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-1CAPfTULO I

I NTROIJItÇÃ0

1-

OBJETIVOS

A presente dissertação visa focalizar alguns dos prin
cipais métodos estatÍsticos, no que concerne ao tratamento de da
dos geoguímicos. O enfoque central será o desenvolvimento de tlrÞ
sistemática, através da elaboração de um organograma de diversos
programas estatísticos, relacionados ã prospecção geoquímica de
mufti-e l ementos .

A apresentação se fará de uma breve descrição dos prg
gramas e algoritmos desenvolvidos e adaptados com ênfase na aná
l-ise multivariante e sua ulterlor aplicação em campanhas geoquÍ
micas, tanto em âmbito regional como local_.

A título cle ilustração, apresentar-se-á paralelamente,
uma aplicação em um caso específico de um projeto piÌoto de pros
pecção tática em so1os, execut.ada em área-teste, no maciço granÍ
tico da Serra de São Francisco, situada ao sul da cidade de Soro
caba.

Deve-se ressaltar, que o presente trabalho cornpõe um
conjunto de pesquisas metodológicas desenvolvidas pelo Agrupamen
to de Minas da DMCA-IPT no campo da pesquisa mineral, notadamen
te na área de prospecção geoquimica. Este prÕjeto possibilitou
a realização de uma série de estudos concernentes aos aspectos
estruturais do tratamento de dados em geoguímica aplicada, não
se atendo somente ã interpretação como produto final , mas tam
bém a questão da qualidade da informação obtida.

Por seu turno, esta questão motivou um capítulo adicio
nal referente ã discussão da problemátÍca da matematização (guan
tificação) das var.iáveis geológicas, que através de uma Ieitura

-2atenta fornecerá subsídÍos importantes para a compreensão de to
do o contexto, que envolve os aspectos metodológì_cos da aplica
ção da estatística no tocante ã prospecção geoquÍmica.
2-

EVOLUÇÃO DOS CoNHECIMENTOS

quantitativos e sua apli
cação em diversas áreas do conhecimento, vem contribuindo para
a expansão no âmbito da pesquisa, tanto na ciência como na tecno
logia.
Nas ciências geológicas, a presente tendência vem tam
bém se manifestando progress ivamente nas últimas décadas. O .g
vento de novas técnicas, principalmente do computador eletrônico,
aliado à necessidade crescente de recursos minerais, foram os
príncipais responsáveis por este processo. por sua vez, este de
senvolvimento proporcionou um grande affuxo de dados e informa
ções, na qual- a metodologia estatística, relacionada ao trata
mento matemático da informação geológica, \reio preencher
uma
O desenvolvimento dos métodos

enorme l-acuna

.

presente processo de matematização, não se deu por
acaso ou por simples mo¿lismo científico, mas sim porque está in
t.imamente relacionado aos fundamentos teóricos de uma ciência,
propiciando as condições necessãrias para a revisão de seus prin
O

cípios básicos.
quantitativos já

utilizados
em
ceologia desde longa alata, embora devido a inúmeras razões liSg
das ã pr6pria especificídade do d.esenvo lvimento das Ciências da
Terra, sua aplicação não se deu j,nicialmente de forma sistemáti
Os méèodos

vem sendo

ca.
LYELL (1830) pode

ser considerado como r.rm dos
percussores a pensar em quantificação, onde subdividiu as rochas
de idades Terciárias com base na freqtlência de fósseis amostra
CHARLES
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dos. Durante a década de 30 do presente sécuJ.o, técnicas esta
tÍsticas foram aplicadas acs problemas sedimentológicos relacio
nados à pesquisa do petróleo nos Estad.os Unidos e União Soviéti
ca.
Na Geoquimica, após

a

Segunda Grande Guerra,

os

méto

dos estatísticos foram incorporados rapidamente na investigação
relativa a abundância dos elementos na crosta terrestre (AHRENS,
L954a¡ AIIRENS, f954b; CHAYES, 1954; JIZBA, L959¡ VISTELIUS, 1960;
SËIAW, 1961). Embora as pesquisas ficassem inicialmente circuns
critas ao círculo acadêmico, sua metodologia extrapolou para as
áreas de aplicação dos recursos minerais (TENNANT & WHITE, t959;
LEPELTTER, 1969; DAHLBERG, 1968 e outros) .

3-

PROBI,EMAS DE METODOI,OGIA

de matematização em geologia ou em qualquer
outra área do conhecimento científico, engloba os seguintes com
O processo

ponentes

:

- objetivo da pesquisa;
- a co¡nbinação de teorias e hipóteses;
- metodologia de uma disciplina específica;
- linguagem cientí fica.
TaI abordagem mostra claramente como se torna inadequa
da a vi-são tradicional da matemática como somente uma maneira de
quantificar, possiL¡ilitando, exclusivamente a caracterização de
certas propriedades dos objetos natur'ais através da ponderação
e medida.
Segundo ABRÀMOVICH et aL. (L9721 , a matemática não es
no
tá somente relacionada com o estudo das leis quantitativas
universo numérico, mas tafiìbém com as relações gualitativas entre
os objetos de qualquer natureza.

-4:

nível

GRIFFITHS (1970) vai mais adiante, quando afirma que o
de maturação de um determinado campo de conhecimento é fre

q{lentemente avaliado pelo grau de sofistificação na aplicação da
nas
matemática. Portanto, tal fato apresenta algum interesse
ciências geotógicas, que vem atualmente demandando uma quantifi
cação sempre crescente, pelo incremento de artigos publ-icados on
de os números são utilizados em detrimento de uma descrição qug
É evidente que este nível de sofistificação não atin
litativa.
ge todas as áreas de atuação das ciências geológicas.
O contexto da matematização em geologia é entendido co
mo uma assimilação ativa dos métodos da linguagem da natemática,
visando a elaboração de teorias mais rigorosas d.os processos geo

lógicos fundamentais, prognosticando a ocorrência de
minerai

depósítos

s.

No processo de quantifícação de geologia, tem-se uma
grande quantidade de problemas que podem ser sofucionados atra

vês do recurso cìa estatÍstica matemática, e por outro lado aPre
sentam paralelamente um desenvolvimento de problemas gerais meto
do1ógicos, seguiilos de discussões em relação a tentativa de iden

tificar "problemas-chave " e "principais tendências". Ponto de
vista conflitantes, por exemplo, tem surgido em questões de como
se deve iniciar um processo de quantificação: - Através de uma
formalização qeraÌ dos conceitos geológicos ? - Através de prg
susceP
missas e soluções de um problema geotógico partj-cular,
tivel de tratamento matemático ? - Em que grau o caráter dos ob
jetos geológicos permite o uso de construções de probabilidade
ou similares ?
Acredita-se que tais discussões irão caminhar para a
polêmica acerca do desenvolvimento cientifico e o papel que a
matemática desempenha neste processo, com conseqtlências impor
tantes na geologia, na formalização de seus conceitos e asserti
vas

.

A opinião dos especialistas dedicados ao estudo

da
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guantificação é bastante controvertida. Alguns, advogam gue a
complexidade inerente à indivisibi lidade do fenômeno natural é
inacessível aos processos matemáticos. por outro fado, outros
afirmam que é um passo em direcão à revisão e caracterização de
toda uma base conceitual (ABRÀMOVITCH, 1972).

resta dúvida, que definiçõcs mais rigorosas são
condições necessárias para as premj-ssas de qualquer problema
cientÍfico. Desta taneira, as ciôncias geológicas como sintese
da atuação de diferentes parâmetros, implicará que qualquer ten
tativa de formalização não poderã ser feita através de um único
Não

ato

.

4-

MODELOS

No estudo de qualquer fenômeno

deve-se preferencial
mente inicÍar pela criação de um modelo, orientado segundo suas
próprias particularidades , obedecendo as regras básicas do méto
do científico.
A experimentação sobre os sistemas geológicos,
na
maioria dos casos, ê prejudicada pelas dificuldades encontrâdas
na reprodução dos sistemas em escala de taboratório.

A utilização dos modelos se constitui numa ferramenta
adequada para minimizar esse problema, be¡n como a
superação
dos constrangimentcs operacionais de natureza econômica. podeconhecimento
-se afirmar, que os morlelos no atual estágio do
geológico, se resumem numa caracteristica estrutural d.o compor
tamento das variáveis geológicas.
Obviamente, nenhurn objeto pode ser estudado simulta
neamente dentro da gama enorme de suas propriedades, relações e

contexto.

qualguer investigação concreta, só se pode levar
ern consideração certas propriedades e relações do objeto,
âs
Em

-6quais combinadas resultarão no modelo propriamente dito.
A criação de um modelo, inevitavelmente envolve a idea
Iização de uma realidade. O caráter de quaJ-quer modelo, particu
Iarmente sua complexidade, depende em certo nÍveI não somente do
tipo de objeto real que se pretende refletir, mas também dos ob
jetivos propostos. Isto se deve, aos modefos matemáticos em geo
logia que se constituem num elo entre objetos naturais (depósito,
jazida) e sua imagem abstrata, idealizada pelo modelo matemático.
& GRÄYBILL (1964), forneceram a seguinte clas
sificação esquemática para os modelos geológicos:
KRUMBEIN

MODELOS DE ESCA

MODELOS ESTATfST]COS

MATEI4ÁTI

MODELOS CONCEITUAIS
( DIAGRÀMAS)

MODELOS DETERMINfSTI

MODELOS ESTOCÃSTICOS

questão de tradição histórica, os geólogos es
tão mais intimamente relacionados aos modelos de escala (mapas
geológicos. perfis) e modelos conceituais (imagens mentais dos

Por

uma

fenômenos ) .

Dentre os modelos natemáticos podernos distinguir os

se

- modefos deterministicos: quando as variáveis gue

o

guintes:

-7constituem, compõem expressões matemáticas que caracterizam uni
vocamente o comportamento d.o sistema. Exemplo: análise nu¡néri
ca, análise polinomial , mapeamento automático;

- modelos estatísticos: é uma expressão matemática en
volvendo variáveis, parâmetros e constantes com urna ou mais com
ponentes aleatórias;
- modelos estocásticos: constituem na sua essência si
nônimos de modelos matemáticos. Todavia, possuem, paralelamen
te uma componente aleatória especÍfica aLuando sobre si, carac
terizando-se mais por sua base probabilÍstica tlo que determinís
tica.
A experiência Èem seguidamente demonstrado, que a e1a
boração de moCelos matemáticos em geologia, nem sempre se cons
tituj- numa tarefa simplesmente operatória, na medida que os ob
jetos envolvem aspectos múl-tiplos e diversos. esta feição conl
titui um aspecto histõrico distintivo, e ao mesmo tempo um sé
rio obstáculo ã sua quantificação.
A divisão proposta por KRUMBETN & GRÀ,YBILL (op. c¿t.)
é mais elucidativa no tocante ao seu aspecto didático, do que
mormente ã sua aplicação formal. Devido ao fato, de que a naio
ria dos model-os matemáticos em geologia são dotados de um ceI
to grau de incerteza, assegurando um substrato estatístico aos
modelos. O problema básico consiste em minimizar a influência
das variáveis aleatórías, possibilitando assim, umâ representa
ção determinística adequada da relação entre a méclia de um con
junto cle atributos, ao invés de rec<¡rrer-se ãs feições indiví
duais.

5-

projeto

ÃREA ESTUDADA

São Francisco compreendeu

inicialmente

urna

-o-

área de contexto regionaL, situada parciatmente nas Folhas de
São Roque e pilar do SuI (Figura l).
A área em quest.ão, englo
bada pelo batól-ito granítico da Serra de São Francisco, foi sub
metida a uma campanha geoquínìica sem.i-regional , visando selecio
nar alvos
para uma futura campanha em escala detalhada.
Segundo o esquema de compartimentação tectônica
pro
HASUI (1973), a área se situaria dentro do bloco São

posto por
Roque, individualizado através de importantes zonas de falhamen
tos transcorrentes, consLituído por metamorfitos (metaperitos,
metapsamitos' metabasitos, rochas cal-cárias e carco-sir icatadas )
e rochas granitóides, todo o conjunto pertencendo ao crupo São
Roque.

A classificação tectônica deste maciço é extrema¡nente
controvertida, HASUI et al . (fg6g) consideravam-no tardi-tectôni
co enquanto ouèros autores qualificam-no como sintectônico. Fa
ce a esta dificulclade, HASUI (L973) , retornando ã definição ori
ginal de ESKOLA, consi¿lerou o maciço em questão como sintectô
nico parautoctone.
A área-afvo sefecionada de 8 km2, situa-se ao sul da
cidade de Sorocaba (Figura 2), estando recortada no sentido E_w
pelo batól-ito granítico da Serra de São Francisco, disposto se
gundo a orientação geral das encaixantes. por seu turno, esta
área foi submetida ä uma segunda campanha geoquímica em carãter
tático
com maior grau de detalhe.
Tanto a geologia 1ocal , como a regional, estão Íntima
mente relacionadas ã zona de Transcorrência de são paulo (HASUT
et al ." 1975), integrante de um conjunto tectônico maior, deno
minado Região de Dobramentos sudeste (ÃLIqEIDA et aL., Ig76),at.í
va durante o cicfo Brasiliano.
Àinda segundo HASUI (7973) , o maciço foi
seccionad.o
em sua borda meridional pelo Falhamento de pírapora, sob a ação
de esforços compressivos principais com dì_reção E-i,f. A separa
ção dos blocos adjacen¡es deu-se por zonas cataclásticas ao lon
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go de faixas extensas, chegando a atingir, em alguns locais, Iar
guras quilométricas.

