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Re sr¡mo

Informações extraídas de mapas geológicos' anEigos dados

geoquímicos e dados digiEais L¡andsat -TM de um setor no cristalino
uruguaio foram integrados uEilizando pacotes estaEÍsticos, sisE.emas de

processameneo digital de imagens e SIGs ' Foram consideradas 2l'72

amostras de sedimentos de correntes e solos que foram analisadas para 22

elementos por especErometrj.a DcP. Fe, !rn, P, Ba, co, cf.' cu' Ni' Pb' v'
!ezrLapresentaramwariânciaadeguadaeerrosanalítícosinferioresa
LO?. Àg, Às, B, B€, Cd, Uo, Nb, Sb, Sn e YÙ apresentaram muitas amostras

comLeoresabaixodoslimitesdedetecçãoanalítícoseerlosanalíLicos
superiores a 158. Por esse mot.ivo, o primeiro grupo de eLemenEos foi
utilizad.o para o tratamento estatlsEico e o segl-Indo grupo, apenas para

aqueles vafores próximos ou acíma dos limi!es de detecção'
Houve alguns problemas retacionados à metodologia de amostragem'

aos materiais amostrados e à exisEência d.e out]iers esLatfsticas- Esses

probfemas foram corrigidos de duas formas princípais: (1) Usando as

medianas dos grupos segundo o materj-al amostrado' 12) Eliminando as

out-liers. Foi obtido um conjunEo de dados de caracEerísticas mais

homogêneas.
A resposta geoquímica foi cont.rolada por wariações reLaciÔnadas

às r:nidades geológicas, aos litotipos e à ocorrência de mineralizações'
Foram definidas várias anomalias regionais e nove seEores anômalos,

alg-uns dos guais foram considerados anomalias lítológicas'
A ínformação de satélite associada aos mapas geoguímicos permitiu

desÈacar o inEeresse prospectivo de a]gr:ns dos seEores anômalos, pela
visualização d.e relações espaciaís de lineament.os ou corpos aflorantes'

Um outro níve1 de integração da informação geoquímica e de

feições ext.raídas dos dados L.,andsat, usando técnícas de classificação
permitiu d.iscriminar anomalias regíonais, lit.oIógicas e associadas a

mineralizações, e evid,encíou novos alvos prospectivos ' As Eécnicas de

sIG reduziram o Eamanho dos alvos e hierarquizalam seu potencial
mineral . A medída da disE.âncía entre anomalia e ocorrência conhecida
para os díversos procedimentos aplicados mostrou uma distância mínima

médj-a de 1-,7 quilômet.ros. NesEie sentido, os mapas de círculos foram um

pouco mais precisos gue os mapas gridados.
Uma das anomalias regionais mais imporEanÈes, localizada nas

proximidad.es da vila Zapicân, apresenEou Eeores elewados para elementÔs

tóxicos (Fe, Mr¡, cr, Nt, v...), constiEuindo um evenEual alvo para

esLudos ambíentais. Outras duas zona urbanas mosE.raram comportamento

oposto, com empobrecimento nos teores da maíoria dos traços'



Abs tract

Geologicat map information, old geochemical daLa and dígj"tal

Landsats-TM dat.a in a portion of È.he Precambriam basement of uruguay were

j-ntegrated using sLatistj-cat packages, image processing data systems and

GIS stïategy. SEream sediments and soil samples htere colfecLed aE 2'L72

sites and analysed for 22 eLements by DCP specEromeEry' Fe' l[n' P' Ba'

Co, Cr, Cu, Ni, Pb, v, Y and zn strowed adequate variance and analytical

errors loh'er than 10?. Àg, Às, B, Be , Cd, Mo, Nb, Sb and 9¡ j'n severaf

samples had contenEs lower than the analytical detectsion Iimits and

analytical errors greater chan 15t. For chese rea6ons/ the fírsc group

of el-emenEs was used for the staListical daLa Ereatmênt and the second

group r¡¡as used in restricted applications.
some problems v/ere relaEed co samplíng methodolog:y, sampling

materials and sEatístical outliers. These problemE v/ere colrecEed in Ewo

principal r,tays: (f) Using mediams for groups of elements ' (2 )

Elimination of out.liers. The final data set was more homogeneous '

Several regionaÌ anomalies and nine anomalous sectors lrrere

defined, related Eo ]ithological phenomena or mineralization' Landsat-TM

data showed some struct.ural features and ouEcrops spacially related to

geochemical anomalíes in some anomalous sectorg, improvíng their

prospective interest.
classificationt'eChniquesusing'geochemi"caldaÈaandfeatures

extract.ed from Landsat-TM data d.iscriminated regional, Iithological and

mineralization anomalies and some new prospects were detected' GrS

approach reduced the size of proapecEs and priorities \,rere esEimaLed.

The mean minimum dístance between anomalies and the known mineral

occurrences was l.? km according to a comparative sEudy with four

anomaly deEection procedures used in tshis work.In thaE sense, doL maps

were a little more precíse t.han grid maps.

The anomaly region r'ear Zapicán vil-Iage presented high contents

of coxic met.als (Fê, Mn, Cr, Nl, V...) and future environmental studies

might be d.ône. Pirarajá and J.P. varela urban zones showêd an oppositse

environment witsh low contents of most. Lrace metafs.



I,TSTA DE LEGE{DAS DOS DIÀPAS

MÀPA 1. Mapa de cf rcul-os do Fe para os dados sem transformaÇão

(2!44 amosËras) ' As Iinhas finas indicam oË contatsos

geológicos, as linhas intermediárias as principais falhas e

as Linhas mais grossas (cor cinza) as ocorrências de

anfibolítsos.

¡IAPA 2. Mapa de clrculos do P para os dados sem EransformaÇão

(2L44 amosÈras) ' As linhas finas indicam os contat'os

geológicos, as linhas inuermediárias as principais falhas e

as linhas mais grossas (cor cinza) as ocorrências de

anfibolitros.

¡ÍAPA 3. Mapa de círculos do Ba para os dados sem Eransformação

r.'r44 amosEras) . As l"ínhas finas indicam os contacos

geológicos, as Linhas incermediárias as principais falhas e

as linhas mais grossas (cor cinza) as ocorrências de

anfibolitos.

!úÀPA 4. Mapa de círcul-os do Cr para os dados sem lransformação

(2144 amosEras) . As linhas finas indicam os conÈaEos

geológicos, as linhas incermediárias as principais falhas e

as linhas mais grossas (cor cinza) as ocorrências de

anfíbolitos.

MAPÀ 5. Mapa gridado do fatsor 1 (Fe+Cr+cu+Ni+V' ' ' ) para os dados

em logaritsmos, sem ouËljers e corrigidos pelo efeito do

maÈeriaI amostrado (2128 amosÈras) ' Mapa de círcul-os para a

DisÈância CIe Mahalanobis-DM' As linhas finas indicam os

contsaEos geológicos e as linhas intermediárias as principais
falhas. As linhas grossas azuis indicam as ocorrências de

anfibolitos.o=ocorrêncíadeFe-cuouÀu.1=ocorrência
de Pb.

IIAPA 6. Mapa gridado da Ð2cp1-5 e de círculos para a D2cp6-1-]"

Dados em fogaritmos, sem outLjers e corrigidos pelo efeitso

do material amosErado 12i-28 amosÈras)' As linhas finas



indicam os conEatos geológicos e as tinhas intermediárias as

principais falhas ' As linhas grossas azuis indicam as

ocorrêncías de anfibolitsos' O = Ocorrência de Fe-Cu ou Au' 1

= Ocorrência de Pb'

¡{,APA 7. Mapa gridado do fator 3 (¡l!+Co+Fe) e de círculos para o

H¡. Dados em logaritmos, sem outliets e corrigidos pelo

efeiEo do maEerial amosErado Ql28 amosuras) ' As linhas

finas indicam os coneatos geológicos e as linhas

inEermediárias as principais falhas ' As linhas grossas

cinzas indicam as ocorrências de anfiboliÈos '

uÀPA 8. Mapa gridado do fator 4 (Pb-P) e de círculos para o Pb'

Dados em logaritsmos, sem outljers e corrigídos pelo efeico

do matería1 amostsrado Qa28 amostras) ' As 1ínhas finas

indicam os conEatos geológicos e as linhas intermediárias as

principais falhas. As Iínhas grossas cinzas indicam as

ocorrências de anfiboliEos '

ilAPA 9. Mapa gridado do Cu estimado em função dos falores e de

círcufos para as residuais de Cu (Cu reaf - Cu escimado) '
Dados em togaritmos, sem out-l jers e corrigidos pelo efeito
do matserial- amosErado (2128 amosEras) ' 0 = ocorrência de Fe-

Cu ou Àu. 1 = Ocorrêncía de Pb'



1. TNTRODUç.ÃO

1.1. Generalídades

Na sua concepção moderna, a Geoquímica estsuda a

disEribuição e a circulação dos elemenEos guímicos e seus

isócopos nos matseriais EerresEres e nos processos natsurais '

TraE,a-se ale uma ciêncía recenEe, que possui suas raízes na

geologia e na química, mas integra princípíos da biologia' da

mineralogia e da petrologia. Esse faEo, junto à necessídade de

que fosse compÌecada e sisEematizada a Tabefa Periódica dos

ElemenEos, demorou seu surgimenEo como subdivisão cientffica'
GOL,DSCIIMIDT é reconhecido como o precursor da disciplina na sua

visão conÈemporânea, através da sua obra pósEuma 'rGeoquímica"
(GOT,DSCHMTDT, 1958) .

Do ponco de visEa aplicado, a Prospecção Geoquímica' ou

seja a uÈilização dos métodos geoqulmicos na pesquisa de

recursos minerais (GRÀNIER, L973; LEVINSON, 1974; BEUS &

GRIGORIAN, 1-977 ¡ ROSE ET At. , Ig79; BOYLE, r982a'bì GOVETT'

1983...), tseve um papel preponderanEe no decorrer do século'
Assim foram reaLizados estsudos da distribuição geográfica dos

element,os lraças à escala regional e da sua variação espacial a
nível de detsa1he. Por ouEro Iado, no sécu1o passado e duranle a

segß¡nda guerra mundiaf foram desenvolvidos lrabalhos de

geoquímica de solos orientsados a melhorar a produE ividade

agrícola (apud DARNLEY, 1990) .

NasúIcimasdécadasfoireEomadooenfoqueambientalistada
Prospecção Geoquímica, vísando incremenEar seu campo de

aplicação na resoLução de probfemas relacionados à agricultura'
contaminação antsrópica, ciência floresEal , medicina, pecuária e

veterinária. os elementos químicos inLeragem com os seres wiwos

através dos processos que ligam as camadas superficiais da

Terra, dando J-ugar a efeiEos benéficos ou lesivos, em função das

suas características e beores ( THORNTON, 1983) '

Esses conceicos demonstram a utilidade dos mapas

geoquímicos, reafizados através do levancamenÈo sistsemático de

materiais superficiais, visando deEecÈar anomalias relacionadas

à ocorrências minerais, zonas contaminadas com elementos lesivos



eregiõescombaíxosEeoresdeelemenEosbenéficos.Em1.988foi
criado o Projeco "Mapeamengo Geoquímico rnternacionalrr ' A Fase I

d,esse Projet.o (IGCP 259) realizou uma revisão dos méÈodos de

mapeamento geoquímico nacionais e regionais, díscuEindo os

resulEados obEidos ( DARNLEY et a7., 1995) ' Dessa maneira' foram

esEabelecidas as bases para a Fase II (IGCP 360)' que pretende

realizar uma malha geoqulmica mundial- de referência com 5000

Iocais de amosE.ragem homogeneamenEe dístribuídos e multicoLeEa

de maEeriais (DARNLEY, 1993)'
Paral-eLamenLe, Eem aconEecido uma revolução na

adminisEração e utíIização dos recursos nacurais' incluindo a

pesquisa mineral , pela disponibilidade de dados de sensoriamentso

remoco a nível munciial, em função da comercialização das imagens

obtsidas pelos saEéliÈes LANDSAT-Î,/!, sPoT e outros (DRIJRY, 1990),

e a possibilidade de intsegrar e anafisar informações díversas'

at,ravés da uuilização de sistemas de informação geográficos ou

geo- referênciados -SIG ( PLUMMER, Igg2) e o processamento digiEal
de imagens-PÐI (cRósTA, 1-993a) . Nos últimos anos surgiram wárias

publicações sobre a integração de dados de sensoriamenÈo remoto'

geoquímicos, geoflsicos e geográficos obtidos em diferenEes

épocas, usando srcs, programas de PDr ou sistsemas de

gerencíamenEodebancodedados-scBD(BoNHAM-CARTERetaT.'
1988; GAÁL, 1988; cRósTA, Lggr e BARRoS srr,vA, 1993) '

Na década passada foram executados vários progranas de

prospecção geoquímica no Uruguai. Dois deles foram desenwolvidos

pela Dirección NacionaT de l'linería e GeoTogía-ÐINAMIGE em

cooperação com instituições européias e possuem particular
imporÈância pela quantidade de informação gerada, que em alguns

casos mantém ainda caráEer inédiEo. Foram realizados estudos

regionais e de decaLhe, com amostragem de sedímentsos, solos e

rochas, e análises mulEielementares por especEromeEria de

emissão, sendo coberEos 15t do tserriEório urug'uaio '
principalmente no pré-Cambriano.

Os Èópicos mencionados acima constituem as causas que

motívaram este tsrabalho e podem ser classíficados da seguinÈe

forma: (1) Geoguírnica e vida.
(2) MapeamenLo geoquímico.
(3) Int,egração de dados.



(4) Prospecção geoquímica no Uruguar"

1.2 . Geoquímica e vida

A relação geoquímica-vida é estabelecida atsravés dos

processos que figam a liÈosfera, a pedosfera, a hidrosfera' a

biosfera e a atmosfera, e reflete-se em diversos fatos ligados

aos el-emenEos que consEiEuem a crostsa:
(1) As necessidades de P, x, Ca e ug do solo para uso

agrícola, que são bem entendidas e projeÈadas na atsualidade '

(21 As propriedades curatsivas de alguns elementos ' Por

exemplo, exisEem registros de gue na anEigüidade já eram usados

produLos marinhos, ricos em I, para a cura do bócio'
(3) A ocorrência de doençaÊ ou lesões em seres Eratados com

el-ementos específicos durante períodos prolongados ou que foram

contsaminados com produEos industsriais.
(4) A observação de efeitos específicos em populações de

seres vivos relacionados a padrões geoquímicos característicos .

BOWIE & THORNTON (1985) e THORNTON (1983) indicam a ocorrência

de solos conEaminados por Ni derivado de rochas máficas ou por

As, Cal, Cu, Pb Y zî de mineralizações, que geraram níveis

Eóxicos em produEos agrícolas e gado. Solos contaminados com Mo

ou Se derivados de xisEos enriquecidos provocaram doenças em

bois e cavalos.
O tópico (4) seria o diretamenle envolvido no assuntso aqui

E,ratado, mas devem ser realizadas algumas considerações, por

problemas de terminoJ-ogia, faEores econômicos ou de aspecEos

vincufados à relação solo -plantsas - animai s - homem '

Existsemalgumasconfusõesgeradaspeloslermos'|essencial|1,
trmeEalpesadott,ttmicro-nutrienterterrtraçorr'UmrrelemenÈo
essenciaL" é indispensável no metsabolismo dos seres vivos' mas

sua definição possui diferenças, ao serem consideradas plantas

ouanimais.NessesenEidoos||micro-nuErienEes|leos|lmacro-
nutsrientes" são elementos essenciaís, discriminados por um faÈor

de escal-a. São necessárias poucas miligramas/dia de micro-

nutsientses e maís de 1oo miligramas/dia de macro-nutrienÈes . os

"metsais pesados't são aquetes eLemenEos que possuem densidade

maior gue 5, O gramas/miÌilitro. o Eermo rrtraço' resultsa



complicado ao considerar elemenEos como o Fe e o Si, que são

element,os maiores na crosEa porém rttsraçosrr na biosfera' Em

geoquímica são considerados "tsraços" aqueles el-emenEos cuja
abundância na liEosfera é inferior a 0'1?.

ADRIÃNo (1986) define o conceiEo de elemenco essenciaL para

as planEas superíores, em função das seguinces condições:
(1) A ausência do elemenÈo provoca crescimentso anormal '

falhas para completsar o ciclo de vida ou senilidade prematura e
morf.e,

(2\ o efeito deve
insubstituíveI .

serespecíficoeoelementso

(3) O efeiEo d,eve ser direEo em algalns aspecEos do

crescimento ou do meLabolismo.
Efeítos benéficos indiretos ou secundários, como reversão

ou iníbição da ação de outro elemento, não oucorgam o caráter de

essencial . Do ponto de vista de nutsrição animal , o conceito de

essencial- inclui:
(1) CrescimenÈo signifícativo em resposta a dieEa incluindo

o efemenÈo .

(2) Desenvolvimento de esEado deficientse com dietas sem o

elementso, que de ouLra maneira seriam adequadas.
(3) Correlação do estado de deficiência com a ocorrência de

níweis anormais do elemenEo em sangue ou Eecidos de animais

afecados .

Na Tabela 1 indica-se o caráÈer essencial -benéfico ou

tóxico de 30 efementos tsraço, em relação as plantas, animais

experimencais ou de criação e o homem. Não foram incluídos
aqueles eLementsos çfi¡e superam leores de 0, 18 na biosfera ou na

lit.osfera e que possuem caráÈer de macro-nutrienEes (C' E, O, N,

P, K, Na, Ca e Dfg) . O carátser dual de alguns elementsos (Às, Co,

cr, Cu, F...) seria explicado em função da concentração ou da

espécie química envolvida. O Cr+5 é altamenEe tóxico, porém

outras espécies do Cr säo relaEiwamenEe não tóxicas. Ba, Bt, Ni,
sb, sE e zt cambém são elemenÈos pouco tóxicos. o caráter
fitotóxico do !Ãn Èem lugar somenEe em solos de pE ácido (pE<5) '
Às, Bê, Cal, Co, Cr, Nl , Tí e V são indicados como possíweis

cancerígenos. Au, Br e Lf Eem sido usados em tracamentos

terapêutsicos.



BOWIE & THORNTON (1985) consideram que os maEeriais ideais
para avaliar o comporEamenEo geoquímico dos ef emenE'os no sistema

pedosfera-biosfera, são o solo, os vegetsais e os afimentos' As

águas represenLam uma opção interessante, mas sofrem mudanÇas

esEacionaís¡ que dificulEam sua interpreEação ' Há bastsanEe

informação sobre geoqufmica de sedimenEos de correntes a nível-

mundial , o que represenEa uma alEernativa baraEa e rápida' cuja

resposEa esEá relacionada as varíações na composição geoquímica

das rochas superficiais e dos sofos. No enuanto, eles são de

utilidade na escala regional e não para estsudos de detsafhe'

lrabelar..caráterdose}ementosEraçasegundoseusefeiEosnas
pfantas, -nãs animaig "-"ã ttó*"*. Foram incluldos oa elementos citados pelo
menos uma vez em ADRrÃNO (1t85), BOWIE & THORNTON (1985) e CRoUNSE eÈ al'
(1983) . os parênteses indicam dúvidas.
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THORNTON (1983) indicou que a disponibilidade dos elementos

para as plantas e animais não depende somente do seu conteúdo no

solo. o mecanísmo de absorção dos elemencos Eraço pelas plantas



não é bem enEendido ainda. Por exemplo, nos solos, o cu pode

ocorrer em forma mineral ou comptexado por substâncias

orgânicas; mas só a fração orgânica escaria dísponível para as

plantsas. Alguns avanços nesse senEido foram obtidos tsrabalhando

com ext.rações parciais, ou seja, aEacando os solos com reagenEes

moderados (CE3CooE, EDTå, ECI ..') e comparando com a fraÇão

EoEal .

KRyUSKoV(1991)descreveuumhalodedegradaçãode
pinheiros, cobrindo uma área de cerca de 20'000 km2 ' devida à

poluição do ar por síderúrgicas de åI , Nl e apatsiÈa' em Ko1 4

Norte, um díscrilo industrializado da IIRSS ' Foram caracterizadas

cinco regiões de degradação vegeEal , mosErando Eeores de Ní' Cu

e soz no ar, diminuindo com o grau de degradação dos pinheiros'
lÂC (1983) incroduziu a expressão I'Geomedicina" para

denominar a ciência que estuda a influência dos fetores

ambientais na disEribuíção geográfica dos problemas patsológicos

e nutricionais em saúde animal e humana ' Foi mencionado um

ant.igo caso de doença óssea em gado na Noruega, gue foi
aEribuído à ocorrência de rochas empobrecidas em P, refletindo
essa deficiêncía em solos e pastagens ' Também foram citados

sol"os conEamínados com meEais pesados (Cu, Pb"') e deficiência
de Se em plantas e alimentos na Finlândia, um dos primeiros

países no munalo que auEorízou a adição de se em forragens ' r'','Àe

(L991) mencionou a existência de renas afeEadas por fluorose nas

vizinhanças de uma ptanta de A1 na Noruega. THORNTON (1983)

indicou que no processo de pastagem o gado costsuma ingerir solo

em forma invol-unEária, atingindo val"ores de 1Ot em bowinos e de

30? em ovinos, em relação ao consumo diário; isso pode conduzir

à toxicidade em regiões conEaminadas ou ao aporte de efementsos

essenciais, como Co, Cu, Se e zn.
Exíslem quatsro casos bem regístrados de relação causal da

saúde humana com a abundância de tsraços no ambientse circundante
(CROUNSE et a7., 1983). Populações com sofos deficientes em r
mostsram um alEo predomínio de crescimento da tireóide (bócio) . e

adição de NaI no sa1 de mesa reduz drasticamence o problema' Em

regiões com Eeores adequados de F na água de consumo observou-se

50? de redução da velocidade de decadência den¿ária, sendo que o

excesso de F gera a doença bucal fl-uorose. A adição de pequenas



quantsias de Se em meninos chineses de regiões com solos

empobrecidos em se ewiEou a evolução de uma peculiar miocarditse'

Quase a loEafidade de indivíduos que beberam água de poços

cont.aminados com As em Taiwan desenvolveram sinais de Eoxicidade

em Àg ou câncer .

L.Â,e (rge¡, 1991) confirmou casos semefhantes para o I e o F

em regiões da Escandinávia, enEre eles' ocorrência de fluorose

relacionada a emanações vulcânicas na Islândia' Na Finlândia Eem

sído realizados esEudos geoquímicos com matseriais diversos' que

aj udaram na deuecção de problemas como os citsados acima ou de

ouL.ros, relacionados com acidez em solos' contsaminação por

meLais (Co, Cr, Cu, Nt, v e Zr-\ ou qualidade das águas

superficiais e subEerrâneas (TARVAINEN' 1996) '

slacKL,ETTE et a7. (1970) estudaram a influência da

geoquímica na velocidade de morEalidade por doenças cardíacas no

esgado de Georgia-usA. Foram coletsadas amostras de solos'

hortsaliças e árvores em condados com alta e baixa velocidade de

mortsal-idade por doenças cardíacas' Conc1uíram çfue as diferenças

nos índices cle morEalidade seriam devidas a deficíências de

elementos essenciais e não à exisÈência de elemenEos tóxicos' Às

árvores seriam mais sensíweis que as hort.aliças para esse t'ipo

de esEudo. BowrE & THoRNToN (1986) mencionam uma correlação

negatsiva enEre a dureza da água de consumo e os índíces de

morÈalídade por doenças cardíacas em extensas áreas' porém os

resulEados são contsraditsórios na escala loca1 ' Um estudo em 253

cidades da Grã BreÈanha identificou cinco fatores que

explicariam as variações geográficas desse índice: dureza'

precipicaçõesf EemperaEura, porcenÈagem de trabathadores manuais

e carro próprio .

No textso acima, foram exposÈos vários caÊios que demonstram

uma relação, pelo menos indiretsa, entsre a geoquímica e a vida'
Porém, resufEa complicado estabelecer as causas reais devido à

faltsa de informação e à parEicipaçäo de mú18íp1os faEores' que

dificilmenEe seräo explicados pelas variações de um único

elemento. No caso do homem, a siÈuação é mais complexa' pois as

fontes de alimentação e os reserwaEórios de água poEável podem

esÈar realmente afastados, principalmenEe nas grandes cidades'

Para avançar nesse senEido, serão necessários esEudos



detafhados, levando em consideração méEodos analíEicos precisos

e mulEi-coleE,a de matseriais, Sendo incluídas amosE,ras de sangr.re,

cabelos, eEc,, de animais superiores e seres humanos ' SCHRoEDER

(apud CROUNSE et 41.., 1983) realizou um significaEivo comentário

em refação aos elementos traços e a vida, que pode ser Eraduzido

da seguinte formar "os elementsos C,raços são mais importantses

para a vida que as vitaminas, poís não podem ser sintseEizados

como as viEaminas e ocorrem no aÍibience em um inEervalo de

concenErações relativamente esEreitso.. . Sua única fonte são a

crosta e a ágnra do mar, e sem e1es, a vida deixará de exisEir" '

1.3. Uapeasento geoquímLco

Na Grã BreLanha já foram elaborados aELas geoquímicos a

diferentes escalas, considerando amostsras de sedimentos de

correntses e ágiuas e lewando em consideração elemenEos maiores e

E,raços. os resul-tados foram discutsidos por PLANT & RÃIShlEL,L

(1983) e HOWÄRTH & THORNTON (1983) e podem ser resumidos como

segue :

As Erês grandes unidades geológico- fis iográficas da Grã

BreEanha apresentam respostsa geoquímica caracEerísLica, porém as

feições mais conErastsanEes são mostradas pela unidade cobertsa

por sedimenE.os devonianos e lerciários, em relação às ouEras

duas unidades, onde predominam rochas cristaÌinas mais antigas'
Dependendo da escala considerada, as referidas unidades possuem

um controle em função dos litotipos das rochas basais, gue é

refleÈido nas feições do solo, na vegetação e nas águas. As

vezes, esse conErole fal-ha pel-as condições de drenagem, pelos

val-ores cte Eb/pE ou por ouEros fatsorea. Cu, Co, Fe, ¡ln, lÍo e zD

são elementos essenciais para agriculEura, sendo que a

existência de teores exagerados de Às, Cd, Cr, Cu, l[o, N!', Pb ou

zû poderia prejudicar a produção agrícota. As anomalias de cd e

Pb ewidenciaram regiões conEaminadas pela indúscria ou

mineração. Nesses casos, alguns esEudos detsalhados em populações

humanas descartaram a possibilidade de problemas sanicários. Em

relação aos levanEamenÈos de baixa densidade em solos, somente

seriam adequados para regiões com unidades geológicas,
pedológicas ou ambienEais reÌativamenÈe homogêneas e não no caso



do Reino unido, ond.e esses fatores mudam rapidamentse em pequena

escala.
DARNLEY (1990) fez referência ao erojeco IGCP 259' rrMapa

geoquímico inEernacional", destsacando que a geoquímica

superfícial é um componenEe essencial de qualquer descrição

compreensível do aÍlbienE e naÈural ' Porém' esse fatso não ê

amplamentse reconhecido pela socíedade nem por entidades

gowernamenEais. Nas últimas décadas foram real-izados mapas

geológicos da Terra à escala 1/10 milhões ou l/20 milhões e
mapas de solos à escala 1/5OO mil ' Vários satséliEes realizaram

IevanLamentsos magnéticos e gravimétricos do planetsa, porém não

exisLem hoje informações globais de geoguímica' Segiundo os dados

compilados, menos de 10t da superfícíe EerresEre Eeria sido

cobertsa por programas de prospeção geoqulmíca, sendo que somenEe

quat,ro elementsos seriam comuns a Eodos os esÈudos (Co' Ní' Pb e

Zn) e ouLros oito são determinados com freqùência (As' Ba' CÊ'

Cu, ¡Ã[, Sn, Sr e V) .

xIE XUEJING (1990) discuEe os problemas do mapeamenlo

geoquímico int.ernacional , relacionados à coleta e à análise das

amostsras, e ao EraEamenEo de dados' As maiores díficuldades
estsão relacionadas à partse anafíEica, devido aos limites de

deE.ecção e à integração da informação. Considerando programas de

prospecção geoquímica no AIasca, na Alemanha, no Canadá ' na

Escandináwia, na Grã Bretsanha e na SumaEra, foram observados

IimiEes de detecção superiores à abundância na crosta para

váríos el-ementos indicadores de uÈilidade em prospeção e estsudos

aÍìbiencais. Esse problema poderia ser resolvido utsilizando

Lécnicas al-ternaEivas para os elementos menos abundantses ' como é

realizado na china, ou pelo uso de uma cécnica mais sofisticada,
como por exemplo a integração da espectrometria de plasma

índuzido por corrente e a especErografia de massas ' O outro

problema é conseqùência dos erros gerados pefas análises inter-
Iotes e intser- laboratórios . Na China, esse problema foi
resolvido pelo uso de padrões de anáIíse primários e

secundários, para solos, sedimentsos e rochas, que são alLernados

periodicamentse com fins comparatsivos '

o atslas geoguímico da Finlândia para Eílitos foi
desenvol-vido com densídade de amosEragem de uma amostra a cada



t0

300 km2, sendo anafisados elemenEos maiores e lraços (KoLJoNEN 
'

L992) . Foram definidos dois grandes domínios geoquímicos' um

relacionado ao Arqueano e o ouEro ao ProEerozóico, separados por

uma zona EecEônica, que apresentou resposEa Eípica de depósitos

hidrotermais, com enriquecimenEo em Àg, Às, Ba' Co' Cu' Sb e zt'
O domínio Arqueano mostrou enriquecimentso em Ca' Na e Si' devido

à ocorrência de gnaisses a plagioclásio, e anomal- ias locais de

elemenEos compatíveis refacionados a rochas máfícas verdes ' o

domínio protserozóico mosErou enriquecimenEo nos voláEeis As-Sb e

em elemenEos típicos de graniEos e pegmaEitos (Cs ' K' Ll' Fb'

Rb, REE, Si, Ta, Tb, u, Y e zr) .

DARNLEY (1993) mencionou a conEinuação do Mapeamentso

geoquímico intsernacional , na fase II (IGCP 360) ' com o título
rrTransecEos de geoquímica globaf" ' O objeuivo atsual é realizar
uma malha geoquímica global com 5'ooo locais de amostragem'

correspondendo a uma amosEra cada 25'600 km2 (ce1as de 160 km de

lado) . Essa malha seria reduzida postseriormente para uma amosLra

cada 6400 km2 (celas de 80 km de fado), cada 1600 km2 (celas de

40 km de lado) , cada 4OO km2 (celas de 20 km de lado) eEc'' em

função dos inceresses dos programas de prospeção a níwel

nacional , que Eaûibém seriam responsáveis pelos materiais

colecados.
DAVENPoRT (1993) apresenEou resulEados de prospecções

regionais na Alemanha, no Canadá, na China, na Escandinávia' na

Groenlândia e no Pais de Gales, sendo cobertos lerritórios da

ordem dos l-ooo km2 (Pais de Ga1es) , de 180.oOO-250'Ooo km2

(Canada, Escandinávia e Groenlândia) ou aEé dos cinco mílhões de

km2 (China) . Em geral , foram amostrados sediment.os de correnges'

sendo em ocasiões comparados com ágnras de cursos (Alemanha) ou

de lagos (canada), ou com ÈitiEos (Escandinávia) . o número de

elementos analisados foi em geraL superior a 30, sendo incluídas
ouEras variáveis no caso de águas (alcalimetria, condutimetria e

pE). No Pais de Gales foram coleEadas só amostsras de cursos

hídricos e analisados menos de 20 elementos. A densidade de

amosEragem variou de uma amostras/km2, na AJ-emanha e no Pais de

cales, aÈé uma amostra cada 30 km2 na Groenl-ândia e na

Escandinávia. A maior parte dos estudos indicou a influência de



aspecEos geológicos e ocorrências mínerais sobre a resposEa

geoquímica, porém devem-se destacar Erês siEuações especiais:
(1) AssociaÇões mulEieLemenEares relacionadas à litologia'

à mineral, i zações, ao ambiente (lttr-Co-Ni-zD) ou às atiwídades do

homem ( conduEimeEria-pE-zr) foram idenrificadas na Alemanha '

(2) A ocorrência de doenças graves na china' relacionadas

aos Eeores de Cr e Mo em sedíment'os de correntse '
(3) A resposca dos cursos hídricos foi sensível as

t.ormenE.as ¡ com desvio do comporEamenEo do background duranEe um

curEo período no País de GaLes.

EDÉN (1994) realizou um levanEamenÈo geoquímico de baixa

densidade (uma amosEra/23. ooo km2) considerando sedimentos em

t.erraços, E.íLitsos, húmus e água de rios, como projeto pil-oto do

IGCP 259/360. Para os sedimenEos em fTat e os tilitos' os

resulEados foram comparáveis aos de outros estsudos que

uEilizaram maior densidade de amostragem. Nesses casos' a

resposEa geoquímica foí conErolada pelo litoEipo das rochas

proximais e pel-a aEívidade antsrópica; o húmus foi afeÈado pela

deposição atmosférica e a água dos rios pel"o conceúdo de

sedimencos finos e em forma indireta, pela aciwidade agrícoIa.
cada meio amosErado apresenÈou mudanças em função de diferentes
reservatórios (fontes) .

