåo såo as

Rochas Metabásicas/Ultrabásicas, onde a maioria das ocorrências primárias de ouro

conhecidas na regiåo conespondem a veios de quartzo, controlados por feiçöes

estruturais, hospedados principalmente em rochas metabásicas afetada por alteraçåo

hidrotermal. Entretanto, para a definiçåo de um modelo genético mais preciso, sugere

novos trabalhos de detalhamentos nos depósitos conhecidos.

O modelo prospectivo para mineralizações auríferas primárias a partir da

experiència adquirida pelos técnicos da CPRM e que tem sido utilizado na condução

dos trabalhos de pesquisa do ouro na área, estabeleceu como fatores indicativos da

mineralização do Ouro Primário:

Parâmetros para Prospeccâo Mineral (Ouro primário)

-Controle litológico

Rochas Metabásicas/Ultrabásicas como principal área fonte de ouro, gerando

fluidos mineralizantes que percolam as rochas metavulcânicas/metassedimentares,

com a deposição do ouro em rochas metassedimentares. Os fluidos såo caracterizados

como de curta diståncia a partir da área fonte, onde a grande maioria das ocorrências

nåo se distancia mais de 500 metros da área fonte.

-Controle Estrutural

Associado a zonas de cisalhamento (dúctil transcorrente NE-SW) e outras

estruturas que atuaram nos processos de lixiviação e canalizaçáo dos fluídos

mineralizantes, refletindo uma zona de influência de até 1000 metros.

-Assinatura geoquímica

Anomalias de arsênio e prata, em sedimentos de corrente devem apresentar as

melhores correlaçöes com os depósitos, já que o ouro associa-se à arsenopirita nos

veios, e a prata tem comportamento similar do ouro nos processos de solubilizaçäo e

mobilização, além de níquel. cobre. chumbo e cromo. que revelaram-se como

potenciais farejadores do ouro.
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Trâtâmântô indir¡idr ral do nada narâmetrn

-Controle l¡tológico

O mapa de litologia foi reclassificado com o valor 1 para a presença de rochas

Metabásicas/Ultrabásicas do Proterozóico Médio a Superior e com o valor 0 para as

demais litologias. Em seguida foi acresc¡do a esta área de valor 1 um buffer de 500

metros sobre os metassedimentos vizinhos, como ilustrado na figura 49.

-Controle Estrutural

Como a mineralizaçåo está associada às estruturas presentes na área, foi criado

um buffer com '1000 metros de influência, classificado com o valor 1, como ilustrado na

figura 50.

-Assinatura Geoquímica

Para cada projeto foram utilizadas as bacias anômalas para os elementos: As,

Ag além de Ni, Cu, Pb e Cr, quando ex¡stentes, sendo que no Projeto do lPT, foram

consideradas neste c€¡so somente as bacias com peso 2 e 3, reclassificadas para o

valor 1. A partir da soma das anomalias para esses elementos analisados nos

diferentes projetos, concluiu-se com a análise booleana dos valores conespondentes a

áreas com alguma anomalia reclassificados com o valor 1 e as demais sem a

presença de nenhuma anomalia com valor 0, como ilustrado na figura 51.

Combinacão das imaoens obtidas no tratamento dos oarâmetros de ouro orimário

As imagens resultantes do Controle Litológico, Controle Estrutural e Assinatura

Geoquímica, foram combinadas por operação booleana AND (multiplicaçåo),

combinando imagens duas a duas, resultando em porçöes de áreas comuns aos 3

parâmetros prospectivos, como mostra a f¡gura 52, que apresenta as áreas

potencialmente mais favoráve¡s ao ouro primário.

Ouro (Aluvionar) - O ouro na região da Folha lporanga é conhecido desde o século

XVI em depósitos aluviais do Rio Ribeira de lguape e seus afluentes da margem

esquerda. De pequenas dimensöes volumétricas, estes depósitos foram prat¡camente

esgotados.
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Um levantamento das características das ocorrências de ouro na Folha lporanga

constatou apenas a existência de ocorrências de Ouro aluvionar, sem nenhuma

mençäo a alguma ocorrência de Ouro primário.