à geologia local da área-alvo selecio
nada, observa-se que esta não apresenta uma grande diversidade
litológica, podendo ser j-sorados os seguintes gruposs rochas cal
co-sj-licatadas, granÍticas, calcárias e calco-xistos (Figura 2).
No que concerne

A mineralização estaria possivelmente relacionada
ã
áreas graisenfj-cadas do granito. Trabal-hos anteriores (KNECHT,
1945; SALDANHA & FRANCO, L946 e BARBOSA & MACIEL, 1951) resulta
ram na localização e reconhecimento de i-númeras ocorrências de
cassiterita, wolframita e sulfetos de Pb, Lfi, e Cu na extremida
de oeste do maciço. A campanha de prospecção geoquÍmica regio
nal, que utiiizou o F (flúor) como elemento guia, veio corroborar estas informações constantes da bibliografia.
As observações geológicas na área-alvo, confirmando as
informações de estudos anteriores, sugeriram a existência de um
condicionamento tectônico para as roineralizações (SUSLTCK et
aL., 1977).

CAPITULO I I

PROPOSTA: CADEIA DE TRATAMENTO EST,A,TISTICo
PARA DADOS GEOQUIMICOS

O emprego de métodos geoquÍmicos conduz

a uma massa
considerável de dados. Com o desenvolvimento dos processos de
pesquisa, reconheceu-se que os mêtodos existentes, não eram sufi
cientemente precisos, para d.iagnosticar comportamentos anômalos
dos el-ementos analisados. para tanto, recorreu-se à metodologia
estatística no sentido d.e tratar com eficiência o enorme vofume
de dados, evj.denciar as diferenciações mais sutis, atuar
como
elemento adicional na interpretação da variabilidade dos dados
e servir como elemento crÍtico de base d.os conceitos empíricos
em geoquímica.

A grande dificuldade no tratanento estatistico das in
formações em geoquímica aplicada reside na dificuldade de inte
grar as variações dos fatores geológicos, pedogenéticos, fisio
gráficos que conduzem ã formação de populações heterogêneas. Tra
balhos mais recentes (NICHOLL et aL-, 1969¡ ARMOUR-BROWN A. et
aL., 1970¡ CAMERON, E.M. et a'1.., I91I¡ DEGEOFFROY et aL., 1968;
LECUYER, P. et al .,
I974) e incl-uindo "papers,' de publicacões
especializadas tern apresentado métodos mais eficientes e conse
qllentes.
As dificuldades aumentam sensivelmente, nas condições
de uma prospecção geoguÍmica e,n ambientes tropicais como é o ca
so no Brasil, onde a meteorização se torna rápida e completa, em
que os métodos geológicos superficiais tornam-se pouco efetivos
e dispendiosos dad.o a falta de afloramento e intra-estrutura ad.e
quada

.

Dentro desta perspectiva, estudos metodológicos de geo
química aplicada tornam-se instrumentos de grande valia.
Neste
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sentido o Agrupamento de Minas da DMGA, vem norteando suas pes
quisas numa tentativa de analisar e aplicar criticamente todas
as ferramentas, que possam tornar exeguÍvel um conjunto de têc
nicas geoquímicas, como u¡ll meio racional de descobrir jazimen
tos minerais ¿lentro d.o contexto do nosso meio físico.
Para a consecução deste objetivo foi idealizado
um
projeto piloto de prospecção geoquÍmica tática, denominado .pro
jeto São Francisco", numa área situada no maciço granÍtico de
São !'rancisco ao sul da c.idade de Sorocaba.
dos produtos deste empreendimênto possibilitou
a
criação de urna cadeia ile programas estatísticos, completamente
rotinizada (Figura 3). De uma maneíra geral, os programas aqui
replesentados' constituem o resultado de dois anos de i-ntenso
trabalho de fixação e adaptação de algorítmos, ajustados às ne
cessidades ditadas pel,os rnétoclos de prospecção geoquímica de
multi-elementos .
Um

A proposta básica para a sua utilização, pressupõe una
revisão de alguns conceitos e critórios de interpretação e sele
ção de anomafias geoquímicas. A prospecção geoquímica multi-elementos implica pela sua própria natureza, fundamentalmente
na qualidade da informação obtida, em uma integração das diver
sas etapas; amostragem, análise, tratamento e armazenamento des
ta informação.

Iíticas

Os progressos realizados no d.ornÍnio das têcnicas ang
tanto em absorção atômica como espectrofotometria de

emissão, permitem a custos baixos, anafisar simultaneamente com
afto grau de precisão, sensibilidade, e exatidão de I0 a 30 ele
mentos sobre a mesma amostra. En¡bora, atualmente
segundo
(1977)
WILHEM
os m6todos ditos c1ássicos, colorimetria ou absor
ção atômica utilizados ao níveI das campanhas geoquímicas táti
cas, tendem a ser progres s ivamente substituÍdos pelas modernas
técnicas de espectrometria, como o guanÈômetro e o Espectrofo
tômetro de Emissão ã plasma.
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BOLETI¡,i DE
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DTMENSIONAMENTO
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E OTIMI
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ND SURFACE ANALYSTS''
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Figura 3 -

Organograma: Cadeia de TraÈamento
Dados Geoquímicos
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METODOLOGIA EMPREGADA

] -

GEOQUÍMICA REG]ONAL

foi iniciado o projeto São francisco, atra
vés de
prospecção geoquímica semi-regional , co1
preendendo a área abrangida pelo batólito granítico da Serra de
São Francisco (Figura 1).
Em !973/1974
uma campanha de

Esta canìpanha teve por objetivo a seleção de uma ãrea
(ou conjunto de áreas) passíveis de serem submetidas posterior
mente a uma abordagem extensíva, através de trabal-hos em escala
reduzida e com maior rigor no cont¡ole dos parâmetros bãsicos de
amo s

tragem.

A densidade da amostragem foi de 4.5 amostras/km2. Um
total de 1.350 arnostras foram coletadas em uma área de 300 km2,
tendo como base um mapa geológico prelirninar da região em escala

f:25.000.
A amostragem constou de f.3òO amostras de solo, com ho
rizontes de profundidades controlacìos e 50 amostras d.e rocha.Exe
cutaram-se 4.000 determinações analíticas de Cu, pb, Zn, F, Sn,
Mo, Bi e As, através de Fluorescência de Raios X e Eletrodo Espe
cÍfico (F). Paralelamente a estas análises, foram realizadas
cerca de 30 análises petrográfic.ts expeditas.

vista o objetivo nesta fase inicial dos traba
thos e a resposta analítica dos vários processos empregados nas
determinações, optou-se dada a sua aplicabilidade, a util_ização
somente dos dados referentes ao elemento fl,úor. Somadas ainda as
características do fIúor que sob determinadas condições, pode
Tendo em

-16atua.r como um rrelemento guia¡, de mineralizações
(FARREL, I974).

correl_atas

O tratamento

estat.Ístico dos dados, neste estãgio ini
cial, foi conduzido com base em estimativas grosseiras de dis
tribuição das populações dos perfis amostrados.
A-

ANÁL

ISE DE

SUPERFfC

IE

DE

TENDÊNC IA

A noção de ,'trend', em geologia implica na

variação

sistemática de uma variãvel geolõgica em sentido geográfico (es
pacial). O termo foi introduzido iniciaLmente por GRANT (l-957)
para análise de dados geofísicos.

A análise de tendência consiste essenciaJ-mente no
ajuste de superfícies matemãticas, através de expressões poì-ino
ninais (ou séries de Fourier) ao conjunto de dados de diferen
tes ordens. para tanto, utitiza-se o método dos mÍnimos quadra
dos visando obter uma equação de regressão, para interpolar as
curvas entre os pontos de controle e separar componentes de va

riação no mapa A literatura concernente aos modelos de análise
de
tendêncÍa em geofogia é bastante volumosa e abordagens consi.re
ráveis foram feitas por KRUMBETN & cRÀyBrLL (1965), IIARBAUGH &
MERRTAN

(1968) e AMAR¡,L (1971).

Em geoquímica, NICHOL et a1,. (1969);
MARDISSOIAN & BOTBOL (1967) utilizaram os modelos

NACKWOSKI ,

,,trend
de
surface" para predição, interpolação e seleção dos componentes
de variação na distribuição de efementos quÍmicos.

A seteção de uma superficie que esteja perfeitamente
ajustada aos dados, pode ern alguns casos se constituir num pro
b1ema. Deste mod.o, os fatores geolõgicos ou geoquÍmicos perti
nentes devem na medida do possíve1 ser levados em consÍderação

-r7-:

na seleção da superfÍcie adequada.
O conjunto dos dados de fl-úor (F) , foram submetídos
ao "Trend Surface Àna1ysis" (Figura 4) através de um programa
desenvofvido por AMARAL (19761 , no sentido de corroborar
as
áreas de anomalias selecionadas pelo método crássico citado an
teriormente no item A.
B-

HEDIAS-14OVEIS PONDERADAS

situações onde a aplicação do "Trend Surface', ê li
mitada pelo número exagerado de pontos de inflexão (flexuras) ,
Em

pode-se recorrer ã técnica das médias-móveis ponderadas. Este
método foi desenvolvido por KRIGE & UECKERMANN (1962) nos seus
trabalhos referentes a aleterminação de tendências nas distribui
ções de ouro nas jazidas de Witwatersrand (África do Sul).
No presente estudo foi desenvolvido um programa de
médias-móveis, denominado MEI{OV (SUSLICK & OUINTANILHA, IgZg)
$E
calcula um teor m6dio ponderado, através de um polígono (quadra

do, retângulo, circunferência, etc.) que percorre a ãrea total
do mapa, subdividindo-o em cé1u1as. A lei de intersecção ou re
cobrimento dentre as várias céluras consecutivas é fixada pelo
usuãrio

.

A escolha do melhor recobrimento deve ser feita compa
rativamente, tendo em vista gue quanto menor a porcentagem de
recobrimento, mais suave ficará a tendência e conseqüentemente
mais difícil a sua visualização.

A superfície através do método de mêdias-mõveis apre
senta a desvantagem de ser bastante influenciada pelos valores
máximos e mínimos dos clados, existindo em casos particulares .rig
torções em algumas situações bastante expressivas. Entretanto,
este probfema pode ser contornado através de uma escolha adequa
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da da superficie de recobrimento.
De modo anãì,ogo

ao "Trend Surface',, os teores

de

fLúor (F), foram submetidos ao programa IV1EMOV, objetivando com
parar as distribuições espaciais dos mesmos segundo ambos os mp
todos (Figura 5).
2-

GEOQUÍMTCA TÃ'I']CA

Após a delimitação da área, através dos
processÞsdescritos no item referente à Geoquímíca Regional foi executada
uma segund.a campanha geoquímica em escala mais detalhada, visan
do a consecução dos seguintes objetivos:

- anãlise dos díversos parâmet::os de amostragem: ti
po de moagem, fração granulométrica ideal , horÍzontes de amos
tragem (profundidade)

;

- análise dos parâmetros analíticos: eficiência
de
ataques quÍmícos, reprodutibilidade instrumental, operacionalidade ;

- aplicabilidade dos diversos métodos estáticos: uni
e multivariante, operacionalidade da cadeia de "packages" esta
tísticos;
- estudo e definição do comportanento dos elementos
traços e rnaiores no solo, bern como as interrelações entre
as
anornalias sígnificativas c possíveis mineralizações.
Para aÈingir as etpas de trabalho acima citadas, rea
lizou-se um plano com f.416 amostras de so]o, coletadas em uma
malha regular com espaçamento fixo de 50 m, sendo analisados 14
elementos (NarO, KrO, Fe2O3, Cao, Mgo, Ag, Ti, Mn, Cu, pb, Zn,
Ni, As, V). Deste total, selecionou-se aleatoriamente várias
atÍquotas visando estudar os parâmetros de amostlagem e técni
cas cle anãlise química instru¡nental .

'-20-
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Figura 5 -

Mapa da distribuição ite teores de fÏuör (F) móveis ponderadas i
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A-

PARÂMETROS DE A}4OSTRAGEM

Os problernas de amostragem t_em recebido uma atenção
bastante especial em geologia, e mormente na geoquímica por v!
rios autores (KRUITÍBEIN & GR.AYBILL, 1965; GRIFFITHS, 1967; Gy,
1967; KOCK & LINK, 1971; GRIFFTTHS, I974).

prospecção geoquÍmica a qualidade dos parâmetros
de amostragem é de suma importânciar, na medida que a sua eficá
cia se constitui na base de todas as previsões e inferências, que
refletem um dado sistena geoquÍmico ( jazì-da, mineralização, ci
cl-o geoquÍmico, etc. ) .
Em

Neste senti do clurante o processo de amostragem foram
analisados os seguintes parâmetros:

- caracterização e seleção de uma profundidade ideal

no processo de amostragem;

- fração qranul-ométrica adequada;
- padrões e tipos de rnoagens.