DARNLEY (1995) reiEera a necessidade do mapeamenEo

geoquímico global como ouEra forma de analisar os problemas

ambientais do planeta. No principal documenco publicado até a

present.e data pelo IGCP 259, DARNLEY eË a7. (1995) descreveram

os objeE.ivos e os conceitos fundamenEais do erojeEo, sendo

esE,abelecidos os critérios para a segnrnda fase. Foram discutidas
várias formas de amoscragem, Ievando em consideração os diversos

cLimas e paisagens çfue ocorrem no planeÈa. Por exemplo, para

países de clima tsemperado foram recomendadas amosLragens de

águas superficiais, sedimenEos de corrente ou solos ' Cabe

destsacar gue foram discriminados Erês típos de maEeriais

sedimenÈares a ser coletados: fToodplain sediments, overbank

sediments e stîeam sediments. os fToodpTain sediments são

sedímentos aluviais acumulados nas margens dos cursos hídrícos
de aItsa ordem (grandes rios), representalivos de bacias maiores

de 1OOO km2 e relevanÈes à escaÌa conÈinencal ou global ' Os



overbank sediments são análogos aos anEeriores' porém para

cursos hídricos de baixa ordem, representando bacias pequenas,

de 100 km2, e são adequados para prospecção regional ' Por

úIE,imo, os stream sediments também são úteis à escala regional e

diferenciam-se por serem coletsados no leiEo dos cursos de baixa

ordem.
DARNLEY et at. (1995) taÛibém mencionaram algumas aplicações

de geoquímica superficial bem sucedídas' como o caso das

anomalias de Se na China (seção 1'2') e descreveram os mét'odos

mais adequados de EraËamento dos dados, incluindo a avaliação

dos erros ate precisão. Um exemplo muito interessante' ê

consLituldo por dois mapas do conteúdo de K em regolitos nos USA

com densidades de amostsragem diferenEes ' Um dos mapas foi
elaborado consíderando 1314 amosEras que foram analisadas por

méEodos convencionaís e o outsro mapa foi realizado considerando

transectos de 10 km de largura, por especErometsria aérea de

raios gama. Se bem que o último apresenEa um mefhor nlwel de

detafhamento, os grandes domínios são bem caracÈerizados pelos

dois mapas, mostrando a utilídade da amostragem de baixa

densidade. Nesse senEido, o IGCP 259 Íncorporou o conceito da

frnatureza fractsaf das paisagens geoquímicas" (BÖL,VIKEN et a7.I

1.gg2) , onde "paísagem" possui o significado de "padrão de

dist.ribuição,'. Os "ObjeLoS fracEaisr, são esÈruturas espaciais
(figuras geoméErícas) çnre parecem basicamenEe iguais em

diferentes escalas de magnitude. Um exempto cIássico é a

acidentada cosEa da Noruega. BÖLVIKEN et a7.09921 aplicaram a

leoria fraclal a dados geoquímicos de ciliEos da Finlândia,
aÈrawés de variogramas e medidas de áreas em napas de isolinhas'
Dos 2r elemenEos consj.derados, 50t apresentaram resultados
aceiEáveis, sendo os resËantes inconsístsentes ' Os autores

conclulram que, se as paisagens geoqulmicas fossem verdadeiros
fracÈais, exisEiria a possibilidade de conseguir caract.erizar o

comporEamento geoqulmico de extensos domínios, efecuando

amostsragens de baixa densídade.
Em particular, L,ICHT 6r TARVAINEN (1997) integraram dados

geoquímicos de wários estudos prospecEívos no Paraná, eLaborando

mapas mul-ti -propósiEo cobrindo a metade do estsado' A resposta

geoqulmica não apreseneou problemas de inEegração no Eota1 do



mosaico, em função da semeLhança dos maEeriais levantados e o

bom padrão de qual'idade interna dos Erês Laboratórios

brasileiros que efetuaram as anáIíses. Em geral a geoquímica

mostrou correlação com a geologia e alguns mapas apresentaram

feições, possivelmenEe, relacionadas com saúde pública (ÀE e F)

ou com produE.ividade agrícola (Fe, ua, Cu e zÛ) '

Algiuns ambiciosos projeEos de mapeamentso geoguímico

surgiram nos úlEimos anos ' Na Rússia foram desenvolvidos

dif erent.es Eipos de mapas geoquímicos, porém a informação

contída neles é irregular e inapropriada para os atuais

requerimentos da sociedade. Por esse moEivo, esÈá sendo

desenvol-vido o programa'rMapeamenEo geoquímico multi-propósito
da Rú.ssia,' (KovAL et a7., 1995) . Es6e programa pretende

monitorar a discribuição dos elemenÈos químicos em diferenÈes

meios e esEudar sua relação com os processos na¿urais e

anE.rópícos. Na primeíra etapa foram preparados mapas de revísão,

com antígos dados geológicos, geofísicos, IiÈogeoquímicos e de

geoquímica superficiat. A segunda ecapa consiste na realização
de projeEos pil-oËo, a serem desenvolvidos em seis regiões

selecionadas pelas suas caractserísEicas geográficas

contrasEanEes ("polígonos da Rússia"), abrangendo as diversas
paisagens e feições ocupacionais do país. O outsro projeto'

"MapeamenÈo geoquímico da Europa ocidencal", EaÛìbém enconÈra-se

em estságio de revisão e vem sendo impulsionado pelos Diretores
do Serviços Geológicos da Europa ocidenEal (BÖLVTKEN et a7',
L996\.

1.4. InEegração de dadoE

Na década de 80 os computsadores ganharam velocidade de

processament.o e capacidade de armazenagem, gerando maior

desenvolvimenLo de aplícaEivos para o manuseío de dados

espaciais. Assim surgiram os programas de Desenho Assiscido por

Computador, conhecidos como CÃDs, pela sua denominação em inglês
Computer Aid.ed Dtawing, os de Processamentso DígiEaI de Imagens -

PDI , os Sistemas Gerenciadores de Base de Dados-SGBÐ e os

sisEemas de Informação Geográficos (ou Geo- referenciados ) -sIGs.

Cada um desses aplicaEivos possui um campo de abrangêncía
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específico, porém exisEem refações de dependência entre eles e'

às wezes, sobrePosição de Earefas.
Os c.ADs permitsem desenhar figuras, mapas, eEc'' mas possuem

pouca capacidade analítsica. o PDI envoLve um conjunto de

operações para facil-itar a exEração de informação çnre foi
originatmente captsada, ou lransformada no decorrer do processo'

segundo uma malha regular (cRósrA, 1993a) ' os SGBD permicem

armazenar, pesquisar ou extrair informações sobre assunlos

especlficos. PLUMMER (Lgg2\ indicou que os SIGS possuem quaEro

componenEes fundamenuais: (1) entsrada de dados, Q) base de

dados, (3) operações de manipulação e anáIise, e (4) saída de

dados. A enlrada de dados é a etapa que consome mais tsempo,

possivelmenEe 758 do EoEal do projeto. os conceiEos fundamenlais

dos sIGs, os processos envolwidos e as relações com ouÈros

sistemas, como os antes mencionados, com um enfoque orienEado às

Geociências, são detaLhados por BONHAM - CARTER (L994) '
Na região de Ìveü¡ Scotia (Canadá) ocorrem vários veios

quart. zo- carboná! icos concordantes, mineralizados com Àu e

sulfetos. A produção de Au declarada é de Ereze toneladas ' o

mecanismo de mineralização não é bem enEendido, razão pela qual

foram utilizados sIGs para inE,egrar dados de sensoriamento

remot.o, os mapas geológico - esEruEurais , a geoquímica multi-
elemenEo e a localização das ocorrências (BONHÀM - CARTER eÈ al ',
L988; HÀRRIS, 1989). Ambos os esEudos utsilizaram dados e

esEratégias semelhantses, considerando probabilidades de

ocorrência de Àu por relações de áreas, efeÈuando corredores em

lineamenE.os, conEaEos ou Iirotipos, e integrando a informação

através de mapas de sobreposição, com e sem crítsérios de

ponderação. Em ambos os casos foi mencionado que o uso do SIG

oferece vantagens devido à sua versaEilidade e capacidade

analítica. BARROS SILVA (1990) reafizou um enfoque semelhante

para dados de uma região mineralizada no estado da Bahia' Entre

suas conclusões indica que o coração do SIG é um conjunto de

dados muico bem organizado, dividido em arquivos de formaEos

diferentes (ASCrr, binário e raster). O método utilizado
reduziu, em forma significaEiva, a área dos al-vos de expl-oração '

cRósTA (1991) discriminou limonitsas derivadas de

ul-t.ramáficas estéreis daquelas indicativas de rochas
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minerafizadas, através da inEegração de dados digicais das sèis
bandas refleE,idas Landsat-Tw e da geoquímica de sol-os para Às,

Cî, Cu, Ni e zi', no prospecEo de Mombuca (Minas Gerais) ' O

méLodo foi eficiente na deEecção de um depósito conhecido e de

dois novos alvos.
KUOSMANEN et a7. (1988) realizaram a incegração da

geofísica aérea, de dados geológico - estruEurais , da geoquímica

deEilít'osededadosLandsatMssemumaregiãonocenE'roda
Finlândia, onde ocorrem mineralizações de Cu-Zn, Nl-Cu-Co,

sutfetos e u. As anomalias geoflsicas foram desE.acadas

utilizando componentes principasi-CPs, classificação e

composições coforidas. Técnicas faE,oriaís foram aplicadas para

deEerminar assocíações mutE í - el-emenEares relacionadas às

mineralizações para os dados geoquímicos. A inlegração foi
reaLizada peto cáIcu]o de coef ícient.es de simifaridade com mapas

gridados a 1xl km2, em função de model"os tseóricos ou

considerando a resposta de depósiÈos conhecidos. A metsodologia

foi eficiente, pois reduzíu a área de maior faworabilidade, que

representsou o 0,033t da área de pesquisa. A integração por
pixeTs foi realizada com cuídado, devido å existência de dados

de várias fonEes e com nlveis de resolução diferentses. Por outsra

parte, o processo de gridagem pode conduzir a erros inesperados,
como perda de feições ligadas à estrutura espacial dos dados '

Cada fontse de informação apresenEou uma resposta própria
derivada da soma de uma grande quantsidade de componentes

relacionados às unidades geológicas, à ocorrência de depósitos
ou de feições estsraE.igráficas . A geoquímica de EiLitos com uma

densidade de amostsragem de 1 amostsras cada ¿ km2 foi mais

eficiente para descrever as províncias metsalogenéticas, que a

ocorrência de depósicos minerais. TIAIMEN & VIITA (1994)

realizaram um enfogue semelhante para uma regíão mineralizada no

SW da Finlândia.



1.5. Prospecção geoquÍtÛica ao lIrug:ttal

o Uruguai é um país EradicionalmenEe agropecuário' com

muiËo pouca mineração, em parcicular de minerais meÈálicos'
porém, na década de 8o foram desenvol-vidos alguns projetos
prospectsivos para meEais (FESEFELDT, 1988), mosErando uma

Eransformação nesse senEido. Na esfera estsatal , o projelo mais

abrangent.e foi desenwol-vido no período 1981-1987 pela ÐfNÀlvIIGE '

assessorada pelo BRGM (França) e considerou Au, It e metais de

base, sendo denominado fnven tario Minero de7 Uruguay-lvly (IGU-

BRGM, 1982) .

O IMU foi um programa de prospecção geoguímíca regional com

coleção de amosEras de sedimenlos de correntes e solos' e a

anátise da fração menor que 8o mesh, depois de digestão toEal

para 22 elemenEos: Fe, tÍn, P, Ag, Às, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr' Cu'

¡[o, l{b, Ni, Sb, Sn, pb, V, W, Y e Zû. As determinações foram

efetuadas por espectromelria de plasma de corrente díreEa-DCP,

em uma primeira etapa no BRGM e posEeriormenÈe na DINAMIGE ' No

toEal foram cobertos 15t do t,erritório uruguaio, considerando

fundamentsalmente E.errenos crisEalinos. As determinaçöes de Àr¡ e

II foram realizadas em forma independent,e e muitas vezes sem

sobreposição com os dados mulEielementsares . Paralelamente foram

efaborados os esboços geológicos à escala 1/50.000 das folhas
prospecEadas e d,esenvolvidos estsudos de delalhe em setores com

antigas mínas Pb-Cu-Zn (MIDOT, 1-984) , incluindo tsransectos

pedogeoquímicos, geofísica, esEudos geológicos e perfurações '

SPANGE¡üBERG (1986) descreveu os méËodos de amosEragem,

anáIise e tratamento da informação adoEados pelo IMJ'

enfatsizando os aspectos relacionados aos métsodos eslallsticos e

de definição de anomaì-ias, considerando os resultados do

E.raEamenEo de 13357 amosEras correspondentes a 11356 km2

(dezoico folhas) . Mencionou que nos países de clima Eemperado a

dispersão geoquÍmica é fundamentsalmentse concrolada por aspectos

mecânicos e que, dewido as condições de baixo relevo e vegetação

uniforme que predominam na paisagem uruguaia, ocorreria baixo

contrasEe Eeor de fundo-anomalia. Isso provocou a seleção de

falsas anomalias, nos casos de ausência de assínaEuras poli-
mecálicas ou por problemas de precisão.
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Os resul-Eaalos alcançados pefo IMU para prospecção de Àu

foram inexpressivos ' Isso conduziu à realização de uma

prospecção aluvionar para Au na região de f'sla PattulJa (Pérez'

l-984a,b) e ao desenvolvimenEo de um método para prospecção de Au

em veios de quartzo com a cooperação do BGR da Alemanha

(FESEFELDT, 1988) ' Esses Erabalhos evídenciaram a ocorrência de

veios de quarËzo auríferos na região de IsIa PatruTTa e
vizinhanças, porém espalhados e de dimensões pequenas'

apresentando pouco interesse do ponto de vista econômico'

FESEFEI_,DT (1988) sobrepôs a geologia à escafa r/20o.000 de

uma parte do cristsal-ino urugnraio, às anomalias setsoriais e

ponEuais deEerminadas peto IMu e as ocorrências metsálicas

conhecidas . Foi observado que:
(1) Pelo menos 44? das anomafías estariam assocíadas ao

Grupo r,ava-l.lej a, sendo que as ouEras nove unidades repartiriam
as adicionais, em porcentsagens variando entre 18 e 14?'

(2) AproxÍmadamente metade das ocorrências minerais foram

identificadas pelas anomafias geoquímicas '

Considerando uma pequena área na região de fsfa Patru77a,

FIL,IPPINI ALBA (1992) integrou os dados de Àu e multsielementsares

para os filões de quartzo, com os dados de sedimentsos de

correntses do IMU. Foi observado enríquecimenEo em Pb e zD nas

amostras de sediment.os relacionadas ao Grvpo LavaTTeja, e houve

correspondência quase de 1O0t encre os veios auríferos e as

anomalias de sedimentsos de correntes.
FILIPPINI AL,BA (1991) processou em forma conjunEa 3100

amosEras de sedimentsos de correnles do IMIJ, cobrindo quaEro

folhas 1/50 . ooo . A análise fatoríal permiEiu representar a

resposta do fundo geoqulmico através de associações típicas,
sendo caracÈerizados liEot.ipos e unidades geológicas a níweI

regional .

Os Erabalhos de FILIPPINI ALBA (1991, 1992) sugerem que a

metodologia uÈilizada pelo IMU foí adequada à escaLa regional ,

contsrastsando com os problemas apresentados em estsudos de

detafhe, que mosEraram resultados pobres. Segundo FESEFELDT

(1988), isso seria explicado em função de erros de amosEragem'

de diferenças de escala enEre os dados geoflsicos, geológicos e

geoquímicos, da ausência de bases copográficas adequadas e de



carências na inÈerpret.ação conjunEa da informação' A fal-ta de

documentsação apropriada, por vezes inexisEente, foi outsro dos

problemas que afet,aram os lrabalhos reatizados pelo IMU, E'anto à

escafa regional , como de detalhe '

1.6. obj etívos

Nas seções precedences, mosErou-se a ulilidade da prospeção

geoquímica regional , não somenEe considerando asPecÈos

geológico-mínerais , mas Èambém do pontso de vista ambiencaL, de

geomedicina e da produção agrlcola' Os dados de geoqulmica de

sedimenEos e solos exisEenEes no Uruguaí seriam adequados para

evidenciar alguns desses aspectos a nlvel regional , ao menos em

forma indirela, ao serem sobrepostos com ouEras fontes de

informação. O processamenEo dos dados digitsais das seis bandas

ref l-et.idas r'andsat-TMs permiEiria exErair informações sobre

diversas feições da área e proporcionaria uma wisão sinóptíca da

região. A anáIise e incegração dos dados seria realizada através
de pacoces estsat.lstsicos, SIGS ou sístsemas de PDI.

Do ponto de vista geoqulmico, é fundamental caracterizar o

comporE.amentso de cada litoEipo ou domínio geológico, para poder

discriminar entre o fundo regional e as anomalias locais. Em tal
senÈido, a área de pesguísa deveria possuir dimensões mêdias'

com variedade de litotsipos e quantsidade de amostras suficientses,
para gerar sub-popuÌações estaEisticamenEe significativas. Dessa

forma sería checado o problema da pobre inLegração entre as

ocorrência minerais e as anomalias geoquímicas do IMU

(FESEFELDT, 1988), que seria explicado como conseqüência da

definíção erráEica da relação fundo geoquímico-anomalias .

Em forma seqùencíal podem ser enumerados os seguintes
obj etsivos :

(1) Elaboração de uma pequena base de dados para a área de

pesquisa, com a geoçF-¡ímica de sedimentos e informações exEraídas
das cartas topográficas e dos mapas geológicos ' Devido ao custo
operacional da etsapa de digitalização, deverá ser analisada
cuidadosamente a ínformação a ser considerada, em função da

relação cusÈo/benef ício .



(2) TraEamento estsatsísËico dos dados geoquímicos,

procurando deEerminar as fonces de erro, os faÈores que

conErolam a variância geoquímica, caractserizar o comporgamento

de fundo dos principais domínios, discriminar as anomalias

regíonais das anomalías locais e, na mediada do possíwe1 , das

falsas anomalias.
(3) ProcessamenEo dos dados digicais das seis bandas

reflet,idas Land.sat-Tus, na área de pesquisa, para extrair
informação relacionada aos lineamenEos, à vegetação e ao

conteúdo de argilas ou óxidos que ocorrem nas formações

superficiais.
(4) A integração da geoquímica, da geologia, das feições

geográficas e dos dados orbiEais, seja por simples sobreposição,
seja uEilizando SIG ou méÈodos multivariados, como componenEes

principais ou classificação.
O IGCP 259/360 é um Projeco mulEimídia a escala global , com

normas melodológícas específicas e objeeivos ambiciosos (DÀRNLEY

et al ., L995), que o afascam das possibilidades do presenÈe

Erabalho, de caracberísticas bem mais restritas. Mas esEe, pode

constituir-se num anEecedente posicivo para mostrar a

importância do IGCP 259/360 e abrir as portas para fucuros
desenvolvimentsos em EaI senÈido.

1.7. Àpresentação da área de peequlsa

L.7 .L. CaracÈerísticas geogråficaa

A região considerada (Figarra 1) possui forma poligonal e

está inEegrada pelas quatro forhas 1,/50.000 z Gutiétrez (orientse-

sul), José P. varela (orientse-norte), Piratajá (ocidente-sul-) e

zapicán (ocidenEe - norte ) . Na Ta])ela 2 incLuem-se algumas das

principais feições geográficas da área, exEraídas por cálcu1os
aproximat.ivos das CarEas tsopográficas de cada folha (SERVIÇO

GEOGRÁFrCO MrLrr.AR, L982, 1989, 1-990a,b) .

As principais zonas urbanas dentro da área são: José P-

vareTa com aproximadamenle 2oOO habirantses, Píratajá e zapicán
com menos de 5OO habitantes cada uma e Matía ALbina com menos de

2OO, Em três casos, os nomes das zonas urbanas coincidem com os
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Figura 1. Localização da área de pesquisa. Os quadrados indicam as principais zonas urbanas e

os cífculos as estradas e seus númefos. Traço cheio = estrada pavimentada e traço
pontilhado : estrada de balastro.



das folhas 1/5O.OOO nas quais esEão localizadas. Existsem também

alguns povoados, típicos de regiões rurais, consEiEuídos por 10

a 40 consEruções mais ou menos espalhadas '
As florestsas auEóctones concenEram-se nas nargens dos

cursos hídricos mais importantes, em faixas de 100 a 500 metros

de largura. As floresEas arEifiCiais encont.ram-se espalhadas e

suas dimensões são pequenas, variando encre 1 e 150 hecÈares,

com média de 3 hecEares. Não há dados sobre a extensão ocupada

por outros cultivos, mas são conhecidos plantios de soja nas

vizinhanças da vila José. P. VateTa. AS zonas de ervas aÌtas e

inundações encontram- se geralmenEe sobrepostas, coincidindo com

os secores de relewo baixo (média de 40 meEros) | como nas

proximidades do rio CeboTlatí (fofha Pirarajá) e no setor
orient'al das folhas Gutiértez e José P' vaîela' AË pradarias
const.ituem a paisagem predominanEe no tserriEório uruguaio, sendo

sua excensão apenas estimada, considerando os setsores com

ausência de informação (T8bela 2) . O reLevo em geral aumenta no

senE.ido E-W, alcançando 260 metros no seEor NW da folha zapicán '

O Urugßrai é um país de clima temperado com quaEro esEações

mais ou menos bem definidas no decorrer do ano, chuvas moderadas

e tsemperaturas quentses no verão e frias no inwerno. Para ter uma

idéia concretsa dos aÊpectos meEeorológícos, foram considerados
dados de temperat.ura da cidade de TrejnÈa y Tres (Figarra 1) e

dados de precipiEações nas cidades sul - ríograndenses Bagé, PorEo

Alegre, Rio Grande, santa Maria e SanEa viLória do Palmar,

Iocalizadas em um raio de 7OO km em relação ao cenEro da área de

pesquisa. Esses dados foram levantsados do Jornaf Zero Hora (RS) 
'

com freqüência semanal ou quinzenal , durante o perlodo abríl-/91 -
janeiro/SA, sendo obtsídos 32 registros no Eotal . As temperaturas
diárias variaram entre ooc (06/07 /971 e 31oc Q8/0t/981 e as

precipitações médias diárias oscilaram entsre 0 fim (vários
regisEros) e 7,6 nun (03/08/97) . Em função das EemperaÈuras

médias extremas, o mês mais frio foi junho/Sz com 5-16oC e o mês

mais quente janeiro/98 com 17-31oC. Para aE precipicações,
exÈrapolando os dados para 30 dias, o mês mais seco foi Julho/97
com O Ím e o mês mais chuwoso foi Agosto/91 com 76 Íun, sendo a

estsimava anual de 300 nrn.
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Tabela 2. Caraclerfsticas geográficas da área de pesquisa. Dados aproximados,
extrafdos das fothas do -Þfáno Cartográfico Nácional (SERyIçO GEOGR.ÁFICO

MILITÀR, 1992, 1989, 1990 a,b) .

Item

.Área
zonas urbanas

Afloramentos
Águas

Veget.ação

sub-iten Quantidadê Área (t¡2) Ã¡ea (t)

100
o,2

1,6
1)
o,2
3,4
0,2
5
?

>8 0

Pesquisa
Vi las
Povoados
Rocha
Lagoas
zonas inundáveis
Mata auEócEone
Mata artificial
Ervas alt as
CuIt ivos
Pradarias

1
4
4

50
1

L2
30
70
20

2

2.206
4

5
34
89

135
?

>2712

L.7 .2. Geología regfoûaI

A Cartsa Geológica do uruguai à escala 1/500.000 (PREcrozzr

et a7. , 1985, 1988) foi concebida considerando dois ciclos
orogênicos: um ciclo mais antigo representado pelo CráE,on do Río

d.e 7a Plata, e o ciclo Brasiliano relacionado ao CinEurão Dom

FeÌiciano ( FRAGOSO CESAR et aI ., :-9871 . Mas, na zolfa de

lransição das rochas desses ciclos, houve incertsezas, gue

geraram contsrovérsias e novas definições nessa região: Formação

IsIa PatruTla (vLz et a7., 1985), Formação de AnfiboTitas-
I-'ept.itas (FESEFELDT, 1988) e Formação Pavas (PRECIOZZI 6r FAY,

1988) .

BOSSI (L987, 1989) e BOSSI et al.. (1993) propuseram a

exisÈência de um nú.c7eo prinitivo de mais de 2.000 Inâ,

localizado na região de transição dos ciclos orogênicos
conhecidos. GóMEZ-RTFAS (1995) considera essa região como partse

do craton do Rfo de 7a PLata, com cobercura e deformação

brasilianas.
A área de pesquisa localiza-se na referida zorra de

tsransição. A geol-ogia exposta no mapa da Flgrura 2 foi
sint.et.izada da compilação realizada por FESEFELÐT et af. (1988),

respeiEando-se a seqüência estratigráfica por eles esEabelecida,
e considerando a informação dos mapas das folhas à escafa
1-l5O.0OO (FAY, r982a,b,c¡ TLLANES, t9821 e à escala l-l100.000
(PRECIOZZI, 198?a,b; PRECIOZZI & FAY, 1988) .



srfIl'

5km
I

Figura 2. Feições geológicas dafueade pesquisa Compilado de Fay (19824 b,

c), Illanes (1982), Preciozzi (1987 abb), Fesefeldt (1988) e Preciozzi & Fay
(l e88).
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A coberEura sedimentar indiferenciada inclui várias
formações do Cenozóico que ocorrem nas proximidades do rio
ceboTTatí (folha Pirarajá\ e no orienÈe das folhas Gutiérrez e

J.P.Vaz:ela.OsbasaltosjurássicosvacuolaresdaFormação
puerto Gómez, ocorrem no orienEe da folha Pitatajá. Nessa região
tsambém existem pequenos corpos e diques de wulcânicas félsicas
da Formação Arequita, que não foi mapeada, devido às suas

pequenas dimensões.
Os graniEóides ocorrem com diferentes composições e formas

de colocação (empTacement) . O Granito de eirarajá é um batólito
com Eextura variando de equigranular a porfirícica e composição

intermediária granito-granodioriEo. A alguns quilômetros ao sul-'

ocorrem pequenos corpos de leuco-graníEos microgranulares, com

escassa mica. Ao norEe do GraniEo de Pirarajá afloram dois

corpos graníE.icos de Eextura granular, com microclínio abundante

e escassa bioEiEa, que foram caracterizados como Rapakiwi por

FAy (1982b). O GraniÈo de Marla ATbina é um corpo arredondado

com xist.osidade nas bordas, que conEém microclÍnio pertítsico com

pequenos cristais de plagioclásio, quarEzo com duas Eexturas

diferenEes e bíotiEa abundante. os oucros tsrês corpos (Granit,o

zócaLo def Este) , dois detes de dímensões consideráveis, foram

descriEos como granitsos xisEosos por FAY (1982c\ e ILLANES

(1982) . PREcIozzI (1987a) os considerou como um Complexo

Granitso -gnái ss íco, sendo descrito como um granito provavelmente

sub-alcalino, granular ou microgranular, que devido à

xistosidade intsensa transformou-se em granibo-gnaisse nas

bordas. Onde foram obserwadas bandas alongadas de bioEita
aIlernadas com nlveis quarEzo- feldspáticos .

Encaixados no Grupo LavaTTej a ou nas unidades mais anÈigas,

ocorrem diques de rochas porfirícicas de largura inferior aos

20m e direção preferencial N3OE, com maEriz máfica e

fenocrísEais de anfíbóIio e oJ-ívina, que foram mapeados como

veios máficos.
o Grupo Barriga Negra ê discordantse com relação ao Grupo

I-,ava77ej a e estsá intsegrado por rochas sedimenEares com

inclinação quase horizontal , incluindo calcárÍo, siltitos,
areniÈos, conglomerados e brechas' As úlEimas são de dois tipos,
umas com clastos de quarCziEos do Grupo LavaTTej a, e as outras
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com clasE.os de granítos, wulcânicas e meEasedimentsos. Assim, são

caracterizados dois paleo - aûìbientes de sedimenLação, um cal-mo e

o ouEro agitado .

O Grupo LavaTTeja no Urug"uai estende-se por uma faixa de 5-

20 km de largura, com díreção aproximada N20E' que nasce nas

proximidades do Río de 7a PTata e desaparece embaixo da

cobertura gondwânica ao Nort.e, para aflorar novamentse no sul do

Brasil. Na região estsudada predominam cal-cário e calcofilitos,
com int.ercalações de f ilit.os sericlt ico - cforiEosos , quartszitos e

arenitos. ocorrem ainda rochas vulcânicas máficas.
A Formação Sierta Ball-ena é uma zona de cisalhamentso

sinistral de grandeza conEinentsal que conLrola a geologia

esErutsural do Escudo uruguaio- sul -Riograndense e sua cobertura
fanerozóica, deEerminando a discribuição, a naÈureza e a idade

das liE.otogias adjacentes (GoMEz-RIFAS' 1995) ' Esse autor
acrescenEa que a ocorrência de milonitos quentes (550 oC)

reEomados em níveis crusEais rasos indica um amplo especÈro de

evolução temporaf, envolwendo o momenEo da colisão até períodos

tardi a pós-orogênicos. PREcrOzzL (rga7 a) caracterizou a zona de

cisalhamenEo por blastomilonitos de textura variáveI ' entre
oftaLmítica e muiÈo fina (ul EramiloniÈos ) . No primeiro caso, os

fenocristsais de feldspatso-K foram alongados em função da direção
da Ëensão principal e esEão circundados por uma rede

microcrisÈalina de quart.zo, pJ-agioclásio e biotiEa. Os dois
últ.imos foram t,ransformados pelos processos metamórfícos,
gerando serícita, clorita e óxidos de Fe.

A Formação de Anf iboTitas -Leptitas foi definida por
FESEFELDT (1988), que a inE.erpreÈou como o piso do Grupo

LavaTTeja, em função do metsamorfismo mais elevado e da relação
de proximidade entsre aûibas. PRECIOZZI (1987a) a incluiu dentro
do Grupo LavaTl-ej a, indicando as diferenças no grau do

meÈamorfismo. A unidade está inÈegrada basicamentse por
anfibotiEos e lepcinitos, mas taribém foram descritos gnaisses

diversos (PREcIozzI, 1987a) . os anfíbofitos são em geral
microgranulares, podendo apresenEar xistosídade, e consEituídos
por hornbLenda, pJ-agioclásio, epídoto, acEinol-ita e quarEzo. os

lepE,iniE,os são de granulação fina e estão compostos por

feldspaEos e quartzo.
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Na Formação Pavas ocorrem faixas al-Eernadas de rochas

máficas e de rochas félsícas, de largiura quilométrica e direção
NoE-N3oE, afetadas por mecamorfismo de grau médio a alto' os

1iE.oÈipos escuros são carac!erizados por anfibolitsos e xistos
anfibóticos e os claros, por gnaisses leucocráÈicos e

teptinicos. Com menor expressão, ocorrem basal-tos, dolerítos,
mármores, ortognaisses e piroxeniEos. Os anfiboÌitos, os

basaltos, os dolerit.os, os piroxenitos e os xisÈos verdes foram

mapeados conjunE.amence como "Rochas máf ico -ul Eramáf icas " (Ftgura

2l . O GraniEo a anfibóIio é um corpo alongado que aËravessa

quase a EoEafidade da fol-ha zapicán em direção N208, sendo

constsiEuído por rochas granlticas compostas por plagiocl-ásio,
microcl-ina, quarEzo, bioEita e anfibóIio.

1.7 .3 . ocorrênciag mLnerais

Exist.em quatro ocorrências minerais na região (Flgura 2),
uma relacionada à Formação Pavas e as ouÈras Erês ao Grupo

LavaJ-J-ej a. Próximo do povoado de Zapicán ocorre um veio de

quarczo encaixado em gnaisses féIsicos da Formação Pavas,

mineralizado a pirita e calcopiriEa. Na década de 80, uma

empresa argen!ina prospectou duas ocorrências de galena, uma

l-ocal-izada no setor orienEal da folha Zapicán e a outra na folha
J.P.VareLa, próxima a Maria ALbina. Nos dois casos a rocha
encaíxantse é calcário e a mineralização está associada a níveis
silicificados e ferruginosos (PREcIOzzI, 1987a,b) '

Na porção sudoeste da folha Gutiétrez encontra-se uma

antsiga mina de Au, que foi exptorada nas décadas de 30-40.

Trala-se de um weio quartzoso de cor viofácea e largura inferior
a um met,ro, com tseor médio de Au de 7 ppm, sendo a piriCa e

calcopiriE,a minerais acessórios. o veio esrá localizado no

limite ent,re o Grupo LavaTTej a e a Formação de AnfiboTitos -
I'eptitos, mas a encaixantse é desconhecida. Segundo FESEFELDT

(1988) a quantidade de Àu já excralda foi da ordem dos 200 kg.
Três tsransectos pedogeoquímicos mostraram uma anomalia posítiva
de largnrra métrica no horizonEe C, rel-acionada à mineralização
(FILIPPINI ALBA, L990) . A rel-ação anomalia/tseor médio foi
superior a 1,5 para Au, Ba, co, cu, ¡[n, P, Pb e para a



radiomelriagamaEoþal.osoulrosefemenEosanalisadosnão
apresenEaram comportamenEo caracEerísCico nas proximidades do

veio (Fe, Àg, À8, B, Be, cd, Co, Cr, Dfo, Nb, Ni' Sb' v' w' Y e

Z'o,\ .
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2. IfÀTERIAIS E MÉTODOS

2. X. Àaos tragen GeoquíDíca

A coleEa de amoslras foi realizada em quatro etapas'

considerando uma fotha cada vez, segundo a relação da Tabela 3'

Para checar a precisão da ínformação geoquímica, foram coletadas

29 duplicaEas de amostragem, ou seja, duas amostras separadas

]-00-200meErosumadaouEraemummesmolocaf.Nasfolhas
Gutiéîrez e José P. vareTa realizaram-se duas determinações

analílicas para cada segunda duplicata de amoscragem (duPlicatas

de análise) . Foram considerados 2L72 locaís de amostragem, sendo

coletados 32 sedimenEos em leiEo, 1935 sedimencos em tserraços'

176 sofos al_uviaís e 29 solos auEóccones. os sedimentos em Leitso

e os sedimentsos em Eerraços correspondem, respectsivamente, aos

stream sediments e overbank sediments, segundo a definição de

DARNLEY et a7. (1995) . A amosEragem de solos consEituiu uma

opção al-E.ernaEiva, devido à ausência de cursos hÍdricos aliwos'

Tabela 3. Detalhes sobre a amostragem geogufmica, incluindo o número

de locais de coleta, a quantidade de duplicaEas de amosEragem e o t.otal de

amostras.

Folha DaÈa Locais
Pirarajâ Àgosto/982 540
zapícán Fevereiro/98s 601
Gutiérrez Dezembro/gg5 4L2
,f . P.varela Dezembro,/g86 519

Totais 2L'12

Dupl-icataa À¡oEtraa
I 548
5 606
7 4L9
9 528

29 22O),

A área pesquisada foi de 2206 km2 (Tabela 2l ' o çn¡e

representa 84t da área !ota1 das quatro folhas. Isso foi
conseqüência de que os selores cober!os pelos sedimenÈos

cenozóicos, nas folhas Gutiérrez, J.P'varela e Piratajá, näo

foram quase amostsrados. A densidade média de amostsragem foi de

uma amostra/km'z. também foram levanEados o pE dos cursos hídricos
aEivos com papel indicador, a radiomeÈria gama totaf (Rad-T) com

deEecEores de mão e algumas feições represenEaEivas das amostras
(cor e granulação) ou dos locais de coleta (titsoEípo e vegetsação
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predominanEes, possíveis fonEes de conEamínação' refevo ' ' ' ) '

Parle da informação de campo não foi aproveitsada'

2 .2. À¡álises quÍnícas

As amosÈras foram secas em ambíenÈe aquecido a 4o-50"c,

peneiradas a 80 mesh e analisadas no taboratório da DINAMIGE ' A

dígestão das amosEras realizou-se em duas eEapas: (1) EClo4 a

140"c. (2) Adição de Ecl-EF a 8o"c' As determinações foram

efetuadas por espectrometria de emissão por plasma de arco de

corrente contínua, segundo a definição de DUTRA (1984) ' Essa

Eécnica é uambém conhecida por direct coupTed pTasma-atomic

emission specttonetty/DcP-AEs (JARVTS & JARVIS, 7992) '

NaTabela4apresenEam-seos22elemenEosanalisados,o
limite ínferior e o limitse superior de detsecção anallEica (LIDA

e LSDA), a precisão analítica (PREAN) e o grau de correlação

enE.re as análises feitas pela DINAMIGE e pelo BRGM ' A PREAN foi
calculada considerando o semi-ínEervalo de confiança 95t médio

das replicatas de tsrês amostras padrões secundários, e expressa

como percencagem da média geral .

constsacaram-se doís problemas relacionados à PREÀN

(FILIPPINI ALBA, 1992) : (1) Ausência de esEimaEivas para Be, Cd,

co, ¡[o, Nb, sb, sn e w, que mosEraram valores conscantses, pelo

faÈ.o dos dados originais serem cortados no LIDA' (21 As

esLimativas para Fe, Bar Cr, Cu, Ni, V, Y e ZD mostsraram valores

superiores aos da precisão de amosEragem-PAM' À PAM foi
calculada em função da variância residual de um modelo de

anál-ise de variância apticado sobre sete duplicacas de

amostsragem e considera a dispersão entre cada par de duplicaÈas '

Assim, a PAM incl-ui à PREAN, peLo que seria de esperar que fosse

maior ou ígual , contsrariamenE e ao mencionado em (2) ' Uma

explicação posslvel estaria rel"acionada a diferente forma como

foram caLculadas a PREAN e a PÍ\M.