Sobre o ponto de vista da atividade aurífera na regiåo da Folha lporanga,

segundo o DNPM, não existe nenhuma perspectiva da viabilização econômica para a

lavra do ouro na regiåo, pois a grande maioria dos processos de Requerimento a

Pesquisa do ouro, quando atingem a fase da conclusão das pesquisas, têm dado

resultados negativo.

Parâmetros para Prospeccão Mineral (Ouro aluvionar)

-Controle litológico

Em sedimentos inconsolidados do Quaternário e Terciário-Quaternário no Rio

Ribeira e dos afluentes da maroem esquerda.

Tratamento do parâmetro

-Controle litológico

As rochas do Quaternário e Terciario-Quaternário da margem esquerda do Rio

Ribeira foram classitìcados com valor igual 1, e 0 para as demais áreas, incluindo as

ocorrências de ouro, como ilustrado na figura 53.

Combinacão das imaoens obtidas no tratâmenfo do ouro orimário e ahrvionar

As imagens resultantes do tratamento dos parâmetros de ouro primário e ouro

aluvionar foram combinadas por operacåo boolena OR (soma) resultando na

possibilidade de uma visåo da influència dos dois conjuntos de parâmetros¡ para a
favorabilidade do ouro, como ilustrado na figura 54.
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Figura 50 'Mapa das áreas favoráveis para Au primário, quanto ao fator Estruturas
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Figura 52 - Mapa das áreas favoráveis para pesquisa de Au primário (Booleano)
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Figura 53 - Mapa apresentando as áreas favoráveis para pesquisa de Ouro (Aluvionar)
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15. AVALnçÃo ADMINISTRATIVA DA ATIVIDADE MINERAL

oDepartamentoNâcionaldaProduçåoMineral(DNPM),éoórgåoresponsável

pelaadministraçãodosrecursosmineraisnoBrasil,competênciaestabelecidapela

ConstituiçãoBrasileiraecomumalegislaçãoregulamentadaatravésdoCódigo

Mineraçäo. Dentre as suas várias atribuições, destaca-se o "controle de Áreas", que

visa disciplinar a ocupaçäo de áreas para fins de mineração em todo o território

nac¡onal.

No Requerimento de Pesquisa ou de Licença protocolizado junto ao DNPM'

deve constar dentre as várias informações a área de interesse (poligono)' De posse da

área de interesse o setor de "Controle de Áreas (DNPM)"' realiza a análise e a

plotagemnooverlay,garantindoaprioridadedaá¡eaapartirdadatadeprotocol¡zação

do Requerimento , exceto nos casos da existência de impedimentos legais como:

1.Áreasdemineraçãoanteriormenterequeridas(jáoneradas);

2. Áreas de Parques (estaduais ou federais);

3. Áreas de Estaçöes Ecológicas;

4. Áreas de APAs (estaduais ou federais);

5. Áreas deZona Silvestre;

6. Reservas Estaduais;

7. Áreas de reservatórios de água;

8. Áreas de barragens para aproveitamento hidrelétrico;

9. Áreas protegidas por 20 m ao longo do eixo de gasoduto e oleoduto;

'10. Areas de Tombamento'

Nocasodositensl,2e3osRequerimentossãonegadosemtodasasporçöes

em que houver sobreposiçåo, já nos itens 4t516' 7t8' 9 e 10 procede-se a consultas a

SMA/IBAMA'DAEE/oESP,PetrobráseCondephaatrespectivamente.