PAfIRÕE5I DE

TlOAGËT4

Para a obtenção dos dados foram selecionados aleaËo
riamente 10 amostras de soJ.o, col_etadas em poços provenientes da
área-alvo anteri-ormente denarcacla. Ncstas anostras foram anali
sados os elenrentos: Cu, pb, zn, Ni, Bi, Sn, Ti, Ag e As, na fra
ção menor que 100 mesh, sofrendo quatro tipos de moagens durante
o inLervalo de tempo de I minuto (Tabela I).

TABELA
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I

TTPOS DE MOAGENS
TEMPO (MIN)

MOAGENS

craL de ágata fechada

(AF)

I

cral de ágata aberta

(AA)

1

Borracha

I

(BO)

Desagregação

(DE)

1

resl¡ltados, foi possíve1 estabelecer
um roteiro de análise estatística sumãria, compreend.endo: análi
se de variância em uma direção, teste de Tuckey para
compara
ções múltiplas entre médias e o teste "t" de STUDENT.
De posse destes

.\ná 1i s e de variânci

a

de anáIÍse de variânci-a consiste no estudo
das fontes de variabilidade dos dados e na partíção das varÍân
cias das observações, cabendo a cada conjunto uma interpretação
O método

geoquímica dos parâmetros atinentes ã amostragem.

A técnic¿ da anáÌise de variância resume-se numa com
paração entre médias. No problema em guestão, medir a variação
entre as médias dos quatro tipos de moagens, e stabelecendo-se
hipóteses e soluções alternativas.

Ho: Ul: U2: U3: U4

: pel"o menos uma rnédia é diferente
Para a realização do teste, certas premissas
H1

sao

necessárias:

- as replicatas devem representar amostras
rias de diferentes populações;
- as populações

devem

aleató

ser normalmente distribuÍdas;
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- populações parentais
cia

devem

possuir a mesma variân

.

Os cálculos necessários para

a análise das fontes

de

variação, graus de liberdade e as respectivas médias quadráticas,
que representam as variâncias estimadas a partir d.as amostras e
o valor do teste "F", encontram-se na Tabela 2.
TABELA

2

PARÂMETROS DE ANÁLISE DE VÀRIÂNCTA.MoAGENS

MÉDTA
OUADR.ÁTIcA

FONTE DE VARIAçÃO

Entre amostra
Moagens

Variação total
No cáIcu1o dos diversos componentes J.ançou-se mão do
programa VARIO/I , adaptado e modificado a partir do
programa
ONEOVA (DAVIS, ]-973). Os resultados do teste ,'F,',
referentes
aos nove elementos, encontram-se na Tabe1a 3.

Teste de Tukey -

Tes

E "t"

O conjunto d.e elementos Cu, pb

e Zn sofreu

uma aborda

grau maior de detalhe, através dos testes subseqüentes de
Tukey e "t". o objetivo desta análise (Tukey) é isolar os
vé
(moagens)
rios componentes
em grupos, podenrìo as médias
serem
reagrupadas de acordo com a sua magnitude (KOCH & LINK, 1971).
gem em

Para ta1 procedimento, calcula-se inicialmente um in
tervalo ("Allowance") que pode ser Ínterpretado como um li¡nite
da região crÍt.ica para teste de hipótese, onde o valor de
con

traste é igual a zeto. Isto pode ser interpretado,

como

a

quan

-24TÀEIE,A 3
RESIILTAm Dos pARÂ¡ETRos REFERE\¡IES À ewÁ¡,rse DE
FODüfES DE

mruæ¡o

AÍGtras

!04

9

I03
t04

30

39

-0.461 x

101

9

totål

0.60 x f02
0.534 x l-02

¡bagens

Varíação tota-l

0.259
0.170

x
x

total

0-276

x

totäl

0.415
0.110
0.153

x t03
x L04
x l-04

total

0.182 x 105
0.520 x l-04
0.234 x 105

total

0.240
0.310
0.552

AffDstras
¡bagens

¡bagens

Alfþstras
l,bagens

Variação
A¡rostras
¡4cageñs

Variação total

dcs-t

x
x
x

30

30

0.198
0.180

x
x

104

0.550
0.300

x
x

102

msfE

H.iÐ,Et¡TO

1.00

As

102

18.00

Bi

x I03
0.I50 x 102

9.00

Cu

0.20 x 1Ol

0.00

Ag

0.287
0.560

x 106
x 104

50. 00

ri

0.460
0.370

x
x

I.00

Sn

r03

11.00

7,n

ro2
0. 100 x \02

2. 00

Ni

.00

Pb

104

0.140

0.

39

l-06

30

IO7

39
9
30

102

102

39
9

30

0.202 x ro2
0.170

X

39

103

9

103

30

L03

39

F (9,3o) = 2.2r

1,ÉDIA
OI-IADRÁTICA

39

9

x l-05
0.140 x 105
0.543 x 105

F¡¿5s1^a.., =

9

L07

0. 408

f,ù'

\RIÀNcrA-t/nAeNS

39

x
x
x

Arostras

AIIDStras

30

0.127
0.480
0.175

Variação tor^t

Arostras

9

x 103
x 103
x 103

¡¡bage¡s

Variação

IBERDAI}I

0.497
0.110
0.608

Ãfll)stras

AIfþstras
lbagens
Variação

Q-GDRADOS

x 105
0.550 x 105
0.729 x I05

Variação torâL

Variação

RAUS

0. l-78

tJbagens

VarÍação

SO¡44 DoS

\t7

9

30

0.260

0.453
0.450

x
x

104
L03

10

39

Nc = Fcalculado

t Ft b"L^-
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tidade a ser ad.j-cionada ou subtraída, para construir-se um inter
valo de confiança para a média da população do contraste. para
o cálculo deste intetvalo, utiliza-se d.os seguintes procedimen
tos

:

))-)
1) s--_S-_X
Ponde

SS
- of _
--r
--t

(r,.r

:

2
-- quadrática das moagens (variância)
s-p
= mêdia
N = número total de observações
2) Cálculo do erro padrão estimado da média

i-,

3) etOZ Lk, L t" - fll

- Tabela dos percentÍs

de

Student

onde:

k = número de moagens
n = número de observações
. o teste "t", de uma maneira geral, resume-se numa sB
plificação do método das comparações mú1tiplas. para tanto, de
fine-se a estatística "t" da seguinte forma:

¡=r-t',6--1 =r-u
s
¡Ñ
".2
onde

:

N = tamanho da amostl:a
u = média da população
i = méAia amostralS = desvio padrão
temos então, as seguintes nédias ordenad.as na Tabela 4.

TABELA
MÉDIAS oRDENADAS
ELEMENTO

AF

AÃ

4

-

BO

TESTE TUKEy
DE

INTERVAI,O

"Àt "

13.0
42.7
4L.7

Cu
Pb
Zn

12.2
39 .9

39.8

11.0
28.7
34.7

.5
27 .6
34.6
10

'1

.26
7.10

s.89

AF: ágata fechada; AÀ,: ãgata aberta; BO: borrachat DEldesagregação
A.2 -

SE LE

ÇÃ0 DE FRAÇÕES GRANUL0yiÉTRICAS

Para a composição dos dados nesta etapa clo trabalho
fora¡n selecionadas 188 amostras de solo, sortead.as ao acaso em
três perfis geológicos, cortando transversalmente as estruturas
príncipais da área se lecionada.
O processo de col-eta das amostras foi conduzido se
qüenciaÌmente em três profundidades distintas nos níveis 20, 50
e 70 cm, denominaclos de maneira um pouco imprópria ¿le horizontes

A, B e C respectivamente.
No laboratório, processou-se o peneiramento na fração
100 mesh, ana.Lisando-se separad.amente por Espectrofotometria de
Absorção Atômica as quantidades maiores e menores da referida fra
ção para os segui.ntes elementos: Cu, Pb, Zn, Ni, Bl , Ag e Ti.Nos
diversos horizontes e respectivas frações granulométricas foram
plotados histogramas e curvas de distribuição (Figura 6), denomi
nando-se fração grossa (G) e fina (F) quando as quantidades do
material ficassem ou não retidas na peneira.

I

F
C{
I
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A.3 -

SÊLEÇÂO rJ0S HORTZONTES

Na seleçao dos horizontes de amostragem optou-se pelo
modelo de análise de variância (duas direções). Este método ê
semelhante ao utilizado no processo das moagens, embora, este

considere adicionalmente a variação entre as médias, entre as 1i
nhas e colunas da matriz de dados. Neste caso, a hipótese nula
torna-se:
H_
o

e Ht.,
o' ou seja:

Ho= UI

= 12 =

U3

= U4 todas as amostras apresentam

médias compatíveis
Hr: pelo menos uma média é diferente.

H'or

= !g = Uc todos os horÍzontes apresentan
dias compatíveis
Htr: pelo menos uma média é di?erente.
FA

Os cálcufos necessários para os

mé

três níveis, bem como
a anãlise das fontes de variação, graus de Liberdade e as respec
tivas médias quadrãticas das variâncias estimadas das amostras
e o valor "F", encontram-se dispostos na I'abeLa 5.

TABELA
PAR.AMETROS PARÀ

FONTE DE VARIAçÃO

Amos

tras

5

AN.ÁLISE DE VARIÂNCIA

SOMÀ

DOS

QUADRADOS

s0A

Hori zontes

sOB

Erro

sOE

variação total

SQT

GRAUS DE
LIBERDADE

-

HoRIzoNTEs

MÉDTA
QUADR.ÁTICA

m- ln- 1
(m - l) (n - 1)
N-1

MQA

MQe/MQn

¡aQB

MQBllrrQE

itlQE

OBS.: m: número de amostras; n: número de horizontesi N:

nxm
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o grande volume de dados e de cãlculo envolvido,
util-izou-se o programa VARIO/2, adaptado e modificado a partir
do programa TWoNoVÀ (DAVIS, Ì973) - Desenvolveu_se também, uma
subrotina para o cárcuro dos parârnetros estatÍsticos usuais,tais
como: nrédia, desvio padrão, variância, covariância e correlação
para os cliversos níveis. os r¡al-ores de dist¡ibuição "F" foram
considerados relativamente a dois nÍvej_s de significãncia
c =
0.05 e o = 0.01. Os resultados referentes a este tratamento en
Dado

contram-se na Tabela 6.
Diagrama

Log

-

p

r o b ab

i 1i dade

Através de têcnj_cas consagradas de interpretação grá
fíca empregadas em prospecção geoquÍmica, desenvolvidas
por

LEPELTIER (1969)

e SINCLÄIR (I974), foi possÍvel analisar detg
thadamente a distribuição e o comportâmento das populações das
frações finas e o hori-zonte B. para cada elemento em questão foi

confeccionado um diagrama log-probabi r idade com seus respectivos
parâmetros estatísticos (Figuras 7.I, i.2, :.-3).
B - ANALISE ESTATfSTICA

ELEMENTAR

De uma maneira geral , pode-se afirmar gue a
anáIise
estatÍstica elementar (mono-e lementos ) fornece os primeiros in
dÍcios sobre as caracter ís t icas essenciais da clistribuição variá

vel.

A peça fundamental neste estágio inicial é a caracteriza
ção dos parâmetros rigados ã distribuição. Estes parâmetros são
calculados automaticamente através do programa ISTAT, conforme
mostra o fluxograma da Figur:a 8, sendo os seguintes:

- número de amostras;
- valores extremos dos teores;
- média aritmética;

- 30TABELA

6

RESULTADOS DA ANÁLISE DE VARTÂNCTA-HORfZONTES
EOI.TIES Dts
\ßRIAçÃO

gÌ.4A ms

GAI]S

QI,ßDRADOS

T

DE
,rRF.Rt-tÀf)E

Afiþstras

0.15I x

ll¡rizontes

0.106
0.197
0.171

x 106
x f08
x 109

Anþstras
Horizontes

0. 309

187

Ero

o.202

lbtal

0.512

x 10)
x to3
x f0'
q
x l_0-

AIIostras
Horizontes
E:rro

0.