Por eÉses motivos, foram realizados novos cáIculos,
adoEando um modefo de anáIise de variância-ANovA a 2 nlveis
(GARRETT, 1983) e utilizando as duplicaEas de amostragem e de

análise do presente lrabalho, que foram intercaladas junEo com

as amostras da fofha correspondence. As fórmul-as utilizadas para
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os cáIculos serão apresentadas junto com os resul-Eados no

próximo caPítsulo .

Íabela 4' ParâmeEros analfticos das determinações mult i e lementares da

DINÀMIGE. LIDA/LSDÀ= rrimites inferior'/super ior de detecÇão anatlticos' PREÀN=

precisão anal f t ica.

ElenenÈo LIDÀ LSDÀ PRBA¡I CorrêIação BR@{

Fê
lür
P
Àg
Às
B
Ba
Be
cd
Co
Cr
Cu
Ilo
Nb
Ni
Pb
sb
Sn
v
w
Y
Zrt

20t

12Z
10 t

Boa

Pobre
Boa

0,1 ? 10 I
10 ppm 2000 PPm
65 ppm 3250 PPm
0,2 ppm 400 PPm

20 ppm 1000 PPm
20 ppm 1000 PPm
10 ppm 1000 PPm
1 PPm 20 PPm
1 ppm 40 PPm
5 ppm 200 PPm

10 ppm 400 PPm
10 ppm 500 ppm

2 ppm 200 PPm
5 ppm 100 PPm

10 ppm 1000 PPm
10 ppm 1000 PPm
10 ppm 10 00 PPm
20 ppm 1000 PPm
10 ppm 400 PPm
10 ppm 500 ppm

5 PPm 200 PPm
10 ppm 500 PPm

L9*
11 t
8?

55t
23k
26È
8t

L4u
L2+

Boa
Boa

Pobre

Pobre
Pobre

Boa
Boa

Pobre
Boa

Pobre

Pobre
26 er BOa

15 & Pobre

Os dados analÍtsicos das replicatsas foram ordenados em um

arquivo com 3 wariáveis para cada elementso' por exemplo Fèl, Fe2

e Fe3 no caso do Fe. Em Fe1 gir¡ardaram- se os dados de Fe no

primeiro local- de amosE,ragem, em Fe2 os dados no segß¡ndo IÔcaf e

em Fe3 a repetição da anáIise para o segundo tocal' ou seja,
para o Fe, Fe1-Fe2 representaram as duplicatas de amostsragem e

Fe2-Fe3 aa duplicacas de anáIise. Esse esquema pode ser
generalizado para Eodas as variáveís. TaÛìbém utsilizaram-se
mét.odos gráficos para visualizar os padrões de comportsamenÈo das

duplicatas e a distribuição espacial das diferenças refat.ivas
ent,re as duplicatas de amost.ragem.
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2.3. Aquisição dos dados de stetrsorlametrto retno Èo

As ficas-carEucho com os dados digitsais das seis bandas

reffeEidas I-,andsat-Tn5 da órbiEa 223, PonEo S3' Quadrant e D

foram adquiridas no Inst,iEutso Nacional de Pesquísas Espacias-

ïNpE. EnEre as cenas do período O:-/OL/t99O-27 /L0/f994, escolheu-

se a cena de 16/:'o/Lggo, devido às excelentes condições de

visibilídade e de qualidade da gravação. A partsir da leitura das

fitsas-cartsucho, foi gerado um arquivo para cada uma das seis

bandas, sendo imporlados para ER-MAPPER (1995) na forma de um

único arquivo. PosÈeriornenle, coruou-se a imagem para

resEringir os dados à área de pesquisa e procedeu-se à sua

reEificação. Com esse objetivo, foram escothidos 44 pon!Ôs de

conE,role (Gtound. controT pojnËs-GCPS) das fofhas carlográficas
r-l50.ooo (sERvrço GEoGRÁFrco MrLrrAR-IJRUGUAT' L982 ' L989,

199Oa,b) e exEraídas suas coordenadas' com apoio de uma mesa

dígitaLizadora e do programa AUTOCAD (ÀUTODESK, 1990) . o método

de inEerpolação foi o do "vizinho próximo'r e o erro obEido para

cada ccp foi Ínferior a 3 meEros. o ponEo de referência foi o

Córrego Alegre, com o esferóide Ï¡ternaËiona7-7924 e a projeção

II|M SUI 21 (ER-MAPPER' 1995) .

2 .4. l[étodos de Procesaamento

2.4.L. ltataûent,o est'atÍstlco

A expressão "EratamenLo estatíÊEico" será usada em reLação

aos métodos estaEístsicos e gráficos aplicados sobre os dados

geoquímicos originais, ordenados segundo um padrão irregular' o

termo "processamenEort será usado em sentsido global ou em relação
aos procedimentos aplicados sobre dados digicais ou seja,
ordenados em uma malha regular. O Eratsamenco esE.atsfsÈico foi
reaLizado com a colaboração da Universidade Acadêmica de åbo e o

Serviço Geológíco da Finlândia. Foram aplicados métodos

univariados, muItsívariados e gráficos, incluindo algumas formas

simples de mapeamento. A maioria desses métodos foi descritsa por

HOWARTH (1983) .
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Os métodos univariados foram usados para reconhecer as

caracEeríst. icas das disEribuições das variáveis disponíveis: 22

elemenE,os, radiometria gama (Rad-Y) e pr. Assim, foram calculadas
as estaEísticas básicas, observados os histsogramas de

freqùências e executado o ÈesÈe de Kolgomorov- smirnov. A maioria
das variáveis apresentou distribuição assiméErica e deformada,

havendo um melhor ajusEe ao comporuamenLo log-normal, em

comparação ao normaf. Por isso, os dados foram 1og- tsransformados

quando aplicaram-se os méEodos paramétrícos.
Para analisar a influência do maEeriaf amostrado e do

Iitotipo das rochas de procedência sobre os dados geoqufmicos,

foi efeEuada a ANovA peLo méLodo de Kruskal-9¡aflis e realízaram-
se os gráficos de box, gue já foram utilizados por FITIPPINI
ALBA (tgg2\ no me smo sentído. A cl"assificação em função do

lit,oE,ipo das rochas de procedência foi realizada considerando os

esboços geotógicos à escala 1/50'000 (FAY L982a,b,c; ILLANES,

Lg82) , com correções segnrndo os mapas à escala 1/100.000
(PRECIOZZI, rg87a,b; PRECIOZZI 6c FAY, 1988), e Eomando como base

a compiJ-ação à escala t/2OO.OOO de FESEFELDT et aI- (1988) . O

critério adoEado para a classificação foi o de aproximação

inferior a 250 metros enÈre a amostra e o liLoEipo predominanue

na maíor parÈe do curso hídrico, no senEido da correnteza.
os méE.odos mulE,ivariados uEilizados foram: o cáIculo dos

coeficientes de correlação e elaboração de diagramas de

dispersão, a análise de regressão, a anáIise em componentes

príncipais-ACP e a análise faEorial-AF e, e o cál-cuIo das

Dístâncias de Mahalanobis -DMs . Usaram-se diferentses formas de

EraEamentso: (1) Transformação Iogarícmíca. (2) Correção pelas
medianas segundo o material amostsrado. (3) Eliminação das

out,Tiers. (4) O número de fatores na AF. Também aplicaram-se
combinações dos métodos, como no caso de AR com ACP ou AF. As

DMs foram utilizadas para deEecEar as outTiers, segundo o

procedimenco descriÈo por AFIFI & AZEN (1983) ou GARRETT (1989) .

As outstiers são amostras inconsistentses com o comportamentso

geral da população, que foram denominadas como amosLras

"aberrantes", "afastadas" ou "distsantes" por ALECRIM & RoYER

(1991) . Segundo GNÀNÀDES I KAN & KETTENRING (1972) ' a deEecção das
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casÕoutl-iets mulEivariadas é bem mais compfexa çn¡e no

univariado, indicando Erês moEivos fundamenEais:
(1) Uma outTieî multivariada pode disEorcer, não somente as

medidas de escala, mas Eambém as de oriencação' Por exemplo,

imagine-se que em uma população de amoscras de sedimentos de

composição mineralógica semefhange, dois elementsos À e IJ esÈão

correLacionados . Assim o diagrama de dispersão para os Èeores de

A e L mosErará uma nuwem de pontos em forma elíptica, com o eixo
maíor atongado e o eixo menor estreito. se na amosÈra "y"

aconEece uma alEa percenEagem de Um mineral inerÈe, como o

quart,zo, o Eeor de À e L em "y" será reduzido em forma mais ou

menos proporcionat ao aumenE.o do contseúdo do mineral inertse.

Assim "y" aparecerá afastsada da nuvem de ponEos, perÈo da origem
(concenEração de À e L nuLas) e sobreposca ao eixo de correlação
(eixo maior da elipse) . EsEa é uma dístorçäo de escala, pois a

outLier (amost.ra "y") não produzira deswio de orientação
(correlação) . Por ouÈro fado, se ocorresse um aumentÕ no

conleúdo de um argito-mineral na amostra "2", que adsorbe ao

etemento À preferencialmenE,e ao elemento L, À aumenEará seu Eeor

na amostra "2" em forma não proporcional em relação a t' Assim a

amosEra "z" serâ uma out-z. jer de escal-a e orientação, pois estará
afastada da nuvem de ponÈos e do eixo maior da elipse.

(2\ As ouÊ]iers univariadas podem ser definidas como "as

amoscras nos exÈremos da distribuição", o que não é posslvel no

caso mulE.ivariado.
(3) Existse uma grande diversidade de outTiets

mul-Eivariadas, pois pode ocorrer um desvio apreciável em uma das

variáveis, ou uma sucessão de "erros" moderados em wárias deIas.
Considere-se o exemplo apresentado em (1), nas com um maior
número de elementsos (variáveis) .

Os programas utilízados no traEamenEo estatísCico foram

St,awiew em AppTe-Macintosh (ABAcuS CoNCEPTS, 1992) e 9PSS tot
windows (SPSS, 1993). As DM foram caLculadas pelo Dr. N.

GUSTAVSSON do Serviço Geo}ógico da Fínlândia com um programa

próprio, elaborado segundo a definição de AFIFI & AZEN (L972\ .

Mapas de círculos foram elaborados com um mÍcrocompuEador

Ãppl. e na universidade Acadêmica de .Àbo, com o auxífio de três
programas: i. O StatView (.ABACUS CONCEPTS, ]-992], ' para os
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cálculos.ii.osystatforMacintosh(SYSTAT,!992)para
elaborar os gráficos. iii. O Superpaint (ALDUS, 1993) para

edição. Nessa forma foram mapeados algruns elementos ' a

Radiometria gama (Rad-T) , o PE, as CPs, os fatsores, as DMs e as

resíduais da AR em função do conteúdo de Fe e de ldn' das CPs ou

dos faE,ores (40 mapas) .

Mapas incfuíndo feições geológicas, uma variáwel geoquímica

represenLada por clrculos cujo raio varia proporcionafmenle ao

tseor, e em al-guns casos, uma segunda componente variando em

funçãodeumaescaladecoresforamrea].izadosnoServiço
Geológico da Finlândia, através do programa AL.,KEMIA (AHLSVED et
af., 1991) com a assisEência do DepartamenEo de Geoqulmica ' Os

dados geoquímicos originais foram gridados e suavizados segundo

uma malha reg.ular de 100Íìx1oom, pelo métsodo das medianas móveis

ponderadas. A interpolação foi efeEuada considerando uma janela
circular com raio de influência de 6 km centrada na cela e

calculando o peso w de cada amosLra pela função de Butterworth
(LrcHT & TARVATNEN, ]-996)- .:

w = r/ (t + d/do) 2

Nessa fórmula "d' representa a distância entre a amostra e

o cencro da janela circuLar, e "do" é um parâmeÈro de ajuste, que

no caso foi de 1200 m.

2.4.2. Processa.meûto dlgital e iubegração dos dados

EsEa etapa foi desenvolvida junEo ao l,aborat'ório de

ProcessamenEo de hformações Georreferênciadas -LAPIG do IG-

UNICAMP, nos períodos outubro/ 94 - setsembro/ 9 5 e junho/96-
julho/g?. No primeiro período foram digitalizados os dados

geoquímícos, os mapas geológicos e ouEras feíções da área. No

segundo período foram processados e integrados os dados

disponíveis.
os métodos aplicados para o PDI dos dados f,andsat-I1vf foram

a composição de imagens no espaço R=red, G=green e B='bLue, a
Eécnica de .A.brams (ABR-AMS et aI . , :-977'), a ACP e as Eécnicas de

classificação ( ER-¡/IAPPER, L995) . Isso enwolveu a técnica FeatÙre

-oriented. PrincipaT Component SeTection-EPCS (CRóSTA & Mc MooRE,

1989; T.,OUGHLIN, 1991-; CRóSTA & R-ABELO, 1993), que permite
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visualizar a disEribuição do conEeúdo de óxidos e hidróxidos de

Fe (FaE.or-F) e a disEribuição dos minerais que contém o grupo-OH

(Fator-H), considerando a ACP sobre dois conjuntos independentes

de bandas Landsat-TM (TM1-TM3 -TM4 -T1"I5 e TM1-TM4 -TM5 -T'Ì"17 ) '

A1uniEa, buddingtsoniEa, caulinitsa, cloriEa, dickiEa, epidotso'

montsmorilloniEa, pirofilÍta e sericiEa são alguns dos minerais

que contsém o grupo-oH (cRósTA, 1993b) . As técnicas de

classificação foram usadas na sua forma supervisíonada e não

supervisionada. A primeira permice definir grupos tesEe em forma

de polígonos e, na segirrnda, o compuEador define os grupos em

funçãodosparâmetsrosiniciais(distsânciamínimaentre
centróides, variância máxima, etc. ) .

os dados geoquímicos originais foram digiÈalizados em

formaEo ¡otus e Eransformados para formato ExceT ou ÀSCII quando

necessário. os seEores anômalos definidos pelo traEamentso

esEaEísËico dos dados e as principais fal-has e limites
geológicos foram digicalizados em AUTOCAÐ (AUTODESK, 1990), em

arquivos veloriais, sendo importados para o ER-MAPPER (1995) e

para o GR-ASS (1991) , gue foi o SIG uEilizado.
os dados geoguímícos foram gridados através do programa

Surfer, uEilizando o método de 'Curvatsura mínima" prévio à sua

importação para o ER-MAPPER (1995) . KECKLER (1994) nenciona que

esse procedimenEo é rápido e possui nívef de qualidade

semel_hante aos dos mét,odos de "Krigagem' e do "Inverso do Quadrado

da Distância"-IoD, quando são processados mais de 1000 pontos' O

tamanho da cel-a foi de L5o-200m, dependendo do elemenÈo e foram

gerados arquivos .Asc.r.r-grid. No GRAS S (1991) os dados foram

gridados no próprio sisEema, peto méEodo do IQD, sendo

interpoladas set.e amostras por cel-a. Os méEodos de interpolação
foram ocimizados por comparação das malhas geradas variando os

parâmecros de intserpolação para as celas ( Eamanho ou número de

pontsos) . Para o méEodo da "Curvatsura mínima" Lambém foram

observados os gráficos da média geral em função do tamanho da

ce1a. os resultados foram comparados com og mapas de círculos
das variáveis geoquímicas originaís, procurando-se manter uma

distribuição espacial semelhante.
Foram usados Erês métodos de integração dos dados

geoquímicos e de sensoriamenEo remotso: (1) Superposição das
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anomalias geoquímicas definidas pelo Eracamentso esEaCístíco e

digiealizadas em formaEo vetorial , sobre composições RGB,

considerando Erês bandas I¿andsat -TM ou CPs no ER-MAPPER (1995) .

(2\ CJ-assíficação não superwisionada incfuindo dez elemenEos

(Ba, Co, Cu, ¡[a, Ní, Pb, P, V, Y e Zt) , a Rad-T, a banda TM4, o

Fator-F e o FaEor-H. As variáveis foram escofhidas em função do

t.rat.ament.o estsaEÍstsico dos dados geoguímicos e do pré-
processamenEo, sendo gridadas a 2OOrnx2O0m, usando o procedimento

de interpolação "mapa a mapa", quando necessário. (3) Utilização
de sÏc, considerando modelos explora!órios teóricos.

Os teores dos elemenlos foram transformados em logaritmos e

expressos como porcenEagem da mediana, para cada conjuntso de

amostras agrupadas seg"undo o Èipo de maEerial amosErado. A Rad-Y

foi expressa como porcentagem da mediana geral , pois sua

resposta não dependeu do matserial amosÈrado. Quando foram usados

elementos afetados por erros analíticos (Ag, ÀE e Sn...), foram

expressos como porcentsagem do L,IDA, de maneira que os valores
superiores a 100 representsassem teores possivelmenEe anômalos.

os modefos exploraEórios teóricos foram elaborados em

função dos criÈérios liEoqulmícos de GOVETT (1983) e GOVETT &

ATHERDEM (1988) . Eles indícam que algnrns depósitos minerais ou

rochas associadas a minéríos, possuem teores caractserístsicos
para cerEos elemengos, Em função do contexEo da área, foram
consideradas duas situações preferencial-menEe: os depósitos de

sul-fet.os maciços e os granitos especiatizados. Os depósitos
vuLcano- sedimentares de sulfetos maciços geralmenEe apresentam
anomalias posiEívas de Fe, tlg e zD,, às vezes l[n, e anomalias
negatsivas de Na e Ca, da ordem dos 100-1000 meEros. Ar¡omalias
positivas de dimensões menores esCão relacíonadas aos traços do

minério (Cu, Pb, 2n...) e, nessa escala, faEos pouco enÈendidos
são o enriqueciment.o em Co, E2O e Rb, e o empobrecimentso em Nf e

sr. os graniÈos especializados estsão enriquecidos em r..i e Rb, e

empobrecidos em Mg, Bâ e Sr, sendo a relação Rb/K elevada. os

elementsos associados à mineralização são SD' tt, Th e w' e as

vezes, Cu, o, Pb ou ZD, sendo que Sn e It estão relacionados ao

grau de especiaÌização do graniLo. Os depósicos de veios e

subscit.uíção mosE.ram anomafias regionaís positivas de ÀE' Sb, Te

ou Bi, e anomalias locais positivas de Ag, Au, Cu' Pb e Zn.



31

Deve-se levar em contsa que essas condições foram adaptadas

para geoquímica de sedimenLos de correnÈe e que não foi possíve]

contar com a coEalidade dos elementos. Assim, foram elaboradas

seqùências de análise lógica execuEadas no programa GRÀs S

(1991) , através do uso de operadores booTeanos (ÀND-oR) ,

EenEando conÈemplar as feições acima mencionadas. o operador AND

selecionou os pixels que conferiram ambas condições, e o

operador OR, os pixeTs que verificaram só uma delas ' As

principais seqüência Iógicas consideradas foram:
(1) DepósiÈos de sulfetos Eåciços
i. Fe > 105 AND zu > L05

ii. ResulEado de i AND Ni < 85

iii. As > 80 oR cu > L20 oR llû > 105 oR Pb > 120

ív. Fusão de ii. e iíi. com AND

v. Cu > 120 AND zD > 105

vi. Pb > L20 AND Zn > 105

vii. Fusão de v. e vi com OR

viii. ResulEado de vii. AND Nl < 85

ix. Resultsado de viii. AND Fe > 105

x. Fusão de iv. e ix. com OR

(2) Granitos especiallzados
i. Rad-y >105 AND Ba<96.

ii. Ba<96 AND Sn>80.
iii. Fusão de i e ii com OR.

iv. Cu>120 OR Pb>120 OR zB>l-05.

v. Fusão de iii e iv com AND.

Os val-ores acima foram escolhidos em função dos hisEogramas

dos dados gridados. Para Às e Sû foi selecionado o valor 80? em

relação ao LIDA, considerando que para valores superiores, pel-o

menos um dos sete pontos gridados Eeria Eeor acima do LIDA.

Observe-se que para os sulfetsos maciços foram inÈegradas duas

seqùências ]ógicas, uma incluindo Às e lfa, e a ouEra não' Para

os granit,os especializados, a proximidade de intrusões foi
avaliada peta sobreposição das feições 9eo1ógicas em arquivo
vetorial-. A radiomelria gama representou os leores de tI e Th.
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FinalmenEe foi aplicada uma seqùência Iógica incluindo
f at,ores de ponderação, de maneira a classificar os pjxefs da

área de pesquisa segrrndo uma escala de prioridades. A base foi o

modelo de sulfetsos maciços, que foi o mais eficiente entre os

tesLados, Èendo sido inEroduzidas aIgn¡mas modíficações em função

da experiência prévia. Por exemplo, a inclusão de co e ¡lD nas

seqúências 1ógicas foi inexpressiva em refação ao resuftsado

final , não Eendo sido, porEantso, considerada no model-o

ponderado. O FaEor-F e o Fatsor-H foram imporcados do ER-MAPPER

(1995) e incluídos no processamenEo.

2.4.3. Método dag sub-bacías

BONHAM- CARTER (1994) definiu o métsodo dos polígonos como

uma forma de f.ransformar informação pontual em formaLo de área.
Uma aplicação desse méEodo para dados geoguímicos de sedimentos

ou águas é o método das sub-bacias, no qual é eslabelecida uma

relação recÍproca entsre sub-bacias e amostras geoquímicas - As

sub-bacias foram definidas em função da hidrografia, do mapa de

localização e da Eopografia, de maneira de que foram incluídas
3-l-O amostsras na área delimibada. A cada potígono foi atribuído
o valor da média das amostras inEerioreÉf represenEado o tseor de

uma variáwel .

Este méEodo permit.iria uma mel-hora na inüerpretação da

informação, pois as sub-bacias representariam amosEras

compostas, cobrindo áreas de 3-10 km2, e possíveis erros gerados

na gridagem dos dados poderiam ser verifícados por comparação.

Sobre os dados das médias das sub-bacias foram aplicados
procedimentsos estatísÈícos uniwariados, para calcular as

esLaLísEicas básicas e analisar a variância geoquímica em

rel-ação à variância int.erna de cada polígono atsravés da ¡{NovA.

Sub-populações caract,eríst,icas das sub-bacias foram
ident.ificadas classifícando os tseores dos elementos em função
dos límiares, definidos pela média e o deswio padrão, e

escabelecendo relações por comparação .



3. RESUI.TÀDOS

3.1. Àvatiaçåo dos erros geoquí¡ícog

Na Ta.bela 5 são apresentadas as fórmufaÉ utilizadas para o

cáIcul_o dos parâmeEros da ANovA Segundo um model-o não baLanceado

de dois níveis. Como )â foi mencionado, em 29 locais de

amostragem foram coleEadas duas amostsras separadas por 100-200

meÈros (duplicaEas de amosEragem) . Em L6 J-ocais, uma dessas

amosEraa foi dividida em duas porções, dando lugar a duas

anál"ises (duplicatas de análise) . observe-se que oi2, o*2 e o"2

são estima!ivas independentes, respecEivamence, da variância
int.er-tocais (ou geoquímica) , da varíância de amosÈragem e da

variância analílica. Esses vafores são obtidos ignralando a SQDM

com sua esEimaE,íva, para a primeira, segunda e Lerceira linhas
da E.abela.

Ta.bela 5. Fórmulas usadas para o cálculo da
balanceado de dois nfveis (GÀRRETT, 1983).

N.V. GI¡ Tè¡: os da SQD SQDM

ANOVA segundo um modelo não

EsÈfuûativaB

r 28 xi{l¡i (p***-Fi**)2} (sOD)r/28 ou2*a.o*2+b'oi2

M 2s >ij {Nij ( ti**-r.r1i*)2} (sQD)M/29

A 16 Eii¡ (ti¡ *-11i¡)2 (sQD)A/16

ou2+a. o*2

o^2

*.".--=-;-';.; ;; ;.;;;;; ì;= ;;.;-;;;J;; ;= int.er-amosLra; A= inter-
anáIises).
cL = craus de liberdade
Ni = Número de amosLras no locaf i
Nij = tlú*.to de análises para a amostra j do local i
SQD = Somatória dos guadrados das diferenças

SQDM = sQD média (SQD diwidida pelos GL)

oa2 = EsEimaciva da variância analfEica
oi2 = Estimaciwa da variância inter-l-ocais (ou geogufmica)

6m2 = Estimat.iva da variåncia inter-amosEras

P*** = Média geral

Fi** = Média do loca1 i

Fij* = Média da amostra j no local i

tlijk = Teor da variável X para o local i, a amostra j e a análise k



a = (cL) r-t lijL tniS*2 (l/nii¡ - t/n¡"1I = 1,1

b = (cr,)M-1.tii:< tni**2 (1/nij* - t/n1**)l = 1,8

ni** = número de amostras Por local
nij* = número de análises por amostra

nijk = número de repetições por análise

PosÈeriormentse foram calculados os coeficienEes F e as

wariâncías relativas inEerlocaís (VIL) , de amosEragem (VAM) e de

anál-ise (VAN) em função das seguinces eq!¡ações:

11 = SQDMI/SQDM¡n

F2 = SQDMm/SQDMa

vrL= Loo .o¡2 / @^2*^.o.2+b.oi2)
v¡¡1 = 100 .o^2 / (a^2 +a. o*2 +b . o12 )

vAN = i-oo .o^2 / lo^2+a.o*2+b.o12)

Os coeficienÈes F (F1 e F2) foram comparados com os val-ores

crí!.icos extraídos de Labetas da disÈribuição F (DAVrs' 1986),

em função dos GL e com níve1 de significância de 58. Valores
inferiores ou íguais aos do F crltico sígnificam que as

est.imat.ivas de variância no numerador e no denominador são

est.at,ist,icamentse equivalentes (hipótese nula) ' De ouEra forma, a

estimaE.iva no numerador é estsaEi sE icamenEe maior que a no

denominador.
Na Talrela 6 são apresentsados os coeficientes F1 e F2, e os

percentuais das variâncias relativas do presentse trabalho: VIL,
vAM e vAN. Na Figrura 3 foram apresenÈados alguns diagramas de

dispersão para as repl-icatsas analítsicas, e nas Figrurae 4 e 5

foram incluídos os das repl-icatas de amostsragem.

À9, Às, B, Be, Cd, 
'lio, 

l{b, Sb, St e I{ apresenEam erros
anal-íÈicos elevados, superiores a 15t em Eodos os casos. Os

valores negativos para Ag, Cd e l[o seriam um caso extsremo de

desajustse ao modeÌo. Como exemplo dos gráficos de dispersão
t.ípicos, são apresenÈados os de À4, Sb e Sn. obserwe-se que,

para os tsrês elementos, existe um padrão anáIogo no gráfico das

replicaE.as de análise (FLgrura 3) e no gráfico das replicatas de

amosEragem (Figruras 4 e 5) . Isso sugere problemas, em particular
de ordem analítsica, çn¡e seriam explicados pel"a existêncÍa de



P3 {ppm}

:E,t00 1000
P2 (ppml

Cr3 (ppml
r00l-]

l_"1
l0 t00

CrZ {ppm}
Pb3 (ppm)

t0 t00
Pb2 (ppm)

Zn3 (pÞm)
t00

f00
Znz (ppm)

Figura 3. Diagramas de dispersão das duplicatas de an¿ilise para X'e, Mn, P, As, B, Cr, Cu, Ni,
Pb, Sb, Sn e Zn. Os gráficos de As, B, Sb e Sn em escala linear, os outros em escala

logarítmica.

Mn3 (ppm)

'ooool:l
noool Y I

,,,1, 
r", 

I
tf¡o '1000 l000ll

Mnz (PPm)

Bl (ppm)

rrl.Tl

l_.1l0l. - I| .... I,Li', I
01020

82 (PPm)

5t0
Fez {$l

Fe3 (tú)

:E
I

As3 (pDm)

Ít
As2 (pÞm)

0

Cr3 (pÞm)

:Et0 t00
Cr2 (ppm)

r r0 100
i2 (PPm)

Sn3 (ppm)

'o[-l,.1-l
.h. I

t

Sb3 (ppm)

2

t0 ¿0

sn2 (ppm)

ooo

ooo o

oo o oo

o

lli3 {ppml

E#
¡E

ta'
I

. fl'
¡



A
^Á"+i a

^a
AA

1(

E
o-
a-
Ãt
ê-

N
q,

¡^

oqcgo o

ooÆP

Æ
o-

++*++
#

f- +++lf+t+

Fel (%) P1 (ppm)

10 100
10 15 ?o 25

Cul (ppm)cr1 (ppm)

Figura 4. Diagramas de dispersão das duplicatas de amostragem para Fe, P, As, B, Cr e

Cu. Os gráficos de As, B e Cu em escala linear, os outros em escala

logarítmica.

É
o-ct
NI(J

E
o-
CL

N
(J

ooa
aaaort.
.*t

o
a

ot'o

oo
ooo

B" go
ooo o

oo o o
oo

oooo
ooo

o o 8oo
oo

8
ooo

ooa
o



rt

t
a

ao''.$
.t

E
o-
o.
N€ô-

35

25

A
t
o-
a.
c\¡ 3
-oln

2

1

A

 A

A

AAA

s0 70 90

Vî (ppm)

1

1

05 10 15 z0 25 30 35 40

Pb1 (ppm)

'12 16

Sn1 (ppm)

t1
E
CL
o-
t'Jl
É.

o

8þnn " 
n,

50 70 90 110

znl (ppm)

Figura 5. Diagramas de dispersão das duplicatas de amostragem para Pb, Sb, Sn, V, Y
eZn em escala logarítmica.

trt

. 2"i*
EE
ø-uS a
dtrE

a
EE

T
I

T

II
I
t

I.H:

I

o

$'
"fo4o

o o

o 10203040s06070



muiL.os Eeores abaixo ou próximos aos LIDAS. O B apresentou cerfa
Iinearidade no gráfico de dispersão das repl-icaEas de anáIise
(Fi$¡ra 3), porém foi incluído nesse grupo pelos walores da

Tabela 6 e seus anÈecedences (Ta.bela 4) .

Fe, ¡lt, Pf Ba, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, v' Y e zu apresenfaram
erros analíticos baixos, a VAN máxima foi para o Pb, próximo aos

1-o?. Os diagramas de díspersão cípicos para as duplicatas de

anátise são exemplificados pelos do Fe, ¡lD, P, Cr, Cu, Ni. Pb e
zî, mosE,rando uma boa aproximação com o comportsamento linear
(Figrttra 3). Porém, o erro de amosEragem (VAM) foi elewado para
vários elementos (P, Ba, Co, V, Y...). Isso Eambém refleEe-se na

falEa de l-inearidade dos diagramas de dispersão para as

replicaEas de amostragem do P, Cr e Cu (Flgrura 4) e do Pb, v e Y

(rigrura 5) .

Tabeta 6. Resuttados da ANOVÄ segundo um modelo não balanceado de dois
nlveis (GÀRRETT, 1983).

varláv61 Ànplttude F1 F2 VIL, er VÀll, & VÀN, ?

Fe
lln
P

ÀS
Àa
B
Ba
Bê
cd
Co
Cr
Cu
l¡o
Nb
ui
Pb
sb
St
v
w
Y
ZD,

FcrfÈico,5&
GI,

1-5 5,2
L49-3265 3,9
106-636 2,0

0-0,2 0,7
0-17 2,6
0-19 3,8

362-L075 3,3
0-3 3,3
0-1 5,4
3-25 2,2

].2-79 3,5
9-32 15, 0

^_a 
1 1

0-5 L,4
4-46 3,6

0-4 5, 1

0-18 3,5
3L-97 2,5
u-þ Z, t

11-66 L,4
32-106 9,9

193 65,9 33 ,9 0,2
24 57,O 40,9 2,r
52 31,6 66,8 1,5
5,7 -75,9 92,6 23 ,3
1,5 40,0 16,8 43,2
2,7 55,3 26,4 18,3

150 51, 3 48 ,3 0, 4

3,0 50,1 31,5 18,3
o,7 62,2 -10,9 48,7

23 36,2 60,6 3,3
31 53,3 45, 0 1,8
2,2 73,O 2t,0 5,4
0,6 r9,4 -4!,5 ]'22,7
5,9 13,8 69 ,5 16,7

15 54,0 42,5 3,6
6,L 48,7 4r,6 9,6
1,0 61,8 0,0 39,2
t,2 50,4 8, 0 41,7

23 40,8 56,1 3,1
r,4 40,9 r4,r 45,O

60,1 r4,9 83,4 1,8
4,2 77 ,9 16, 1 6,0

L,9 Z,Z
128 t29) (29 ¡ 16\



Nas Fignrras 6 a L2 são mostsradas as distribuíções espaciais
das diferenças refaEivas enEre duplicacas de amoscragem para Fê,

t!!, Às, Ba, co, Cu e Nl . observe-se que os gráficos para o Fe

(Figrura 6) e para o lÁû (Fi$¡ra 7l sugerem comportament os

diferent.es para as amostsras no seEor orienEal e no setor
ocidentaf, em relação à linha imaginária da coordenada UTM-X =

600 km. O Fe apresenEou as maiores diferenças rel-aËivas na

região ocidenÈal (FiSrra 6), sendo que para o ¡[¡ aconÈeceu o

conErário (Figrura 7) , com as maioreg diferenças na regíão
orienEal . o åE (Figrura 8) e o co (Flgr¡rê 10) moscraram

diferenças reLaEivas eLevadas em toda a área. Ba (Figrura 9), Cu

(Figura 11) e Ni (Figura 12) apresenEam padrões de distribuição
semel-hances ao do Fe. Pb mostrou comportamentso semefhanEe ao do

Às-co e, para P, cr, v, y e zr, a discribuição das diferenças
relaE.ivas foi semelhante à do Fe.