Na Folha lporanga ocorrem as seguintes restriçóes (impedimentos legais):

. áreas oneradas (item1)

. 3 áreas em Parques (item 2)

.1 área em APa (item 4)

. 1 âreade Tombamento (item 10)
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AAvaliaçãoAdministrativadaAtividadeMineralnaFolhalporanga,temcomo

objetivo apresentar ao interessado apenas áreas ainda não oneradas junto ao DNPM

e que estejam localizadas fora dos limites de Parques' onde a legislação ambiental

proíbe qualquer atividade m¡neral. Além disto em toda a extensåo das áreas não

oneradas serão devidamente delimitadas as porções que estejam dentro dos limites de

Apa e de Tombamento.

Condicionantes de interesse à Avaliacåo Administrativa:

r. Títulos Minerais - classificadas as áreas oneradas com valor 0 e as

áreas livres com valor 1 '

2. Proteção ambiental - âreas em Parques com 0' áreas de APA e

Tombamento com I e as áreas sem restriçåo ambiental com 2'

Comumasimplesoperaçåodemultiplicação(AND),obtém-seasáreaslivrese

áreasquedeverãoestarcondicionadasaautorizaçãodosórgãosambientaisdevidoa

APAeTombamento.Afigura55apresentaasáreasnãooneradaseáreascomousem

alguma restriçäo ambiental, devida a APA e Tombamento'



Figura 55 - Áreas das áreas oneradas eom ou sem restrições ambientais (APÄ/Tombamento)
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1 6. AVALIAçÃO AMBTENTAL

Antes do início das atividades consideradas efetiva ou potencialmente

causadoras de significada degradaçåo do meio ambiente, como no caso das atividades

na fase de extraçäo e tratamento mineral deverá ser apresentada ao DNPM a Licença

Ambiental, sem a qual nâo é concedido o Reoistro de Licenca, Portaria de Lavra ou

Guia de Utilizacão.

Apesâr das Resoluçöes do Conama No 09 e 10 disciplinarem sobre os temas

ambientais em relaçåo as atividade da mineraçåo a nível nacional, atualmente estão

sendo discutidos pelo DNPM-SP e SMA (Cetesb) os procedimentos práticos para a

compatibilizar a obtenção da Licença Ambiental a nível estadual e a Titulação Mineral,

de forma objetiva como:

Para a obtençäo do Reqistro dê Licenca para Extraçåo Mineral junto ao DNPM,

o requerente deverá inicialmente obter a minuta do Registro de Licença, documento

que indica o direito de prioridade e permite encaminhar a solicitaçåo da Licença de

rn'stdq,goo.¡gåò;muiþ.¡jþ1.:ao, eçteqoæle.q
Para a obtençâo da minuta do Regisko de Licença junto ao DNPM deverá o

interessado apresentar além do Requerimento de Licença, a Licença da Prefeitura e o

aæumelt9,da'@¿"'B,luB¡ua3$È@lo ae eom p@io..'l
I.ê'þUo-tíù -,r..,,' .',,t;.*,':...i...,'.',¡',;1r.-,i.,.;,,,.:,1:11:l;,r'i..,,,,".,,f,,,r.,,,,,:r,.,t¡ ,''..,,.1-'

Com a minuta do Registro de Liceng, o interessado ingressará com a

solicitação da Licença de lnstalaçäo (Ll) junto a CETESB, que após a análise e de

acoioo,,qgm,as¡oir,nen¡; s.-0o,,âmpreánoiinenlóre o.o,: qf¿öftÈil{.oa.qråa erá

ter o pedido encaminhado ao DAIA/SMA para que seja apresentado o EIA e RIMA,

alr-ä-v.' o$.tø müeiCqm_oraoo,eômr..,¡i ¡,@.aEdiÊ'tt iâr púbf @o1c":gu e o9o9¡a

rêsultái:nóìñdefer¡mi¡im,o¡r:dä L¡SCnçâ,:Fióti4,qt¡¡r'Þq.çqibilita14.u ç¡¡i9oåa-,da,Lj.cähaa

de lnstalaçäo, No caso da dispensa do EIA e RIMA a CETESB procederá a uma

análise simplificada e da emissåo ou nåo da Licença de lnstalaçäo (Ll) com prazo de

"¿tù'a.q. Þ !.i e1a r"si*taçåo ambientar 
"* 

uiffi i,,-.lt t... ¡' .,'.,1l,,..