1ìota]-

t5Ì x 105
0. 892 x 102
0.487 x I0'^
0.20I x Io5

AnDstras

0.145

fbrizontes

0.222

En:o

0.226

Tlotal-

0. 168

AÍÞstras
Horizontes

0.362 x 108
0.168 x 106
0.183 x 108
0.546 x l-08

Ëro
Tbtâl-

trro
Tìotal

Arcstras
Ilori zorìtes

0.106

trro
lbtal

0.127
0.384
0.832
0.211

obs':

Ftaberado= F'

109

x 10ö
x l0'
x I07
x 108

x

0.809
0.528
0.526

x
x
x

106

0.165
0.529
0.541

x

103

3.06

x

IO2

o

x

102

t87

0. 807

x

l:o¿

6. 19

x

102

3.42

374

0.466
0.130

x

Io2

187
2

374

2

374

1.00

105

Ti

105

-97

Bi

Ni

563

2

0. 111

374

0.604

x 10'
x r05
T
x l0'

0.193
0.842
0.489

x
x
x

0.679
0.192
0.223

x IO4
x I04
x I04

r87

0

-774

12. 80

1.84

Zn

563
LB7
2

374

L06

3. 96

105

r.72

Pb

tO5

563

x 104
x 106
x 107

2

'

.40

563

187

F'99

15

E;EMH\IIO

563

I07

95:

TESTE "FII

I'TÉDIA

3,'74

3.05
0. 86

s63

'F (r87,374)

=1)')

F(rg8,:z¿) = 1'32

F

12,

3721

=

Y

(2,

374)

= 4.61

3.00

Cu

Figura 7.1 - Diagrama Log-Probabi l idade Pb e Bi
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f

igura 7 .2 -

DiacJrama Log-pro)::rbi

lidade Zn e

Cu
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Ni

Figura 7.3 - Diagrama Log-probabi

Ii

dade Ni e Tf
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- 35-'

-

desvio-padrão;
coeficiente de variação;
rnédia geométrica;
desvio-geométrÍco.

Os parâmetros

estatÍsticos básicos permítem uma esti
mação grosseira das poputações ditas de "background,, e
,,anôma
las", bem como uma avaliação preliminar do núrnero de subpopula
ções e as características da dispersão dos erementos, vincur-adas
às diversas unidades litolõgicas.
Em casos especificos, clependendo do tipo de
distri
buição apresentado pelas variáveis e do grau de precisão regue
rido são realizados estudos de distribuição, através dos testes
do chi-Quadrado (x"¡ e Kol mogorov-Smirnov, onde os valores são
plotados em gráficos de freqüôrrcias acumuraclas teóricas versus
caÌculadas com uma aproximacão ¡rolinomial com erro médio
de
lO-a-3, para as curvas normal e lognormal (Figuras g.L, g.2,g.31 .
Este procedimento é executado pelo programa IDISTR.
REPRESI..N-IAÇÃO ERNTTCN DAS DISTRIRU]ÇÕES

visão
do dentro
uma

O histograma das freqüências de um elemento fornece
geral da repartição do número de amostras, compreendi
de um interval-o de .rariações de teores demarcados (pro

grama HfSTo, Figura

8). o

de classes pode ser
fixado
arbi trarianrente, ou em casos especÍficos carculado com base na
dispersão intrÍnsica dos teores (Figuras 10.1., I0.2, IO.3).
As curvas de freqllência pernìitem inferências sobre a
homogeneidade ou heterogeneidade dos dados, possibilitando des
te modo certos tipos de transformação e redução dos dados.
A partição dos histogramas pode ser também utiLizada,
no caso em que as distribuições possuem um comportamento mais
uni f orr¡e

.

númer:o
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outro método são os grãficos de log_probabilidade
1969; STNCLAIR, l-974), utiLizados na seleção de ho
rizontes (cf . 4.3), que permitem verif j_car se os dados se ajus
tam convenientemente ã uma lei normal (log-normal), e estimar
eventualmente os parâmetros caracterÍsticos desta lei. Este grá
fico é feÍto atravês do cálcuro das freqüências acumuladas nas
diferentes classes, sÕb um papel aritmético-grauss iano, onde no
eixo das abcissas são r:eportados os teores em graduação togarÍt
mica (ou aritmét.ica) e o eixo das ordenadas em escala de proba
bilidade normal.
Um

(LEPELTTER,

A aproximação da lei de distribuição a uma lei log-normaf, se dá quando os pontos experimentais estão alinhados
através de um segrnento de reta.

TRAÏAMENTO

I,tUL T I VAR I ANTE

/í..*

estatístico multivariante constitui uma
das principais ferramentas da prospecção geoqulmica de multi_
-el-ementos- o desenvol-vimento destes métodos se deu recentemen
te, na medida que a complexidade crescente dos processos, vem
exigindo aferições ma.is realistas e objetivas. De maneira a fa
cilitar a representação, os mêtodos estatÍsticos multivariantes
podem ser classifj_cados em três categorías:
- m6todos estatísticos multivariantes de classifica
O tratamento

Ção;

- métodos estatísticos multivariantes de previsão;
- métodos estatísticos multivariantes d.e descrição.
11ÉTODOS ÊSTAT fST

I COS f"IULTIVARIANTES

DE

CLASSIF]CAÇAO

Um alos

mótodos mais consagrados

é a Anãlise de

Agru

- 39-

pamento ("Cl-uster Analysis,,). A expl-oração geoguímÍca
de multi_
-elementos como citado anteríormente, envoLve um grande vo lume
de dados analíticos, e o geoquÍmico fregüentemente se defronta
com uma tarefa enfadonha e nem sempre adequada d.e confrontar
ü¿
sualmente os dados, e delinhar subjetivamente interrelações das

variáveis.

Este método foi primordialmente utitizado por taxono
mistas (SOKÀL & SNEATH, 1963), numa tentativa em deduzir a linha
gem de esp6cimes, a partir de caracterÍsticas comparãveis
e simi
Lares entre si.

análise de Agrupamento é utilizada quando se deseja
explorar as simil_aridades entre amostras (modo O) e varíáveis (mo
do R), agrupando os diversos conjuntos, de modo que são conside

radas simuÌtaneamente todos os elementos medidos.
Utiliza-se os coeficientes d.e similaridade para medir
o grau de associação entre amostras ou variáveis, conforme o ca
so, e definido em grupos com representação em ir¡n espaço D_dimen
sionar. Por sua vez, estes coefi-cinetes são corocados em uma ma
trÍz simétrica. A partir claÍ, são computados e recombinados se
gundo níveis hierãrqulcos aglomerativos (rrclustering") . Existem
vãrj-as maneiras para compor o flclustering,' (HARTIGAN, L975), de
pendendo do critério da entrada do etemento (amostra) no agrupa
mento, os principais métodos, segundo SOKAL & SNEATH (1963), são:
pareamento com ligações médias ponderadas (WpGM), s6¡¡
pondera
ções (UPGM) pareamento simples ( "single linkage,,). O produto
f inal- dos agrupamentos é representado por um diagrama hierárqui
co denominado diagrama de árvores ou dendrograma, mostrado na Fi
gura 11.
para a consecução das diversas etapas da Anãlise de
Agrupamento foi idealizado o progr ama GTupo (Figura g). Este por
seu turno, engloba dois tlpos de coeficientes de similaridades
e de agrupamento, bem como carcula opcionarmente o coeficiente
cofenético- Durante o curso dos trabalhos, foi tambén rearizado

_4 0_

um

estudÕ experimental envolvendo a comparação entre

os

métodos

de agrupamento .

FIGURAI]. OENDOGRAMA DA MATRIZ

DE

CORRELAçAO

O conjunto das 1.416 amostras submetidas ã Análise de
Agrupamento foram segmentadas em três grì.rpos, segundo
par t i

arbitrária do histograna do Mn em três intervalos:
Grupo I
0 . Mt < 2.500;
Grupo 2 2.500 < Mn < 10.000;
crupo 3 l03ri< Mn < 30.000.
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Tl ,

Os elementos analisados dentre os 14 foram: Fe2O3, Àg,
Mn, Cu, Pb, Zn, BL, Ni e V. Tal procedi:rento de partlçãor
sê

prende a uma tentativa de analisar em que grau os teores de
interferem na correlação entre os elementos.

Mn,

Os dados foram padronizados

entre 0-1, Segundo as
suas variâncias no sentido de homogene izar a inforrnação referen
te à distribuição das diversas variáveis anâIisadas (Figura 12).
C.2 .

I,iÉTODOS ESTATfSTTCOS T4ULTIVARTANTES DE PREVISAO

Estes métodos possibilitam o cá1culo dos coeficientes
de modelos, onde se pretende relacionar as variações de rma vg
riável isolada (ou de um grupo de variáveis) com a variabilidade
de outro conjunto de variáveÍs. Os coeficientes são calculados
em um conjunto de amostras de referência, representativa da popu
lação global, de modo que possibiflte wna prognose segura acerca
da população ã estimar. Pode-se destacar neste conjunto, dois
mêtodos: Anãlise Canônica e de Regressão. Neste trabalho serã
abordada somente a Análise de Regressão Múltipla.

Esta técnica estatística multivariante permite carac
|"erj-zàr quantitativamente , a influência de elementos ditos lito
lógicos, no conteúdo d.os elementos-traços, e na correção dos va
lores observados das populações envolvidas, através do recurso
de mapa s de resÍduos.
Por sua vez, o cálcuto de residuos, se resume na dife
rença entre os valores observados no mapa, e aqueles calculados
segundo a equação de regressão das variáveis. Desta maneira, os
novos valores redimensionados podem exibir cor¡elações mais rea
listas no conjunto dos elementos, refletindo provavelmente os fe
nômenos ligados ã mineralização.
Os parâmetros que orientâram grandemente

esta pesquisa,
foram os resultadôs obtidos nos estudos de correlação dos elemen

-
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tos cu, Pb, zn' Mn e Fe sobre o totar- de variáveis, corroborando
referências bibliogrãficas ã participação do Fe,Mn como responsã
veis dentro de certos limites, pela variação no conteúdo
dos
elementos-traços (ROSE & SUHR, ]971_; CHATUPA & FLETCHER, Ig72 e
AUSTRIA & CHORK, 1976). A relação Fe e Mn com estes elementos
6 explicada pela adsorção ou co-precipitação destes com os óxi
dos de Fe e Mn em ambiente superficial (JENNE, 196g).
A técnica de anáIise de regressão múltipla, em situa
ções como esta é de grande utilidade, na medida que, é capaz de
isorar a influência destes óxidos delimitando corretamente as
anomalias signif icativas.
teriores,

com base nas informações mencionadas nos capítulos an
bem como estudos de matriz de correlação (Figura 13) e

parâmetros estatísticos descritivos da população amostrada (Tabe
La 7) , seleclonou-se do conjunto de variáveis, os elemeritos Fe,
Mn, Pb e Zn, visando analisar a atuação de Fe e Mn sobre pb e Zn.

A análise de regressão múltipl_a tem por objetivo ava
liar, como uma média de uma variável determinada se comporta em
relação a um conjunto de variáveis. Em prospecção geoquÍmica é
comum encontrar-se esta interdependência entre variáveis, que in
tervêem em um sistema geoquímico. Desta maneira, a influênciade
elementos maiores no conteúdo dos elementos-traços , bem como a
correção dos valores das populações de ,,background,' podem ser
ob jetivamente avaliados.
Na regressão designa-se a variãvel- ',y', como dependen

te, enquanto que as varj-áveis restantes *L, *2r...rx' são consi
deradas independentes e bo, bL, bZ...bn os coeficientes.
Devechamar
atenção, que na terminologia estatÍstica, dependência
-se
e independência são def j-nidos ,'a priori" pelo problema, não im
plicando necessariamente numa relação de causa-efeíto.
O modelo geral para a regressão, pode ser representa
do da seguinte maneira:
Y = Xß +

e

qN CU PB ZN BI NI
C¡O MGO AG I¡
V
r¡A2O l.O0 0¡23-0o14 O.O7 O.¡4 0r0ó 0.05-0037-0¡05 0o0! 0rg2'0rQl'0r01-0r10
x?o 0.23 l¡00-0.09 0.10 0.42 0.1¡ 0.19-0¡cð 0¡02 0.11 0¡12'0r00 0rQ?-6.95
FE2X -0.¡4-0.09 t.00 0¡09 0¡03 0.2ô 0.óE 0.á1 Qe55 0r15 0.55 0¡13 0.ó4 0.óó
CAO 0.07 O.tE 0.09 1.CO 0.43 0.12 O.tó O.3E 0o0E 0¡10 OrlS 0.Oq 0.!3 O.O7
McO 0rt4 Or42 0.03 0.43 1¡00 O.O9 0.25 0.C1 O.O7 O.O2 0¡09'0¡00 0¡lf Oô04
Ac 0¡0ó 0¡ll 0.2ó O.tZ 0.09 1.00 0.2E O.l9 0¡23 0024 C.33 0.0ó 0r2? 0¡12
T¡ 0.05 0.19 o.óô 0.1ó 0.25 0.?ô l.o0 o.q8 0.51 0¡ló 0.54 0.09 0¡ó7 0.ó0
MN -0.07'o.oô o.ôl 0.08 0.01 0.19 o.4E loc0 0.33 0.14 c.ó2 0.07 0¡12 0.37
CU .0.05 0.02 0.55 0.08 0.07 0.23 0.51 0.33 1.00 0"3ó Ce37 0.1ô 0r!ó 6.36
PB 0r03 0oll 0.15 O.tO 0.02 0.24 0.1ó 0.14 0¡3ó 1.00 0.3ó 0r!6 Qrt4 Qr04
ZN O.O2 0.12 0.55 0.18 0.09 0.33 0.54 0,52 0.37 0¡36 1r00 0.09 0r55 0.31
BI -g¡Ql.0o0o o.l3 o.o4-o.oo 0.0ó o.o9 o.J7 0.18 n"tó 0.09 lr00 0r07 0.02
NI -0.01 o.02 0.ó4 0013 0.17 0.22 0.ó7 0.72 0.5ó 0.14 0.55 0.07 1.00 0.47
V -O.lO'0.05 0.ôó O¡07 0.04 O.t2 O.ô0 0.37 0.3ó 0.04 C¡31 0¡02 0r47 1.çtn
NA.2O K?O FE2X