Assim, elemenE.os como As, que apresentaram erros analíticos
consideráveis, mostsraram diferenças relaEivas el-evadas em toda a

área. pois sua wariância foi controlada por efeicos aleatórios
relacionados ao ruído analfÈico. Por esse motivo, somenEe os

valores acima do LIDA poderiam ser considerados. Os diagramas de

dispersão do Ag e o Sn sugerem linearidade acima de 15ppm, valor
inferior ao LIDA desses eLementos, çn¡e é de 20ppm. Esse fato
represent.a uma situação especial , que dewe ser considerada com

cuidado, em função do baixo número de amostras envoLvidas.
Os erros de amostragem el-evados Para os elemenÈos com bom

comporÈamento anaÌfEico, em especial P, Ba, Co, V e Y, seriam
expl-icados por dois fatores: (1) Devido a erros na metsodologia

de coleca das amostsras ou na sua preparação. (21 Por contrastes
forEes dos Eipos 1itsológicos ou de fenômenos superficiais, em

distâncias curtas.
O primeiro f at.or estsaria associado a uma escol-ha inadeguada

da área de inftuência nos locais de amoscragem. As amostras de

sedimenEos são, na realidade, amosEras composEas de 4-5 pontos'
col-eEados em uma distância de 30 metros no longo do curso
hídrico. Essa distância parece pequena pois, em função da

densídade de amostragem, a área a ser represenEada é de mais ou

menos 1 km2. Assim, deveria tser sido considerada uma distância
mínima de 1OO metros ao longo do curso hldrico.
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Figura 6. Diferenças relativas entre as duplicatas de amostragem para o Fe. Diferença

relativa : Valor absoluto {2(Fe1-Fe2)/(Fef+Fe2)} .
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Figura 7. Diferenças relativas entre as duplicatas de amostragem para o Mn. Diferença

relativa : Valor absoluto {2(Mn1-Mn2)/(Mn1+Mn2)}.
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F'igura E. Diferenças relativas entre as duplicatas de amostragem para o As Diferença

relativa : Valor absoluto {2(Asr-As2)/(As1+As2)}.
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Figura 9. Diferenças relativas entre as duplicatas de amostragem para o Ba. Diferença

relativa = Valor absoluto {2(Bal-Ba2)/(Baf +Ba2)).
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Figura 10. Diferenças relativas entre as duplicatas de amostragem para o Co. Diferença
relativa = Valor absoluto {2(Col-Co2\/(Co1+Co2) }.
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Figura 11. Diferenças relativas entre as duplicatas de amostragem para o Cu Diferença
relativa : Valor absoluto {2(Cu1-Cu2)/(Cu1+Cu2)}.
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Figura 12. Diferenças relativas entre as duplicatas de amostragem para o Ni. Diferença
relativa = Valor absoluto {2(Ni1-Ni2y(Ni1+Ni2)}.
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PosteriormenEe as amostras eram secas, moídas manuafmentse e

peneiradas, sendo armazenada a fração inferior a 80 mesh' A

ocorrência de concreções duras poderia provocar uma sitsuação

semelhanÈe ao "efeito pepiLa", por falEa de moagem mais

enérgica. Ou seja, em algumas amostras as concreções seriam
parcialmenle moídas, podendo atravessar ou não a peneira,
incremenEando assim a wariâncía de amostragem. A wariância
analíE.ica é pouco afetada pois, nesse caso, as duplicatas são

divididas depois de serem peneiradas.
Fe, Co, cr, Cu, Ni e v possuem caráLer femáfilo, isto é,

concenLram-se nos minerais ferromagnesianos, que predominam nas

rochas máf ico -uÌtramáf icas (SHAW, 1966) . No setor NW da área,

existe uma al-ternância de rochas fél-sicas e máfico-ufLramáfícas,
que mudam em curta distância (PRECIOZZI, L98?b). Por esse motivo

Fe, Co, Cr, Ni e v apresenEaram erros de amostragem elevados ' os

desvios para P, Ba e Pb nesse seÈor estariam relacionados ao

mesmo fenômeno.
co e Pb Eambém apresencam di ferenças relaEivas aflas no

setsor orient.al da área, conj untamente com rfa. À associação !ûn-

co é E,ípica de óxídos de rÍn ( PLAN| & RAISI{ELL, ' 1983 ) . SALOMoNS &

FÖRSTNER (1984) indicam a formação de fases au!ígenas nodulares
de ün e Fe-tÍn no fundo oceânico, sendo que nódulos ricos em Co

ocorreriam em ambienEes oxidanEes. MIÐoT (1984) caraclerizou
paleo-ambientse marinho no Grupo LavaTJ-ej a, que predomína na

região oriental- da área de pesquisa. Esse autsor descreveu nlveis
de jaspe reÌacionados às rochas carbonatadas do Grupo LavalJeja,
onde ocorrem LenEes ferro-manganesíferas centsimétricas -

PREcIozzI (198?a) menciona a ocorrência de mineralizações de ¡[D

(psilomelano) em jaspes, relacionadas aos calcários da folha
J.P. Varela. Esses faEos poderiam explicar os desvios elevados
em co e ¡Ín para as duplicatas de amostragem no setor oriental,
em função da ocorrência de nódulos ou micronóduIos de l[¡ ou Fe-

t[û. FII-,IPPINI ALBA (1992) detseccou anomalias de Pb associadas a
Eeores el-evados de Fe-¡[[-Co, em amosEras de sedj-mentsos de

correntses do Grupo LavaTTeja na região de fsla Patrul-Ia, algn¡ns

quilômet.ros ao NorÈe da área aEuaf. Assím, as díferenças
relaÈivas el-evadas ent.re duPlicaEas de amosEragem para o Pb



poderiam esEar tsaÍìbém relacionadas à formação de nóduLos ou

micronódulos de ¡ÍD ou Fe-¡,fû.

o uso dos coeficientes F como único criEério de avaliação
poderÍa gerar conÈrovérsias, pois vários elementos com problemas

analíE.icos poderiam ser aceitsos. o valor de F2 para o Nb (Tabela

5) sugere a ausência de probl-emas anatíticos, o çn.re ê

imediaEamenÈe quesLionado ao se observarem os valores de VIL,'

VAM e VAN.

Resumindo, foram definidos dois grupos de elementsos:
(A) Ag, Às, B, Be, Cd, lÍo, Nb, Sb, Sn e Íf.
(B) Fe, ¡lt, P, Ba, Co, cr, Cu, Ni, Pb, v, I e zD'

O grupo A está integrado por efemenEos com problemas

anaLíEicos. MuiÈas amostras foram afetadas pelo LIDA' de forma

que somentse serão considerados os Eeores próximos ou acima desse

limite. Os elementsos do grupo B apresentaram erros analíticos
inferiores a 10? e, em alguns casos, erros de amosLragem

el-ewados. IsËo seria explicado em função do ambiente geológico e

de possíveis erros nos méLodos de coleLa do material . Apenas os

el"emenE.os do grupo B foram selecionados para o craEamento

est.at.íst.ico.
Fj-nalmente, é importsant.e mencionar çfi¡e, como as replicatas

de cada folha foram processadas juntso com as amosEras da foLha,
o modelo assumido não considerou as variações inter-processos
(inter-folhas) . Assim, as esEimativas de erroE de amostragem

esE,ariam sub-avaliadas. Por ouEra parE.e, como foi mencionado

acima, alguns dos fatsores que provocaram vaLores el-evados para
os erros de amosEragem (VAM) eElariam superavaliados, pois
incor¡lorariam tsanibém a variabilidade geoguímica natural .

3.2. TrataDe¡Èo estatÍstLco dog dadoe geoquímicos originaís

3.2.f . Parâsetros dag dlstribuJ.ções r¡sivariadas

Na TabeLa 7 são apresenÈadas algr-rmas estaÈísÈicas para o

E.oeal da população. Os walores das medianas indicam çn¡e Ag, Às,

B, Be, Cd, !¡o, Mc, Sb, Sn e lY apresentam muiLos valores abaixo
dos L,IDAS. Seus coeficientes de variação são usual-mentse elevados
devido à existência de máximos muito afasÈados da média. como
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foi mencionado antses, esses elementsos são inadequados para o

processamenEo esEaEístico.

Talcela 7. Extremos, médias, desvios padrðes-D'P' e coeficientes de

variação-c.v. para os 22 elementos analisados (2172 amostras) , Rad-1 (21?0

medições) e pH (1525 medidas em cursos hfdricos ativos)'

variável Mfnlmo Máx{Eo uédta Mediana D. P. C.v.

F6 "6

ldn ppm
P ppm
Àg ppm
ÀE ppm
B ppm
Ba ppm
Bè ppm
Cd ppm

Co ppm
Cr ppm
Cu ppm
¡to ppm
Nb ppm
Ni ppm
Pb ppm
Sb ppm
Sn ppm
v ppm
w ppm
Y ppm
Zn ppm

PH
Rad-T c,/s

0,8 8,4 2,9
74 15610 998
99 2528 292
0 0,9 0,0
0 80 6

0 19 8,5
L74 2212 55?

0 5 L,6
0 I 0,1
17812
I 1980 42
260 19
0 4 0,2
0 13 0,6
0 940 22
0 116 14
0 11 0,8
o 't7 3,6

18 240 65
0 13 0,5
I 266 24

L7 t76 59
2 8,5 6,5

30 200 79

2,7 1,0 34*
863 704 1L4
242 2r7 74*

0 0,1 s00?
5596*
8443k

506 L94 353
1 0,7 432
0 0,2 400t

11 6 50&
31 6L t46t
18 6 33&
0 0,5 242k
0 1,5 243È

11 29 133&
13 7 503
o 1,3 r7 4t
3 4,2 118t

62 20 30&
0 1,4 28LZ

20 13 54t
56 19 33?
6,5 0,7 l1t

80 20 2s+

A maioria das variáveis apresentsaram medianas inferiores às

médias, sugerindo assimetsria positsiwa nas distsribuições, o que

foi confirmado pelos hisEogramas. Como exemPlos de histogramas
são apresenÈados os de Fe (Figrura 13), Ni (Ftgura LAl , Pb

(Fígarra 15) e zD (Ftgura 16) em escafa linear e logarÍEmica.
Fica claro da observação das fí$lras que os histogramas se

ajustam melhor a uma disEribuição Iog-normal . Para contsinuar o

estsudo das distribuições, foi aplicado o testse não paramétrico
de KoLgomorov-Smirnow (Tabela 8). Considerando um nível de

significância de 2t, somenEe o Fe e o l[D, ajustsaram-se à

distsribuição 1og-normal . Porém P, Ba, co, CÊ, Cu, Nt, v e Y

mostraram diminuição das esEaE.íslicas para os dados log-
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Figura 14. Histograma do Ni em escala linear (A) e em escala logarítmica (B).
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Figura 15. Histograma do Pb em escala linear (A) e em escala logarítmica (B).
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Eransformados. O Eestse de Wilconxon mosÈrou que !lû, Cu, V e Zn

apresentsam disEribuições semelhantes às do Fe, com uma

significância de 10-50t. A distribuição desses elementos

apresenta comportamentso próximo ao log-normal . porém com certo
grau de deformação devido à ocorrência de pel-o menos duas sub-

populações com distribuições semelhantses. A distribuição das

outras varíáveis mosE.ra maior afastsamento do comporÈamento

normal ou log-normal , em função da ocorrência de sub-populações

com disE,ribuições diferenEes (P, Ba, Co, Cr, Nt, Pb, Y, PE e

Rad-y) .

Tabela 8. Resultados do teste de
originais e log- trans formados .

Dadoa orlglnai6

Kolgomorov- smirnov Para os dados

DadoE log- trana f,ormadoa
varlável

EstatfsEica Significância EstatlsEica Significância

Fe?
ì,frr ppm
P ppm
Ba ppm

Co ppm
Cr ppm
Cu ppm
Nl ppm
Pb ppm
v ppm
Y ppm
Zn ppm

PH
Rad-y c/s

3,s
6,2

11,6
6 ,'7

t4 ,2
4,8

',) Ã

6,6
3,8
9,5
4,8

I,7

0,7
1,4
5,4
3,6
3,4
3,7
2,3
a^
7,r
2,O
5,6

na,

^0y0,0 ?
0,0 t
0,0 ?
0,0 ?
0,0 ?
0,0 3
0,0 t
0,0 ?
0,0 ?
0,1 ?

0,0 ?

0,0 "6

08
0?
0?
08
03
0?
0?
0&
0?
0t
0&
03
0?
0?

3.2.2. À¡åtíse de variâ¡c ía -A¡[OvÀ

NesEa seção, a ANovA foi ucil-izada de maneira diferenÈe da

discuEida acima. Foi avaliado um único efeico segundo o Èeste

não paraméÈrico de Kruskall -Wa1lis. O referido fatsor foi o

material amostrado ou o litsotipo das rochas de procedência.
Na Tabela 9 são expostas aÊ medianas e as estatsístsicas do

tsestse para os gn¡pos definidos segundo o matserial amostsrado. o

efeito tsanibém foi ilustrado pelos díagramas de box para Fê e ¡ÍD

(Figrura 17) e para Co, Cr, Cu e Ni (Figura 18) . P, pE e Rad-T
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17. G¡áfico de box para o B'e (acima) e para o Mn (abaixo). As barras horizontais na base,

no centro e no topo de cada retângulo representam os quartis 25yo, 50yo (mediana) e

7 5%o de cada grupo. As barras horizontais nos extremos das linhas verticais indicam o
mínimo e o máximo das sub-populações sem outliers (circulos), nem amostras extremas
(asteriscos). As outliers são definidas pelo próprio procedimento, como as amostras que
localizam-se entre 1,5 - 3 vezes a distância inter-quartis, tomando como origem os
quartis 25%o e 75%o. De maneira anárloga, as amostras extremas são aquelas que supetam
3 vezes a distância inter-quartis.
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Figura 18. Gráfico de box para o Co, o Cr, o Cu e o Ni.. As barras horizontais na base, no

centro e no topo de cada retângulo representam os quartis 25o/o, 5oyo (mediana) e 75%

de cada grupo. As barras horizontais nos extremos das linhas verticais, indicam o mínimo

e o máximo das sub-populações sem outliers (circulos), nem amostras extremas

(asteriscos). Nesse caso, as outliers {amostras extremas} são aquelas amostras afastadas

mais de 1,5 {3,0} vezes a distância inter-quartis em relação ao quartil 25o/o ou 75o/o.

Algumas amostras foram descartadas para melhorar a expressão do gráfico.



apresent.aram estsatsísticaE baixas, sem significação para a Rad-T'

Isso constiEui um resultsado óbvío, pois essa variáve1 não

depende do mat,erial colecado, mas do Eeor de elemenEos

radioatsivos do erÏibasamenEo. Os demais elemenÈos apresencaram

est.at,íscicas altamentse sígnificativas. Em geral , as amosLras de

sedímentos mostraram-se enriquecidas em relação aos solos, sendo

os sol-os autsóctones o grupo mais empobrecido. A magnitude das

diferenças exEremas encre medianas foram da ordem de grandeza ou

maiores que os erros de amostragem (Tabela 6) . Por esse motsivo,

a comparação diretsa enEre amostsras de sedimentsos e de solos não

seria possíwel , sendo necessário anEes corrigir os dados,

elimínando esse ef eiE.o.

Tabela 9. Medianas e resulEados do EesLe de Kruskall-waLlis para os
grupos alefinidos pelo material coleEado. (A) =Sedimentos em leito,
(B) =Sedimentos em t.erraçoa, (C)=Solos aluvíais e (D)=Solos autóctones.

variáve1 (À) (D) EEtaÈfÉtfca Signlficâncla(c)(B)

Fe t 2,4
llr¡ ppm 199
P ppm 250
Ba ppm 531
co ppm 12
Cr ppm 30
Cu ppm 18
Nt ppm 15
Pb ppm 13
v ppm 58
Y ppm 18
zn ppm 54

PH7
Rad-y c/s 80

2,8 2,L !,7
893 722 550
240 261 247
sls 437 390
1-2 16
32 25 19
18 L7 74
19 12 I
13 11 10
63 53 47
20 16 14
57 47 38
6,5 6,5

80 s0 80

154

10
94

168
77
32

109

18
103

8S
I
1

0,0 c
0,0 t
L,6 4

0.0 &

0,0 &

0,0 ?
0,0 &

0,0 ?
0,0 &

0,0 &

0,0 &

0,0 ?
2,2 +

88 3

A correção foi efecuada dividindo os Èeores das amostras de

cada gnrpo definido pelo material coleEado, pela mediana do

grupo. Posteriormentse foi efetuado um novo Teste de Kruskall-
v¡atlis, sendo obtida uma sensível queda dos valores das

estaElsticas para os f2 elementsos. O Co apresentou a maior
est,aE,lsE.ica, com um valor de 7,4 e significância de 68' seguido
pelo Cu com um vaLor de 2,2 e significância de 54*.

Uma vez corrigido o efeito do matserial amostrado, o teste
de Kruskall-wallis foi aplicado sobre a classifícação em função



dos tipos litológicos dos mapas na escala 1/50.000 ou 1/100-000.
Os result,ados são apresentados na Ta.bela 10 e nos gráficos de

Irox para Fe (Fi$rra 19), I¡u (Ftgrura 20) , Nt (Figrura 21) , Pb

(Fígrura 22) e Y (Pígrura 23) . Nessas Figuras são expostos os

quarE.is, a ampliEude e o número de amosÈras para cada fitotipo
considerado. As diferenças entre as medianas dos grupos excremos

sugerem a validade do tesÈe, mesmo para os efemenLos com erros
de amostragem import.ant.es, como P, Co e Y. Observe-se que

somenle seis dos dezoiEo grupos definidos pelo l-iEotipo das

rochas de procedência mostraram vaLores exEremos (Tabela 10) . Os

litocipos enriquecidos são, em geral , termos máfícos da Formação

Pavas (AxV, MUM e GRAN ) .

TabaLa 10. Resul-Eados do tesEe de Kruskall-Wallis considerando o

efeito do litotipo da rocha de procedencia. As diferenças relatÍvas-D.R.
foram calculadas em função dos postos médios exÈremos (Máximo - mf nirno,/Máximo ) .

os "LitoEipos extremos', correspondem ao posEo médio inferior e superior
respect. ivamente . scEN= sedimentos cenozóicos, GR-AMA= Granito Mafla Albina,
ÀXv= ÀnfiboliEos-xistos verdes, MLM= Rochas máf ico -ulEramáf icas e GI{ÀN=

cranito a anfibólio.

varfáveI Estatfatfca
Fe 7O2
¡¡r¡ 66
Þ 279
Ba 277
co 235
Cr 789
Cu 575
Nf 7t7
Pb 233
v 531
Y 866
zî 500

Slgtr{flcância
0,0 &

0,0 &

0.0 t
0,0 ?
0,0 3

D.R. LitotipoE exÈr€noE
86? SCEN - MTJM

49U GRÀMA - GRÀN

64+ SCEN - GRÀN

694 GRÀIttA _ GR.AN

69T GRÀMÀ - MUM

92 Z, SCEN - MUM

80? SCEN - MUM

89 T SCEN - MTJM

74T ÀXV - GR,AMÀ

7g* scEN - Àxv
80? scEN - Àxv
784 SCEN - GRÀN

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 ?

0,0 t

3.2.3. Distribuição eapacía1 r¡¡ivarlada

Para anafisar a dist,ribuição geográfica das variáveis foram
elaborados mapas de círculos simples, como os de pE (Figrura 241

e de Rad-T (Fí$¡ra 25\ , ou aqueles que inclulram as feições
geológicas sobreposEas, como os de Fe (üaPa l-) , P (¡[aPa 2), Ba

( ![apa 3) e Cr (Dlapa 4) . Esses úItsímos, desenvolwidos no Serviço
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Lltotlpo astoclado (naÞa)

Figura 19. Gráfico de box para o Fe, dividido pela mediana de cada grupo definido pelo material

amostrado, mostrando a influência do litotipo associado. As barras horizontais na base,

no centro e no topo de cada retângulo representam os quartis 25o/o, sjo/o (mediana) e

7 5Yo de cadagrupo. As barras horizontais nos extremos das linhas verticais, indicam o

mínimo e o máximo das sub-populações sem outliers (circulos), nem amostras extremas

(asteriscos), Nesse caso, as outliers {amostras extremas} são aquelas amostras afastadas

mais de 1,5 {3,0} vezes a distância inter-quartis em relação ao quartil 25%o ou 7 5o/o.

Algumas amostras foram descartadas para melhorar a expressão do gráfico, PG= Puerto

Gómez, GBN: Grupo Barriga Negra, ZE = Zócalo del Este, GL = G¡upo Lavalleja,
FAL = Formação de Anfibolitas-Leptitas eFP : Formaçã'o Pavas-



LItotlÞo a3loclado (m.Þ.)

#
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.á Figura 20. Grá,fico de box para o Mn, dividido pela mediana de cada grupo definido pelo

material amostrado, mostrando a influência do litotipo associado. As barras horizontais

na base, no centro e no topo de cada retângulo representam os quartis 25yo, 50%

(mediana) e 75%;o de cada grupo. As barras horizontais nos extremos das linhas verticais,

indicam o mínimo e o máximo das sub-populaçóes sem outliers (círculos), nem amostras

extremas (asteriscos). Nesse caso, as outliers {amostras extremas} são aquelas._amostras

afastadas mais de 1,5 {3,0} vezes a distância inter-quartis em relação ao quartil 25o/o ot¿

75%. Algumas amostras foram descartadas para melhorar a expressão do gráfico. PG =

Puerto Gómez, GBN : Grupo Baniga Negra, ZE = Zócalo del Este, GL = Grupo

Løvalleja, FAL : Formação de Anfibolitas-Leptitas eFP -- Formaçáo Pøvas'



V": 
"":"*þry*fr:re,

Lltotlpo as¡oclado (m¡p.)

Figura 21. Gráfico de box para o Ni, dividido pela mediana de cada grupo definido pelo material

amostrado, mostrando a influência do litotipo associado. As barras horizontais na base,

no centro e no topo de cada retângulo representam os quartis 25o^, 50yo (mediana) e

7 5%o de cada grupo. As barras horizontais nos extremos das linhas verticais, indicam o

mínimo e o máximo das sub-populações sem outliers (circulos), nem amostras extremas

(asteriscos). Nesse caso, as outliers {amostras extremas} são aquelas amostras afastadas

mais de 1,5 (3,0) vezes a distância inter-quartis em relação ao quartil 25o/o ou 7 5%;o

Algumas amostras foram descartadas para melhorar a expressão do gráfico. PG: Puerto

Gómez, GF,N = Grupo Batiga Negra, ZE : Zócalo del Este, GL = Grupo Lavalleja,
FAL: Formação de Anfibolitas-Leptitds eFP : Formação Pøvas.
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Figura 22. Gráfico de box para o Pb, dividido pela mediana de cada grupo definido pelo material

amostrado, mostrando a influência do litotipo associado. As barras horizontais na base,

no centro e no topo de cada retângulo representam os quartis 25yr, 50y" (mediana) e

75Yo de cada grupo. As barras horizontais nos extremos das linhas verticais, indicam o

mínimo e o máximo das sub-populações sem outliers (círculos), nem amostras extremas

(asteriscos). Nesse caso, as outliers {amostras extremas} são aquelas amostras afastadas

mais de 1,5 {3,0} vezes a distância inter-quartis em relação ao quartil 25Yo ou 7 5o/o.

Algumas amostras foram descartadas para melhorar a expressão do grâfico. PG: Puerto

Gómez, GFiN = Grupo Barriga Negra, ZE = Zócalo del Este, GL : Grupo Lavalleja,
FAL : Formação de Anfbolitas-Leptitas eFP : Formação Pøvas.
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Figura 23. Gráfico de box parc o Y, dividido pela mediana de cada grupo definido pelo material

amostrado, mostrando a influência do litotipo associado. As barras horizontais na base,

no centro e no topo de cada retângulo representam os quartis 25%, 50yo (mediana) e
'15%o de cada grupo. As barras horizontais nos extremos das linhas verticais, indicam o

mínimo e o máximo das sub-populações sem outliers (circulos), nem amostras extremas

(asteriscos). Nesse caso, as outliers {amostras extremas} são aquelas amostras afastadas

mais de 1,5 {3,0} vezes a distância inter-quartis em relação ao quartil 25%:o ou 75Vo'

Algumas õmostras foram descartadas para melhorar a expressão do gráfico. PG = Puerto

Gómez, GB,N = Grupo Banigd Negra, ZE = Zócalo del Este, GL = Grupo Lavalleja,
FAL = Formação de Anfbolitas-Leptitas e FP : Formação Pavas.
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Figura 25. Medidas da Radiometria gama
em 2170 locais de amostragem,
usando detectores de mão.
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Geológico da Finl-ândia, foram elaborados de maneira que o raio
dos círculos aumenÈa em forma proporcional- ao Eeor do elementso

mapeado. para os elemenEos químicos foram considerados os teores
bruÈos, sendo eliminadas as amosEras de sofos auEóctsones por
serem as mais empobrecidas. Mapas desse cipo foram elaborados
para Eodas as variáveis disponíweis.

3.2.4. À¡åtise das correLações

Na Tabeta 11 são expostos os coeficienEes de Pearson e de

Spearman, multiplicados por 100, dos doze elementos escolhidos
para o Eratsamerito esEaÈíst,ico mult'ivariado. AÛibos representam

uma medida do grau de dependência entsre duas variáveis, porém o

coeficiente de Spearmam usa um método não paraméÈrico. No caso

de existsir dependência entre as duas variáweis, o valor do

coeficiente de correfação será proximo de -1 ou +1 (-100 ou +100

na Tabela 11), no caso de correlação negativa ou positiva, e

será nulo ou próximo ao zero, no caso de independência.

Tabe].a 11. coeficienEes de correlação de Pearson (acima da diagonal) e

de spearman (abaixo da diagonal) significativos ao nfvel de 1? e expressos em

percenÈagem (vezes 1OO). No caso de Pearson foram usados os dados em

logariLmos, e diwididos petas medianas segundo o material amosÈrado, eendo
consideradas 2L72 amostras. Para Spearmam foram eliminadas 28 amosEras
extremas e não foram efetuadas Eransformações ' uNãon= não correlação ao nfvel
de significância de 1?.

Fe Mrr P Ba Co

Fe 100 40 37 36 73

¡tn 39 100 15 31 73

P 30 11 100 37 18

Ba 35 33 29 100 29

Co 70 73 9 29 100

Cr 69 L4 21 19 51

Cu 67 25 2L 18 4g

NL 72 30 22 23 63

Pb Não I7 -2O L4 L4

v 8027 15 27 64

Y 62 12 23 33 32

Zn 70 38 40 38 47

Cr

1L

I4

13

53

100

60

91

-12

69

53

49

CuNfPbvYzî
66 74 -15 81 60 71

27 30 13 28 10 39

20 24 -29 25 31 38

18 19 728 3038
s1 66 Não 66 30 50

60 91 -2L 70 49 49

100 64 Não 66 35 63

64 100 - 15 68 48 56

Não -9 100 Não -23 Não

66 66 Não 100 49 47

40 53 -8 50 100 47

64 55 Não 45 s1 100



Duas fontses de problemas podem complicar a interpreÈação

dos coeficienEes de correlação: (i)A exiscência de valores
extremos. (ií)A ocorrência de duas ou mais sub-populações ' o

efeit,o dos valores exEremos pode ser reduzido transformando os

dados, eliminando as amosLras exuremas ou usando um método não

paraméErico. Na Tabeta 11 foram usados logariEmos no caso do

méEodo de Pearson, que foi comparado com o métsodo não

paramét.rico de Spearman. No primeiro caso foi corrigido o efeito
domaterialamostrado.ouandoseobservaapenasa!abe]-ados
coeficienEes de correlação, a exiscência de duas ou mais sub-

populações pode provocar falsas interpreEações' Por esse motivo'
é geralmenEe de utilidade analisar tarñbém os diagramas de

dispersão. Alg'uns exemplos são apresentados nas Figl¡ras 26 a 35'

consíderando os dados brutos ou l-og-tsransformados '

Observe-se que os dois méEodos usados para calcular os

coeficienÈes de correlação produziram resuftsados semelhantes
(Tabefa 11). Para valores no intservalo (a0*;-a0?), os diagramas

de dispersão sugerem ausência de correlação ou possibÍIidade de

correlação para uma sub-população pequena, como no caso de P-Ba

(Figura 32) e Zn-P (Figrura 35) . Para coeficienEes de correlação
variando enÈre 40-75*, duas síluações são possíveis: (i) A

ocorrência de uma única nuvem, segundo um padrão elípEico, porém

disperso, como no caso de Fe-co (Figrura 26), Fe-Y (Fignrra 29) ,

Fe-zu (Figura 30) e Cu-Co (Ffgrura 34) ' (ii) A ocorrência de um

padrão rrtriangLrlarrr, sugerindo a exisEência de pelo menos duas

sub-poputações, como no caso de Fe-Cr (Figura 27) e ¡ln-co
(Fígrura 31). Para coeficienEes de correlação acima de 75t, os

diagramas de dispersão apresentaram um padrão eIípcíco com pouca

dispersão lateral, como no caso de Fê-v (Fl$rra 28) e cr-Ni
(Ftgura 33).

Parece portsanEo, prováwel que os pares de elementos

efetivamente correfacionados seriam aqueles com coeficien!es
superiores a 4Ot. Segnrndo esse critsério' l[n, P, Ba e Pb não

apresenE,am correlações encre si, sendo que a única correlação
important.e com outsros elementsos seria o par l[Û-Co. os demais

element.os, em geral , apresentaram correlações com o Fe e entre
eles, Por esse molivo, achou-se de inceresse calcular os

coeficientses de correlação parcial controlados pelo Fe para ¡18,
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Figura 2ó. Diagrama de dispersão f,'e - Co para os dados geoquímicos originais (2172 amostras)
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FiguLra27. Diagrama de dispersão Fe - Cr para os dados geoquímicos originais (2172 amostras)
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Figura 28. Diagrama de dispersão x'e - v para os dados geoquímicos originais (2172 amostras).
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Figura 29. Diagrama de dispersão f,'e - Y para os dados geoquímicos em logaritmos (2172 amostras).
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Figura 30. Diagrama de dispersão le - Zn pa'm os dados geoquímicos em logaritmos (2172 amostras).

.8 1.0

Log Fe (%)



Co (ppm)

ol_
-2000

Figura 31. Diagrama de dispersão co - Mn para os dados geoquímicos originais (2172 amostras).
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Figura 32. Diagrama de dispersão Ba - P para os dados geoquímicos originais (2172 amostras).
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Figura 33. Diagrama de dispersão cr - Ni para os dados geoquímicos originais (2171 amostras).
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F,igura 34. Diagrama de dispersão cu - co para os dados geoquímicos originais (2172 amostras).
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F.igura 35. Diagrama de dispersão Zn - P para os dados geoquímicos originais (2172 amostras)



co, cr, cu, Ni, v, Y e zu (TaSeIa 12) . Com exceção de ¡[t-co e

cr-Ni, Èo.los os coeficienEes tsiveram uma sensfvel diminuição, o

que sugere um forEe conErol-e do Fe sobre as correlações enÈre

esses el-ementos.

Tabela 12. coeficiences de correlação parcial conErolados pel-o Fe para

Mn, Co, Cr, Cu, Nl, v, Y e zr¡. Os dados fÔram transformados em logaritmos e

corrigídos pelo efeito do material amostrado' os coeficientes foram

muttipLicados por 100. rNão{= não correlaÇão ao nfvel de significância de 1?'

MnCoCTCuNiVYZî
¡û¡ 10 0

Co 7O 100

C! -2I Não 100

Cu Não 6 24 100

Ni Não 25 82 30 100

v -8 18 30 29 2t 100

Y -2O -25 11 -8 6 Não 100

zrt l7 Não Não 30 I -26 I 100

3.2.5. RegresEão eE fr¡¡ção de Fe e üû

Em prospeção geoquímica gerafmente é reconhecido que o

conteúdo de eLementsos tsraços em sedimentos de correnEes é

afetsado pelo conËeúdo de Fe, lÍD e matéria orgânica (SEL,INUS'

1983) . Neste trabalho não fOi analisado o contseúdo de maEéria

orgânica, porém foi demonstrado que o Fe esEá correlacionado com

wários elemenEos tsraços e, em menor proporção, também o l'!û ' Por

isso foram ensaiados modeLos de regressão de vários elementsos em

função do Fe e ¡lD do EiPo:

z=Cg + CFe.F(Fe) + CMn.F(ün)

sendo que: F (A) = r.,n (A) /Ma; r''n (A) = conteúdo do elemento A

em Iogaritmos naturais; Me = Mediana da variáwel I-',n (A) em função

do matserial amosÈrado,' c6 = coefíciente independente; cFe

coeficiente do Fe e cMn = coeficienEe do !ÍD '
Foi aplicada uma Eécnica passo a passo, e os resulEados são

apresentsados na Tabela 13. É evidenEe que exisEe uma refação com



a anáIise das correlações efetsuada acima' A variáwel de controle
no caso do Co é o ¡l¡, e para Cu, Ni, Y e zD é o Fe' O Pb não

apresentou ajusEe a nenhum modelo, fatso esperado em função da

ausência de correlações posiuivas com os demais elementsos. Para

visualizar a distribuição espacial esLipulada pelo modelo' foram

elaborados os mapas de círculos para as residuais do Co (Figrura

36) e do zD (Ftgarra 37) . A residuaís são as diferenças entre o

Eeor real e o Eeóríco para cada amosEra.