Portanto sornente após a protocolizaçåo da Licença de lnstalaçåo junto ao

Ory $'e,,eile,ofio1a!Aenfe:,ê.emiE9â:qrAutoiit9 aq FÈþryû,Li.dÞiÈ.¡' .::,
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As Licenças de lnstalaçåo (Ll) quando aprovadas geralmente são

acompanhadas de Exigências Técnicas a serem implementadas anles do início da

atividade. Como exemplo do tipo de exigências, destacam-se: a ¡mplantação de

sistema de tratamento para os efluentes líquidos industriais; implantação de cobertura

vegetal adequada ao redor do empreendimento, com a finalidade de amenizar a

propagação de ruidos e a degradação visual da atividade; evitar que as pilhas do

minério ultrapassem as copas das árvores, evitando a ação dos ventos sobre as pilhas

do minério; os rejeitos provenientes da lavra deveråo ser dispostos de forma e em local

apropriado, previamente determinado, garantindo o não carreamento de materiais aos

corpos d'água. Os resíduos sólidos gerados nas instalaçöes da entidade deverão ter

destino adequado, sendo vedado dispô-los a céu aberto ou queimáJos, etc.

A Licença de Funcionamento (LF) a qual nåo será emitida caso nåo tenham sido

atendidas todas as Exigências Técnicas solicitadas na Licença de lnstalaçåo e do

termo de compromisso de Reposiçåo Florestal firmado junto ao DEPRN (Departamento

Estadual de Proteção de Recursos Naturais), através do Atestado de Regularidade

Florestal.

O DEPRN é acionado quando da solicitaçåo da Llcença de lnstalação e tem

como funçåo a fiscalizar o cumprimento do Código Florestal, estabelecida na Lei No

4.771 de l5 de setembro de 1965 altorada pela Lei 7.803 de 18 de julho de 1989.

Artigo 2o., que determina:

'?s áreas de florestas ex¡sfenfes no Tenitório Nacional e as dernars formas de

vegetação sâo bens de ,nferesse comum". Gonsrdera-se no Art. 20 gue essas áreas

constituem áreas de preservação permanente, tomando-se os seguinfes citéios para

sua delimitação:
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Q Areas ao longo dos rios ou qualquer curso d'água desde o seu níve! mais alto

em faixa marginal cuja largura mínima seja:

1- 30 metros para cursos d'água de menos de 10 metros de largura;

2- 50 metros para cursos d'água de menos de 10 a 50 metros de largura;

3- 100 metros para cursos d'água de menos de 50 a 200 metros de largura;

4- 200 metros para cursos d'água de menos de 200 a 600 metros de largura;

I 500 metros para cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros.

b) ao redor das /agoas, lagos ou rcservatórios d'águas naturais ou artificiais.

c) nas nascentes qualquer que se7ã sua situação topográfica num raio mínimo de

50 metros de largura.

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras.

e) nas encostas ou parte desfas corn declividade superior a 45o , equivalente a

100% na linha de maior declive.

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadora de mangues.

g) nas bordas dos tabule¡ros ou chapadas, a partir da linha de ruptura de relevo,

em faixa nunca supeior a 100 metros em projefies horizontais.

h) em atitudes superiores a 1800 metros, qualquer que seja a vegetação.

Em áreas metropol¡tanas, deve-se observar os planos diretores e /ers de uso do

solo, considerando os demais princlpios e limites deste artigo".