I,IATRIZ DE

CORRELACAO

Fiqura 13 * Matriz de correlação entre as variâveis

I

I

TABELA
PAR.AMETROS
ELEI\MNTO
Na

K2a

Cao
Mgo

A9

Ti
Mn

Cu

Pb
Zn

Bi
Ni
V

3

EsTATfsrrcos DEScRrTrvos DA poprJI.AçÃo

DESVI O-PADRÃO

6.0 x l0 -a-

4.0 x l-0-t "

2O

Fe2O

r{ÉDrA

8.0 x 10-ã7.8 x l-0-2'
3.9 x 100
3.2 x 100
4.0 x l-0-?"
1.5 x l0 -1'
1.0 x i0'-1
5.2 x 10-11.0 x 10-l *
5.0 x Ì0-1'
2.5 x IO2
3.5 x 102
3.4 x L03
7.9 x to3
2.1 x 101
2.3 x 101
7.4 x 1.01
1.1 x 102
7.4 x f01
1.J- x 102
5.8 x 100
1.6 x 101
5.1 x 100
5.3 x l-0 0
3.0 x L01
4.5 x 101
Obs.: öxidos (E) , Elementos-traço (ppm)
Tot.a1 de amostras

=
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7

VARIÂNC

IA

4.0 x 10-tr6.0 x 10-?'
1.0 x 101
2.4 x L0-1'
3.9 x l0 -l ^
4.0 x i-0-11.2 x 105
6.2 x Io7
5.3 x I02

I.3 x 104
1.3 x 104
2.5 x LO2
4.0 x 10f
2.1- x I03

AMPLTTUDE

1.6 x L0-11.1 x 100
1.9 x tOl
4.5 x I00

I.6 x 101
1.2 x 101
2.2 x LO5
I.0 x 105
1.9 x 102
1.7 x I03
L.5 x I03
5.4 x Io2
7.3 x 1Ol
3.4 x 102

COEFICTENTE
DE VARIAçÃO

1.6 x 102
9.9 x 101
8.1 x 101
4.0 x I02
4.3 x !02
3.4 x 102

I.4 x ir02
2.3 x !02
1.1 x 102
1.5 x 102
1.5 x 102
2.7 x ]:02
I.3 x 102
1.5 x I02
I

ur
I
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onde:

Y=
X=
ß=
E=

vetor ilos valores observados
matriz conhecida
vetor dos parâmetros (coeficientes)
vetor dos erros

O modelo

estabelece gue o vetor das observações "y"

é

lgua1 a um termo const.ante multiplicado pela variável independen
te, somado ainda a uma componente aleatória (erro). A solução se
,'me
faz, aLt avés do método dos mínimos quadrados fornecendo o
Ihor" coeficiente para o conjunto de observações. por outro Ia
do, pode-se obter também, uma medlda d.o "ajuste,t de cada um dos

coeficientes, proporcionando assj-m, inferências seguras e efeti
vas sobre a relação dos parâmetros, na qua.I as amostras foram ob
tidas. A precisão do modeLo de regressão adotado é testaala atra
ves cla analr-se cle varaancl-a.

e distribulção dos resíduos, constítuÍ a peça
fundamental- da metodologia de interpretação dos valores significantes dos teores. Os resíduos são definidos como "ntr diferen
ças, isto é:
O exame

e.lLt-= Y. - i.

onde

¡ i - L12r..-rn

:

Y,l_ = valor observad.o
i. = valor correspondente, ajustado pela equação

de

regre s são

No tratamento dos dados no Projeto São Francisco, foi

necessário a críação de uma variante da Ànálise de Regressão Clás_
sica denorninada AnáÌise da Regressão Cur:vilÍnea. Este tipo de
análise consj-ste na.adição de termos ã função linear, até o ajus
te máximo fornecido pelo modelo. AÈravés ila anál-ise de variâg
cia, utilizando o teste de aditividade, po¿Ie-se selecionar
o
grau adeguario da equação.
Neste projeto, desenvolveu-se programa até o 49 grau,
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entre as relações Fe e Mn (variáveis j-ndependentes) e Zn (variã
vel independente). O exame dos resíduos por seu turno, possibi
litou a sereção de áreas que efetivamente possuem uma associação
com a mineralização.
Os resultados d.as I.416 amostras, com seus respecti
vos resÍd.uos a saber: Zn em função de Fe2O3, Zn em função de Mn,
Zn em função de Fe2O3 e Mn, apresentam-se nas Figuras 14, 15 e

pararelamente, foram também confeccionados
' respectivamente.
os mapas de isoteores de pb (Figura L7) , Zn (pigura lg), Mn (Fi
gura 19) e FerOa (Figura 20), com objetivo de auxifiar a inter
pretação das relações espaclaÌs entre as variáveis.
As equações de regressão dos diversos graus e a por
centagem de variância explicada para Fe?O3 e Mn estão listadas
l-6

na Tabela 8.

C.3 -

¡TÉTODOS

ESTATfSIICOS I"lULTIVARIANTES DE DESCRIçÃO

Dentro desta subdivisão destaca-se a Análise Fatorial .
Esta técnica estatÍstica multivariante surgiu no inÍcio do pre
sente século, como uma proposta para a anáIise de um conjunto de

variáveis correlacionad.as . Deve-se a psicologia experimental-,
o seu desenvorvimento inicial, cujo objetivo seria extrair medi
das fundamentais do intelecto através de testes de inteligência.
Várias controvérsias surgi-ram sobre a aplicabilldade do mêtodo,
em decorrência do seu empirismo inicial , que por longo tempo de
sencorajaram o interesse dos pesquisadores.
A primeira abordagem rigorosa sobre Análise Fatorial,
do ponto de vista da .estatistica teórica, tratando do probrema da
estimação, deve-se a LAWLEY (1940). posteriormente, outras con
tribuições foram feitas por HOWE (l-955), ANDERSON & RUBIN (1956),
RAO (1955), HARMAN (1960) e tAWLEy & MAXWELL (t97I), para citar
apenas al-gumas que consagraram definitivamente esta técnica, in

TABELA
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8

EQUAçõES DOS MODELOS DE REGRESSÃO
Fe2O

3

GRAU

1: Zn =

3- 3110

+ 19.4644

Fe2O3

ae = 29.922

= 0.54
GRAU 2: Zn = 51.9018 - 7.5818 Fe2o3 + I.9898 (reror)2
oe = 35.IÌ?
R2 = 0.59
GRå,U 3: Zn = 39.:.779 + 2.001
+ 0.2977 (rerOr)z +
+ 0.0773 (Feror)'"Fe2O3
ae = 35.272
R2 = 0.59
GRAU 4: Zn = 7 -189I + 35.4091- rerOa - g.2g83 (rerOr)2 +
+ 1.0325 (Fe2O3), - 0.0302 (Feror)4
oe = 36.003
n2 = 0.60
R2

Mn

GR.AU

1: Zn = 45.8628 + 0.0090

6e =

37.99?"

r{ =

u. bl-

_2

GRAU

2: Zn = 32.4500 + 0.0144

Mn

Mn

+

(Mn)2

6e = 43.65?

= 0.66
cRÀU 3. zn = 36.9775 + O.O10B Mn + 0.0 (r'1n) 2 * 0.0
oe = 44.33?
R2 = 0.66
GRAU 4r zn = 34.0400 + 0.0I4t Mn + 0.0 (Mn)2 + 0.0
oe = 44.562
R2 = 0.66
R2

-Mn e Fe2O3
zn = 154.82 - 37.145 (Fe2O3) + 0.20777
ae = I42.472
R2 = 0.IO
onde :

-¿
R-

(rvrn)

= coeficiente de correlação multiplo;
oe = variância explicada

(Mn) 3

(Mn)

3 * 0.0(Mn)

4
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-56corporando-a em diversas áreas do conhecimento.

A literatura concernente a aplicação de anãIise Fato
rail- em Geologia vem crescendo nas últimas décadas, Dâ medj-da
que técnicas mais refinadas tem possibilitado inferências esta
tísticas dos parâmetros, bem como o a<lvento da computação digl
taI, facultando o processamento instantâneo de um enorme volume
de cálcuIo e matemãtica complexa requerido pelo método. Dentre
os inúmeros trabalhos destacam-se NfCHOL et aL. (f9 69) , GARRETT
& IJICHOL (1970), SAAGER & ESSELAR (1969), WILHEM (1971), SAAGER
& SINCLATR (T975), CAZES, SOLETY & VUILLAUME (1970), MTESCH Ct
aL. (1966) , V'IEBB & BRrccs (1966) , MccAMMoN (1966) , MccAMlroN
(1975) , MACEDO (L974) , BTTTENCOURT & LANDTM (L974)
XT,OVAN,
(1976\
¡önesxoc & REyMENT
, zoDRoI/{ (1970) , KLovAN et aL. (r97r)
e RUEGG & MAcEDo (1974).
A análise fatorial aplicada aos dados de prospecção
geoquímica baseia-se na avaliação das correlações entre os e1e
mentos quÍmicos. Trata-se desta maneira, de obter sob
forma
condensada, a nraic¡r quantidade de informações contida no conjun
to dos dados.
reduz a dimensão do espaço lnicial, através
de um número de vetores equivalentes ao número de elementos quí
micos de cada amostra. Para tal síntese, s€ faz necessário uma
série de operações matemáticas complexas, gue tem como ponto de
partida uma matriz de coeficientes entre variáveis (modo R) ou
entre amostras (modo Q) . O procluto resulta na criação de um pe
queno número de variáveis hipotéticas, denominadas fatot,es, gue
respondem por uma parte das variações observadas nos dados.
O método

Estes fatores em condições favoráveis, podem refle
tir os fenômenos que originaram as variações contidas nos dados.
O significado destes fatores cleve ser buscado em um contexto geo
fógico ou geoguÍmico, conforme as peculiaridades do problema.
No caso da prospecção geoquímica, os fatores podem ilustrar
a
presença de diversas mineralizações, o contraste entre as prin
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cipais unidades georógicas, fenômenos pedoJ_ógicos, etc. Deste
modo, uma anomalia geoquÍmica é redefinida qualitativamente em
função das correlações entre dois ou mais elementos. Tar ínter
relação, não se explica somente peJ-as propriedades intrÍnsecas
dos elementos, mas também da provável associoção mineral ou geo
quími ea.

A infl-uência de cada um dos fatores sobre uma amos
tra particularr pode ser avaliada através de um valor denomina
do "factot'-sec¡r'estt. As amostras com valores de "factor-scores,'
mais eÌevados são aquelas onde a influência do fator é mais sig
nificativa- A cartografia destes valores permite vj-sual-izar a
importância em escala regional ou local, da variabilidade de fe
nômeno, representado pelo fator em guestão.
pode-se a grosso modo, destacar dois tipos de anãli
se fatorial: Análise Fatorial dita de "Eixos principais,, e Aná
l-ise Fatori-al de Fatores comuns e EspecÍf icos.

1) Anãlise Fatoriar dita de'rEixos principais"
consiste na extração dos eixos inerciais a partlr de
um sistema de pontosr eu€ representam as amostras num espaço dos
elementos (variãveis), de maneira gue sob estes fatores princi
pais são projetados os pontos. os fatores são extraÍdos em or
dem decrescente de importância, onde cada fator explica uma par
te da variância do sistema. A característica destes métodos se
resume numa abordagem determinÍstica e descritiva do fenômeno.
Neste conjuntor pode-se ter dois tipos: Análise Fatorial de Com
ponentes Principais e Análise de correspondência.

- Anãrise Fatorial de componentes principais
Os fatores são determinados de modo que respondem pe
1o máxi-mo de variância das variãveis observadas. Os eixos prin
cipai-s são ortogonais, implicando em uma noção de independência

-s8das variáveis, que não se adapta adequadamente aos dados geoquÍ
micos. Este problema pode ser minimizado, recorrendo-se a rota
ção dos eixos ortogonais pel-o método Vaz,imaæ, obtendo-se um me
thor ajuste dos ej.xos inerciais com a repartição dos pontos no
espaço d.os el_ementos.

Anãlise de Correspondância
Consiste em uma técnica de distribuição 1ivre, d.esen
volvida por BENZECRI (f973). Este método apresenta uma sÍntese
entre uma representação ilas amostras em um espaço dos elementos
(modo Q), paralelamente a uma representação dos elementos no es
paço das amostras (modo R). O produto final desta análise coA
siste em um ou m¿rÍs diagrarnas, onde as posições das variáveis es
tão interrelacionadas com as amostras.

Esta representação permite visualizar a projeção dos
indivÍduos nos planos definidos pelos eixos, e estud.ar a sua re
partição, facilitando assim a determinação do significado geoquí
mi.co dos eixos extraídos. Na literatura geológica, principalmen
te com aplicações em geoquímica, destacam-se os autores figados
ã escola franco-canadense (DAVID et aL., Lg74).