Tabela 13 ' Parâmetros dos modelos de

vEX= Varíância explicada pelo modelo, CO=

coeficienÈe do Fê e cMn= coeficiente do ¡¡n '
Elemento rrEX Cg

regressão em função de Fe e l'lr¡.
CoeficienEe independente, Cpe=

Co
Co
Cu
Cu
Ni
Pb
v
Y
Zît

Zî

503 -o ,61
74t -0,53
43k 0,78
43? O,74
53? 0,51
7*

34t 0,80
36k 1, 04
474 0,84

494 0.73 0,14 0,13

cFe
0

0,30
0,23
0 ,22
o,-:'

o ,23
0 ,25
0,16

c¡fir

t ,22
0

0.039
0

0

-o,26
0

3 .2 .6 . Def ínição élas ouglíere

As outlieîs foram definidas utiÌizando a distância de

Mahalanobis-DM. A DM de uma amostra é um escalar definido pela

seguinte equação :

ro2 = (x_p) ' S-1 (rß_p)

Onde x é o veE.or amostsra de N dimensões (N=12 no caso), p é

o vetor das médias e S é a maEriz de variância- covariância '
A forma ideal de trabalhar com as DMs seria elaborar o

gráfico de probabilidade teórica das p¡.¡2, gliminar as out.liers e

reprocessar os dados, até ter uma população 12-normal no caso,

ou seja sem out.Ziers. Porém, considerando os dados originais ou

Iog-transformados, esse Procedimento eliminaria mais de 50t das

amosEras no prímeiro processamento (Figrura 38) . Observe-se que

ambas as curvas estão muitso afastadas do comportamento linear,
çnre indicaria ajuste ao comportsamento 12-normal ou L2-1og-

normal . Isso sugere que existsem várias sub-PoPulações no



Figura 36. Residuais do modelo de ¡egressão do Co
em função do Fe e Mn. Dados em logaritmos
e divididos pela mediana do grupo definido
pelo material ao qual corresponde cada
amostra-

F(Co) = 9,3¡ F(Fe) + r22 F(Mn) - 0,53

10 km
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Figura 37. Residuais do modelo de regressão do Zn
em função do Fe e Mn. Dados em logaritmos
e divididos pela mediana do grupo definido
pelo material ao qual conesponde cada
amostra"

F(Zn) : 0,15 F(Fe) + 0,13 F(Mn) + 0,73

10 km

-

Residuais-F(Zn)
, < -0,05

. = -0,01

. = 0,03

a = 0,07

O = 0,11

O r>0,15
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Figura 38. Gráfico de probabilidade teórica para as DM2 considerando uma distribuição 12-

normal ou umidistribuição l2Jog-normal FT= Freqüência teórica e FR= Freqüência

real.
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conjunto dos dados. Por esse mot,ivo, decidiu-se ErabaLhar com as

DM sem consíderar esses aspectos ' Assim, os procedimentos

mulEivariados foram considerados segundo uma visão aplicada e

não puramentse esE.atístsica.
As DM foram cafculadas considerando os dados Eransformados

em logariEmos naturaís, divididos pelas medianas dos grupos

definidos pelo Èipo de material amostrado' As esEatsfstsicas

básicas f oram: Amplitude= r,1-r4,2; Média= 3,6 e Desvio padrão=

3,6. A distsribuição espacial das DM e apresenEada no ¡[aPa 5 ' Os

val-ores efevados clas DM (acima de 50) aparecem relacionados às

rochas máficas ala Formação Pavas no segor Nw da área' ouEra

anomalia regional (DM elevadas) aparece ao N da área' sem uma

retação evidenEe com feições geológicas ' As ocorrências de Au e

de Fe-cu foram indicadas por vaLores efevados de DM' más as

ocorrências de Pb foram indicadas por valores intermediários '

Do ponto de visEa estatlstico, as outTiers devem ser

el-iminadas, pois prejudicam os procedimentsos mulÈivariados '

Porém, se isso fosse rigorosamenÈe realizado, se perderiam as

anomalias geoqulmícas, que são o alvo principal de Eodo estudo

prospecE,ivo. Por esse motivo, para os demais procedímentsos

mulEiwariados que serão u!íl-izados neste Erabalho, opEou-se por

eliminar apenas 2È da população original (44 amostsras), que

corresponderiam às outliets mais aberranteÉ ' Essa eliminação

d.eve tornar as técnicas mais sensíveis, sem perder as anomalias '

3.2.7, ProcediûenÈoE que usaln os autovetores (AcP e AFR)

Nest.a seção serão apresentsados os resulEados obEidos com a

Análise em componêntses Princípais-AcP e a A¡álise FaEoriaf em

modo R-AFR. Ambos os procedimentos exEraem os autovalores e

autsovelores da matsriz de correlação ou de variância-covariância,
definindo wariáveis ficuícias (componenEes principais-cPs na AcP

e faEores na AFR) que são combinações lineares das variáveis
originais (DAVrS, 1986) . Assim, as CPs ou fatores representam

associações multivariadas que podem ser relacionadas a fenômenos

naEurais, permitindo reduzir o número de variáveis a ser

inEerpreEadas. A ACP é um procedimentso matemátsico, segiundo o

qual partse-se de N variáveis e geram-se N novas variáveis (as
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CPs) , conserwando a variância original ' A AFR introduz conceitos

esEaÈísEicos na sua concepção, gerando um número de fatsores

ínferior ao das variáveis originais e descarÈando parte da

variância. Em geral a AFR usa as CPs para gerar os faEores' o

gue leva ambas Eécnicas a produzirem resul-Èados semelhantses.
porém, segl¡ndo JÖRESKOG et a7. (1976l , devido à forma de cálcuLo

enwolvida em cada procedimento, a ACP é oriencada pelas

variâncias e a AFR pelas correlaçöes. A ACP e AFR tem sido

exEensamentse uEilizadas em prospeção geoquímica (HoWARTH, 1-983) .

seme]-hançasnosresuftadosenEreAcPeAFRjusEificaram
uEilizar dois procedimenEos: (i) Aplicação da ACP ou AFR sobre a
população total . (ii) Aplicação da ACP sobre as sub-populações

definidas pelos 1ítotipos das rochas de procedência'

3.2.7.L Àplicação da ÀCP-ÀFR sobre a população toÈal

Foram real_izados seis ÈraE.amencos diferentses, considerando

o descarte de 44 outliers definidas pelas DM, valores
transformados em logariEmos e a correção pelo efeito do material
amosErado (Tabela 14) . Os quaero primeiros tratsamento foram com

ACP, e os dois úItsimos com AFR, sendo exÈraídos 5 faEores
(tsraEamenÈo 5) e quat.ro faEores (E,raEamenlo 6) .

fabela 14. DeEathes dos tratamentos realizados com ACP e ÀFR para a

poputação toEaL. cErÍÀ = Correção pelo efeito do maLerial amosErado, ou seja,
divisão dos alados pela mediana dos grupos classificados pelo material
amostrado.

Trata.lento Tj,Þo .àûoatraa Log
1 ACP 2L72 NãO

2 ACP 2!72 Sim
3 ÀCP 2L72 Sim
4 ACP 2r2A Sim
5 AFR 2728 Sim
6 ÀFR 2L28 Sim

CE¡iÀ CoúenÈárlos
Não Dados originais
Não Divisão pela mediana geral
Sim Nenhum
Sim Sem 44 ouLlíers
Sim Sem 44 outliers - 5 fatores
sim Sem 44 outliers - 4 fatores

Para avaLiar os resultsados dos diferentses traEamenLos

efetsuados com a AcP, foram comparadas as porcentagens de

variância explicada e as Toadings de cada CP para cada
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traEamento (Tabelas 15-19) . As Loadjngrs são os coeficiences que

mulEiplicam as variáveis originais nas combinações lineares que

consEiEuem as cPs, e variam no intervalo (-1;1) ' Sua eJ-evação ao

quadrado represenEa a variância explicada pelo elemenÈo para

aqueta CP. Por exemplo, uma -7oading de 0,4 (40 nas tabelas) '
signifíca 1,6? de variância explicada.

Ta.bêla15.variânciaexpticada(vBxÈ)eToadings(vezes100)dacP1
para os traLamentos 1-4.

Trabanento vEx Fe Mf¡ P Ba Co Cr Cu Nl Pb V Y Zn

1 38,9 91 43 40 41 79 60 73 6s-179 s0 71

2 4'1 ,9 93 48 42 42 79 81 76 86 -14 84 63 16

3 46,9 92 4s 44 39 17 81 16 86 -L7 83 61 75

4 46,9 92 45 43 4L 76 81 77 86 -L2 83 62 75

labêIa 16. variância explicada (vEx e) e Toadíngs (vezes 100) da cP2

para os tratament.os 1-4.
Trata.uento VEX Fe ¡ûr P Ba Co Cr Cu Nl Pb V Y Zn

t 14,6 4 47 27 59 7 -70 -3 -66 31 2 9 26

2 L2,6 -3 6'.1 -26 25 42 -29 0 -r2 72 -2 -35 7

3 L2,6 -3 70 -20 26 44 -29 2 -L4 69 -2 -36 9

4 12,6 -3 69 -23 27 45 -28 -1 -13 70 -2 -36 6

Tabela 17. variância explicada (vEx ?) e Toadíngs (vezes 100) da CP3

para os tratamentos 1-4 .

Trata.D€r¡to vEx F6 t{n P Ba Co Cr Cu Nl Pb v Y ztl
1 12,0 -15 50 -52 -7 37 15 2 t9 68 -11 -48 -5
2 to,8 o 16 67 56 -11 -32 -23 -29 -L8 -L9 18 20

3 11,0 o 13 67 66 -r4 -31 -23 -28 -2r -19 21 20

4 11,0 0 1? 68 63 -r2 -3.2 -24 -28 -22 -2L 19 22

TabEIa 18. variância expticada (v8x ?) e loadings (vezes 100) da cP4

para os Erat.amentos 1-4.
Tratarento vEx Fê ¡ln P Ba co cr cu Nt Pb v y zî

1 8.3 13 -31 -48 -33 -16 -24 42 -24 26 24 23 2L

2 6,9 2 -45 -J-4 32 -30 2 14 -4 55 11 26 13

3 7,O 2 -44 -r4 31 -30 2 L6 -4 58 11 23 14

4 7,2 o -45 -11 3s -30 3 L2 -2 58 9 22 13



Tabela L9 variância expticada (vEx k) e foadíngs (vezes l-00) da cP5

para os tratament.os 1-4.
lraÈamento vEX P€ ¡ln P Ba Co Cr Cu Ni Pb V Y ZÍL

r 6,3 o -30 o 30 -20 20 -10 10 50 0 20 0

2 s,3 -5 -8 3r -20 -15 -4 40 -2 g -11 -41 34

3 5,3 -5 -s 25 -23 -16 -5 39 -2 3 - L"t -36 4L

4 5,4 -5 -3 19 -22 -16 -6 40 -4 4 -18 -35 44

DescarEandoasToadingsnoinEervalo(-25¡25l,ascinco
primeiras CPs mosuraram, em geral-, parâmetros (VEX ou loadings)

diferenEes para o Tratsamenco 1 em relação aos oucros ' Por

exemplo,paraaCP2(Tabela16),segundooTraE'amenÈo1,tser-se-
ia uma associação enEre tlû e Ba, com participação secundária de

P, Pb e Zu, aIém de uma associação enEre Cr e Nl em oposição' Os

out.ros tsraÈamentsos sugerem uma associação encre ¡lû, Pb e co com

leve oposição de Y, P e Cr.
O comportamenEo acima para as J-oadings dos traEamentos 2-4

foi reit.erado para aÊt CP6-11. Assim, as diferentes
Èransformações reafizadas para esses EracamenEos foram

equivalentses, sendo o uso dos logaritmos de fundamental

importsância. FinaLmenle, foi escolhido o EralamenEo 4 como o
mais adeguado, pois ao eliminar 44 outliers, melhorou a

resposEa, em especial para as úlEimas CPÉ. Na Tabela 20 são

apresent.adas as Loadjngs das CPs 6-11 para esse Lratamento ' A

CP12 não foi catculada pelo programa uËílizado (SPSS, 1993)'

Tabe1a 20. variância explicada (vEx &) e loadings (vezes 100) das cP6-
11 para o EraEamento 4.

variável cP6 CP7 CPB cP9 cPLo CP11

Fe -6 -3 t7 -24 -3 5

Mn -16 4 -8r7 15 3

Þ 33 31 L7 r'l -2 -L9
Ba t7 -33 -20 O -2 22

Co 3 4 7-L0-22 16

Cr 2L 11 -2729 6

Cu -5 -25 L2 2A -10 -40
Ni 16 10-30 4-4 4

Pb I 31 6 3 0 -4
v 16 -13 36 -2 L9 18

r -47 19 516-4 35

zî -29 4 -L4 -22 1 -44
vEx 5? 4t 4* 2* 13 18,
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Em função do valor das Toadings dos elemenEos' Pode-se

E.enEar uma int,erpretação para cada cP, visando relacionar cada

uma delas à fenômenos naEurais. A CPI- apresenEa loadings alEas

para os efemenEos incompaEíves (Co, cr, cu, Ní"'), o que sugere

uma relação com a ocorrência de minerais ferro-magnesianos nas

rochas de procedência. A disEribuição das scores das CP1' mostra

efetsivamence (Figarra 39), uma grande anomal-ia relacionada as

rochas máficas da Formação Pavas, em especial onde há abundâncía

de afLoramenEos (setsor Nvl) . A cP2 (IúÂ-co-Pb' ' ' ) esÈaria

relacionada a ocorrência de óxidos de !Íû, a CP3 (P-Ba' ' ' )

poderia índicar a geração de fosfatsos supérgenos, a cP4 (Ba, Pb,

-ll¡, -co...) estsaria associada à ocorrêncía de granitóides' A

observação da distribuição das scores dessas cPs deixa algumas

dúvidas em relação a essas questsões. A inEerpretação resul-ta

complicada a parEir da CP5, por faftsa de significado geoquímico

para as associações ou peJ-o fato de as Toadings possuírem

valores pouco definidos. Por exemplo, a CPg apresenLa uma

reLação enLre Cu em oposição a Fe-Zn, que podería ser
interpreEada como reLacionada a ocorrência de mineralizações. As

scores da CP9 apresenEaram valores elevados próximos as

ocorrências minerais conhecidas (Figrura 40) ' Más, tsambém ocorrem

valores eLevados da CP9 em alguns setores onde os mapas das

variáveis originais não mosEraram anomalias. Assim, achou-se

necessário inEroduzi"r uma nova forma de trabalhar com as cPs '

iTOLLIFFE (1986) descreveu algumas aplicações da ACP, que

Erabalham com a soma dos quadrados das scoÍes das CPs ' Do ponLo

de vista geoquímico, as primeiras cPs estariam rel-acionadas a

processos regionais e as últimas a fenômenos locais, porém, isso
não significa que as úItimas CPs, não possuam cerEa relação com

fenômenos licológicos ou supergénicos. Por esses motivos e para
grabalhar com um número menor de variáveis, decidiu-se agrupar

as CPs em dois parâmetros:
D2cpl-5 = cPLz + Crl22 + ... + CP52

D2cp6-tt = cp62 + CP72 + ... + CP112

Um passo crítico desse procedimentso seria a escolha da cP

de separação ent.re as primeiras e as úlÈimas CPs. Esse cópico'



6320

6300

6290

6280

6270

6250

Figura 39. Distribuição das scares da Cpl do
tratamento 4 (Dados em logaritmos, divididos
pela mediana do gmpo definido pelo material
ao qual corresponde gada amostra e descafte
de 44 outlier$.

10 km

-

b eia

:
a
o
o

cP1
< -0,80

-0,30

0,20

0,75

1,25

I,80

560 570 580 590 600 610 620 630



I
r\l

6260

6320

631 0

6300

6290

6280

6250
580 590 600

1NFigura 40. Distribuição das scores da Cp9 do
tratamento 4 (Dados em logaritmos, divididos
pela mediana do grupo definido pelo material
ao qual corresponde cada amostra e descarte
de 44 outliers).

10 km

cP9
< -0rg

'0'3

0,3

0'8

1,4

2,0

560 570

rnsTrTUTo Î: lÏ1'l'131t : 
utt

610 620 630



foi encarado em forma semelhante à escolha do número de fatores
a serem extraídos na AFR. Algumas regras empíricas para ajudar
nesse tópico foram indicadas por JÖRESKOG et a7. (1976) :

(1) QuanEidade de variância acumulada.
(2) Gráficos da variância explicada para cada CP (a parte

pl-ana da curwa forneceria o número ideal de CPs) .

(3) .Se a variância explicada para uma CP fosse inferior à

variância de uma variável , Loo/I2 = 8,3t no caso, a cP não teria
significação.

(4) o valor das loadings, de modo que as CPs com menos de

três Toadings signíficativas seriam descartadas. Essas regras

indicariam a extsração de 4-6 fatores como o nrlmero ideal ,

Ievando isso em conLa, escoLhou-se a CP5 Para o corte'
No UaPa 6 foram represenEadas a D2"n1-5 em escala de cores

e a D2gp5-11 como mapa de círcuIos. Em aÍibos os casos foram

evidenciadas duas anomalj.as regionais, uma no seEor Nw e a outra
no setor N. A D2cp6-11 mostrou-se mais eficiênte na detsecção das

ocorrências minerais conhecidas, esEando associadas a círculos
de bom Eamanho, Iocalizados a 2-3 km de disEância.

o problema do nrlmero de fatores a ser extraídos na AFR já
foí introduzido acima. Em função disso, foram comparados os

resuLtados da AFR com roÈação Varimax e excração de cinco
(Tabela 21) ou quatro fatsores (Tabe1a 22), correspondendo aos

'Iratamentsos 5 e 6, respeclivamente (Ta.bela 14 ) .

Tabelå 21. I'oadíngs. (vezes 100) para a AFR com extração de cinco
fatores depois da rotação. Usaram-se as mesmas condições do Tratamento 4'

Fator- 5

-11
4

-52
I2

6

I
-8
93

3

-22
-3

varfável Fator - I
Fê 76
Itr¡ 6

P4
Ba9
Co 56
Cr 89
Cu 64
Nt 86
Pb -L2
v 83
v62
Zi 40

FaÈor-2 Fator-3 Fator-4
29 27 30
93 13 13

95245
20 86 13

7789
4 0 18

12 -6 62
19L23
874

2r !7 12

-r2 51 -3
19 29 74
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Do ponÈo de visEa inEerpretaEivo, foram consideradas

expressivas as Toadings inferiores a -40 ou superiores a 40 
'

íncermediárias aquelas nos inlervalos (-40,-20) e (20,a0), e

descartadas aquelas no ínLervalo (-20 
'2Ol ' Para o fator 1

(Tabela 21) aparece um maior concrasÈe enEre as loadings dos

diferenEes el-ementos, em comparação a CPl- (Tabe1a 15) ' Esse

faE,o, que se repeEe para Eodos os faEores, é produto da rotação

varimax. A escolha do modelo mais adequado para a AFR (exEração

de quatro ou cinco faEores) foi feita em forma subjeeiva' Foi

escolhido o modefo com quaEro faEores (Tabe1a 22\ , pois as

associações P, Ba e Y (FaEor-3) e P, Cu e zn' (Fator-4) do

Eratsamento 5 (Tabela 2:-) parecem pouco coerentes, jâ que em

ambos os casos aparece o P associado a meEais Eraços ' Essa duas

associações foram unificadas no f.a:oÊ 2 para o Eratamento 6' A

distsribuição espacíal das scores dos faEores I' 3 e 4 para o

E,rat.amenEo 6 foram apresent.adas em escala de cores nos Mapas 5 '
7 e 8. Nos dois últimos, foram sobrepostos os mapas de clrculos
de MD e Pb.

Tabela 22. I"oadinqs (vezes 1OO) para a AFR com exEração de quaEro

fatores depois da roEação. usaram-se as mesmas condiÇões do tratamenEo 4'

varlável
Fe
¡ln
P

BA
Co
Cr
Cu
Nl.
Pb
v
Y
Zî

FaÈor- 1
80
10
1)

9

56
90
79
89
-8
83
57
56

Fator-2 FaÈor-3
33 28
18 93
69 10
83 16
I 75
22

5 18
19

15 19
45 -L7
51 23

FaÈor-4
-10

6

-47
20

- 15
7

-10
94

3

-20
-1

3.2.7.2 Àplicação da ÀCP Eobre Eub-populações

A deformação das curvas de freqüência teórica das DM2 em

relação ao comportsamento l-inear (Fígrura 38), sugiriu que existe
um grande número de ouËl.jers. Porém, além das outliers dewe-se

considerar çn¡e podem exi6tir várias sub-populações, como foi
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sugerido pelos hiscogramas e peLa ANOVA. Um dos faEores de

conÈrol dessas sub-populações seria o litsotipo daÉ rochas de

procedência (Seção 3.2.21 . Por isso, foi considerada a ACP para
sub-populações de amosLras classificadas em função dos Eipos
Iitológicos çn¡e, a príncípio, representariam grupos mais

homogêneos. Os seis grupos escolhidos foram: os granitóides
tsardi-, sin- e pós-tecEônicos (Granito Maîia ATbina, GraniEo de

Pirarajá, GraniEo-K e Granito zócafo del Ester, o Gn¡po Bartiga
Negîa, o crupo LavaTleja, a Formação de Ant ibol i tas -¿epti tas e a

Formação Pavas. Nas Tabelas 23-27 sáo comparados os resultados
das cPL-cP5 para cada um dos referidos grupos liÈológicos' Foram

usadas as mesmas condições do traE,amenEo 4 (Ta.bela 14) . Para as

três primeiras CPs, é observado comportamentso diferenÈe em pelo
menos um grupo liEológico. Por exemplo, na CP1 a Formação Pavas

apresenEou comporcamenEo caracEerístico, com Toading negativa
para o Pb. A parE,ir da CP4, parece difícil encontsrar um

significado geoqulmico às CPs relacionadas a cada um dos grupos

titológicos.

Tabeta 23. Porcentagem de variância explicada
da cPl para a ÀcP considerando os grupos litológicos.
Eardi- e pós-tectônicos; GBN= Grupo Barriga Negra,
ÀNLE= Formação de Ànfi-bo¿i tas -Leptitas i PAv= Formação
expl-icada e N = Número de amostras.

Grupo \¡Ex Fe ¡¡n P Ba Co Cr Cu Nl Pb

GRÀN 46 89 41 28 4a 78 81 79 88 47
GBN 43 90 58 9 25 83 69 77 83 57
r¡Av 3't 83 54 25 43 77 59 73 75 42
ANÌ.E 37 89 38 3 39 74 67 66 76 46
PÀV 4s 91 s4 38 23 81 79 14 82 -38

e Toadíngs (vezes 100)
GRÀN= Granitóides sin-,
l,Àv= Grupo LavaTTejat
Pavas; VEX = Variância

vYZîN
81 4L 78 L72
83 34 59 145
66 52 60 s55
79 50 49 145
84 43 76 782

Tabala 24. Porcentagem de variância explicada e loadíngs (vezes 100)
da cP2 para a ACP considerando os gxupos liEológicos. GtlÀN- Granitóides sin-,
Eardi- e pós-tectônicos; GBN= Gwpo Barriga Negrai LAv= Grupo LavaTTejaì
ANLE= Formação de Ànfibo]j tas-I'eptítas, PAV= Formação Pavas; VEX = Variância
explicada e N = NúmerÕ de amosEras.

Grupo vEX Fê ldr¡ P Ba Co Cr Cu
GRAN 12 65 65 -55 15 47 -39 -r7
GBN L7 -11 40 68 10 18 -55 15
LAV 13 0 60 47 22 J.7 -59 -13
ÃNrJE [t -2 68 -33 67 43 -59 -31
PÀV 15 L2 18 72 77 -7 -44 -29

NiPbVYztrN
-19 32 8 -34 -11 172
-32 0 -34 -!4 60 145
-33 22 -47 -8 46 s56
-42 45 -5 -3 -10 145
-4L -15 -3 29 20 782
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Tabê1a 25. Porcentagem de variância expJ-icada
da cP3 para a ÀcP consideraìdo os grupos líEológicos'
tardi- e pós-tecLônÍcos; GBN= Grupo Barriga- NegÍaì
Ñr,n= pot*äÇao de ¿¡fí.bo]i tas-Leptitasì PÀV= Formação
explicada e N = Número de amostras.

e toadings (vezes 100)
cRÀN= GraniEóides sin-,
LAV= Grupo I'avallej ai
Pavas; VEX = Variância

vYzrtN
'-37 -20 31 L72
-9 73 23 145

-31 20 34 556
-30 73 11 145
-10 -50 L4 782

Grupo l¡Ex Fe Hn P Ba Co Cr Cu Nl Pb

GRÀN 10 -2 56 60 1 18 -8 -16 5 -50
GBN L2 l.? -58 33 l-3 -39 11 25 10 -31

r,Av 11 I -29 64 -17 -30 19 13 2r -55
ANLE 11 13 -30 30 31 -33 t -42 5 34

PÀV 11 -5 56 -19 29 36 -r'.t L2 -5 59

rabela 26. PorcenEagem de variância expticada e Toadings (vezes 100)

da CP4 para a ACP considerando os grupos litológicos' GRÀN= GraniLóides sin-'
tardi- e pós-tectônicos; GBN= Grupo Barri gra lvegra; LAV= Grupo ¡avafleja;
ANI]E= Formação de .Anfibol i tas-I'eptíEasì PAV= Formação Pavas; VEX = Variåncia
expÌicada e N = Número de amost.ras.

Grupo vEX Fe Mn P Ba Co Cr Cu Nl Pb v y zn N

GR-AN g O 10 2 64 -15 -13 -24 -r5 12 18 62 11 r72
GBN 9 -6 -3 -44 42 -L2 -20 -8 -30 52 18 45 -7 145

LAV 9 -8 27 27 26 2'l 32 -36 33 -29 -6 -53 -33 556

ÀNLE g -4 20 60 31 -11 -18 28 -79 -32 -9 -L4 58 145

PAV 7 2 -5s 9 33 -32 15 30 ? 35 LL -r7 19 782

Tabela 27. porcenEagem de variância expLicada e Toadíngs (vezes 100)

da cPs para a ACP considerando os grupos lit.ológicos. GttAN= Granitóides sin-,
tardi- e pós-Eectônicos; GBN= Grupo Barriga Negra; LAv= Grupo ¡avalfeja;
aNf,S= formãção de Ànfibo]i tas-Leptítasì PÀV= Formação Pavasì VE'X = Variâncía
explicada e N = Número de amostras.

Orupo vEx Fê Mr¡ P Ba
GRÀN 7 9 I20-59
GBN 5 -6 1038 7

r¡Av 'l -25 - LL -7 72
ÀÀrr.E 'r -4 32 55 -2
PÀV 6 3 3 -37 -3

Co Cr Cu Ni
7 -24 -3 -19

-10 28 -39 16
-27 15 -15 I
23 15 77 24
-9 -15 13 -12

PbVYZîN
37 -6 37 18 t72
31 -15 12 -L6 14s
13 -15 33 3 556
-9 -15 3 -51 145
24 -tL 61 29 742

3.2.8. Regressão eû f,uDção dos fatores

Os modelos de regressão em função dos conEeúdos de Fe e em

part,icuÌar de u[ não foram eficienees no prognós!íco da

dist.ribuição dos Eraços. Por isso, foram ensaiados novos modelos

considerando os fatores do Eracamento 6 como variáveis
independenLes. A variância explicada pelo modelo e os

coef icient.es das equações são apresentsados na Tabela 28.



Tabe1a 28. variância explicada-vEX e coeficíentes dos modelos de

regressão para Cu, Pb e Zn em função dos faEores do Tratamento 8' Og teores
dos Eraços foram expressados em logaritmos e divididos pelas medianas dos

grupos definidos segundo os maEeriais amostrados '

varfáveI vEx PaÈor - 1

cu 66È o, 0846
Pb 89k -0, 0140
zî 63& 0,0409

Fator-2 FaÈor-3 Fator-4 ConsfanËe

0, 012 s 0,0166
0,0156

0,0371 0,0164

0 ,0072 1, 009
0, 1700 0,993

1, 004

No ¡{aPa 9 os valores do cu estimados pelo modelo foram

represenEados segundo uma escala de cores e as residuais de cu

(Cu real - cu estimado) foram represenEadas como mapa de

círcufos. A anomafia regional de Cu no seEor Nw foi bem

represenEada pelo Cu esÈimado e as residuais de Cu aparecem

associados ao Grupo Bartiga Negra e ao Gr-upo LavaTTeja' Uma

anomaLia de residuais de cu com várias amostras associadas,

ocorre nas proximidades da ancíga Mina de Au' A ocorrência de

Fê-Cu perÈo do powoado de Zapicán, taÛibém foi evidênciada pelas

residuais de cu. o modelo de regressão tsambém funcionou bem para

o zt, más o Pb mosErou residuais elevadas em regiões

empobrecidas em Pb, o que gera desconfiança no modelo. observe-

se que a variâncía explicada foi alta nos tsrês casos, em

especial para o Pb. PeLo que o fracasso na estimação dos Eeores

de Pb seria conseqüência da ineficiência das PCs para explicar a

variância desse elemenEo .

3.3. ProcesEaneûto digital das inageas LandEaÈ-xltÍ

Na Tabela 29 são apresentsadas as caraccerístsicas das seis
bandas refletsidas Landsats -TM e aì.guns dados esÈatsístsicos para a
área de pesquísa. A inEensidade de cada banda é expressa em 256

nÍveis de círrza, de modo que a amplitude está reÉtsrita ao

inE.ervalo 0 (preto) ' 255 (branco) . As médias mostsram as

díferenças enÈre as intensidades para cada banda eËpectral ,

sendo o desvio e o coeficientse de variação uma medida do

conÈrasEe ent.re os pixels para cada faixa. Com exceção da banda

T'lvl4, que moslrou coeficientes de correlação baixos com as outras
bandas (0,09-0,51) , as resEantses apresentaram entsre efas valores
superiores a 0, 69.
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Tabela 29 . Caracterfsticas das bandas Landsat-TMs e esEaLfst icas
básicas na área de pesguisa. C.v. = CoeficienEe de variação; l.v'
Infravermelho.

c.v.
5&
9?

15&
16+
L6È
23"6

Banda Faixa Eapectral ÀDpliÈude

TMl Àzul- 34 -255
11t'12 Verde 8-175
TM3 vermelho 13-255
TM4 I.v. próximo 3 -206
TMs I.v. médio l-255
1M7 I .v. médio L-255

Foram geradas diversas composições coloridas com o

software ER-MAPPER (1995) . Uma das funções desse programa

permíte sobrepor Erês bandas, sendo atribuída uma cor para cada

uma (red-R, green-G e bl.ue-B) , o que é denominado composição

RGB. Assim, pode ser observada uma imagem próxima à cor naEural-

com uma composição RGB das bandas TM3, TM2 e TM1

(R=TM3/G=TM2 /B=TM]I . Várias ouÈras combinações de bandas foram

usadas para reconhecer as feições da área, R='I]Ivt3 /G=TMa /B=TMI
para descacar a vegeEação' R=TM4/G=TM3 /B=Tl.l12 para dÍferenciar
óxidos e vegetação, R=TM5 /G=TM3 /B=TM1 ou R=TM7 /G=TM4 /B='IM1 para
obter alguma discriminação de litsologias. Um exemplo é

apresenEao na Fígura 41 (R=TT44 /G=l¡lvts /B=TM3 ) . Observe-se que os

afloramenE.os de rochas aparecem em azul claro e a vegetsação em

t.ons vermelhados. As imagens foram analisadas no monitsor,

considerando as bandas uma a uma ou combinações de1as,

util-izando os recursos de aumento do contraste, de aumento de

E.amanho (zooml e de coloração (pseudo-cor, monocromaEismo,

eEc. ) . Isso permiEiu uma visão sinóptsica da área e a descrição
de diversos aÉpectsos geográficos e geológicos. Os afloramenEos
de rochas foram diferencíados, porém sem discriminação das

lit.ologias. Pequenos corpos, como os veios máficos, não foram
detsectados, devido a Ìimitsação da resolução dos dados Landsat-
TM.

Foi t.ambém uÈilizada a Èécnica de Abrams (ABRAMS, 19771 ,

que usa razões de bandas para diferenciar filosilicatos
(R=T't"15 ,/T't"t? ) , óxidos (c=TM3 /TM2 ) e vegeEação (B=TM4 /TM3 ) .

Prewiament.e foram corrigidos os efeitsos aEmosféricos pelo mécodo

do pixer escuro (cRósTA, 1993a) . Nesse método, consideram-se

Média Deavio
<, 1A

31 2,8
31 4,6
83 !3,7

108 L7,7
30 7,O
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Figura 41. Composição RGB das bandas Landsat TM4, TM5 e TM3 da area de pesquisa.



alguns pixeTs onde é certa a presença de água limpa' No caso,

foi considerada uma lagoa perto da vila de J'P' Varela, que

fornece a água para o consumo dos seus habitsanEes. Esses pixeTs

são considerados como sendo reflecEâncía nu1a. Assim o wal0r

médio de int.ensidade para esses pixeTs é atribuída ao efeiEo

acmosférico e subtraído das bandas. os vatores obtsídos para a

correção f oram '¡'¡q1=45, TM2=L4, '¡'¡43=12, TM4=5 e TM5=TM7=1 '

observe-se que o valor da correção diminui ao passar da banda

TMl- à banda I'l,it6. Assim, se a correção não for efetsuada' os

val-ores das razões, e em conseqùêncía a imagem da tsécnica de

Abrams, estariam incorretsas. A Eécnica de Àbrams evidenciou uma

anomalia de filositicatos ao nortse da área de pesquisa e vários
afloramenEos com Èeores elevados de óxidos no Grupo I-'ava77ej a e

na Formação Pavas.
Na Figura 42 são apresenEadas as dez classes da

classificação não supervisionada dos dados originais das seis

bandas, sendo aE,ribuídas cores diferentses para cada uma' Algumas

classes parecem ocorrer assocíadas, por exemplo, Classe 4 -

classe 5 e Classe 7 - C1asse 8, ao menos em certsos seEores' Na

Tå]]ela 30 são expostas as razões enlre aS médias das bandas para

as 10 classes, a área ocupada e uma inEerpretação aproximada

desses resul_tados. usaram-se razões semelhances às da técnica de

Abrams para simplificar a interpretação. A razão TM3 /TM1 ê

equival-enEe à TM3/TM2. As cl-asses 7 e I' interpreÈadas como

afloramenEos de óxidos e ouEros afloramentos (com maior contseúdo

de quartzo ou feÌdspatsos em relação à óxidos) , apresenLam uma

disEribuição equivalentse à dos óxidos na tsécnica de Abrams '

A ACP cambém foi utilizada para processar a informação

LandsaE-TM da área. As Toadings das CPs da matriz de correlação
são apresenEadas na Tabela 31. A CP1 acumulou 71t da wariância
totsal e evidencia uma fortse correfação entsre codas as bandas,

com a exceção da banda Tt14, fato normal em imagens

mult. iespecErais de sensoriamento remoto. A cP2 escá ligada à

vegeÈação, o que foi indicado peLa sua loading expressiva para a

banda T'¡44, acompanhada pelas bandas TM2 (verde) e TMs' A cP3

represenÈa os corpos de água, aIEa reflexão no azul e no verde
(bandas TMl- e TM2) e baixa no infra-vermelho médio (bandas TM5 e

TM7) . A CP4 e a CPs estsariam rel-acíonadas à ocorrência de óxidos
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(solos exposlos) e de minerais com o gnrpo-OH (filosilicatos) 
'

evídenciadas pela resposÈa oposEa enEre as bandas T'lvl3 e TI'1L, e

ent.re as bandas TMs e TM7, respecÈivamente. A CP6 não pôde ser
interpreÈada, devido à presença de grande quanEidade de ruído, o

que é normal na ACP de imagens l-,andsats-TM. Na FÍgrura 43 é

apresenEada uma composição RGB da cP5, da cP2 e da cP1 . os

signos da cP2 e da cPS foram Èrocados para desËacar as regiões
com veget.ação intensa e com resposEa alEa da 'ITvl3 e da TMs.

observe-se que a CP5 represenEa rochas que possuem filosilicatos
e também óxidos. A imagem obtsida é aproximada a cor natural-.

Tabêla 30. Razões entre as médias das bandas f,andsat -TM corrigidas
pelo efeit.o atmosférico, área coberta e inLerpretação aproximada para as
classes definidas pel-a classificação não supervisionada. .Área em B da área de
pesguisa.

CIasae
1

2

9

10

tabela 3L. Loadings das CPs da matriz de correlação das seis bandas
refletivas Landsat-TM na área de pesquisa. vEx = Variância explicada por cada
cP.

Trú3 /1rú1 n[4 /mr3 rÁ5 /TM7
1, 00 2 ,44 3,71
1,00 3,45 3,56
1,00 5,00 3,8't
L,07 3,93 3,61
r,20 4, 00 3 ,70
1,11 3,80 3,53
L,27 2,29 2 ,88
r, L4 3,24 3, 38
t,Lz 4,A9 3,89
!,r7 4,09 3 ,64

Área,t Intêrpr€tação
o , I Ág.ru
1,1 .Água turva
5,0 FloresEas (autócEones )

7,I Vegetação média
15,3 vegetação média
20 ,3 Pastagens - solos
2,7 Aftoramento de óxidos
4,6 Outrosafloramentos

19,5 Pastagens
2l ,9 Pastagens - soloa

Bar¡da CP1 CPz
mfi. 0,43 0 ,2L
a?l2 0, 4s -0,14
1'¡ú3 0,44 0,29
ffi4 0,19 -0,87
m$ 0,44 -o,20
ÍM7 0,44..O,23
nEx 71* 18t

cP3 CP4 CPs CP6
0,46 -O,74 0,00 0,09
0,3s 0,52 0,28 0,s3
0,2o 0,39 -0,41 -0,60
0,10 -0,13 0,r2 -o,47

-0,55 -0,09 -0,57 0,37
-0,54 -0,04 0,64 -0,22

st 3t Lt 1t

Foram feitas diversas composições RGB das CPs, produzindo
imagens com boa nitidez, porém nenhuma pareceu indicar aspectsos

específicos relacionados à expforação mineral , o que constituiu
um dos principais objetsivos desse t,rabalho. Por esse motivo,
aplicou-se a Eécnica Feature-oriented PrincipaT Conponents
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Figura 43. Composição RGB da CP5 (óxidos-filosilicatos), CP2 (vegetação) e CPl (feições

morfológicas).
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Sel.ectjon-FPCS (cRÓsTA

correspondenÈes ao FaEor- F
(rel-acionado aos minerais
segLrintes:

& MOORE, 1989) . As equações
(relacionado aos óxidos) e do Fator-H

çF¡e contém o gruPo-OH) foram as

Fator-F = -O,22.TM]- + 0,38.T1"13 + 0,15.TM4 - 0,25.T¡ils

Fator-H = 0,04.TM1- - O,l-7.Tr"I4 + 0,4!.TM5 - 0,37.TM7

Nessas equações, aE Toadings foram divididas pela soma das

Toadings de cada faEor, consideradas sempre em valor absoLuto' A
composição colorida gerada, R=Fator-H, G= ( FaEor- F+FaEor-H) e

B=FaEor-F, mosErou uma imagem pouco níEida, pois a técnica
exÈrai muit.o ruído junto com a informação dos minerais. Foram

desEacados os principais cursos hídricos e os afloramentos de

rochas, em especial aqueles com contseúdo de óxidos mais alto. De

qualquer maneira, o FaEor-F e o FaEor-H foram incluldos na

íncegração com os dados geoquímicos, êR função da sua

import.ância do ponEo de vista prospecEivo.