Na prática o que ocorre é que em regiões onde o empreendimento nåo

apresenta impedimentos perante a legislação florestal, é permitida a atividade mineral

desde que atendidas as condicionantes do Termo de Compromisso de Recuperação

Ambiental, como exemplo do tipo de exigências comuns: a recuperaçäo da vêgetaçåo

nativa através do plantio de espécies nativas arbóreas, regularizar a topografia do

terreno, garantir ao final da exploração ou abandono da atividade, a revegetaçåo /
recuperação da área total do empreendimento, sendo exigido que este termo de

compromisso seja registro em cartório público.

Para a análise da área compreendida pela Folha lporanga foram utilizados os

seguintes parâmetros, separando-se as áreas de preservaçåo permanente (APP):



Paråmetros para a Avaliacão Ambiental

-Distância dos cursos d'água e rios - Foi adotada a distância de 30 metros, em relação

aos cursos d'água menores e 100 metros para o Rio Ribeira, que apresenta

geralmente larguras maiores do que 50 metros;

-Áreas etevadas - As áreas correspondentes a topos de morros, e com declividade

superior a 45o (100%).

Tretamenfo individr ¡al de e.eda narâmefro

-Drenagem - aplicou-se um buffer de 30 metros e de 100 metros de acordo com a

largura do r¡o. Os loca¡s que foram cobertos pelo buffer receberam o valor 'l e os

demais o valor 0;

-Hipsometria -foi realizada uma reclassificaçåo com o valor 1 para os topos de morros

e as regiões com declividade superior a 45o, para as demais regiöes o valor 0.

Combinando os dois oaråmetros oara obtencão das áreas de oreservacão Dermãnente

As resultantes dos tratamentos anteriores foram combinadas por operação

booleana OR (soma), resultândo na f¡gura 56, contendo as áreas de preservação

permanente (APP).

Combinando o resultado da figura 56, com a imagem INDV - Classificada por

"MaxVer" figura 34 (áreas críticas quanto aos recursos biológicos) que contém as

regiÕes desprovidas de vqetação, foi obtida a figura 57, que apresenta em destaque

as Áreas de Preservaçâo Permanente (APP) que estão desprovidas de vegetação. Em

seguida foram acrescentados os limites dos Parques, como mostra a figura 58.

Apesar da imagem utilizada ser de 08/09/88, não invalidou a análise nas áreas

APA,/Tombamento e principalmente nos Parques do Estado de São Paulo, onde a

explicaçåo para tais devastaçåo ambiental deve-se a alguma das alternativas abaixo:

. Por serem áreas com pequenos núcleos urbanos, incluindo áreas de agricultura

de subsistência (Ex: Bairro da Serra);

. Por serem áreas já devastadas antes mesmo da criaçäo dos Parques (Petar-

1958) e Jacupiranga (1969), além da APA Serra do Mar (1 984) e Tombamento (1985);
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, Por serem em áreas que se iniciaram as atividade de lavra antes da criaçåo da

área ambiental em que ficaram inclusas, como exemplo a Minas de Furnas (Manifesto

de Mina de 1937);

. Ou pela situaçâo mais provável, da falta de uma fiscalização mais sistemática,

princ¡palmêntê nas décadas de 70 e 80, período que ainda não se enaltec¡a a

preocupaçåo com a preservaçåo ambiental.



Figura 56 - Mapa com as Areas de Preservaçäo Permanente (App)
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Figura 57 - Mapa combinando as áreas de preseruaçäo permanente . 
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lz. APoro À oeclsÃo

Na análise final pode-se determinar quais as áreas com favorabilidade para cu-

Pb-Zn, calcário e ouro que encontram-se sem nenhuma restriçåo (não oneradas e fora

de Parques) para atividade mineral.

| - combinando a imagem resultante da avaliação do Potencial Mineral para

cutPblzn com a imagem resultante da Avaliação Administrativa dos Recursos Minerais

(figura 55) através da operação de soma (oR), såo obtidas as áreas com favorabilidade

para CulPblZn ainda disponíveis (livres) à atividade mineral, como mostra a figura 59'

ll - combinando a imagem resultante da avaliação do Potencial M¡neral para

Calcário com a imagem resultante da Avaliação Administrativa dos Recursos Minera¡s