2) AnáIise FatoríaI de Fatores

Comuns

e EspecÍficos

Este tipo de análise postula a existência de um mode
Io linear, onde cad.a variãvel é explicada por fatores "comuns"
e um fator específico. A posição das varj.áveÍs em função dos fa
tores é otimizada, de maneira aná1oga à anál,ise de componentes
principais, através da rotação dos eixos no espaço. De maneira
díversa da análise de Eixos principais, este método apresenta úna
caracteristica explicatÍva, evidenciada pela variâncla e fatores
comuns. A ímportãncia da relação de uma amostra com os fatores
é fixado "a priori", pelo coeficiente de correlação.
Então, pode-se resumir que a diferença entre a análi
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se de compo¡entes principals e de fatores, reside no fato querno
primeiro caso é assumido que toda variação existente de uma dada
população, está contida nas variávej-s utilizadas para definÍ-la,
enquanto que na anãlise de fatores, apenas parte da variabilida
de da população. Desta maneira, pode-se afirmar que a análise
dos fatores está mais restrita aos modelos estatísticos, enquan
to que a de componentes principais é utiLizada em model_os deter

minÍsticos.
Para o emprego de análise fatorial, selecionou-se 500
amostras de solo, com os segui_ntes êlementos analisados: Cu, pb,
Zn, ai-, Mn, V e Bi. Para tanto, utilizou-se o
sub-programa
package for
FACTOR do sistema SPSS (Statistical
the Socia1
Sciences) implantado no Centro de Computação El-etrõnica da USp.
Os passos necessários para a segtlência dos cálcufos, podem ser
vistos no fluxograma da Fj.gura 21.
Baseados nos resultados da

anáIise fatorial foram se
lecionados três fatores princj-pais, cuja porcentagem de variâg
cia acumulada não foi inferior a 64å. paralelamente, confeccio
nou-se gráficos em sistemas de coordenadas mostrando a disposi
ção das variáveis analisadas, en função dos fatores (Figuras 22
e23).
o objetivo de analisar a correspondência espacial
dos fatores, foram tamb6m plotados os mapas dos "factor-score"
d.as amostras relativas aos três fatores selecionad.os (Figuras 24,
25 e 26).
Com
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Figula 21 - Seqtlência de cálculos - Anál-ise Fatorial

D-

VAR IAVE I

S

REGIONALIZADAS

objetivo nesta parte final do trabalho, seria intro
duzir o conceito das Variáveis Regionalizadas (V.R.), como um
ínstrumento auxiliar e orientat,ivo de campanhas geoquímicas. pa
ralelamente, serão abordados aspectos concernentes ao comporta
mento estrutural das variáveis, distr_ibuição das populações e di
mensionamento e otimização de malhas d.e amostragem.
Este tipo de análise estatística foi desenvolvido por
MATHERON (f965) e seu g¡:upo de trabal-ho l1gado ao Centro de lvlor
O
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fologia Matemãtica de Fontainebleau (França). A aplicação da
teoria se rest.ringiu inicialmente a avaliação quantitativa de
jazidas minerais, porém nas últinas décadas seu campo de aplica
ção se ampliou grandemente .
As variáveis relacionadas ãs Ciências da Terra, dis
tribuidas no espaço (bidimensional no caso da prospecção geoqu!
mica) apresentândo uma certa estrutura recebem a denominação de
Variável Regionalizada (V.R.). por sua vez, estas
varj"ávels
exibem um aspecto contraditório duplo. Se por um J_ado, e1a é
aleatórla do ponto pafa ponto, esta pode entretanto, segulr um
padrão estrutural que se reflete nas ]igações existentes entre
os pontos do espaço onde o fenômeno minerallzado ocorreu.
As V.R. não podem ser tratadas segundo a estatÍstica
clássica, uma vez que esta úItirna impõe a condição de que as
provas possam ser indefÍnidamente repetidas, e que sejam inde
pend.entes, ou seja, o resultado de um dado não pode ser influen
ciado pelos precedentes .
As V.R., deste modo, apresentam algumas característi

cas qualitativas,

MATHERON (1921,) :

- Localização.' A V.R. está definida segundo uma re
gião do espaço, a qual se denomina eampo geomátr,íco, que pode,
por exemplo, ser uma formação geológica. O domÍnio onde a v.R.
é rnedida designa-se supoz,te.
- Anisotnopia: pode haver casos em que a continuida
de em determinada direção não se coaduna, com a de outra dire
ção pesquisada, caracterizando assim uma provável anisotropia.
- Continuidade: E a variação espacial da V.R. Exis
te uma continuidade em detrimento das flutuações de ponto para
ponto definido pelo:
Iim
x-'o

nIvtxl-v(xoil

=o
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A taxa de variação deste limite, permite caracteri.zar
a continuídade dos elementos quÍmicos. O efeito âe pepita ê ð,e
finido nos casos em que ta1 continuidade não se verifica (ColO).
Toma-se, por exemplo, duas séries de amostras geoquí
micas de solo (A e B), coletadas ao longo de um perfil com os
mesmos parâmetros de amostragem: tamanho, forma e orientação.

A:510
1520252015
B: l-0 25 15 10 20 5 15

10
5

5
20

Ppn
ppm

Os parâmetros estatÍsticos c1á:;sicos, tais como ! his
togramas, mé<lia e variância das duas séries de amostras são rigo

rosamente idônticos. Qualguer anãlise que considerar sornente es
tes parâmetros, não será capaz de distinguir as distribuições nas
duas seqüênclas. Embora,em aJ.guns casos .t análise de distribui
ções tridimensionais pode se aonstituir em uma solução viável.

Este exernplo apresentado, enfatiza a importância da
medida da continuidade espacial da V"R. Nesta teoria, este pa
pe1 é âesernpenhado pelo variograma.
D.1 .

VARIOGRA14A

constitui no instrumento bãsico da
ceoestatÍstica, a partir do qual são efetuadas as estimações.Sua
aplicação tem demonstrado ser o mesmo u¡n poderoso reveLador de
estruturas.
Para a utilização dos variogramas, normalRìente se faz
necessário a elaboração de hipóteses suplementares, uma vez que
o conjunto de dados experímentais constitui uma única realização
da função aleatóri:r, cuja IeÍ de distribuição de probabilidade
é desconhecida "a priori".
e hipótese mais comum é a chamada "hipõtese intrinse
O variograma se

-68-

ca", segundo a qual para os acréscl-mos da V.R., considera_se a
existência de uma esperança e variância independentes do ponto
ile apoio, o que signÍfica que as correlações entre os diferen
tes pontos são análogas para todo espaço mineralizado.
A hipõtese intrinseca apresenta as seguintes expres
sões:

E

t"

[Y(x+h)
E { Y(x+h)

- Y(x]J = m(h)
- Y(x)'} = r, h)

onde:

(x) = varÍáveI regionalizada,
x
= coord.enada no espaço, no caso específico da
prospecção geoquímica restrj-ta a duas dimen

Y

sões;
Y (h) = variograma
rma dada mineralização em gue é váIida a hipótese
intrinseca existe uma certa anplitude na qual as amostras a par
tir de uma determinada distãncia, tornam-se indepen¿lentes. Este
fenôrneno designado por Fenômeno de Transição, caracteriza as va
riações bruscas veriflcadas de unidade para unidade. Entretanto,
a contlnuidade no interior de cada unidade, não se
apresenta
comprometlda pelo eventual aparecimento de estruturas secundá
Em

rias no interj-or do campo geométrico da variáve1 estudada. No
caso do fenômeno de tr:ansição, o variograma apresenta-se comu
mente com aspecto exibÍdo na Figura 27, onde
a = amplitude ("portée,,) - distância a partir
do
qual, as amostras se tornam independentes, constituindo uma abor
dagem quantitativa do conceito intuitivo de zona de influêncía;
c = variância "a priori,, da V.R. (patamar), reflete
a "dispersão" dos valores ligados ao fenômeno mineralizado, pa
ra distâncias superiores ã amplitude;
Co = efeito de pepita, é a ordenada na origem do va
z
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F:i

gura 27 - \'Ìaríograma-Fenômeno de Transição

riograma e resulta na sobreposição de microestruturas e erros
amos

de

tragem.

para a elaboração desta etapa do trabal_ho, visando a
aplicação da tõcnica variográfica aos dados de prospecção geoquÍ
mica, selecionou-se al-eatoriamente 199 amostras de soro de um to
ta1 de 1-4f6 coretadas na campanha geoquímica tática. As concru
sões referentes ao dimensionamento e otimização da malha de amos
tragem foram obtidas a partir de trabarhos anteríores
(susLrcK

et aL.,

et aL-, l97B) .
Tendo em vista, o tj_mite operacÍonal, imposto peJ_a téc
nica variográfica reduziu-se o número de variáveis, com a sele
ção de apenas três elementos (pb, Zn e Cu) dentre os 14 previa
1977

¡

SUSLICK
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mente analisados.
Na confecção deste trabalho foram também consíderados

resultados obtidos em estudos de correlação, efetuados sobre o
total de variáveis e trabalhos executad.os com vistas ã definição
dos parâmetros de amostragem (SUSLICK et aL., 1976) citados no
item A do presente capÍtulo e técnicas de anålise química instru
mental (RATTI , L9761 ,
Os valores aberrantes foram eliminados, visando a ob
tenção de uma lei cle distribuição gue rnelhor se ajustasse à con
figuração dos el,ementos, segundo uma ou mais popuLações, através
de transfonnações sucessivas aplicadas ao conjunto dos dados. Os
parâmetros estatistj.cos descritivos êncontrados para os três ele
mentos são apresentados na TabeLa 9.

TABELA

9

PARÂMETROS ESTÀTÍ STICOS DESCRITTVOS
ELEMENTO

A

o

u

Cu

17 ,O

13,

Pb

52,7

44

Zn

38,6

30,

(

VARIOGRÀMA)

c.-

R

3

70

78,3

5r3

,0

195

83r5

4r4

192

79 ,7

6'2

8

onde:

u
o
A
Cv
R

= méd14,
= desvio padrão

t

= amplitude t
= coeficiente de variação;
= ampl i tude,/de svio padrão.
As observações geológicas efetuadas na área piloto,
confÍrmando informações de estudos anteriores, sugeriram a exis
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tência de um condicionamento tectônico para as mineralizações.
A partj-r d.e uma regionalização dos dados estruturais
proposta
por HASUI (1973), selecionou-se as seguintes direções preferen
ciais (Tabela I0) por meio das quais, construiu-se os variogra
mas visando a aplicabíl_idade na detecção de possiveis anisotro
pias e na definição de uma malha ótirna.

TABEIÀ 10
DrREçõES PROPOSTAS pARÂ ET,ABORÀçÃO ¡OS

N-S
N65E
N38vl
N60E
E-W
N45E

VARTOGRAMAS

sistemas de fraturamento
vert. ob1Íquo à xistosidade
sistema transversal_ à xistosidade (juntas)
atitude dominante da xistosidade
direção geral do batõIito
direção adicional proposta

Para cada variáveI, foram calcul-ados os respectívos
histogramas com suas freq{lências relativas acumuladas por inter
valo de classe (Figuras 10 . Ì,. 10 . 2 e 10 ,3 ) .
As distribuições do Cu, pb e Zn exibiram uma tendên
cia lognormal do teste do Chi-Ouadrado para dois valores mÍní
mos crÍticos (1.5-5.0). Resultado anáIogo foí fornecido pelo
teste de Kolmogorov-Smirnov para dados logaritimados, ond.e o
ajuste da distribuição pode ser ot¡servado no grãfico das fre
qllências acumulativas teóricas versus calculada (Figuras 9 -L¡
9-2 e 9.3) com uma aproximação polÍnominal para uma curva log-normal com erro médio de tO-62.

D.2 . ANÁLISE
Após

VARIOGRÁFICA

o conhecimento

em

detalhe do suporte das variá
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veÍs medidas, processou-se o estudo dos varíogramas propriamente
ditos, segundo as direções indicadas na Tabela lO.
Para a confecção dos variogramas utj_lizou-se do pre
grama "VARIO" desenvolvido e adaptado pelo autor a partir de ro
tinas propostas por DAVID (1975). Os cálculos automãticos foram
feiËos no computador B-6700/7700 do Centro de Computação Eletrô

nica da USP.
varÍográfico pode ser orientado no sentido
de determinar a precisão, que poderia ser obtida a partir do níure
ro de amostras coletadas. Esse cálcuIo é feito segundo a equa
ção abalxo proposta por DAVïD (1975) , em função de um valor mé
dio, para r? amostras dependentes em urn conjunto S.
O estudo

"fr = tzzlrsl

- ùù - Q/s\
it" r(',

Ísds

f,

v(r - v)dv -

(r7rrr2¡

t t (æ, - ci)
i J-

Estes valores podem ser aproximadamente calculad.os,
através de ábacos propostos por MATHERON (1971), para qualguer
tipo de malha de amostragem conforme mostra a Figura 28.
A partir do valor médio estimado para a amplitude (zo
na de influência), pode-se determinar a precisão relativa com qr¡e
a composição média do batólito é conhecida para os elementos Cü,
Pb e Zn- Os cáIcu1os foram efetuados a partir de f9I amostras,
com os variogramas definidos pelo efeito de pepita (Co), varíân
cia (C + Co), amplitude e a variãncia estimada 02 a partir
d;
ábaco da Fì.gura 2 8 .

estes dados reunidos pode-se determinar facilmen
te a variância total da área dada por ofr = tco + o2e, /Lgf. o cá!
culo aproximado deste procedímento é mostrado na Tabela 11.
Com
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TABELA 11

cÁLcULo DA VARTÂNCIÀ ToTAL DA

co+c
Cu

Pb
Zn

c

co

2,^

oe lv

0.68 0.68 0.07 0.03
0.92 0.82 0.10 0.0 3
0.66 0.55 0.11 0.03

2

de

0.0o2
0.003
0.003

ÁREA

))
úe t

"a,

oE

2aE

.682 0. 005 0.I2
0.823 0.004 0.i3
0.663 0.003 0.11
0

onde:
c
c
o

o

o
o
2

e
2
F

+c

= varÍância (patamar)
= efeito pepita
= varíância estimada da Figura

28

= variância estimada a partir da cornposição
média do maciço para as l9l- amostras.