3 .4. xntegração dos dados

A inEegração dos dados foi realizada consÍderando três
méEodos:

i. Sobreposição simPles
ii. Classifícação
iii . Técnicas de sIG.

Os métodos são descritos a segnrir.

3 .4.1. Sobreposição sÍmples

EsEe procedimentso foi composEo de duas etapas: definição
dos setsores anômalos pela avaliação do tratamenEo estsaEístico
dos dados geoquímicos e sobreposição desses setores
digit.al- ízadoE¡ em formato vetorial , a composições RGB dos dados

Landsat-TM.



Para a definição dos selores anômalos foram usados os mapas

de Eeores bruEos de Fe (MaPa 1), tlE (Dfapa 6), Ag, As, Cr (DtaPa

4), Cu, Ni, Pb (Dfapa 7), SE, W e Zî, o mapa de resíduais de Cu

(Mapa 8), o mapa das DM e o faEor-L (lÍaPa 5), e o mapa de

conlraste entsre as D2 das primeiras e últimas cPs (uapa 9) '
Esses mapas destacaram algxrmas anomalias poli-mecáJ.icas em

rel-ação ao fundo geoquímico, permiE,indo definir setores anômalos

re¡ang:Lrlares, com áreas de 16-60 km2, que foram numerados do 01

ao 09 (Figrura 46 ) .

os secores anômalos e as principais f al-has e limitses

geológicos todos eles em formato vetorial , foram superpostos às

composições RGB das imagens Landsat-Tv. Os setores anômalos 02,

03, 04, 05 e 06 mostsraram coincidêncía ou proximidade com

relação a diques máficos que não foram visualizados nas imagens

LandsaE.-TM, devido a suas pequenas dimensões. ExisLiram três
casos nos quaís a integração dos setores anômafos com as

composições RGB pareceram ser úEeis do ponto de vista de

recursos minerais: (1) O setsor 01 apresentou anomalias de Pb ou

zn çßre pareceram esEar relacionadas às porções de quartszito

evidenciadas pelas imagens LandsaE -T't'l (Fi$¡ra {4) ' (2) No setor
04 as imagens Landsats -T't!t mosEraram feições esLruturais
relacíonadas às anomalias poli-metáIicas. (3) o seLor 07 incfui
uma antiga Mina de Au e apresencou uma anomalia poli-metálica
Ag-cu-Pb-Às. As imagens L,andsaE-TM não evidenciaram feições
reLacíonadas à mineral ízação, porém mosEraram um corpo aflorante
caraclerizado pela associação das classes 7 e I na Figrura 42 ' o

setor 09 mostrou um corpo afloranle de caractserlsLicas
semelhanEes e uma anomalia moderada de As-Cu-Pb. o aÍìbienEe

geológico foi similar em ambos casos, de modo que o setor 09 foi
definido por padrão de semelhança com o seEor 07 (Figarra 45) '

3.4.2. Classificação

Na Ffgì¡ra 45 são expostsos os resultados da classificação
não superwisionada, A rel-ação das doze classes com as catorze
variáveis envolvidas é apresenEada na TabeLa 32. As medianas de

cada classe foram expressas como porcentagem da cfasse 1, que



NI
500 m

I
EH

E
ffirr

Figura 44. Relação espacial de amostras geoquímicas com feições geológicas para

anomalia Pb-Z,n. 1 = Rocha exposta em imagem Landsat-TM; 2 : Caminho/cursos

hídricos;3 = rochas carbonáticas em mapa geológico;4 = Quartzitos em rnapa geológico;

5/6 = Amostras com teof de Pb ou Zn superior/inferior a 1,5 vezes a mediana.
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Figura 45. Esquema representativo dos setores anômalos 07 e 09. Para as amostras anômalas são indicados os elementos associados
" 

(qu"dradós recheios). A : Anfibolitos e leptitos; C : Calcá¡io; G: Gnaiss; Q : Quartzitos e X: Xistos.
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Figura 46. Classificação não supervisionada usando 14 variáveis (TM4, Fator-F, Fator-H, Ba, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, P, Rad-y, V, Y e Zn).

¡ntsuret¡Cão

"Bacþtround bab<o'

"Bacþrou¡rd alto"

Rbc c flore¡tas

Po¡sfuels mlnenllzações

Anonralhs lltológlca¡

7

I

9

to

ll

t2



t2t

foi usada como referêncía por mostrar-se geralmenÈe empobrecida

em relação às demais. o criEério de díscriminação foi o

afascamentso de mais de um desvio padrão da classe 1. As classes
8 a !2 apresentaram padrão de comportsamentso semelhantse, podendo

ser inlerpretadas, na verdade, como uma única classe.
A classíficação supervisionada foi utiÌizada para comparar

as característsicas de tsodos os pixels da área com os de quatsro

polígonos escolhidos em Locais estraEégicos. Na Ta'be1a 33 são

apresentadas as coordenadas cenErais, a área, o seEor anômal-o

associado e as médias expressas como porcentagem da média da

área de pesquÍsa para os pixeTs dos polígonos teste, que foram

denominados com as letras A, C, Dl e T. Os polígonos A e T esEão

associad.os a ocorrências minerais conhecidas e o polígono ü às

rochas máficas da Formação Pavas. O polígono C refere-se a uma

anomalia moderada de Cu, localizada na porção su1 do SeEor 04.

Foram real-izadas várias classificações supervisionadas, variando
ent.re um e seis o número de desvios-padrões usados para

discriminar as classes. Na Figurâ 47 é apresenEado o mapa

considerando cinco desvios.

Tabela 32. Mediana de cada classe (CC) expressa como porcentagem da
mediana da Classe 1, porcentagem de área ocupada e desvio padrão para a

llasse 1 (DPCI). tr= FaEor-F e H= Fator-H. Para facilitar a interpretação o
valor 100 foi substitufdo Por u*u.

cc 1'¡r4 F Ba Co Cu ün Nl Pb P Rad-T V Y zn Área

1*
2)t**
3***
4 81 111 94
5 83 121 89
688*96
7***
8*
9***

10 * * *
11 * * *
L2***

DP1 13 7 3

***t**
1, I25 Il2 t L2O * *

105 116 131 80 111
94 * * * 31 114
*******
* t49 ' L27 75 150 95
* 169 135 126 * 51 114

105 132 119 107 139 67 109
105 130 116 10? 161 30 105
107 144 :-36 L23 223 24
105 132 119 111 177 82 ].06
r04 162 155 124 169 49 LO?
416 11 716 13 5

****28t
* 108 * 107 28È
r 111 L42 Lr9 4Z
* * * 91 5t

* * 8&

106**945&
* 113 :-23 a25 3?
* 111 116 113 12*
* 109 114 109 2È

92 116 125 * 1?
* r!2 123 * 2È

94 116 * 111 24
5 6 10 7
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Figura 47. Resultados da classificação supervisionada considerando 14 variáveis (TM4, Fator-F,

Fator-H, Ba, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, P, Rad-y, V, Y e Zn) e cinco desvios-padrões para

discriminar as classes. As cores vermelho, magenta, azlul e verde representam os pixels

associados a cadapolígono. Entre parênteses foram indicadas as feições caracteristicas de

cada um deles. As- linhas pretas representam as principais falhas e contatos geológicos,

os retângulos os setoreJ anômalos definidos pelo tratamento estatístico dos dados

geoquímiios e os quadrados amarelos as ocorrências minerais conhecidas.
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Ta.bêIa 33 - Caracterfsticas dos grupos-Eeste da classificação
supervisionada. Às variáveis (TM4, Fator-F, Fator-H, Ba, Co' Cu"') foram
expressas como porcentagem da média da área de pesquisa.

CaracterfBEica Polfgono À Pollgono C Polfgono t'¡ Polfgono T

IIIM-X km
UTM-Y Km

Área km2
Setor
TM4 È

Fat.or - F ?

Fat.or - H ?
Bak
Co?
Cu '6

¡ln ?

Nit
Pb "<

Þ"6
Rad-T ?
v&
Y?
zî+

607 ,4
6282 , 4

0,48
o7

10s
98

L02
113
163
!37
l- l-4
LL7
139
103

108
104
118

99

603,6 51t,7 57s, 0

6303,6 6278,7 62'77,0
0,32 0, 56 2,20

01 04 Nenhum
111 r04 107
96 95 99

103 ro2 101
106 90 103
99 89 93

96 113 93
108 86 101
78 113 153

157 16 67
99 93 115

101 90 99
100 114 104
LO2 L26 LL1
L25 87 105

3 .4.3 . TécDicas de SIG

Foram adoEados critérios baseados em modelos exploratórios
Eeóricos (GOVETT, 1983; GOVETT & ATHERDEN, 1988)' que permitiram
hierarquizar os pìxe7s da área de estsudo em duas caLegorias
(procedimenEo não ponderado) ou em quatro caEegorias
(procedimento ponderado) . Na Flgrura 48 são apresentados com

símbotos dos principais setores selecionados pelo procedimento

não ponderado. O tamanho dos seEores não foi considerado ao

reproduzir a fígura .

Na Tabela 34 são indicados os parâmeÈros usados no

procedimenlo ponderado. O programa GRÀSS gerou 41 claases que

foram reagrupadas em quaE.ro caE.egorias (descarle, prioridade
baixa, média e alta) . A aÈribuição de tons de cinza a essas

classes result.ou no mapa da Figrura 49.



ç Árer* aelecionadrs Oelo modelo de
' grônitoaÊspGc¡8|¡zôdoa

-.. Árer* ealecionidcs pelo modelo de
' sulfeto* mtc¡ço8

n ocorrênc¡ca m¡nefsis conhêc¡dô3

48. Principais áreas selecionadas pelo SIG (GRASS, 1991), atraves de um

pfocessam;nto não ponderado baseado nos modelos de granitos especializados e de

àepósitos de sulfetoJmaciços. Os corpos graníticos foram destacados em cinza para uma

melhor apreciação.



fls"tor"= anômatos

Figura 49. Zonas selecionadas pela análise espacial ponderada. As prioridades foram estimadas

segundo um modelo exploratório teórico, incluíndo variáveis geoquímicas e aquelas extraídas

pela aplicação da FPCS sobre os dados Landsat-TM'
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Tabela 34. Segùência lógica final com ponderadores 1no) e lndice
ad.itivo. As variáveis foram transformadas segundo explicação apresenEada no

texto. SOPF = (Àg+Às+Cu+Pb),/10. InEervato que conEém a medíana sublinhado'

SOPF Fåtor-F FaÈor-H

Variação Po variaÇão Po Variação Po variação Po Variação Po

0-50
51-85
86-110

111-235

7
3

0

115-156 12 50-69 12
108-114 I 35-49 9

101- 107 4 25- 34 5

0-100 0 20-24 3

0-19 0

L20-255 12 200-255 L2
100-119 9 185-199 9

70'. 99 7 L75-a84 5

59:__69 3 0-174 0

0- 49 0

3.5. Tratãmâr'to estatístico doE dados daa sr¡b-baclaE

Um dos objetsivos de utíIizar o método das sub-bacias foi
avalíar e comparar a variância intserna de cada sub-bacia em

relação à variância geoquímica. se essa variância fosse ínferior
à variância geoquímica, seria válido considerar as médias das

variáveis como representsativas da área de cada sub-bacia,
constsituindo verdadeiras amosEras compostas.

No cáIculo das sub-bacias foram consideradas 1943 amostsras,

pois as amostsras de solos auEóctones foram descartadas e as de

solos aluviais foram ut,iÌizadas apenas no caso de haver poucas

amosE.ras ou quando houve semelhanças com as reËlanEes amosEras

da sub-bacia. O tsamanho médio das sub-bacias foi caLculado de

duas maneiras :

i. Pelo número médio de amostras por sub-bacia, que foi
6,5, com intervalo de variação enEre 3 e 10.

ii. Dividindo a área total coberta pelo número total de

sub-bacias 22tO/332 = 6,7 .

Na TaJ]ela 35 são apresenEados os resuftsados da ÀNoVA,

considerando as 332 sub-bacias como fatsor para o tsestse F e o

t.este não paraméErico de KruskaLl -wa]lis . Considerando um nível
de significação de 2,52, os dois testes foram significativos
para tsodos os elementos, indicando que a variância geoquímica

foi superior à variância interna de cada sub-bacia em todos os

casos.



Ta.bêIa 35. Resulcados da ANOVÀ de um nfvel, considerando como fator de
influência as 332 sub-bacias. Foram ensaiados o Teste F e o Teste de
Kruskall-Wallis. F=Coeficiente-F; Slg(F) =Sígnificância de F; Kw=estat.fstica
de Kruskall-waltis, slg(Kw)= Significância de Kw e GL=Graus de liberdade'

soma a6dla de quadradoa

ceoquf¡ica Re8iduaÌ sig (P) Sig (Rw)

Fe 3 5196
Mr¡ 6LO842
D 1s2689
.Aa 54
Ba L2O7 87
Co 83
Cr 7044
Cu ].29
Nd 1649
Pb 133
Sn 42
v 1263
Y 548
zîL LL82
GL 32L

4092 8,6
51512 5 L,2
2687O 5,1

24 2,3
2L062 5,1

-l '1 t 1

3461 2,0
24 5,3

759 2,2
'ta 

^ 
')

14 3,0
207 6,L
55 10, 0

2t7 5,4
!621

0,00 1226 0, 00
0,02 460 0,00
0,00 882 0,00
0,00 661 0,00
0,00 1048 0,00
0,00 765 0,00
0,00 1319 0, 00
0,00 1093 0,00
0 , 00 1265 0. 00
0,00 929 0, 00
0, 00 730 0, 00
0,00 1081 0,00
0, 00 1321 0, 00
0,00 1057 0,00

331

Na Tabela 36 são apresenÈados algn¡ns dados estsacísÈicos

básicos para as sub-bacias. Existe uma diminuição da

variabilidade em função de que os dados são médias de 3-10

amosEras originais. Isso permitiu uma classifícação em função da

média mais um ou dois desvios-padrões . Para As e st somente foi
considerado o limiar superior. Foram selecionadas 95 sub-bacias,
que foram classificadas em sete grupos (La, Ls, R6, Rq, Ri, R. e

Un) em função dos teores de Fe, üD, Às, Ba, Co, Cr, Cu, Ní' Pb,

sD, v e zi (Tabela 37). Na Fj.grura 50 é apresentada a

distríbuição espacial das sub-bacias característsicas .

Consíderando as feições geoquímicas das sub-bacías e sua

Iocalização, os grupos RO, Rc, Ri e Rm parecem corresponder a

anomal-ias regionais. O grupo R¡ estaria associado a rochas

féIsicas enriguecidas em feldspaEo-K no vértsice Nw da área. O Ba

e o Pb, enriquecidos nessas sub-bacias, podem subsEituir ao K

dos feldspaEos. As sub-bacias do grupo Rc conscitsuem um grupo

heterogêneo. As sub-bacias localizadas mais ao norÈe estsão sobre

a Formação de Anfibolitas -I'eptitas e apresentam Eeores elevados
de Pb e sû. As ouEras, localizadas ao su1 do povoado de Matía
ALbina e na Folha Pirarajá, apresencam associações incLuíndo no



Rm

Ri

Figura 50. Sub-bacias características definidas em função dos teores e das

associações geoquímicas. As sub-bacias em branco não apresentaram feições

particulares, so foram indicadas como referência. A : María Albina, Y :
José P. Varela, P: PirarajâeZ: Zapicán.

Nota: .O grupo R* representa sub-bacias enriquecidas em Cr-Ni e empobrecidas em Pb. O grupo

R¡ roprosenta sub-bacias com teores moderados de Cr-Ni, enriquecidas em Fe, Cu, V ou

Zn e empobrecidas em Pb. R. é um conjunto de sub-bacias enriquecidas em Cu ou Pb,

também apresentando teores anômalos para Mn, Zn ou Sn. L. representa sub-bacias com

anomalias de pelo menos dois elementos calcófilos (As, Cu, Pb ou Zn) e L" são sub-bacias

enriquecidas em Cr, Ni e Pb. O grupo R.o representa sub-bacias ricas em Ba e Pb, e o
grupo Un sub-bacias com anomalias univariadas. Mais detalhes na Tabela 37.

I
I
I
I
fI
E
ul

Rc

Ls

Un

La

Ro
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mínimo dois dos segrrinËes elemenEos llt-Cu-Pb-v-za' e estariam
relacíonadas às rochas carbonáEicas do Grupo LavaTTeja- os

grupos Ri e Rm est.ariam refacionados às rochas máficas da

Forrnação Pavas, sendo as sub-bacias de R1 represenEantes de

rochas intsermediárias ou da misEura de rochas fél-sicas e

máficas. As sub-bacias do grupo La apresentam enriquecirnento em

Cr, Ni e Pb, fato anômalo em função do observado para o tsota1 da

área, e que foi int.erprelado como uma anomal-ia local . o grupo Rs

apresentsa associações tsípicas de sulfeËos (À8, Cu, Pb ou Zû), e

as sub-bacj-as esÈão relacíonadas ao Grupo Bartiga Negra ou ao

Grupo L,avaL7eja. Considerando essa intserpretação' 19t das sub-

bacias toEais seriam anomalias regíonais, 4t anomalias locais e

6t anomalias univariadas,

lab€la 36. Estatfsticas básicas para os dados (médias) dos 332 sub-

bacias definidos. C.V.= coeficiente de variação. (p+o) ; (P+2o) = média mais um

ou dois desvios.
Mfnino ¡láxlDo t{édia DeEvLo c-v. p+o P+2q

Fê,? 1 6 3 1 26* 3'1 4'4
th,ppm 373 2786 LO26 319 31t 1350 1665
P, ppm 154 1611 29O 1?0 s9& 460 630
À5, ppm O 18 6 3 54? L2

Ba,ppm 342 1253 564 !44 26U 710 850
Co,ppm 6 29 13 4 28t L7 20
Cr,ppm 13 390 42 33 79* 75 108

Cu,ppm 9 37 19 5 24È 24 28

Ni,ppm 6 188 22 16 722 38 54

Pb,ppm 3 58 t4 5 368 19 24
Sn,ppm0204372È9
v, ppm 30 rI7 65 14 22t 79 93

Y, ppm 13 68 24 9 39e 33 43

zn,ppm 36 116 60 14 23* 74 88



Tabeta 3?. caracterfsticas das sub-bacias classificadas em grupos, em

função dos teores de Fe, tdn, Às, Ba. Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sn, v e zn. F, tr+o,
p+2ó referem-se à média, à média mais um desvío-padrão e à média mais dois
desvios -padrões .

sub-bacla Folha TeorêÉ caracterfEtlcos Grupo

L ,2 ,5 ,6 ,7 ,19

3,9-].3,29,38
4L ,47 ,82 , AA6

133
223 ,224
92 ,238

14 -17 ,2t ,22
24-28,36,37
39 ,40 ,44 ,48
5r,52,74,75
77 , 330
r35 , L14

71.78-80

63,65
].27
].79,L92,22r
228
240 ,285

139,16s,171
L98 ,206 ,zlt
27L,276,279
283 ,287 , 30r
3O2 ,3t4

69
84, 105

L76,r8r,A82
200 ,207 ,2!7
222 ,226 ,230
234
267 ,268 ,278
28L ,282 , 306
308

zapicán

zapicán

Piraraj á
varela

zapicán

Piraraj á

zapicán

zapícân
GuEiérrez
Piraraj á

varela

Piraraj á

varela

zapicán
cut iérrez
P iraraj á

Ba > 800ppm; Pb > 19PPm

Cr < 70; NL < 35¡ Pb = 4-15
Fe, Cu, v ou zr¡ íguais ou

acima de (F+o)

C¡ > 67¡ Nl > 35; Pb = 5-13
Pode acontecer F6, ¡ú¡, Co,

Cu, v ou zn acima (F+o)

Ct>10îNt>35;Pb>20

Verificam-se Pelo menog duas
das seguinEes condições:

cu, Pb ou zn > (F+6)
Àg>12

As vezes Fe ou lln > (P+o)

Cu ou pb >= (tr+o)

llnouZn>l¡ouSn>9

Änomatias univariadas ÀE, cu'
Pb, Sn ou zn
As vezes Fe ou !E¡ > F

Ro

R1

Rm

tra

Ls

Rc



4. DTSCUSSÃO

4.1. Qualídade da iaf,orúåção geoquínica

Fe, lÍ8, P, Ba, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, v, Y e Zû apresentaram

erros analíticos inferiores a 10t e muitos valores acíma dos

Iimit,es de deEecção anal íE.ica- LIDAS , pelo que foram escolhidos
para o traEamenEo estaEístico. Ag, Às, B, Be, Cd, ldo, li¡b ' Sb, Su

e w apresenEaram erros anallEicos elevados, acima de 158. Sendo

considerados apenas os valores acima ou próximos aos LIDAS ' Em

relação à exatsidão das análises, S PANGENBERG (1983) mencionou

gue algumas amostsras de padrões secundários analisadas na

DINAMIGE (Urugn:ai ) e no BRGM (França) , simulEaneamente.

mostraram correlação pobre para P, Co, Cu, Pb e Y.

AI$¡ns dos elemenEos com erros anal-íticos baíxos

apresentaram erros de amostragem elevados (P, Co, Y'..)' Como

foi discutido na Seção 3.1, esses erros seriam explicados por

três faEores: (i) Mudanças rápidas da litsologia em dis!âncias
curÈas. (ii) Efeíto pepitsa provocado pela ocorrência de óxidos

de tlt-Fe. (iii) Erros na metodologia de coleEa das amostras
(amostragem muiEo resEriÈa em relação à área de influência e

forma inadequada de coleEar as duplicaEas) .

No mécodo das sub-bacias, a variância intserna das sub-

bacias foi sempre inferior à variância geoquímica global (Tabe1a

34), o que sugere, de forma indireta, que exisÈiram problemas no

método de amostragem. A influência das mudanças rápidas da

litsologia foram constaEadas nos napas de distribuição das

diferenças relaEiwas ent.re as duplicatsas de amoscragem, que

apresent.aram diferenças elevadas relacionadas à Formaçã'o Pavas,

onde ocorrem faixas altsernadas de rochas félsicas e máficas de

largura quiloméE.rica. A ocorrência de duplicaEas com diferenças
elevadas para ll¡ e Co sugeriu a possibilidade do efeito pepitsa,

pela geração de nódulos (ou micronódulos) de óxidos de ¡ln '

Poderia ser concluído que os erros de amostragem foram super-

estimados, dewido à forma como foi efetuada a coleEa e à

ocorrência de modificações rápidas da litologia.
Dois problemas de ordem analícica não foram avaliados:
(1) A ausêncía de replicalas inÈer-folhas.



(2) A ocorrência de intserferências.
O tópico (1) poderia ser resolwido considerando padrões

secundários, isto ê, amostras que fossem sempre inÈercafadas

durant.e a anál-ise de cada uma das fol-has. As amosEras foram

coletadas em um período de cinco anos e isso poderia produzir
vari.ações de ordem instrumenE,al ou dos reagentes util-izados '

Segundo o laboratório da DINAMIGE, essas variações foram

verificadas como d.e pequena magnitude. Os mapas de círculos, das

replicatsas de amosEragem ou dos Eeores bruEos não sugeriram a

existência de variações inter-fo1has. Em relação ao problema
(21 , não há informações sobre inLerferências nas análises da

DTNAMTGE. TRESCASES (1984) indicou intserferências nas linhas de

absorção atsômica para vários eLementsos, por exemplo, À1 , Fe, Co

e Ní interferem na tinha 2?95Å do ua, Nl e Fe com a linha 2407Å'

do co. Porém, no mesmo texto, DUTRA (1984) não mencionou

inlerferências desse Lipo na espectsrometsria de emissão. SKOOG 6'

LEARY (1994) indicaram ausência de ínEerferências para soluções
preparadas de Be, Cd, Cr, Pb e zn analísadas por espectrometria
ICP,

A Rad-T e o pE foram deEerminados no campo, de modo que a

sensibil-idade da medida pode ser inferior à dos efementos
químicos. De qualquer forma, foram de utilidade na descrição do

ambient.e geoquímíco (FÍgarras 24 e 251 .

4.2. sobre og métodos de processa8eDto

Os métodos utsilizados para processar os dados relatiwos a

estse tsrabalho podem ser sinEeE,izados em quatro modalidades:

(1) Tratamento esEat.ístsico dos dados geoquímícos originais
(2) Tralamento estacístico dos dados das sub-bacias
(3) Métodos de claÊsificação (dados digiEais)
(4) Procedimentos que usaram sIG (dados digiLais)

O método (1) considerou procedimenEos estatístsicos
univariados e mulEivariados, e diversas formas de mapeamenEo da

i.nformação geoquímica. A maioria das variáveis mostrou um melhor

ajusE.e ao comporEamenÈo l-og-normal (Tabela I e Figuras 13-16) .



Por esse moEivo, no caso univariado, foram preferidos os méÈodos

não paramécricos ou Erabalhou-se por comparação -

GÃRRETT (1989) mosErou çnre, se um conjuntso de dados

mulEivariados apresenEa distribuição N-normal/N- Iog-normal , o

gráfico de probabilidade Èeórica para as DM2 mostrará uma reEa,

ao se utilizar escala 1ínear/logaríEmica. No presente E.labafho,

esses gráficos resullaram compl-etamente deformados para os dados

geoquímicos originais (FÍgura 38), sugerindo a existsência de um

grande número de outliers. Do ponco de vista esEatístsico, as

outTiers devem ser descarEadas, pois prejudícam os resultados
dos procedimentos mulEivarÍados. Porém, do pontso de vista
geoquímico devem ser considerados dois asPectsos:

(1) Grande parÈe das outliers são, na verdade, anomalias
geoquímicas.

(2) Em prospecção geoquímica regional-, o conjuntso original
de amosEras pode esuar constitsuído por várias sub-populações de

respostsa caractserística, produzindo deformação nos resultados
dos métodos mulE.ivariados, em forma adicíonal à provocada pelas

out.Tieîs.
Em função dos resulLados da ANOVA (Tabela 10 e FJ.guras 19-

231 , constsaEou-se que um dos faEores de contsrole da variância
geogufmica foi o litsotipo das rochas de procedência. Assim, as

su.lr -populações mencionadas acíma esEariam definidas pelas
amost,ras relacionadas a cada LiEotipo. Por ísso, os

procediment,os multivariados (ACP, AF, ÀR. . ' ) foram aplicados
comparando diversas formas de trat amenE.o (Tabela 14), analisando
a distsribuição espacial dos mapas das cPs, dos fatores ou

residuais (Fig rras 36-40, l[apas 5-8), ou aplicando esses méÈodos

para as sub-populações definidas pelo litotipo das rochas de

procedência (Tabelas 23-271 .

No métsodo (2) foram aplicados procedimentos símples, como a

determinação das sub-bacias em função da amostragem, o relevo e

a hidrografia, o cáIculo das médias de cada sub-bacia e algnrns

tratamentos estsatfsEicos univariados. A respostsa geoquímica foi
menos senslvel, mas suficienÈe para detsecEar as principais
anomalias locais, sendo discrimínadas as anomalias regionais. O

mapa das sub-bacias característsicas (Flgura 50) apresenEou

semelhanças com o da classificação não supervisionada (Flgrura



46). Nessa comparação as sub-bacias represenÈam celas de tamanho

médio de 6-7 km2, e na classificação não superwisionada as cefas

foram de 0,04 km2. Assim, procedimenEos diferentes, produziram

resulEados semelhant.es. Um comentário análogo poderia ser
real-izado considerando a imagem do fatsor-1 (Dfapa 5) .

os métsodos (3) e (a) precisaram da gridagem dos dados

geoquímicos. Mapas etaborados pela gridagem de dados geoquímicos

de sedimentos de corrente aparecem com freqüência na liEeratura
especializada (HOWÃRTH, 1983; HOI'IARTH & THORNTON, 1983; DARNL'EY

et a7., 1995...). Devido à natureza vetsorial da geoquímica de

sedimeneos. ao efeEuar a intserpolação, pode aconEecer uma

misEura de maEeriais em algrrmas celas, sendo introduzidos erros
no mapa. Para evitar esses erros, BOHÄM - CARTER (1994) apresentou
uma forma de intserpolar dados de geoquímica de sedimentos,
considerando as unidades geológicas e as sub-bacias
simuLEaneamentse. No presenÈe Erabafho, esse problema foj-
resolvido fazendo com que a distribuição das variáveis nos mapas

inEerpolados fosse semel-hantse à dos mapas de círcuLos e

comparando malhas geradas em condições diferenEes.
FinalmenEe deve-se mencionar que uma das vantsagens dos

méÈodos do tsipo (3) e (4), que usam a gridagem dos dados, é a

possibilidade de avaLiar o EoEal- da área, pixeT por pixe7,
permit,indo uma avaliação objeÈiva, ÇF¡e elimina, ao menos em

part,e, os erros intsroduzidos pela apreciação puramentse wisual'

4.3. Fu¡do geoquíuíco e anomalías regÍouais

Alguns autsores dividem uma população de amoslras
geoquímicas em duas sub-populações: uma relacionada ao fundo
geoquímico e a ouEra, às anomalias (I-,EPELTIER, ]-969 ¡ MIESCH,

1981-; SINCLAIR, 1989) . Outsros auEores consideram o fundo
geoquímico como uma superfície que varia com a posição, em

função das caracEerísticas geológicas e ambienEais (DI ZHOU,

l-985; ROQUTN & ZEEGERS, L98?) . o segundo conceito parece mais

adequado para estudos regionais, como o presenue. Em refação ao

t.amanho das anomafias, uma anomalia regional pode variar entre
A-1ooA km2, enquant.o que uma anomalia locaf cobriría O,A-A km2

( DARNLEY et a7., L995).



Considerando a abundância de alguns elemenÈos em rochas

ígneas (GoVETT, 1-983), observou-se que Co, cr e Ni estão
enriquecidos nas rochas máficas, cu e v nas rochas

intermediárias e Fb nas rochas féLsicas. Na Seção 1'3
(mapeamenEo geoquímico) apresenEaram-se vários casos da

l-itseraÈura, nos quais a geoqufmica de sedimentos ou regolitos
reflet,e a composição das rochas de procedência. Por exemplo,

HOWARTH & THORÌ{TON (1983) descreveram uma anomalia de Ni em

sedimentsos de corrent.es na Península de Gaspe (canadá) associada
a serpentiniLos, sendo que os teores de Ni caíram de 2000-l-000

ppm no cenÈro do maciço, para 500-100 ppm a disÈâncias de 1-2 km

da borda do corpo .

No present,e Eraba1ho, uma forma de anal-isar o teor de fundo

foi atrawés dos mapas de cfrculos (uaPas 1-7) ' o Fe (uapa L)

apresent.a anomalias relacionadas às rochas máficas da Formação

Pavas, incÌuindo o Granito a anfibófio. Na Formação Barriga
Negta, no Grupo I'ava77ej a e nos gnaisses da Formação Pavas

ocorrem teores incermediários de Fe. As rescantes unidades são

as mais empobrecidas em Fe. A correlação positiva Fe-v (Tabe1a

11) é resufEado de uma distribuição muito semelhante dos teores
de ambos elemenÈos. co, Cu e z1 possuem uma distribuição
espacial semeLhante à do Fe na Formação Pavas, mas não no Grupo

LavaTTeja e no Grupo Barriga Negra, onde os três efementos

apresentam anomalías, algumas vezes sobreposEas, que em geral
parecem possuir caráÈer local . o Cr (uapa 4) e o Ni apresenlam
distribuições quase idênÈicas, sendo que as príncipais anomalias
aparecem em geral associadas às rochas máficas da Formação

Pavas. O Y também apresenta Eeores altsos na Formação Pavas ' em

particular nas proximidades do povoado de Zapicán, porém nesse

setor exisEe um leve deslocamenEo em relação às anomalias de Cr-
NÍ, que parece relacionado ao Granito a anfibóIio, onde o Y

apresent,a Eeores muiEo baixos. Esse efeito de deslocamento
aconE.ece com vários elementos, como por exempfo o P (üapa 2),
çnre apresenta uma anomalia com padrão arredondado ao sul- do

povoado de Zapicán. As anomalias de Fe (üapa 1) , Ba (ilapa 3) e

Cr (l[apa 4) mosEram padrões mais aÌongados, o que sugere certa
rel-ação com as estsruluras geológicas.

A disÈribuição dos Eeores de Co e ¡ln (rÍapa 7l foi
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semelhanEe no Grupo LawaTTeja, mas não na Formação Pavast onde o

¡[n apresenEou tseores intsermediários. Isso explica a forma

apresenbada pelo diagrama de dispersão lfû-Co, que sugere a

exisE.êncía de pelo menos duas sub-populações. O Pb (llapa 8)

apresenta distribuição caract.erísE ica, com empobrecimentso nas

proximidades do povoado de zapicán. Ba e Pb ocorrem associados

no vértice Nw da área e nas proximidades ou sobre os graniEos
poE,ássicos e o corpo mais ocidental dos granitsos Zócafo de7

Este.
Alguns efementsos com probl-emas analíEicos moslraram

disEribuições interessanEes. o Às mosErou seu caráter calcófífo
acompanhando, com teores acima do I-,IDA, as anomalias de Cu, Pb e

zD no Grupo |-,ava77ei a e no Grupo Barriga lvegra. O B também

apresentou enriquecimento nessas formações, porém mosErando um

padrão con!ínuo, diferente daquele apresenEado pelo AE, Cu' Pb e
za.. O Be mosE,rou Eeores caract.erísEicos relacionados a alg'uns

granitos ou rochas félsicas.
Os padrões de distribuição descritos acima sugerem um

contraste entsre elementos compatsíveis (Co' Cr, Cu, Ní. . . ) e

incompatíveis (Ba e Pb) na Formação Pavas, que seria
conseqùência da alEernância de faixas quíIométricas de rochas

félsicas e máficas. Por outra partse, no Gn¡po I'avaL7ej a

predominam elemenÈos com carátser calcófilo (lfû, Co, Cu, Pb e

zt) . Isso foi corroborado pelos modelos de regressão em função

de Fe-üû ou das CPs, pois as residuais de Co (Fi$¡ra 36), de zD

(Fi$rra 37) e de Cu (uapa 9) apresenEaram Eeores elevados

retacionados ao Grupo LavaTTeia. Assim, exisEiria uma "fração
calcóf il-a" para esses elementos, que não foi explicada pe3-o

modelo, em contsraposição a uma "fração" reLacionada aos

processos Iitológicos e superficiais, gue foi explicada. o Grupo

Batriga Negra apresentou comportamenEo caracEerístico e

diferenEe dos exposcos acÍma, com tseores incermediários de Fe,

l[û, Co, Cr, Ni, v e Zî, teores alcos de Cu e algumas anomalias

de Pb. As formações restsantses apresentsaram resposta fraca, Eendo

destaque somenÈe algumas anomalias isoladae de uD-Co.