(figura 55) através da operaçáo de soma (OR), são obtidas as áreas com favorabilidade

para calcário ainda disponíveis (livres) à atividade mineral, como mostra a figura 60'

lll - combinando a imagem resultante da avaliaçåo do Potencial Mineral para

ouro primário e aluvionar com a imagem resultante da Avaliaçåo Administrativa dos

Recursos Minerais (figura 55) através da operaçäo de soma (OR)' såo obtidas as áreas

com favorabilidade para ouro primário e ouro aluvionar ainda disponíveis (livres) à

atividade mineral, como mostra a figura 61.

Vl - comþinando a imagem resultante da avaliação do Potencial Mineral para

cutPblzn (com pesos) com a imagem resultante da Avaliaçåo Administrativa dos

Recursos Minerais (figura 55) através da operaçáo de soma (oR), são obtidas as áreas

com favorabilidade para CulPblZn ainda disponíveis (livres) à atividade mineral, como

mostra a figura 62.

Não foi realizada nenhuma operaçåo para "apoio à decisão", envolvendo áreas

de preservação permanente (APP - Gódigo Florestal), pois os critérios para a obtenção

da Licença Ambiental são subjetivos, uma vez que áreas requeridas junto ao DNPM'

localizada fora de regiões com restriçöes ambientais, ou mesmo áreas autorizadas

dentro de limites ambientais de Apa e Tombamento não garantem a realização dos

trabalhos de Lavra, pois o conteúdo das Exigências Técnicas e do Termo de
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compromisso de Recuperaçåo Ambiental podem até inviabilizar o empreendimento de

Mineraçáo.

como apresentaçäo final das análises, a sobreposição das áreas favoráveis sem

impedimentos legais ( não oneradas e fora dos Parques), foram elaborados os mapas

seguintes:

ANEXo06-MapacomasáreasfavoráveisparaCulPblZn(Booleano)'
sobrepostopelosplanosdageologia,hipsometria'estradas,drenagem,topônimose

I retícula..

' ANEXO 07 - Mapa com as áreas favoráveis para Calcário, sobreposto pelos

, planos da geologia, drenagem, estradas, topônimos' hipsometria e retícula'

ANEXo0E-Mapacomasáreasfavoráveisparaouro,sobrepostopelosplanos

da geologia, drenagem, hipsometria, estradas, topônimos e retícula'

ANEXO 09 - Mapa com as áreas favoráveis para Cu/Pb/Zn (índice Somativo), ,

sobrepostopelosplanosdageologia,drenagem,topônimos'hipsometria'estradase

retícula .
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18. coNclusÖes e necouleuonçÕes

Conclusöes oPeracionais

Todos os planos de informação apresentaram um erro médio inferior a 10

metros,quandodogeorreferenciamento,oqueéconsideradoperfeitamenteaceitável

para a escala e para o tipo de aplicaçäo realizada neste projeto' uma vez que

praticamente todos os planos foram escaneados a partir de mapas originalmente em

papel contendo erros e incertezas'

Notrabalhoforamoperaçöescomarquivosemformatosrasterevetorial'de

acordo com o melhor desempenho de cada tipo para a operação desejada (vetorial

paraimpressões,rasterparaanálise).Tambéminfluiunaescolhaaimpossibilidadeda

utilização das operações de análise em arquivos vetoriais por problemas de instalação

do programa lntergraph GIS-Office (plataforma Windows NT)' que tem esta

capacidade.AversäoMappingoffice(DoS-Dbase),utilizadaemtodasasoperações

deentradaeconversåodosdados,nåoefetuaoperaçöesdeanálises.