-'7

4-

0,8

0J
0,6

q3
q4

o¡

o2

*l
0,t

o,09
0,o8
o,o7
o,06

o,o5

___-+
fo

.Figura 28 - Variâncias de ExÈensão Diversas - Esquema Esférico
de Matheron
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CAPTTULO I V

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

] -

GEOQUfMICA REGIONAL

A superfície de grau I (Figura 4) se constitui naque
la que melhor refletiu a distribuição dos teores de f1úor. No
tou-se uma tendência dos valores mais altos se concentrarem pre
ferenciaimente, na porção NV,l e E do maciço, respectivamente as
localidades de Àtumínio e do SÍtio do Arado. Em pesquisas pos
teriores eliminou-se a área E como anômala, observando-se na re
gião de Alumínio contaminação de flúor devido ao seu emprego na
eletróIise da alumina. Consultas bibliográficas posteriores æn
firmaram a exístência de mineralizações do tipo graisen, na re
gião NW (Sítio do Arado) , relacionados possivelmente ao granito,
evidenciando deste modo, a eficácia do método.
No processo de tratamento dos dados, notou-se alguns
constrangimentÕs quanto à aplicação do "Trend. Surface" em estu

dos regionais, que a seguir são abaixo discriminados:

- a análise de tendência consÈitui-se numa técnica
essencialmente univariante, restringindo-se somente a uma única
variáve1 independente, onde os dados geoquÍmicos são em essên
cia multivariantes;
- a seleção das superficies 6 geralmente arbitrária
(podendo-se em alguns casos recorrer-se ã anãIise de variância
ou a teste de distribuíções aleatórias, A.Ì\4AR.AI, 1976), apesar
do rigor na consErução dos modelos de tendência, o seu substra
to teórico é aincta bastante empÍrico;
- as superfícies são altamente dependentes da equa
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ção de regressão utilizada. Este fato pode conduzir a ,'trends"
espúrios, especialmente onde a maior parte da variabilidade está
contida na própria superfÍcie.

vista a tendência pouco acentuada na distri
buição dos teores de F (flúor), bem como as premissas nesta eta
pa iniciaf dos trabalhos, não foi realizada uma anáfise dos resÍ
duos para as diversas superfícies utilizadas.
No tocante a variação espacial dos teores, segundo o
método das médias mõveis ponderadas (Figura 5), nota-se facilmen
te, que as zonas de teores altos colncidiram com as evidenciadas
pelo "Trend Surface". Embora, na região central ilo mapa as
áreas apresentam-se deslocadas, devido ao fato das médias móveis
serem mais susceptiveis aos valores extremos.
Nos últimos tempos, técnicas mais acuradas de cartogra
fia automática tem encontrado aplicações crescentes em geologia.
A krigagem universal desenvolvida no contexto da leoria das va
riáveis regionalizadas (MATFIERoN, 1971; oLEA, 1972; GHTLES &
CHAUVET, 1973) permite inferências estatísticas, que consideram
não somente os valc¡res puntuais das amostras, mas também as rela
ções geomêtricas inplÍcitas no espaço atnostral. À krigagem uni
versal torna-se mais abrangente que os métodos empíricos, baseia-se em uma interpolação exata, compreendendo uma medida do erro
Tendo em

de estimação cometido em cada ponto do espaço.
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GEOQUÍMICA TÃTfCA

PARAHETROS DE AMOSTRAGEM

No tocante aos tipos de moagens, pode-se obsêrvar atra
vés da análise de variância (Tabela 3), que para ¿leterminados ele
mentos como: As, Ag, Sn E Ni, os valores encontrados para o tes
similares
, indicaram tratar-se de médias compatíveis e

1þ'..*¡

-
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dentre os várj-os tratanentos (moagens) efetuados. Uma possível
explicação para tal- fato, pode ser encontïad.a no teor ïelativa
mente baixo desses elementos, bem como um comportamento hornogê
neo no que tange a distribuição e partição (Tabela 12).
TABELA

12

TEORES DE ETEMENTOS OUÎMTCOS NO SOLO

TEOR (ppm)

TÏPO DE SOIO

Ni

Fe

ì0-20

(

A9

2

Sn

l6

VAI,OR OBSERVADO
(ppm)

rra lí ti co
9r.rni tos )

5.07

Granito s

0

Ferralítico

.92

14.3

se tratando destes elementos o tipo de moagem não
se caracteriza em um fator crÍtico no conjunto das análises. Dq
ve-se nestes casos, recorrer-se à pesquisa de outras fontes de
variação, tais como horizonte amostrado, tipo de cofeta, ataque
químico, conteúdo argiloso no so]-o, etc.
As respostas obtidas pelo teste de Tukey para o Zn e
Pb, sobre os diversos tipos de moagens, jã são por si só expli
cativas (Tabela 4). Tem-se para o pb a separação em dois agru
pamentos distintos, o conjunto gral de ágata fechada e aberta, e
por outro lado os métodos de desagregação e borracha, demonstran
do que apesar do teste ,'F" indicar populações com médias distin
tas, estas podem ser reagrupadas d.entro de um certo l-imite de to
lerância (Aa = 7.10 para Pb) . Racíocinio ídêntico, pode ser apt!
cado para o zn com limite de 5.89, oncle foi possÍvel a
separa
ção do gral de ágata aberto, dentro de u¡n nivet de significância
Em
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de 108.
A aplicação do teste "t,, demonstrou que os valores es
timaCos para os três el_ementos¡ apresentaram-se bastante próxi
mos Lcu = o'24¡ tpb = 0 -I2 e tzn = 0.13. A aceitação destes va
lores dentro do intervalo estimado, implica na aceitação de am
bos os métodos na operação de moagem. Desta maneira, a escolha
por motivos operaci-onais e pelo caráter mais homogêneo, deve re
cair sobre o gral de ágata fechada.
Através da observação das curvas de dlstribuição das
frações granulomêtricas (Figura 6), destaca-se de uma maneira
geral a ptesença em média de duas populações, provavelmente re
flexo de uma peguena variação ou diferenciação lltoJ-õgica
na
área granÍtica.

Entretanto, pode-se adiantar que a fração grossa para
maioria d.os elementos traços não apresentou semelhante comporta
mento, exibindo em muitos casos um número de populações sensi
vel-mente superior à fração fina. A justificatj-va se deve ao fa
to da fração grosse.ira apresentar uma distribuição mais erráti
A fração fina apresentou os valores d.e concentração
mais elevados, em decorrência da homogeneidade provocada pelo
processo de moagem, facultanclo desta maneira uma maior eficiên
cia no ataque e digestão química das amostras.
O estudo dos gradientes das freq{lências máximas foi
o fator detetminante na escolha da fração mais representativaOs grãficos e histogramas mostraram para a totalidade dos e]-e
mentos, que os gradientes mais acentuados se concentram na fra
ção fina (Tabela 13).
Da Tabela 13, nota-se que os gradientes (À) mais acen
tuados são os pertencentes à fração F, e paralelamente exj-bem
os valores mais altos de concentração (ppm) em relação à fração
G.

Os elementos Cu-Pb-Zn apresentaram valores para

o

gra.
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TABELA 13
VATORES DE FREOUÊNCIAS MÁXTMÀS

ELEMENTO
Pb

HORr ZO_NTE
FRAÇAO

VALOR FIG.
(ppm)

FRrÌouÊNcrAS ¡[Á,xr

I tG

rÀr

1B 4

9
I
I

6.5
6-7
5.6

Pb

AFlAG
BFlBG

Pb

cF

Zn

AFlÀG

Zî

BF,/BG

Zn

cF/cG

75/48
74/75
64 /64

Cu

ArlÀc

29

Cu

BF/BG

Cu

cF/cG

22/r2
20 /L2

Ti
Ti
Ti

AFlAG

45

BFilBG

/60
46 /L9

15.

17.0

14.

Bi
Bi
Bi

AF/AG

30.

/CG

/50
75/45
Lol /6s

.0
21. 0
23.0

ATlAG

ro /oB

27 5

BF

/BG

12/08

31 0

t5
t7

cF

/cG

r0

/0s

33 0

Ni
Ni
Ni

cF

/cG

/cG

BE/BG
CF

r,rÀs

å t¡

ror

/72
s0 /50
47 /47

2L 5
2L 4

I1
I4
I5

22.5
22.5
22.0

13. 0
L4 .6
t5 .0

9.5
7.9
7.0

/r2

19.0
r8. I

l5

0

14

I

19.

t4

6

4.0
4.0
5.0

19.5

17.

5

I1.0

60

/r9

50

80

6

0

0

45.0
36.0

0

26

2.0
4.0
3.0
4.0
24.0
12.

O

0

T2 5

0

I4

0

25 0

I

0
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diente bastante pr6ximos, confirmando mais una vez sua correlação geoquínica.
Desta manêj-ra, segundo os aspectos levantados, pode-se concluir que a fração F é a maÍs representativa, fornecendo
os maiores gradientes e apresentando paralelamente uma distri
buição mais representativa e homogênea dos dados.
Nos diagramas de log-probabi lidade utiliza¿los para a
seleção de horizontes de amostragem (Figuras 7.I, 7.2 e 7.3),evi
dencj-ou-se claramente que o número de populações não uLtrapassa
a duas, possivelmente resultado da pequerìa variação 1itolõgica
"latu sensu" do material granítíco, ou seja, supondo-se um solo
pouco transportado pode-se afirmar dentro de um intervaLo res
trito, que os processos de evolução pedogenéticos atuaram uni
formemente na configuração dos solos na região estudada. Assim,

confírma-se una distribuição homogênea dos elementos nos perfis
do solo analisado, mormente denÈro dos limÍtes impostos pelo
próprio carãter cla prospecção geoquimica. Este aspecto deve
ser interpretado com certa cauteJ-a, principalmente para deter
minados el-ementos onde sua mobilidade é bastante significativa,
como ê o caso do Zn ê Cu.
Por outro lado, esta homogenej,dade facifita
sobrema
neira a escol-ha das profundidades para a amostragem, onde
o
principal objetivo seria o estabelecimento de uma correlação
dos nívej-s amostrados, em relação a Ììm comportamento padrão de
distribuição. Dentro deste enfoque, os dados obt.idos relativos
ao horizonte B, reforçam a sua aplicação não somente pelo núme
ro compatível de populações, mas também, pelo seu comportamento
homogêneo para a maioria dos elementos analisad.os.

os resultados apresentados pelo Cu-pb-Zn foram tambérn
compatíveis (Tabela 6). O teste "F" rejeitou a hipótese nuLa
referente à similaridade das amostras, como J-ogicamente poderia
se esperar em decorrência da variabilldade intrínsica na
dis
tribuição destes elementos. Por outro lado, o teste entre os
três horizontes foi positivo, evidenciando que o horizonte
B
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pode ser considerado representatívo ao nível de significâncj-a
= 0.05"

cr

se tratando dos parâmetros estatísticos descritivos
(Tabela 14), estes ressaltaram as correlações mais altas entre
os horizontes B-C, seguido de A-B e A-C (Tabela 15). A covariân
cia apresentou um comportamento anãlogo onde os menores valores
foram para B-C, A-B e A-C em ordem crescente. As medidas
de
tendência central exibj-ram para a maior parte dos elementos, os
menores desvios em relação à média para o horizonte B.
O estudo estatístico dos vários grupos
considerados
globalmente pcrlem conduzir a uma conclusão fa1sa, atribuindo-se,
por exempl-o, ur'r caráter fognormal- (unimodal_) a distribuições dis
tintas na região considerada. Neste sentido, os histogramas e
os diagramas fog-probabi lidade podem ser limitados, onde as popu
Iações são heterogôneas e multi-modais.
Dm

A aplícação destes diagramas envolve conceitos que nem
sempre apresentam rm substrato qeoquímico, nem tampouco estatis
tico.

textos de geoquímica são bastante freqtlentes refe
rêncías
esta: "um nível de uma possível anomalia com 97,52
de probabilidade é definido pela média (1og) somado a duas unida
des de desvio-padrão (1og)". Deve-se neste caso evitar tais si$
plificações, consj-derando globalmente o tipo de amostragem, as
condições de partição dos elementos químicos e o ambiente geo
Em
como

quimico.

tipo de análise detalhada que foi apresentada para
os parâmetros de amostragem poaleria ser estendida para uma campa
nha geoquÍnica em grande escala, desenvolvendo-se uma sistemáti
ca de estudos de rotina programados, envolvend.o as diversas eta
pas de amostragem, como: selecão <1e horizontes e frações; tipo
de atague químico, eventualmente moagens, quando for requerido
grau maior de precisão. Este tipo de rotina programada teria
certo grau de flexibilidade, para adaptar-se às peculj-aridades
de cada área e a solicitação dos parâmetros analÍticos de amos
O

-82TABELA 14
PÀRÂMETRoS ESTATÍSTICoS DESCRTTTVoS DoS TF€S HoRIzoNTES

HORTzoNTES ¡¡Éora

oe

svr o-peonÃo

A

272.5

l:1a

B

265.I

c

297.2

456.8
664.3

A

9.1

7.5

8.6
C

8.1

B

5.1
4.4
4.7

c

1)

o

A

vanrÂ¡c re
264 .000

56. I
163.9

1.8
5.0
4.5

6r.7
24.9
20.2

r85

34.420

B

r13
LI7

5

L51

24.8I0

o

L74

0

30. 290

2I7

9

3€,4

1

186 3

303

3

I77

258

2

132.5C0
92.010
66.6'70

c

Bi

s3.3

I

34.4
30 .2
36.4

Ti

44f.400.