Os faEos mencionados acima são sinEetizados pelos mapas

elaborados com as primeiras CPs e os faÈores. o mapa da

disEribuição da D2cp1-5 divíde a área em dois excensos domínios
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(Mapa 6), o setor oriental com valores baixos - intsermediários de

p2cp1-5 e o set.or ocident.aL com valores aLtos. observando em

detalhe, percebe-se que alguns seEores foram bem caracterizados:
(L) A anomaLía de Pb-Sn, com Eeores inÈermediários de Ba ao

norEe da área, aparece com Eonalidades amareladas.
(2) o empobrecimenEo das Formações de ånfibolitas- Leptitas

e da Formação Sierra Ba7lena, que aparece na forma de uma mancha

azul sobreposÈa às referidas formações.
(3) A anomalia de el-emenEos compatíveis (Co, Cr, Cu, Ni''')

em cor violácea perLo de zapicán.
(4) O vértice NI¡¡ da área com anomalias de Ba-Pb, também em

cor víolácea .

As cinco primeiras CPs explicam 83? da variância toÈal
(Ta.belas 15-19), o que sugere qlre a D2cp1-5 escá associada a

fenômenos de nacureza regional . Os setsores acima descritsos Eêm

área superíor a 2O km2. Os secores descritos em (1) e (3)

constiEuem duas das principais anomalias regionais caratserizadas

nesLe Erabalho e serão denominadas MarÍa ATbina e Zapicán'

respectivamenÈe.
A CPI-, que contsém um 478 da variância Eotal-, representa uma

associação enE.re Eodos os eLemenEos incluídos no traEamenEo

esEatístico, com exceção do Pb (Tabe1a 15) . Na Fi$¡ra 39,

valores alE.os da CP1 evidenciam a anomalia regional Zapicán e
valores intermediários estão relacionados ao Grupo Baftiga Negra

e ao Grupo I'avalTeja. O fator l foi obtido ao se efetuar a

rolação Varimax da CP1, o que explica a semelhança entsre as duas

variáveis. O faEor 1 represenEa uma associação entre elementsos

compat,íveis (Fe-Co-Cr-Cu-Ni-v-Y-zD), que se concentsram em

minerais ferro-magnesianos . Por esse moEivo, as scores do fator
1 apresentam vaLores efevados relacionados às rochas máfícas da

Formação Pavâs (uapa 5). os seEores onde aparecem cores mais

claras esÈariam associados às rocha félsicas dessa formação. o

vértice Nw aparece empobrecido, pois Ba e Pb possuem loadings
baixas para estse fator. Por esse motsivo a anomalia Matía Albina
não foi caracterizada. A Formação Puetto Gómez, aLguns corpos
graníticos e a Formação Sierra BalTena possuem um sinal fraco
dewido ao empobrecimento em minerais ferromagnesianos ' o Grupo

Lavalleja estsá integrado por rochas carbonáEicas, xisÈos e
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aIg:uns termos vulcânicos (PRECIOzzI L987a/b¡ PRECIOZZI & FAY,

1988) sendo, port.anEo, resEritsa a ocorrência de minerais ferro-
magnesianos. Assim, nesse Grupo, o fator L poderia estar
represencando um fenômeno diferente, como a adsorção de

elementos Eraços sobre óxido-hidróxidos de Fe.

O faEor 2 está representado por uma associação P-Ba-Y-zû
que est.aria relacionada à geração de fosfaEos superficiais. Sua

distsribuição espacial não é apresentsada, mas é semel-hantse com à

distribuição D2cp1-5 (l[apa 6) . A anomafia Zapicán apareceu

restsriEa ao seÈor anômalo em P (Uapa 2) e a anomalia Maria

ATbina apresenta-se Eênue. Seu padrão de dístribuição espacial
sugere cerE,a relação com a geologia.

Ao conE.rário do que aconteceu com os fatores anteriores' o

fator 3 não parece refacionado às estrutsuras geológicas (l¡apa

7) . TraEa-se de uma associação lÍû-Co com parEicipação secundária
do Fe, o que sugere uma relação com a formação de óxidos de ¡l¡
mixE,urados com pequenas quantídades de óxido-hidróxídos de Pe.

RepresenEa um fenômeno concrol-ado por condições supérgenas (Eb,

p8...), porém o padrão de distribuição do pE (Figura 24) não

ewidencia de forma cfara uma relação enÈre essas variáveis
(fat.or 3 e pE) . De qualquer maneira, a distribuição desse faEor
sugere maior importsância para o fenômeno no setor orientsal , o

que parece confirmar os resultsados obtidos com as replicatas de

amosE.ragem para o lÁD e o Co nesse se¿or.
O fator 4, Pb em oposição ao P, está regido pela

discribuição dos Leores de Pb, ou seja, scores alcas para o

fator ocorrem onde há Eeores elewados desse elemenlo (uapa 8) .

Isso é dewido a que esse fatsor explica 88t da variância do Pb

(Tabela 221 . A oposição de P e Pb é ewidenciada em vários
seEores, com um desses elementos aparecendo sempre com teores
al-tos e o outsro com teores baixos.

As imagens coforidas IJandsat-TM (Flgrura 41 e 43) e a

classificação supervisionada das seis bandas (FlSrra 42) mosEram

três grandes domínios (Dr, Dz e D¡) , que são caracterizados por
feições texturais, isËo ê, por relaçöes espaciais entsre os

pixe|s das classes, e não por feições cromáEicas.
O domínio DX aparece no seEor orienlal da área atrawés

uma faixa de direção N-S e largiura de 20 km, onde obserwa-se
de
um
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padrão t,ípico de locais usados para produÇão agríco]a ou

atiwidades floresEaís. Isso é caractserizado por manchas

ret.angulares de pixets da classe 7 (óxidos) , que indicam locais
de solo expostso ou de bosgues arÈificiais já expl-orados '

O domínio o2 é represenEado por uma faixa que cobre a

porção ocidenEal das fol-has J.P.Varela e Gut'iétrez, a porção

oriental da folha zapicán e a parte cenEral da folha Pirarajá,
onde desEacam-se os afloramentos de rochas (em azul cfaro na

Figrura 41) . os pixels das classes 7 e I da classificação não

supervisionada dos dados de satéLite ocorrem associados

indicando a posição desses afloramenfos.
o domínio D3 ocorre no setor NW da área representado por

uma mancha caracEerí st.ica, integrada por pixeJs das classes 4 e

5, gue foram inEerpretados como dewidos a vegeEação média dada a

alta razão TM4/TM3. As Figr¡rag 41 e 43 também sugerem a relação
dessa mancha com vegeEação. Vários seÈores da área (vértice SE

da folL;a Gutiérrez, proximidades do rio CeboTTatí\ apresentam

semelhanças com a referida mancha (associação das classes 4 e

5), mas em todos os casos Erata-se de locais baixos nas

proximidades de cursos hídricos, diferenEemenEe do que acontece

no vért.ice NW.

Ðe alguma forma, os Èrês domínios mencÍonados acima foram

também caracEerizados pela geoquímica, como se observa no mapa

de distsribuição das scores do fator 1 (uaPa 5) . Os domínios D1,

D2 e D3 estsariam caracterizados por scotes baixas,
intermediárias e aIÈas, respectivamente. Na Figura 46 observa-se
que, ao se integrarem os dados geoquímicos e das bandas .tJandsa t -
TM, contsinuam existindo tsrês grandes domínios, sendo imperfeiEa
sua sobreposição com os domínios D1, D2 e D3. Os três grandes

domínios caractserizados pela classificação não supervisionada
foram o de teor de fundo baixo, o de teor de fundo alto e o das

anomalías litsológicas que coincide com a anomalia regional
zapicán. Os E.rês domlnios enconEram-se incer-misturados,
evidenciando que a resposEa geoquímica possui variações em

diferenEes níveis: aquelas associadas às unidades geológicas
como um todo e aquelas dent.ro das unidades. A cobertura
sedimenE.ar indiferenciada (Cenozóico) , a Formação Puerto Gómez e

a Formação Sierra BaTTena apresenEam maior afinidade pelo
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LavalTeja e os gnaisses da Forma çã'o Pavas possuem mais afinidade
pelo domínio de Èeor de fundo afEo. Os anfibolitos e as rochas

máficas da Formação Pavas foram caracterj-zadas pefas cfasses 3 e

de 7 a L2 inEerpreEadas como anomal-ias litotógicas, enriquecidas

em elemer:.Eos compagíveis (Co, Ni, v...)' As diferentes classes

l-igadas à anomali a Zapicân estariam winculadas com os

deslocamentos observados er¡tre as anomalÍas dos diversos

e]-emenEos. o domínio de teor de fundo alto, com conceúdos

inÈermediários em Co, Cu, Ni, V e Zt, por apresenEar certa
associação com os Grupos Barriga Negra e Lavalfeja, intensifica
o int,eresse prospectivo dessas unidades.

oméEododassub-baciascaracterizouagmesmasanomalías
regionais mencionadas acima. o grupo de eub-bacias Ro apresentou

t.eores de Ba acima de 8oo ppm e de Pb acima de 19 ppm (Te¡tela

37) . Na Figrura 50 observa-se que todas essas sub-bacias estão

localizadas no vértice Nv{ da área, onde uma anomalia Ba-Pb já
foi caracEerizada. Nesse selor a Rad-T apresentou teores elevados
(Ftgrura 25) . A associação geoquímica exisEenEe seria explicada
pela ocorrência de rochas félsicas ricas em feldspaco-K, onde Ba

e Fb podem ocorrer por substsiEuição. A anomalia zapicán foi
caracEerizada peLos grupos Rm e Ri (Figura 50) . As sub-bacias do

Eipo Rm apresenlam Ëeores mais elevados em Cr e Ni em relação às

Rí, o que suçJere um maior grau de associação com rochas máficas.
Ambos os t,ipos apresenEaram empobrecimento em Pb e teores
anômalos para Fe, Cu, V ou Zn (Tabela 37) . Na classificação não

supervisionada (Figrura 46) aÊ rochas máfico- incermediárias
apareceram rel-acionadas à classe 8, que foi caracEerizada por

uma associação geoquímica Co-Cu-lln-Nl-v. . . (Tabel¿ 32\ '
Agrupamentos de pixels pertencênEes à cfasse 8 ocorrem disEantes
da anomalia zapicán e estão sobrepostos às sub-bacias dos grupos

Ri ou Rm. Na região su1 da folha Pjrarajá, os pixeTs da classe I
estsão sobrepostsos às sub-bacias do grupo Rc çIue, como já foi
mencionado, const.iÈuem um grupo um pouco heterogêneo. Essas sub-

bacias (grupo Rs) caraclerizam muito bem a anomalía regional de

I4aría ALbina, que apresenta teores elevados de Pb e Sn (Tabela

37) . várias sub-bacias com anomalias univaríadas de Pb ou sD

aparecem próximas das sub-bacias caracEerística6 da anomalia



María Albina (Grupo Un, Figrura 50).

4 .4 . À.Eona1ias locais

Uma primeira definição das anomalias locais foi realizada
aÈravés da observação dos mapas de círculos para À9, Ag, Cu, Pb,

Sn, w e Zî. Algiuns desses elementsos apresenLaram problemas

anal-íÈicos (ÀS, As, SD e w), e por esse moÈivo apenas foram

consideradas as amostsras com Eeores acima ou muito próxímas dos

limites de deEecção. Valores anômalos posilivos dos setse

el-emencos podem aparecer associados a diwersos Eipos de

depósit.os minerais (Govet!, 1983) . O mesmo autor indíca que os

depósitos de sulfeEos maciços estão associados a anomalias

negatsivas de Nl, sem uma explicação teórica para o fato. No

presenLe Ërabalho Cr e Ni apresenEaram uma excelente correlação
(Figura 33) . Parece razoáve1 pensar que essa associação é de

origem liEológica, ou seja, seria herdada das rochas de

procedência dos sedimenEos, que seriam rochas máficas com tseores

el-evados de Cr-Ni. Assim, a ocorrência de Eeores elevados de Cr-
Ni indicaria uma anomalia licotógica. Teores anômalos de Fe-Cu-v

poderiam indicar rochas máfico- intermediárias, porém, no caso de

sediment,os de correntse, diversos auEores mostram que a adsorção

de elementos E.raços sobre óxidos de Fe (e lln) prowocaria falsas
anomatias desse tipo (Eowarth, 1983) . Esses aspectos foram

considerados ao inEerpreEar os mapas de círculos, sendo

uEilizados como apoio os mapas das DM (üapa 5), das residuais de

cu (Mapa 9) e zî (Fígrura 37), e das D2 das primeiras e as

úlcimas CPs (¡{apa 5 ) .

As primeiras CPs acumularam 83t da variância toEal e, como

foi most,rado em função dos fatores, que são as cPs depois de

aplicar a rotsação Varimax, efas esÈão associadas
f undamentalmentse a fenômenos regionais. As ú1Èimas CPs esEão

relacionadas aos :-7È restante da variância, e seriam as maís

inLeressantes do ponco de vista prospeccivo. Dessa forma, a

D'zcp1-5 Eeria maior afinidade por fenômenos regionais, enquanto
que a D2cp6-11 seria associada a efeitos locais. Em função disso,
el-as consliþuiriam mais um criE.ério para discriminar anomafias

regionais e locais. As DMs poderiam ser usadas no mesmo senEido.
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porém, no presentse esEudo, por não Eer sido reaLizado um segxrndo

cálculo eLiminando as outfjers, as DMs seriam menos sensíveis
que as úIlimas cPs para detecEar anomalias locais '

oset'oranômalo01(Figura44)correspondeaumaanomalia
de tÍn-pb-zu Localizada a sl¡l da anomalia María ATbina. os Èeores

anômalos de Mn (uaPa ?) ocorrem um pouco deslocados em relação

aos de Pb-zD. FOi Observada uma relação das amostras anômalas

com um corpo aflorante evidenciado nas imagens Landsat-TM

(Fígrura 41) . No mapa dos leores de Pb (uaPa 8) , no lÍapa 6 e na

Fig'ura 50 observa-se uma separação enlre a anomalia regional e a

Iocal . À Classe 6 da classificação não supervisionada evidenciou

essa anomafia (Figura 46) . Essa classe apresentsou ceores

elevados de tifn, co, Pb e Rad-Y, e Eeores abaixo da mediana da

classe 1 (baixo tseor de fundo), para P, Nt e zÐ" Próximo à

mancha da classe 6, ocorre uma peql.Iena mancha da classe

moderadamence enriquecida em P, Ba, Co, Cu, v, Y e zD (classe

3). Deve-se destacar que as cfasses 3, 4, 6, 1, 9, L0, LI e L2'

por abrangerem áreas pequenas (ÎabeIa 321 ' podem ser

inEerpreEadas como anomalias locais. A tenEaliva de procurar

ouEros pixels da área de pesquisa, com características
semelhanEes. não deu result,ado (Ftgrura 47) . O setor 01 parece

coincidir com as mineralizações de galena em cafcário,
encontsradas por uma empresa argenlina na década de 80

(PRECIOZZI, 1987a).
O seEor anômalo 02 mostrou teores efevados de Cu-V, com

tseores secundários de Fe-cr-Ni. As residuais de cu apareceram

deslocadas em relação à anomalia dâs amosbras originais (Mapa

9) . A DM (¡[apa 5) e a D2cp6-t]- (üapa 6) mosEraram valores
geralmence intermediários ou baixos. Nessa região exisEe uma

inErusão máfica que foi bem caracLerizada pela classe I da

classificação não supervisionada (Figrura 46) e tsambém, com cerco

deslocamento, pelo grupo M da classificação supervisionada
(Fl$rra 47). Na Ffgura 50 observa-se duas sub-bacias do grupo Ri

e uma sub-bacia do grupo Ls, que apresenÈa teores elevados para

cu e zD. parece esEar bem caracE,erizada uma anomalia de origem

Iitsológica nesse local .

o setsor anômalo O3 apresenta uma associação caracEerística
Fe-Ag-Cr-Nl-Pb-v, que poderia ser explicada em função da



ocorrência de peguenos afloramentsos de rochas máficas próximos a

um granitso-K. As sub-bacías do grupo La corroboraram a

associação Cr-Ní-Pb. As anomalias de Àg estão reLacionadas, na

sua maior parte' a uma das sub-bacias. A classificação não

supervisionada mosErou uma integração dos pixeTs das classes 3,

4, 6 e 7 (Fl$rra 46) . A classe 4 evídenciou anomalias

secundárias de Pb, relacionadas a pixels com valores acima do

nível de fundo para o fatsor-F.
o setsor 04 apresenEa uma aBsociação poli-metálica Fe-Ag-cr-

cu-Ní-sD-w-zn com Eeores secundários de As e eÉtsá l0calizado
sobre uma zona de falha (Figrura 2l' As imagens de satélite
mosEraram alguns lineament,os espacialmente relacionados às

amosEras anômalas. O méEodo das sub-baCias não caractserizou

nenhum fenômeno partsicular, mas algnrmas sub-bacias mostsraram

teores anômaIos de sn. A classificação não supervisionada
novamente most.rou a intsegração de um grande número de classes
(FÍgura 46) . A tenEaEiva de procurar pixels semelhantes aos do

grupo C, que represenÈa uma anomalia na porção sul do setsor, não

deu bons resultados. Mas no seEor nortse apareceram alguns pixeTs

semefhances aos do grupo T. que caracEerizou uma anomalia cu-Pb

localizada próxima à antiga Mina de Àu da folha Gutiétrez
(Flgrura 47 ) .

O setsor 05 apresenEa Èeores anômalos em Fe-Cr-Cu-Ni e

teores secundários de Pb. As rochas máficas que ocorrem na área

foram caractserizadas peJ-a classificação não supervisionada
(Fígnrra 46), pefa cÌassificação supervisionada (Ftgura 47) e

pelo métsodo das sub-bacías (Flgura 50) . várias anomalías locais
de Pb no setsor e nas vizinhanças seriam explicadas pelo contaLo

enEre rochas félsicas da Formação Pavas e rochas carbonáticas do

Grupo .f,avaJleja (Hâpa 8) . Este setor foi inEerpreEado como uma

anomalia 1iEológica.
O seEor 06 apresentsa anomalias de lt!, À9, co e Pb e Èeores

secundários de Fe e À8. um pequeno veio de rochas máficas ocorre
na porção Nw do setor. A classifícação não supervisionada e a

supervisionada caractserizaram rochas máficas a algrlns
quilômetsros ao norte desse veio (Figruras 46-47). PREcIozzI
(1987b) mencionou a ocorrência de um chapéu de Fe na porção

nortse do seEor, que foi caracterizado pela classe 6 (Ftgura 46) .



Duas sub-bacias mosErando associações Eípicas de ocorrência de

sulfeEos são moseradas na FÍ91¡ra 50.
No seEor 07 ocorre uma anEiga mina de Àu que apresentou uma

anomalia de Àu-Ba-Cu-¡[B-P-Pb em sofos, a poucos meEros do veio
mineraLizado (FILIPPINI AL,BA, 1990) . Nas vizinhanças da mina

aparecem várias amostsras de sedimentos anômafas, porém as duas

amosEras mais próximas não apresenEaram anomal ias (Figrura 45),
mas empobrecimenEo em ¡lû (Eeores ínferiores a 400 ppm) ' A

anomalia poli-meEálica uE-Àg-Co-eu-Pb com valores secundáríos de

åa-Ba ocorrem em uma única amostra. No enEantso, algumas amostras

apresenEaram tseores anômalos de u8, Às e cu. e média de cu

considerando 27 amost,ras no setor, foi de 26 ppm e a de Pb de 16

ppm, sendo para o cu basEanLe superior à média geral (19 ppm) .

As residuais de Cu meLhoraram a resposEa em relaçäo aos teores
brutos (uapa 9) . Alguns pixels da classe 6, sem dúwida

rel-acionados à amosEra com resposÈa poli-metáIica, aparecem

quase no centro do seEor (Fign¡ra 46) . O méEodo das sub-bacias
mosErou uma anomalia ìln-As-Co-Cu-Pb, mas a mina de Au está
l-ocalizada em uma sub-bacia adjacente (Seção 4.6).

No vérE.ice SVù da área, ocorre uma anomalia Ag-ÀE-Pb-zu com

teores secundários de cu (secor 08) . As residuais de cu

contrast.aram melhor a anomalia em refação aos teores originais,
como aconteceu com o Grupo Baîliga lvegra como um tOdO (lfiapa 9) .

A classificação não supervisionada mosErou uma associação entrê
pixels das classes 4 e 6 (Flgrura 46) . A classificação
supervj-sionada moscrou vários pixels semelhantes aos do grupo T,

relacionados ao Grupo Barriga Negra (Fign¡ra 47). Uma sub-bacia
com associação caractserística de sul-fetsos aparece no vércice SW,

e ouEras duas sub-bacias do mesmo grupo aparecem próximas, junto
com várias sub-bacias com anomal, ias univarÍadas de Ag ou cu
(Figrura 50) . Isso sugere que não somenEe o setor 08, mas o Grupo

Barriga Negrra como um Eodo, deveria ser estudado em deEafhe.

O secor O9 apresent.ou semel-hanças geológicas, geoquímicas e

nas imagens de sensoriamenE,o remoto com o secor 07. Do ponto de

visE,a geológico, em ambos os casos predominam rochas

carbonáEicas do Grupo LavaTlej a nas quais alLernam-se faixas de

quarEzit,os. A anomatia de Cu é um pouco mais fraca, sendo de 22

ppm a média de dez amostras, o que supera a médía geral , porém
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sem Eer significação estsaEísEica. As médias de Às e Pb forem 16

ppm e 21 ppm, respecÈivamente. O máximo de As e de Cu para o

setor foi 28 ppm, e para o Pb foi 58 ppm. Em ambos os casos

ocorreram Eeores de un ext.remamer¡te anômaI0s (acima de 3000

ppm) . As imagens de sensoriamengo remoto moslraram dois corpos

afloranLes, um associado a cada setsor, de caracterlst.icas
espectrais, E amanho e orienuação muico semelhanLes (Figrrra 41 e
Figura 45) . Os dados 1itológicos da área permiEiram caracterizar
esses afloramentos como de quartsziEo. A classificação
supervisionada não det.ecEou pixeTs do grupo T no seE'or 09

(Figrura 47), possivelmenEe em funçäo do empobrecimentso em cu e

do enriquecimenEo em Pb demonstrado pelas médias do setor 09 em

relação ao set.or 07.
GOVETT (1983), baseado em estsudos litogeoquímicos em

d.iversos depósitsos do mundo, concluiu que Fe e lh são

indicadores regionais de depósitos de aulfetos maciços,

produzindo hal-os 2-Io vezes mais extensos que os produzidos

pelos elemenÈos do minério. Porém, em estsudos com sedimentos de

correnÈe, seriam geradas falsas anomalias, em função dos

processos de adsorção dos meEais Eraços sobre óxidos e

hidróxidos de Fe e ¡f¡r (HOWARTH, 1983) . NeÊEe tsrabalho os

fenômenos de adsorção foram caractserizados pelo fator 1 (uapa

5), que também caracEerizou a ocorrência de minerais ferro-
magnesianos nas rochas de procedência, e pelo fator 3 (Uapa 7)'
que moslrou uma correlação tÍû-Co e Fe secundário. várias
amostras com t.eores el-evados de ¡ln, às vezes acompanhados por co

ocorreram nos seEores 01, 06, 07 e 09. Três desses setores
incluíram ocorrências minerais conhecidas. No seEor o7 , duas

amostras empobrecidas em ¡Ín próximas à mina de Àu não

apresentaram valores anômaÌos para nenhum elemento. Uma anomalia
polimetálica ¡l¡-Àg-co-Cu-Pb foi observada em um curso hldrico
mal" localizado em relação à mina. Essa associação apresenta
pont.os comuns com uma anomalia em solos obtída perLo do minério
(FILIPPINI ALBA, 1990) . A classe 6 da classificação não

supervisionada foi inEerprecada como ligada a minerafizações, e

esteve reLacionada a seEe dos nove setsores anômal-os discucídos
acima. Em particular, essa cLasse não apareceu nos setores 02 e
05, que foram interpreËados como anomalias Iitológicas. A classe



6 apresenLou enriquecimentso em Ua, Co, Pb e Rad-Y , e

empobrecimenEo em Ni, P e ZD. Por esses motivos, pensa-se que os

Eeores elevados em ¡Íû-Co estão associados a minerafizações e não

representariam portsanlo falsas anomal-ias.
Algumas anomal"ias podem não tser sido notsadas no

procedimenLo de det.erminação dos setores anômalos. Parece que

foi o caso da anomalia ao norte do povoado de |'LarÍa AJbina, que

foi caractserizada pela classe 4 da classificação não

supervisionada (Figrura 46) e por uma sub-bacia anôma1a em Às-Pb-
zr (Fí$rra 50) . Essa anomalia foi mascarada pela anomalia
regional María Albina, faÈo que também aconteceu em relação às

ouEras anomalias regionais (Zapicá.n e Grupo Baîriga wegra ) .

Nas borda l-esEe da área ocorrem várias anomalias das

classes 4 e 6 da classificação não supervisionada (Figrurå 46) .

EsEas são falsas anomalias, geradas pelos processos de

inEerpolação, em função da ausência de dados nesses seEores. Ào

norte da Formação Sierra BalTena, foi identsificada uma anomal-ia

¡[D-Co-v, com Eeores int.ermediários de Fe-cr-Cu-Ni, que é bem

descriE.a por uma mancha amarelada das scores do fator 1 (lûaPa

5) . Na Figura 46 essa anomafia parece estar associada a

variações da borda da lagoa próxima à cidade de .I.P.yarefa. Uma

mancha cinza clara (Ceor de fundo alEo) aparece nas wizinhanças
da lagoa, sendo que lodo o conjunco está locaÌizado denÈro de

uma mancha cinza escura, represenEando o baixo Eeor de fundo.
Duas das técnicas utilizadas para evidenciar os conLrasEes

entre anomalias regionais e locais foram o uso das D2 das

primeiras e úlE.imas cPs (l¡apa 6) e os modelos de regressão em

função dos facores. Como afübas as têcnicas foram processadas em

condições idênticas, ísto é, eliminando 44 outTiets, corrigindo
os dados peto efeitso do maEerial amostrado e usando logaritmos,
achou-se int,eressanE.e realizar uma comparação encre os dois
procedimentos. Uma primeira observação que surge em relação aos

mapas int,erpolados, é que representariam aspecÈos regionais. A

regressão foi mais eficience para caracterizar os diferentes
domínios. No uapa 6 foram caracterizados o vértice Nw da área, a

anomal-ia regional María ATbina e a anomalia regional Zapicán. Os

outros domínios aparecem, em geral , com Lonalidades verdè-
azutadas. O uapa 9, por sua vez I caracterizou a cobertura
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sedimentar indiferenciada no seEor oriental da área e os

basalEos de Puerto G6nez em gonalidade azulada, a formação

Sierra BaTTena em Lonalidade esverdeada, o Grupo r'avaTlej a e a

Formação de Anf ibolitas -I-'eptitas em cores verde-amareladas e o

Grupo Barr iga Negra em tonal-idades rosa-violáceas. A Formação

Pavas foi representsada por uma mancha violácea sobrepostsa aos

anf iboliE.os e cores mais claras para as rochas féÌsicas. A

anomal ia María ATbina apareceu muito Eênue para o Cu esÈimado e

um pouco melhor para o Zt esLimado. O Zt estimado apresentou um

panorama semelhante ao do Cu estimado. O Pb esE.imado mosErou uma

grande anomalia negacíva sobre os anfibol-iEos de Pavas,

caracEerizou o seÈor Nw, os granitos-K e a anomalia I'Iar ía
Al-bina, mas o resEo da área não aparece bem definido.

Os valores de D2cp6-LL (uapa 6) aparecem como círculos de

Eamanho razoável- nas quatsro ocorrências minerais conhecidas. As

anomalias regionais María ATbina e Zapicán também foram
destacadas. As residuais de Cu aparecem reLacionadas aos Grupos

Barriga Negra e I'ava77ej a, e ocorre um grupo de amostras

anôma1as próximo à antsiga mina de Àu. As ouÈras ocorrêncías são

marcad.as com teores intermediários ou um pouco desfocados, como

no caso da ocorrência de Pb ao norEe. O padrão geral apresenlado
petas residuais de Cu no Grupo Barriga Negra ê diferente do

apresenEado no Grupo I'ava77eja. No primeiro caso, as residuais
anômal-as aparecem distribuídas em forma quase homogênea,

sugeríndo uma anomalia regional . No caso de LavaTTej a, pequenos

grupos de valores anômalos ocorrem isolados. No extremo sul ,

ocorre uma anomalia de residuais de Cu que apresenÈa semelhanças

com a anomalía do Grupo Barrj ga Negra. As residuaÍs de zD e Pb

não evidenciaram a ocorrência de Au e, no caso do Pb, aparece
uma anomal-ia das residuais sobre os anf ibo1iE.os de Pavas, o que

parece um desajuste ao modelo.
O modelo de regressão do Cu em função dos faEores (Mapa 9)

pareceu o mais eficíente para discriminar anomalias regionais e

locais. Isso seria conseqüência da capacidade dos fatores em

intserpretsar a variância do Cu, o que não acontseceu com o Pb e o

zD. A discribuição espacial das scores (uapas 5, 7 e 8) sugeriu
que os fat.ores 2 e 4 não represerÌÈaram uma boa definição dos

fenômenos associados. Pb e zû apresenlaram boa porcentagem da



variância associada a esses faEores, diferentsementse do que

aconteceu com o Cu, que está associado, em forma preferencial ,

ao fator 1.

4.5. AEpectsos relacionados à geologia

Já foi mencionado que a respostsa geoquímica apresenEa

variações em diferenles escalas, o que permite caracterizar
grandes domínios, com domínios menores inseridos. A

classificação das amosuras em função do litotsipo de procedência
segundo os mapas geológicos L/50.000 (FAY, l-982a-b-c, ILLANES,

1982) permitiu observar essas variações através da análise da

variância e, em especíal , pelos diagramas de box. No caso do Fe

(Figarra 19), as amost.ras retacionadas às rochas máfícas da

Formação Pavas apresenEam E.eores afEos, aÊ amosEras relacionadas
aos Grupos Battiga Negra e LavaTlei a mostram tseores

int.ermediários e as relacionadas à cobertura sedímenEar

indiferenciada estão empobrecidas. variações locais estão
relacionadas aos gnaisses da Formação Pavas, aos veios máficos
e, considerando aos granitos como um Eodo, ao granito-K. O Il¡
apresenEa uma respostsa semelhante, porém mais moderada. Quase

tsodas as classes mostsram mediana de n muito próxima, o graniEo
María Albina aparece empobrecido em relação aos ouÈros e a

cobertura sedimentar indíferenciada não escá empobrecida (Figura
20) . o Nl apresenta um padrão semelhant.e ao do Fe (Fígura 21). O

Pb apresenEa um padrão basÈanEe diferente dos anteriores (Figrura

22). As amostsras reLacionadas aos gnaisses da Formação Pavas

estão enriquecidos em reLação às amostras relacionadas aos

anfibotiEos da mesma formação, porém as amosEras relacionadas às

rochas máfico-uItsramáfÍcas não aparecem Eão empobrecidas. Isso
sugere que a ausência de Pb nas amosEras relacionadas aos

anfiboliEos estsaria vinculada aos processos metamórficos ' Os

outros gnrpos apresenEam medianas de Pb próximas, destsacando-se,

no caso dos granitsos, o empobreciment.o nas amosbras relacionadas
ao granito de Piraraj á.

O gráfico de box do Y (FÍgrura 23) apresenEa enriquecimento
para as amostsras relacionadas ao Proterozóico médio-inferior,
Eeores inEermediários para as amostsras reLacionadas à Formação



de AnfiboTitas -LeptiÈas, aos miloniEos da Formação Sietta
BaLLena, ao Grupo [-'ava7lej a, ao Grupo Baîriga Negta e aos

graniEos, e os E,eores mais baixos para as amosEras relacionados
às rochas pós-cambrianas. TAYLOR & MCIJENNAN (1985) consideram
que alguns elementsos Craços, entre eles o Y, apresentam teores
em sediment,os muiLo semelhanEes aos das rochas de procedência,

em função dos seus baixos Eempos de resídência no oceano. Assím,

os dados desEe t.rabalho sugerem uma diferenciação dos tseores de

Y entre a crosta do ProEerozóico superior e a crosta do

ProEerozóico médío-inferior. Observe-se que para os elementos

discutsidos acima (Fe, u¡, Nl e Pb) existsem diferenças entsre as

rochas desses dois grandes domínios, que seriam explicadas por
variações da resposba geoguímica em função dos litoÈipos
associados. Porém esse não parece ser o caso do Y.

ou!ra forma de analisar as variações apresenEadas pela
respostsa geoquímica em relação às diferentses unidades geológicas
é considerando a ACP para os GraniÈóides, o Grupo Bartiga Negra,

o Grupo LavaTTeja, a Formação de Anfibolitas -Leptitas e a

Formação Pavas. Para a CPl (Tabe1a 23), aparece uma díferença
enEre a respostsa para a Formação Pavas e para as ouEras

unidades. Isso foi indicado peta carga negaEiva do Pb, o que

sugere um contsrasEe enEre esse elemenlo e os outros, que

esEariam assocíados aos minerais ferromagnesianos gue ocorrem

nas rochas dessa formação, em especial nos anfiboliEos, çn¡e

apareceram empobrecidos em Pb. Para as ouEras unidades essa

componenE.e poderia representar os processos de adsorção de

E.raços sobre óxidos de Fe-lÍr.
A CP2 apresent'a um comporEamento mais hecerogêneo para as

diferentes unidades (Ta.bela 241 . oÉ granitóides mostram uma

oposição entsre Mt-Co-Pb e Cr-NL-Y, o que sugere uma

discriminação enEre óxidos de ¡ln e minerais ferromagnesianos,
que devem eÊiEar empobrecidos nessas rochas. O Grupo Baîriga
¡Iegra e o Grupo LavaTTeja apresenÈam semelhanças para a cP2. A

associação lfD-P-Ba-zn mostrou-se em oposição a Cr-Ni-v. Em

função dos mapas geológicos e de círculos, essa separação para o

Grrlpo Earr iga Negra seria devida a um maior enriquecimentso em

cr-NL-v no setor orient.al , onde predominam congfomerados e

siltit,os, e a um enriquecimenLo nos outros eLementos no setor



ocidenLal , onde ocorrem rochas carbonáEicas e areniÈos. No Grupo

I-.,awa77ej a, essa oposição seria explicada pela ocorrência de

rochas carbonáËicas por um lado, e filiEos cl-oriEosos ou veios
máficos, por ouEro. Para a Formação de Anf ibol itas -Ï'eptitas a

CP2 é representada pela oposição ¡[D-Ba-Co-Fb contra P-Cr-Cu-Ni,
que poderia estar reLacionada à anomalia regionaf Matia ATbina
que ocorre nessa formação. Finalmentse a Formação Pavas apresenta
uma oposição P-Ba conEra cr-Ni, gue é bem evidenEe na anomafia

regional de t próxima a vita Zapicán (uapa 2) .