Conclusöes das análises

Calcário

AsáreasfavoráveiselivresàPesquisaMineralparaCalcárioapresentaram

áreas inferiores a'100 ha., consideradas como de pequena dimensäo para fomento à

mineraçåodecalcárioindustrial,jáquealegislaçåopermiterequerimentosdeaté1000

ha. Em alguns casos as áreas estão localizadas em regiöes onde o calcário

apresentam-se de forma lenticular e intercalado com outras litologias'

Asáreasmaisinteressantesnaporçãonoroesteelocalizadasnoentornodo

Parque,ondeaVegetaçãoédensaenativa,tornamdifícilaautorizaçãopara
desmatamento do DEPRN.

CulPblTn

AúnicaáreafavorávelelivreparaapesquisamineraldèculPblznsegundoo

MétodoBooleanocoincidiucomumaregiãodesumidouroscomvegetaçãodensae

nativa,dificultandoaobtençäodalicençajuntoaoDEPRN,alémdasdificuldadespara
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ocumprimentodasexigênciasparaobtençãodaLicençadelnstalaçåoemvirtudedo

chumbo ser um elemento altamente poluidor'

comparando os resultados do método Booleano com o de índices somativos as

áreas de favorabilidade são ampliadas no último, principalmente para fora dos limites

litológicos do calcário, em funçäo do maior peso atribuído às áreas de influência das

estruturasgeológicas,oqueresultanumamaiorárearecomendadaparaapesquisa

em detalhe. considerando que esta área está fora do calcário' rocha que, conforme

alguns modelos encerraria a total¡dade das mineralizações, conclui-se que existe

necessidade de maior estudo dos modelos, o qual está além do escopo deste trabalho,

cujoprincipalobjetivoéamontagemdeumslGesuaaplicaçáoparaaadministraçåo

de recursos minerais.

Ouro

Asáreasfavoráveiselivresàpesquisamineralparaoouroprimárioealuvionar

ocupamumagrandesuperfícienaregiãodoRibeirãolporangaenoRioRibeirajuntoà

confluência com o Ribeiråo lporanga, com ouro primário nas rochas metabásicas

localizadas na serra do Baú, que fica localizada no lado esquerdo do leito do Ribeirão

lporanga.ossedimentosinconsolidadosdoRibeiråolporangaforamnopassado
pesquisados pela CPRM sem grandes resultados confirmando a possibilidade do total

esgotamento do minério aluvionar. Nos casos êm que as áreas foram requeridas por

particulares os resultados das pesquisas foram negativos'

Não foi apl¡cado o Método dos índices Somativos para o Ouro' por falta do

conhecimento para a atribuiçåo dos pesos

Conclusões finais

Aofinaldesteprojetopodemserfeitasalgumasconsideraçõesquantoaouso

dos Sistemas de lnformações Georreferenciadas para apoio à decisåo na

administração de recursos minerais:

A utilizaçåo do slG, utilizando a metodologia desenvolvida neste Projeto,

permitiu a automatização de tarefas necessárias para a interpretação dos dados,

facilitando e tornando mais objetiva a tomada de decisöes. Esta sistemática de trabalho
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ainda é pouco utilizada de forma sistemática nos órgãos governamentais da

Administração Mineral e Ambiental

Somentenosúltimosanos,emfunçãodorápidodesenvolvimentotecnológico,é

que tem se colocado à disposiçåo dos usuários (geólogos, geógrafos, geoquímicos'

etc) sistemas de captura e coleta de dados, cujos produtos podem ser diretamente

vinculadosacomputadores(teodolitod¡gital,sistemasdeposicionamentoporsatélite-

GPS, restituidores de fotografias áreas, imagens digitais, etc) e que permitirão a

produção de mapas estruturados já dentro dos moldes mais adequados à

informatização.Nestecasooserrosoperacionaisdeixarãodeexistir,umaVezque

dadosemc¿¡mpopassamaserdiretamenteintroduz¡dosnocomputador;poroutrolado

nãodesaparecerãooserrosdeprecisão,relacionadosaoconceitodereprodutividade,

a que estão sujeitos até os instrumentos de alta precisåo'

Nas análises foram aplicados técnicas simples de geoprocessamento' que

oferecemummenorriscoduranteoprocessodeavaliaçäo,enfoquegeralmente

utilizado para delimitar áreas favoráveis. Não foi usada a lógica Fuzzy nas análises, por

näo serem conhec¡dos os detalhes sobre as ''incertezas de definição,' contidas nas

informaçöescoletadasnocampo(dadosinferidosouindeterminados),necessários

paraestabelecerosmodelosdeincertezas'Poroutroladotemosaclaravisãodas

VantagensdautilizaçåodalógicaFuzzy,quandoexistemaiorconhecimentosobreas

variáveis.

A importância da data de realizaçåo dos projetos fontes' que deram origem aos

váriosplanodeinformação'édefundamentalimportância,poismuitosdestesplanos

deinformaçãoerespectivastabelasdeatributostêmsuasfontesalteradas
diariamente'comoexemplo:osplanosdeinformaçõesextraídosdaimagemdesatélite

e do plano de informaçåo com o Títulos Minerários extraído do overlay do DNPM; já os

planosdeinformaçåodaGeoquímica,GeofísicaouocorrênciaMineraisindependem

do fator tempo; outros, como aqueles contendo as Áreas Ambientais e Geologia são'

susceptíveis a alteraçöes quando há novo detalhamento' mudança de interprêtaçåo ou

ou alteração dos limites. Portanto, no caso de operações entre vários planos de

informaçäo é necessária a indicação da data da fonte mais antiga como a data da

resultante
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Nocasodasanálisesemquefoiutilizadooplanodeinformaçåo,.Usoe
ocupaçãodosolo'.provenientedaimagemdesatélitedatadadeoS/9/SS,oresultado

dasoperaçãodeanálisedeveráserregistradocomadatadel0anosat¡ás'Jálnocaso

do overlay do DNPM, que controla as áreas de mineração' tem sua atualização quase

diária, pois basta um novo requerimento de área ou uma publicação de indeferimento

oudesistênciadeárea,paraqueodesenhodooverlaysejamodificadoe'
conseqüentemente,oplanodeinformaçãoqueretrataosTítulosMinerários'Portantoo

resultado da análise de',apoio a decisão', de áreas favoráveis pode ser diferenciado a

cada alteração do overlay do DNPM (fonte)'

Apesar da legislação ambiental ser rigorosa no Brasil' o que se tem visto é a sua

ineficácia,.|áqueosmecanismosdefiscalizaçãoaníVelfederaleestadualsäo
reduzidosedesaparelhados.Poroutroladoopoderlocal,municipal,alémdequase

totalmente desaparelhado técnica e materialmente para a fiscalizaçäo, é em geral

extremamentecondescendentecomadestruiçãodomeioambienteemfunçãodo

desenvolvimento econômico da sua regiäo

Nofuturo,comaspressõeseconômicasparafornecimentodamatériaprima

mineralparâosgrandescentros,seräoabertosnovoscanaisdediscussäo,deforma

mais flexível sobre a possibilidade da atividade mineral e a preservação ambiental

atuarem concom¡tantemente, de forma não comprometer nem o desenvolvimento e

nem o meio ambiente.



Recomendações

comestetrabalhosugerimosqueaAdministraçãodosRecursosMinerais

(DNPM) em especial o setor do controle de Áreas possa no futuro trabalhar em tempo

real, oferecendo apenas as áreas ainda disponíveis (não oneradas) e sem qualquer

outroimpedimentolegal,aosnovosinteressadosnofomentodaatividademineral,

colocando-se à disposição para a indicação ou auxilio à determinação dos limites das

áreas disponíveis e favoráveis para determinadas substâncias minerais de interesse'

oscustosparaamontagememanutençäodosistemadeveriamasercobertospela

cobrança de taxas dos solicitantes.
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