O principal aspecto a desEacar para a CP3 é gue ¡Án-co-Pb

apresentam-se asËociados no Grupo Batriga Negta' no Grupo

LavalTej a e na Formação PavaÉ. Essa associação sugere a

ocorrência de óxidos de ¡{8, faco que foi discuEido ances, em

parEicular para o Gmpo ¿ava77eja. A CP4 e a CP5 apresentam

associações entre poucos el-emencos, o que Eorna difícil a sua

intserpretação.
A interpreE.ação das CPs para cada grupo de amosEras

classificado em função do litotipo das rochas de procedência foi
prejudicada em função da falEa de mapas para as scotes desses

procedimenEos. Essa carência foi parcialmente sanada pela
anáIise dos mapas dos teores bruEos, porém, para cerÈo nível de

deEalhe, a inEerpreEação é muito complicada. De qualquer forma,

o importante foi destsacar que cada unidade geológica apresentsa

resposE.a diferenciada em relação à ACP, em função das

caracE.eríst,icas dos liEotsipos envolvidos e, possiwelmente, de

parâmetros ambienEais, como relevo, pE e Eh. Outros aspecEos

retacionados à respostsa geoqulmica em função da geologia já
foram discutsidos nesce capítsulo (seção 4.3).

4.6. Àspectos ¡elacLonados aos recursos uineraÍs

o potsenciat míneral da área foí avaliado a partir de

modelos exploratórios 1iÈogeoquímicos teóricos (GOVETT' 1983;

GovETT & ATHERDEN, 1988), aEravés do uso de seqùências J-ógicas

execuladas utilizando sisEemas Geográficos de Informações
(GRÀSS, 1991) . os modelos considerados foram o de depósiEos de

sulfetsos maciços e o de depósitos associados a granitos



(granitos especializados) , que foram adapEados às condições

desÈe trabalho, em função da correlação existenEe entre a

respostsa geoquímica e as diversas Iitologias. Foram ensaiados
procedimenEos não ponderados e ponderados. Os ponderadores

permiuem aEribuir maior ou menor hierarquia às variáveis e às

classes definidas pelos seus valores.
No caso não ponderado, para os depósiEos de sulfetos

maciços foram usadas duas seqúências 1ógicas diferentses, çßre

foram int.egradas no final . Na primeira, escolheram-se os pixels
enriquecidos em Fe e em Z;î, empobrecidos em Ní, e que

apresenE.aram anomalias de pelo menos um dos seguintes quatro
elementos: lf¡, As, Cu ou Pb. Na segunda seqùência, escolheram-se

os pixels anômalos em Cu-Za ou Pb-zD, enriquecidos em Fe e

empobrecídos em Ni. Nos dois casos, os limiares foram escolhidos
em função dos histogramas para as variáveis intserpoladas, sendo

menos restriEivos para Fe, Ní e zû, que constiEuíram indicadores
regionais. As anomaLías l-iEológícas associadas à ocorrência de

minerais ferro-magnesianos foram eliminadas pelos pixeTs

empobrecidos em NL. ExisÈ.e um probLema em relação aos pixefs
enriquecidos em Fe-zt pois, segundo al.guns auEores' no caso de

amosEras de sedimentos, eles indicariam falsas anomalias
relacionadas a processos de adsorção (HOWARTH, 1983) . Porém, em

função da discussão sobre os fenômenos de adsorção (Seção 4-4.1 ,

e levando em consideração que se trata de um Erabal-ho em escala
regional , preferiu-se considerar esses elemencos.

O modelo dos granitsos especializados considerou pixeTs
empobrecidos em Bå que foram relacionados com aqueles
enriquecidos em SD ou com Èeores attos de Rad-Y (representando o

conÈeúdo de U-Th) . Esses setores foram sobrepostos àqueles com

tseores anômalos para cu, Pb ou zû.
Em aÍibos os casos, a área selecionada foi muitso pequena em

relação ao Eodo (Ftgura 48) . Seis dos nove seÈores indicados
peto LratamenÈo estatlsEico dos dados geoquímicos originais
apresentaram pixeJs relacionados a pelo menos um dos modelos. A
inexist.ência de pixeTs caracEerísticos no setsor 05 seria
explicada pela ocorrência de uma anomalia litológica. Para os

set.ores 07 e 09, gue Eambém não mostraram pixeTs
caraccerísti cos , as anomafias exist,entses não se ajustsariam a
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nenhum dos modelos. Os pixeTs relacionados aos graniEos

especiafizados ocorreram associados às rochas mais félsicas da

Formação Pavas ou à granitos.
Algr¡ns pixeTs relacionados a ambos os modelos ocorreram

fora dos setores definidos peto Cratamento esEatísEico' A

maioria foram setores mascarados por anomalías regionais '

Próximo do vértice NE do Grupo Earr iga Negra' ocorreram algl¡ns
pixeTs relacionados aos modelos de granitos especial- i zados , que

seriam explicados pela existência de teores anômalos de Râd-Y,

consEiEuindo, possivelmenEe, uma anomalia 1ico1ógica em rochas

félsicas.
No caso ponderado, Eentou-se produzir um modefo geral ,

baseado no modelos dos depósicos de sulfeEos maciços e na

experiência prévia do caso não ponderado. As variáveis foram
ponderadas em função das suas caracEerísEicas (Tabela 34) .

Assim, como não seriam de inEeresse pixeTs empobrecidos em lili e

com teores médios para as outras variáveis, os ponderadores do

Ní foram diminuídos. Os fatsores de ponderação da segn¡nda,

Eercej-ra e quart,a caE,egorias do zD foram reduzidos' por Eratsar-

se de um elementso muito móveÌ. O Fe foi representado pelo faEor-
F gue, em geral , apareceu associado aos afloramentos de rochas.
As regiões de prioridade alEa foram muitso restsriEas (Ftgrura 49),
sendo mais correE,a sua inLerprelação em conjunEo com os Êetores
de príoridade média. Os setores definidos pelo Eralamento
esEatístsico 01, 03, 04, O6 e OB foram desEacados. O Granitso a

anfíbólío foi destacado por pixels de priorídade média-alta em

quase Èoda sua exEensão, incfusive fora do reLânglrfo de

demarcação do setsor 04. No setor 06, oE pixeTs prioritários
aparecem relacionados a dobras e falhas em calcário e xistos na

porção norte. A parte nortse da anomal-ia Zapicán e a porção

ocidental da anomalia Maria aTbina constsiÈuiriam novos alvos
prospectivos. De forma menos inÈensa, os seÈores 07 e 09 também

foram dest,acados .

Nestse pontso, cabe real-izar uma anál-ise da precisão dos

diferenles procedimencos para detectar as ocorrências minerais
conhecidas. Na Tabe1a 38 são comparadas as distsâncias mínimas

anomalia-ocorrência para os mapas de círculos de Cu ou de Pb

(uapa 8), para o mapa das discâncías das úlcimas CPs (uapa 6) '



para o mapa gerado pelo model-o ponderado do SIG (Figrura 49) e

para o mapa gerado pela classificação não supervisionada (Fígura

45) . Os mapas de círcuLos cu-Pb e das disEâncias das cPs foram

elaborados em escaLa 1/200. OO0 e os mapas do SIG e da

classificação foram produzidos em escala aproximada 1/400'000'
como as medidas foram f ej.tsas com régua em mapas de papel , e

considerando uma precisão de 1flun, o erro seria de 0,2 km para a

escala maior e de 0,4 km para a escala menor. Dessa maneira' os

métsodos que usaram inEerpolação (SIG e classificação) foram

IevemenEe prejudícados. À forma mais precisa de detsectar as

ocorrêncj-as conhecidas foi o uso dos mapas de círculos Cu-Pb'

Próximo a elas sempre foi verificada uma anomalia de cu ou de Pb

a uma disLância média de 1,2 km, variando enLre 0,6-1,6 km' O

procedimento mais impreciso foi o que usou as distsâncias das

cPs, com desvios de L,8-3,0 km em relação às ocorrências. Isso
significaria que o processo de interpolação não infÌuenciou de

maneira muiÈo drástsica. Considerando a imprecisão da medida' a
distância mínima anomalia-ocorrência para o SIG e para a

classificação foi somente 0,2-o,3 km maior que a determinada
pelos mapas Cu-Pb. Isso represenEa somente um pixel no caso da

classificaçäo.

TabeIa 38. comparação da distância mlnima anomal ia - ocorrênc ia para
diversos procedimentos. Para o SIG foram consÍderados como anÔmalos os pixels
de prioridade alta e média do modelo ponderado. Na classÍficação
supervisionada, a classe 3 indicou a ocorrencia de Fo-cu e a classe 6 as
demais- DMU = Distância mfnima média.

Ocorrêncla
Àu

Pb (eul)
Pb (nortê)

F6-Cu
DITM

coordenadåÉ ¡tapas Cu-Pb
609,0-6282,6 1,4 km
600 , 0-6284,7 0,6 km

603,9-6305,7 1,6 km
581,5-6291,8 1,0 km

1,2 km

D'cpa src
1,8 km 1,0 km

3,0 km 2,0 km

1,9 km 2,0 km
2,0 km 2,0 km
2,2 km 1,7 km

Classificação
1, s km
1,3 km
1,9 km
1,5 km
1,6 km

No caso do métsodo das sub-bacias, duas das quaE,ro

ocorrências minerais conhecidas l-ocalizaram-se no inEerior de

sub-bacías caractserístsicas. No caso da ocorrência de Àu e da

ocorrência de Pb mais ao suf, estas localizaram-se em sub-bacias
adjacentes às sub-bacias características (Figura 50) . rsso



sugere várias possibíIidades :

(1) Erros na localização das ocorrências minerais ou das

amostras anômalas.
(21 Exist,ência de ocorrências desconhecidas com mefhor

respost.a geoquímica .

(3) Processos de geração de anomalias independent es da ação

graviÈacional (capilaridade?, migração aérea?, " ' ) '
(4) ReIações geológico - estruE,urai s desconhecidas enEre a

anomal-ia geoquímica e a ocorrência mineral .

4.7. AEPecEos relacionados ao ¡eío a¡bieute

No CaPÍtsulo X foram mencionados vários efeitos benéficos e

prejudiciais dos eLemenÈos tsraços sobre os seres vivos (Teltela

1) . Em relação à vegetsação, tentou-se observar alguma correlação
entre a banda TM4 e os eLemenEos químícos, acravés da

classificação não supervisionada (Figa¡ra 46) ' porém observou-se
soment.e um empobrecimento das classes 4, 5 e 6 em relação às

out.ras, indicando que predomina uma cobertsura vegeEal

rel-aEivamentse uniforme na maior parEe da área. Isso é comprowado

pela imagem RGB das CPs (Figrura 43), onde a vegetsação em verde
sugere essas caracterísÈicas. Na maior parEe das imagens

processadas (Ffgrura 41 e 43), observou-se um padrão t extural-
parEicular nas vizinhanças da víIa Zapicán, sugerindo uma

rel-ação com a anomalía regional nessa região. Porém essa

correlação não foi esEabelecida em forma quanEitsaEiva.

ADRIANO (1986) menciona os efeitos cancerígenos de Às-co-
Cr-Ni-v e outsros el-emenEos. valores giuias e valores I'imiEes para

amostras de E,i1ítos na Finlândia (TÀRVATNEN, 1-996) e para

amosEras de sedímenÈos na América do Norte ( BAIIDO eË a7., L99O)

foram agrupados na TaJteIa 39. Quando superados, os valores grrias

indicam a necessidade de estsudos compLementares. Se os valores
Iimite são acingídos, alguma medida deve ser Eomada. Os valores
do ontario Miníster of Environmen t - oME (apud BAUDO eÈ a7., l-990)

foram baseados em toxicidade evidentse em invertebrados
bent.ônicos e não consideraram efeitos de bioacumulação ou

efeitos em espécies de vida 1onga. Para Eeores abaixo do L3
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(níwet sem efeiEo) não apareceram efeiEos, ao passo que valores
acima de L4 (níwel de efeiEos moderados) mosE,raram efeicos
moderados. O Ls represenEa o limite de lolerância. Os valores da

Beak Consultants .Ltd. -Beak (apud BAUDO et a7. ' 1990) foram

baseados em bío-ensaios ou em cricéríos que usam o backgtound '

Na Tabela 40 são apresencadas as porcenEagens de amosÈras

do presentse tsrabalho que superam os valores guias e l-imites da

Tabela 39. Foram considerados os valores brutsos das amostras

geoquímicas origÍnais. o val-or de efeícos moderados do ouE (L,4) é

superado por um grande número de amosEras (Fe, ¡Íû, À8, Cr' Cu e
Ni) . O que sugere que não se aplicariam, em função da escassa

at.ividade industrial- na região.

Tabela39.Valoreag¡.riaevaloreslimiteparaamostrasdetiliEosna
Finlândía e para amostras de sedimentos no Canadá. Forma considerados aqueles
elementos disponfveis no presente trabalho. Gl e G6 = valores guia; r', =

Valores limiLet L¡ = Nfvel sem efeito; L. = Nfvel de efeitos moderados e L5 =

Limite de tolerância. GsF = Geologi cal gur-trey of FinTand (aPud TÀRVAINEN,

1996); ouE = ontarío Minister of EnviÍonment (apud BÀuDo eÊ at., 1990); Bêak

= Eeai{ consuf tants Ltd. (apud BÀUDO et aL., 1990).

EleDento

Fe?
¡ln ppm

À6 ppm

Co ppm

Cr ppm

Cu ppm

NL ppm

Pb ppm

v ppm

Zn ppm

or{E

Considerando os limiEes de Eolerância do ol[E e os valores
guia da Beêk, existsiriam probtemas com Fe, lÍn, As, Cr e v- Ïsso
sugere a anomal-ía regionat zapicán como um alvo para futuros
esEudos. QuanE.o ao co, Pb e zn, apenas poucas amosfras

G1 Irz Ir!

2,0

400

Ã(\

200

400 22

400 1s

200 15

??

500

700 6s

L4 IJ5 G6

3,0 4,O 5,9

457 1110 1200

5,5 33 L7

50

100

100

60

50

150

31 111

25 LL4

31 90

31 250

100

85

14 3110
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apresent,am valores superiores aos limitses e seu efeiEo seria
rescriLo. As e ¡48 apresentaram Eeores elevados assocíados ao

Grupo .LavaJleja.
Ao cl-assificar as amosÈras em grupos em função dos

litotsipos que ocorrem na área, observou-se que alg"uns deles
apresenEaram médias superiores ou próximas aos wal-ores guias da

Tabela 39 (Tabela 41) . TARVATNEN (1996) indica que o efeito de

toxicidade de Co, cr, Cu, Ní, v e zD. é cumufaEivo. Por esse

motivo foram consideradas as médias de Cr, que em alguns casos,

apresenE.aram val-ores próximos aos guias. O valor de 50 ppm para

o v parece muít.o baíxo, pois a maioría dos litoE,ipos mostraram
médias acima desse valor.

Tabeta 40, Porcentagens de amoatras acima dos valores guias ou limices
(Tabela 39) para os Eeores brutos das amostras originais relacionadas ao
present.ê trabalho. oa valores para tÍlitos apenas foram considerados na
ausência de outros critéríos.

EIe¡ûenÈos

Fe?
lln ?

Àst
Co?
cr?
Cu?
Nl.?
Pb?
v3
zî*

>G1 >L2 > I¡5 >G6

t2,4 1,0

30.4 25,6

0,1 L,9

2,6 3,6

0,0 0,0

1,03 0,92

0,0 0,2

0,0 o,4

0,2 0,0

> rJ!

83,4

92,s

51,3

78,3

70,3

56,3

)Lr
38 ,2

89,5

37 ,8

48,0

15,0

14,8

1,8

2,1
77,4 0,0



157

Tabela 41 . Grupos de amoaEras classificadas pelos litotipos associados
que apresentaram t.eores próximos ou acima dos valores guias para os elementos
indicados (valores médios) .

Litotipo
Ànfibolitos Pavas

cranito a anfibólio
Máf ico-ultramáf icas Pavas

Veios máficos

Xistos ¿avaJ.l.eja

PE

4,2 Z

4,3 t
4,9 k

3,7 "ó

2,9 Z

Mf¡

1083 ppm

1463 ppm

124? ppm

1053 ppm

1246 ppm

Crv
73 ppm 87 PPm

88 ppm 90 ppm

79 ppm 83 ppm

67 ppm 81 ppm

32 ppm 61 ppm

Outra forma de anafisar o probtema é atsravés do método das

sub-bacias, como valor guia será considerado o mínimo entre Ls e

Gr, ou o G1 para o Co. o v moscrou médias superiores a 50 ppm

(G1) para a maioria das sub-bacias. Por isso, para o v foi
considerada a média geral das sub-bacias mais um desvio-padrão
(Tabela 36) como vafor gnria, ou seja 80 ppm. Co, Cu e zû não

apresenÈaram médias superiores aos valores guias para nenhuma

sub-bacia. A porcencagem de sub-bacias com médias superiores aos

valores indicados para Fe, lÍû, ¡ls' cr, Nl, Pb e v é apresenE'ada

na Tebela 42.

Tabela42.Porcentagensdesub-baciascommédiasacimadosteores
guias para as variáveis indicadas.

As sub-bacias com médias acima

cr, Ni e v coincidiram, em geral-,

PorcenËageu

9*

32t

0,3?

2*

LZ

0, 3t
L4t

dos valores guias Para Fe,

com as classificadas nos

varl-ável
F6

lÍn

Àa

Cr

Ni
Pb

v

valor gx¡l,a

4V

1110 ppm

17 ppm

100 ppm

90 ppm

55 ppm

80 ppm
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grupos Ri e &n, ou mostraram-se espacíafmenÈe ligadas a elas' As

sub-bacias com médias de ün acíma de 1110 ppm mostsraram uma

composição mais het.erogênea z 2O* relacionaram-se ao grupo

anEerior, 193 int.egraram os grupos L., Ro, R"e Un, e 4lÈ, que não

integraram nenhum dos grupos caractserísticos r ocorreram

sobrepostsas ao Grupo LavafTeja, à Formação de AnfiboTitas'
L,eptitas e à Formaç áo sierra BalTena. O àa mosErou média acima

do vafor guia em uma única sub-bacia, coincidindo com a sub-

bacia próxima à ocorrência de Au na folha GuËjérrez' Para o Pb

Eambém só houve uma única sub-bacia com valor acima do guia, gue

ínlegrou o grupo R" e localizou-se no vércice SE da folha
Pirarajá, ao sul da vila do mesmo nome (Fígrura 50) .

Analisando os quacro principais cenÈros urbanos da região'
observa- se que :

(L) A vila Zapicá'n esEá inserida em um ambienEe enriquecido
em Fe, ¡lt, CÊ, Ni e v, superando com freqüência os límites
recomendados na liE,erat'ura sobre o assuntso' As sub-bacias
adjacenE.es à vila não constíEuem os casos mais críticos' mas

apresentsam médias de Fe, ¡lû e v acima dos valores guias, com

médias de Cr variando entre 56-93 ppm. Deve-se esclarecer que o

níwel- de efeitos moderados do OME (Lo) é superado em forma

expressiva por vários elemenEos (Cr, Cu, Nt, v. . . ) ' Localmente,

as amosEras originais apresenEam val-ores extsremamentse a1Eos.
(2) O povoado de María ATbina l-ocaliza-se em uma região

enriguecida em Pb-zn, e exisEe ao nortse uma anomalia regional
Pb-sû. os valores guia para Pb não são superados pelas médias

das sub-bacias. o Lr do Pb é superado em uma sub-bacia,
imediatamente ao su1 do povoado. Várias sub-bacias apresentam

médias de tfû acima de 1110 ppm. Em alguns casos, as amostras

originais superam o limite guia do Pb (55 ppm) .

(3) Em Pirarajá e José P. varela, a resposEa geoguímica

aparece empobrecida, existindo apenas teores de ¡lû acima do

valor guia de 1110 ppm. Isso confirma-se para as amostras

originais e para as médías das sub-bacias. Porém, no caso dê

José P. VareJ.a, exisE.e uma sub-bacia próxima ao reservaEório de

água (Iagoa ao lestse) que apresenÈou média de v de 94 ppm.

Foram caracE,erizados crês ambienles geoquímicos diferenÈes
(J.P. VareTa- Piraraj á, María Al-bina e Zapicánl , mostrados na



Fígrura 50. A sícuação em J.P. VateTa e Pirarajá sugere que

poderiam existir problemas relacionados à carência de uraços, já
que as médias das sub-bacias e os tseores originais estsão abaixo

das médias gerais. Exemplos desse Eipo parecem corroborar a

idéia de que há empobrecimento em elementos tsraÇos em solos
uruguaios (APPLETON, apud DARNLEY et a7., 1995) .

À situação em Zapicán é conlrária à ancerior' Existe um

enriquecimentso de metais pesados (Fe, ¡fn, Cr, Ni, v...), sendo

superados os valores de efeiÈo baixo e os valores gnrias ' Isso
sugere a necessidade de esEudos para avaliar a ocorrência de

problemas eco- Eoxicológicos nas populações de seres vivos
autóctones. seriam problemas de coxicídade crônica, Produzidos
pela influência de fongo prazo dos referidos elementos sobre

vegetação, animais e o homem. A situação em Matía 'A'lbjna não

parece tão críE,ica. Deve-se considerar que, pelas informações

disponíveis, não foram observadas evidências de conÈaminação

ant.rópica, sendo os fenômenos discutidos refacionados a

processos natsurais. A realização de esEudos comparativos nos

dif erenE,es locais, considerando dados sanitáríos, de produção

agrícoIa, e de gado, além de ouEras variáveis, representaria uma

boa iniciatiwa para escfarecer o problema.



5. CONSTDERÀçõES FrNÀrS

Informações exEraídas de mapas geológicos, dados

geoquímicos de sedimentos de corrente e sofos coleEados na

década passada e dados digitais das seis bandas refleÈidas
Lafldsat, -TM, de um seEor localizado em terrenos pré-cambrianos do

Uruguai, foram analisados e ínEegrados utsilizando pacotes

escat.ÍsEicos, sisEemas de PÐI e SIGS. Foram aplicados mélodos

esEatísEicos sobre os dados geoquímicos originais ou

t.ransformados pelo méËodo das sub-bacias. A integração da

informação foi reaLizada por simples sobreposição das anomalias
geoquímicas em formaËo vetorial-, por classificação ou adotando

criEérios exploratsórios através de técnicas de sIG.
As anáIises químicas foram realizadas por espectromecria

DCP para 22 elemencos (Fe, ¡l¡, P e 19 craços), depois de

digestão tocal com ECl-EC1O4-EF. Teve-se especial cuidado para

avaliar os erros de precísão aEravés de procedimentos

esEatÍsticos (ANOVA) , gráficos de dispersão e mapas simples'
utilizando duplicatas de anáIise e de amostragem.

Fe, t[[, P, Ba, Co, Cr, Cu, Nl, Pb, V, Y e Zt apresenlaram
variância adequada e erros anallEicos inferiores a 10t, sendo os

elementos selecionados para o Eratamento esEatslstsico dos dados

oríginais. Ag, Às, E, Be, Cd, üo, Nb, Sb, Sn e w apresentaram
erros analíEicos rel-ativos acima de 15*, devido ao fato de

muitas amosEras esEarem abaixo dos limites inferiores de

detsecção analítica (LIDAs) . Por esse motivo' para esses

elementsos somentse foram uEilizad.os os valores próximos ou acima

dos I-,IDAS .

Alguns dos elemenE.os com erros analícicos baixos mostraram

valores el-evados para os erros de amosEragem (P, Co, Y'..)'
Esses erros seriam explicados por dois motivos:

(l-) ProbLemas na forma de coleta das amoslras e duplícaEas.
(2) variações devidas aos processos naÈurais.
É preciso levar em conb.a que, as amostras originais são, na

reatidade, amosEras composÈas considerando 3-5 pontos coletsados

a uma distância de 2O-30 m ao longo do curso hídrico. Essa

distância seria muito pequena em comparação à área que deveria
ser representada (aproximadamentse t km') . Por esse motsivo, a
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distância de 1-50-200 m entre duplicatsas de amosEragem foi um

pouco exagerada, em parEícular quando havia variações da

liE,ologia a disEâncias curÈas (Formação Pavas\, prowocando uma

super-avaliação dos erros de amosEragem. De quafquer maneira,

ouf.ros processos afeÈaram a variância de amostragem, como a

ocorrência de nóduLos de Fe-t&, (efeito pepita) . Assim, a

amosE.ragem deveria considerar amosEras compostas abrangendo no

mínímo 10 ? da área a ser representsada e aE duplicaEas de

amostragem deveriam ser cofeEadas em forma diferente, de maneira
de reduzir a influência dos processos naturais, em partsicular a

variação de litologia. EÊsas considerações foram confirmadas
quando usado o méEodo das sub-bacias, pois ao considerar
pequenos po1ígonos conÈendo 3-10 amostras originais, em função
da hidrografia e morfologia, a variância geoquímica foi superior
à wariância incerna dos poIígonos (sub-bacias) para Eodos os

element.os considerados. Por esse moEivo, as sub-bacias
consEituÍram werdadeiras amostras compostas geradas em função
dos dados originais.

Foram amosErados quacro Eipos de matseriais: sedimentsos em

Ieit.o, sedimenEos em f.lat, solos aLuviais e solos autóctsones. Em

geral, as amoscras de solos apresentaram Eeores inferiores aos

das amoscras de sedimentos. Assim, a comparação dos dados brutsos

na sua E,ot,alidade seria inviáveI , pois poderia provocar perda

das anomalias indicadas por amosEras de sol-os. Por esse motsivo,

cada amosEra foi dividida pela mediana do gn¡po de amostras

classificadas segundo o material amosErado. outra fator que

influencia a variância geoguímica, provocando resultados
erráticos para os mécodos mulEivariados, são as ouËJiets
(amostras incons isE.entes ) . Util-izando gráficos e mapas

produzidos com as distâncias de Mahalanobis -DMs, observou-se que

as outJ.jers eram, na sua maior part.e, anomaLias geoquímicas. Por

esse motivo, sua completsa eliminação, em função do indicado por
critérios eEEacístsicos, conduziria à perda da sub-população
anômala, que é o alwo princípaI em Eodo escudo prospectivo.
Assim, foram descarcadas apenas aÉ 44 outliers mais aberrantses,
que representaram um 2* das amostras toEais. O conjunEo de

amosE.ras resul-E.ante depois das correções (pelo maEerial de
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amostragem e pelas outljers) apresentsou um comporEament o mais

homogêneo,
o E.racamenE,o esEaE.ístico dos dados geoquímicos e a

int.egração da informação permiE.iu visualizar várias anomalias

regionais, sendo duas delas de parEicutar destsaçlue: Zapicán e

Matía ATbina. A primeira delas esEá localizada na folha do mesmo

nome e cobre mais de Loo km2 dentro da Formaçäo Pavas,

apresenE,ando enriquecimenEo em Fe-l,ln-P-Ba-Cu-Cr-Co-Ni-V-Za e

empobrecimentso em Pb, e está relacionada à ocorrência de

anfibolÍtos e rochas máfico-ultramáficas. A anomalia regional
María Albina possui dimensões menores e esEá localizada ao norÈe

da folha J.P.Varela, possivelmenEe relacionada a uma das

intrusöes do Granito Zóca7o d.el Este. É cara¡erizada por leores
elevados de Pb e/ou de Sn, e está circundada por anomalias

locais de À8, Cu, Pb e Zû.

As grandes unidades geológicas mosEraram variações locaís
da resposca geogulmica, que foram conLroladas pelas

característsicas dos liEot.ipos associados ou pela ocorrência de

mineralizações. No caso da Formação Pavas, essas variações
dependeram da existência de rochas máfíco-ultramáficas ( como na

anomalia zapicán\ e no caso do Grupo LavaTTeja, da ocorrência de

mineralizações ou de pequenos afloramentos de litotipos
específícos. As unidades geológicas de menor extensão mostsraram

respostsa mais homogênea, destsacando-se o Grupo Battiga Negra'
pel-os E,eores elevados de Cu.

Os dados Landsat-TM são o produto de uma mixtura complexa

de diversas variáveis (vegeÈação, morfol"ogia, hídrografia,
IiEologia, caractserístsicas do solo, aE.ividade antsrópica e

aspecÈos meteorológícos) . Sua relação com a geologia é menos

direEa que no caso da geoquímica. os grandes domínios geológicos
foram evidenciados por feições texturais (relações espaciaís
enEre pixeTs), porém as ocorrências peçn¡enas, como os veios
máficos, não foram idenEificadas. As diversas litologias
apareceram, em geral , com cor uniforme, sem discriminação dos

diwersos liEoEipos. Isso seria explicado pela ausência de

fenômenos intempéricos e hidrotermais imporEantes, e pela baixa
ressolução das imagens Landsat.
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Vários procedj.menEos permiEiram discriminar anomal- ias
regionais e locais. Na análise fatoríal dos dados geoquÍmicos, o
fat.or 1 foi uma das variáveis que representou melhor
comportamento do fundo. O Cu, esLimado pefo modelo de regressão
em função dos faEores, também caracEerizou a resposEa das

principais unidades geológicas. rsso permiciu reLacionar as

anomal-ias locais com as residuais de Cu. A represenEação do leor
de fundo com a D2 das prímeiras CPs definiu as duas principais
anomalias regionais (Zapicán e Matía Albina), mas mostrou
resposta muiEo pobre para os ouEros domínios. A D2 das úlEimas
CPs detectou as quatro ocorrências minerais conhecidas, porém

foi o procedimento mais impreciso, em termos da discância
anomalia-ocorrência. Esses procedimentsos, incluindo a análise
dos mapas dos Eeores bruEos, deram subsídios à definição de nove

seÈores anômalos, porém não permitiram avaliar com precísão as

dimensões dos setores. A sobreposição desses seLoresf
digiE.alizados em formato vetoríal , às imagens coloridas dos

dados ¿a¡dsat-TM, permitiu híerarquizar o inEeresse prospectivo
de alguns desses setsores anômalos. Nesse procedimenEo foram
Ievandos em conÈa a observação de lineamenEos ou a ocorrência de

corpos aflorances relacionados espacialmentse às amostras
anômalas.

No processo de integração de dados, a classificação não

supervísionada, considerando a banda TM4, o Fator-F, o Fator-H,
a Rad-y e 10 elementsos químicos, permitiu discriminar anomalias
regionais e locais. AÌém disso, as úlEimas foram diferenciadas
em anomal ias ÌiE.ológicas e anomalias relacionadas às

mineralizações (Flgrura 46) . Nas bordas da área, devido à

ausêncía de dados, a classificação não supervisionada apresentsou

algrrns problemas. O melhor resufEado mostrado pel-a classificação
supervísionada foi destsacar o intseresse prospecÈivo do Grupo

Barriga Negra. Os procedimenEos que usaram SIG hierarquj.zaram os

seLores anômalos conhecidos e otimizaram seu tamanho. Porém,

deve-se levar em consideração que a comparação da discância
mínima anomal-ía-ocorrência mineral conhecida para quacro
procedimenÈos que envolveram mapas de círcuLos e interpolados
(Tabe1a 38) mosÈrou distsância mlnima médía de 1,7 km, wariando



164

no int,ervalo 0,6-3 km, Isso sugere que o Eamanho mínimo a ser
pesquisado seria equivalenEe ao de uma sub-bacia.

Em prospecção geoquímica são conhecidos dois tipos de

falsas anomalias, ou seja, anomalias locais que não estão

relacionadas a ocorrências minerais. Os dois Eipos seriam:
(1) Anomal Ías geradas por liEotipos específicos

(af lorament.os de pequenas dimensões) .

(2) Ànomalias geradas por processos de adsorção de

element,os Eraços sobre óxidos de Fe-¡fú.
Dois exemplos de anomalías do Èipo (1) , no presentse

trabalho, seriam o set,or 02 e o setsor 05' Houve um único caso de

anomalia possivelment.e relacionada aos processos de adsorção,
que foi uma anomalia llt-Co-v, com teores intermediários de Fe-

cr-cu-Ni, que esLaria associada a variações do níve1 da lagoa
próxima à vita J.P. vareLa. Por outro lado, wárias amostras com

t.eores elevados de tûn-Co mosbram-se relacionadas à maioria das

ocorrências minerais conhecidas, e Eambém aos seEores anômal-os.

Em parcicular, as cfasses 4 e 6 da classificação não

supervisionada foram interpretadas como associadas a

mineralizações e apresenEaram valores altsos para o Fatsor-F e o

Pb, e para th, Co, Pb e Rad-T, respecÈivamenÈe. GoVETT (1983)

indica que Fe, zî e às vezes !ûû são indicadores regionais
litogeoquímicos da ocorrência de depósitos de sul-fetos maciços.
Esses Erês elementos podem ocorrer Eambém relacionados a

fenômenos de adsorção em amost,ras de sedimentos de corrente,
gerando falsas anomalias (HOWARTH, 1983). Porém, pelo observado

neste Erabalho, as anomalias de U[-Co e em eventsualmente Eeores

de Fe moderados, em especial refacionadas ao Grupo ¿ava7Leja,
representariam anomafias associadas a mineralizaçóes, e não

falsas anomalias.
Vários dos efement.os enriquecidos na anomal ia zapicán sáo

Eóxicos (Fe,lûû, cr' Nt, v...) e seuE efeitos são cumulaEivos.
rsso poderia sugerir a exisEência de problemas de eco-Eoxícidade
nessa região, ou seja, efeiEos crônicos llos seres vivos
auEóclones, incluindo o próprio homem, devidos à infl-uência dos

metais mencionados duranEe perlodos tongos. Em Pjrarajá e J.P.
vateTa a sitsuação é oposEa, pois há um empobrecimenLo nos Eeores

da maioria dos Èraços. No povoado de MarÍa Albina ocorrem
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anomalías de Pb, mas a sitsuação parece menos críLica que em

Zapicán, pois os valores guias mencionados na bibliografia são

superados em poucos casos ' A sobreposição de dados de

produEívidade agrícola, problemas veEerinários, de sarlde pública
e outros, considerando as quaEro zonas urbanas de maneira

comparaEiva, poderia consEiEuir um antsecedentse para novos

esEudos, e Èambém um exempfo para ser usado como referência'
No presente trabalho foi considerada uma peçFrena parte dos

geoquímicos levanEados pela DINAMIGE com a cooperação do

na década passada. A criação de um banco de dados com o
dados
BRGM

goEal- da informação, viabilizariam o reprocessamento desses

dados, em seu conjunEo, o que abriria novos horizontes do ponEo

de visE.a aÍìbiencal ou geo-mineral . Nesse senÈido, o uso do

método das sub-bacias e de procedimentos relacionados ao PDI e

aos SIGs oferecem boas possibilidades. Porém, para um estudo

mais compleEo, dada a carência de informações em extensas áreas

do país, seriam necessários dados novos, incl-uindo aspecÈos

qualitat.ivos ( el-ementos qufmicos ainda não esEudados, Ôutros

mat,eriais... ) e quanEiEaÈivos (métodos anallcicos com limiÈes de

deEecção mais baixos, exatsidão e precisão otsimizadas) .
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