128

7

.

208.700.

A

A

ELEMENTO

18.3
34 .9
62.4

Ni

Pb

6.13r
L.2L7
3 .892

Cu
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TABELA 15
VALORE

S DE COVARTÂNCIA E

HORI ZONTE S

A-B

CORRELAÇÃO ENTRE OS

covARrÂNCrÀ

COI{RELÀCÃo

106

0.88

A-C

0.20 x
0.26 x

1,06

0.78

B-C

0,28 x

106

0.92

A-B
A-C
B-C

0.58 x

102

0.60

0.19 x

102

o

0.33 x

102

0. 36

A-B
A-C

0.26 x

IO2

0.66

0.21 x

102

0. 60

B-C

0.20 x

102

0. 90

A-B

0.23 x

105

0.81

0.23 x

l-05

0.74

B-C

0.23 x f05

0.86

A- B

0.56 x I05

0.51

A- C
B- c

0.42 x

105

0. 45

0.44 x

105

0.57

A-B

0.f4 x 104
0.16 x I04
0.13 x 104

0.54

A-C
B-C

TF€S HORIZONTES

.34

0.

34

0.63

FT.EMFN.T'.ì

Ti

Bi

Ni

Zn

Pb

Cu
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tragem, tais como: precisão, reirrodutibil_idade e técnícas de aná

Iise.

Um

esboço deste progran,a poile ser visto no fluxograma

da Figura 29.

DÐTERMINAç.ÃO DOS ERROS r)E AMOST'RAGEM E

Ali¡\LfTrcos

EM RILAÇÃO

Figura 29 - Rotj-na prograrnada de par.á

i,

nre :

r,aRrÂNcre

Lros (le

amos

tragem

'85 =

todos os passos deste ftuxograma devem ser consi.re
rados conjuntamente os gegulntes parâmetros: senslbilidade,
re
produÈlbi lidade , praticabl lldade, custo, preclsão
e exatidão dos
Em

dados.

Neste trabalho, não são

dos controles técnicos
(RATTÏ, r976).

B-

TRATAI'IENTO

HU

feftas conslderações

acerca
de anállse instrunental e ataque quÍmico

LT IVAR IANTE

8.1 - ANALISE DE AGRUPAIYENTO

de

No estudo dos dtvergos tipoe de ,,grupamentos,r
11gação slmplÊs êpreserltou o comportamento mala

o método
destoante em

relação. aoe "gruparnentos r por ÌfpcM (méiltas ponderadas)
e upGM
(sem ponderações), onde a estrutura dos
dendrogranas destes dois
úLt1¡nos se aproxlmaram þaEtanle. Deste
modo, oFtou-se pelo ,,gru
panentorr Por WPGM, em decorrêncLa de sua susceptibllictaile
acen
tuada no tocante à cLaselflcação dos elementos quírnicos (cOwER,
1967).

coeficlente cof,enético Be traduzfu numa ferramenta
valiosa na avallação gualltatlva dos dendrogramas. constitui
numa medida do grau ajuste das interrelações
no dendrograma, que
divergem dos valores apresentados na natrlz de correlação.
Os
métodos de pareamento UPGM e WpcM apresenÊqram os
coeflclentes
de correlação cofenétlcos nafs altoe.
Dentre os coeflciente8 de similarldades _ coeflciente
de distância e correlação (proiluto-momento de pearson) _,
optou_
-se pelo úItimo, lendo em vlsta as suas peculiarldades que faci
litam a lnterpretação das associações geoquÍntcas (OBïAL, I97O).
O

Deve-se

ressaltar, que não existe até o presente

nomen
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to

teoria estatística ou testes especÍficos para a escoLha
dos coeficientes de simiraridade. os pesquisadores têm utiliza
do combinações que forneçam resultados mais satisfatórios,
de
acordo com os seus dad.os.
uma

Desta maneira, isto introduz uma certa subjetividade
no processo designado pâra pronover objetividade, embora os valo
res dos coefi,cientes cofenéticos podem, em certas situações, for
necer um bom grau de orientação.
Da observação dos três dendrogramas (Figura I2), nota_
-se no crupo I (O < Mn < 2.500), gue os elementos agrrupados são
aqueles que de alguma maneira refletem certas afinidades quÍm!
cas, talvez uma possÍve1 herança da rocha origj-naì_. No restante
dos dendrogramas não foi possÍvel derinear uma reração entre as

'
variáveis. Talvez, devido em parte, ao caráter errático enseja
do pela partição do histograma de lqn com reflexos nos outros ele
mentos. Embora não se disponha de fortes evidências, a dificul
dade interpretativa provavelmente pode ser devido ã correlação
com teores altos de hidróxidos de tJtn e Fe, implicando em um am
biente superficial.
8.2 _

ANÃLISE ÜE

RË GRESSÃO

geral, através dos resuf tad.os obtidos
da aplicação da análise de regressão foi possÍvel avaliar a j_n
tervenção dos óxidos de Mn e Fe, na distribuição dos erementos-traços no solo. Estudos detalhados, demonstraram que um dos pa
râmetros determínantes no processo é o fenômeno de ,,scavenging,,
(estufamento) , produzidos pelos óxidos de Fe e Mn (JENNE, 196g) .
A Iiteratura consultad.a assinala que os valores altos
de concentração nos elementos-traços , que não possuem nenhum elo
de ligação com a mineralização, são res.ftantes na sua totalida
de, de processos de enriquecimento secundãrio (AUSTRIA & CHORK,
De uma maneira
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1976)

.

O

teste de uF' de aditividade, se apresentou como

um

parâmetro lmportante na seleção dos graus adequados do modelo de
regressão. No Projeto São Francisco fixou-se arbitrarÍamenÈe
o llmite at6 o 4ç grau, podendo ser estendido para valores mais
aÌtos, conforme as caracterfs&icas dos dados. As equações do
29 grau forarn as mais representatlvas dentre as vár1as opções
testadas, fornecendo os valores de correlação e varfâncla expli
cada mais significativos.

o intulto de anallsar ar¡ correlações entre Ferorr
Mn e Zn, dentre o conjunto total das variávels, foi
aaaptaao
pelo autor um algorÍtmo apresentado por KRUMBEINT et al , (1964),
que se baseia na seleção de varlávels tendo como base os naio
res valores de variância explicada. Os resultados deste trata
mento foram posltivos, evidenclando o Mn (39?) e FerO, (3Ot),
Com

como

os responsávels pelas malores taxas de variância explicada,

entre ,as várlas combinações.
A técnica cartogrãfica de resÍduos Êe prestou grande
mente. no senËrdo de selecfonar ãreas para futuros trabalhos de
deÈalhe. O processo de seleção baseou-se nos altos valores de
resíduos, tsto é, nos Èeores realmente stgnlf,icativos não expli
cados pelas variáveis lndependentes.
para o caso do pb as tentatfvae de aplicação desta
me
toilologla estatistlca resuLtaram infrutfferas, pois a distrlbui
ção errática do pb impediu a obtenção de um modelo que forneces
se um ajuste adequado.

Através da observação das Flguras.14, 15 e 16, nota_
-se que os resÍduos da equação de regressão zn em função de Mn
(Flgura 15), l-Ímltaram de maneira nais efetiva a ãrea a ser pes
quisada. No tocante a regressão de Zn em função do Fe2O3, hou
ve uma superposição guase perfeita com oÊ resultados obtlilos pa
ra o Mn. Entretanto, a distrfbuição dos resÍduos de Zn em frt
ção de F"2O3, apresenta uma certa êrrâtlcldade, ao contrário do
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Mn, cujas curvas de residuos exibem uma gradação facilmente
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ob

serváve1No caso de regressão de Zn em função de FerO, e Mn, os
baj-xos do modelo de regressão, implicaram em um poder

ajustes
discriminatório inexpressivo, ocasionando uma superposição dos
resÍduos (Figura 16) com mapa de isoteores de Zn (Figura 1g) -Con
forme pode ser observado pera anárise conjunta destes dois mapas,
nesse caso não houve redução da área a ser pesquisada.
Deve-se, entretanto, chamar atenção para o fato de que
as têcnicas de regressão apresentam uma eerta tendôncia de mini
mizar o significado das anonaLías reaís, associa,las com os varo
res expressivos de óxidos de Fe e I.{n. por consequ-inte, existe
acumulação cie teores relevantes d.os elementos assccÍa(l.os com va
l-ores aLtos de Fe e Mn, nas seguintes condições:
- quando a mineralização apresenta
Fe e

l,{n

uma

t-a¡aciênese

de

t

rocha encaixante com teores de Fe e Mrr e a$
anoma
lias dos elementos- traços são englobadas pelas acumulaç:ões de
Fe e Mn.
Dentro das condições acima citadas, a regressão
provocar ùma super-correção e conseqüentemente dificuLtar
trabalhos de delimitação das anomal_ias.

pode

os

A escolha de variáveis que d.evem participar do mocleì-o
c1e regressão, pode ser extremamente dificuftada enr si. tuações. em
que não se dispõe "a priori" de informações sob as r:c lações en
tre as variávej-s. Entretanto, e este problema porl<: scr.. contorna
do com o emprego de atgorítmos especialmenÈe d.eser¡volvidos para
esta finalidade, que se fundamentam na seleção das v¿rriávej-s com
base na porcentagem de variância explicada.
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8.3 -

A¡JALTSE FATORIAL

Da observação da matriz fatorial obtida pelo método
rotacional VARIMAX (Tabela 16) e dos diagramas (Figuras 22 e 23),
verifica-se que os fatores selecionados respondem pelo seguinÈe

conjunto de variáveis:

Fatorf-VeTi
Fator2-pbeZn
Fator 3 - l4n

e secundariamente

TABEI,A

16

MATRTZ FATORTAL ROTADA

FATOR
Cu

0.464

Pb

-0.11s

Zn

0. 351
0.281

Bi
Mn

Ti.
V

0.439
0.908
0.753
0.231
0-L92
0.108
o.o21

0.234
0.774
0.820

O fator 1 justifica

-

VARIIUAX

FATOR 2

1

Cu

FATOR 3

-0.

10 3

0.006
0.025

-0.685
0.764
o .067

-0.041

relação gue
provavelmen ue
guarda afinidades 1itolõgicas
a rocha original- No mapa cle
distribuição dos "factor-score'r (isofatores) relativo ao fat()r
1, nota-se que os valores mais expressivos concentram-se n.¡s
rochas calco- s ili catadas (Figura 24). por seu turno, o fator 2
justifica uma paragêirese clássica de pb-Zn, e subsidiariament()
o Cu, que apresentou reflexos no sol-o. O fator 3 indica a atua
ção do Mn.
Os mapas de isofatores 2 (Figura 25) e 3 (Figura 26)
uma
com
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não apresentaram maiores evidências. Ressalta-se o fato, jã con
firmado anteriormente, da coíncidência de teores significativos
de Mn, com as rochas calco-s i li catadas e calco-xistos C-

VAR IÁVE I

S

REG IONAL I ZADAS

No conjunto de variogramas de Cu, pb

e Zn para as
6
(seis) direções pesquisadas (Tabela J.0), observou-se o caráter
nitidamente anisotrópico daqueles correspondentes à direção N3gw
(Anexo) ¡
transversal ã orientação planar dos minerais placói
des ou prismáticos do maciço granítico, aquj. entendida como xis
tosidade. os dados bibri-ográficos e as observações efetuadas
por ocasião dos trabalhos de mapeamento geclógico da área, indj.
caram a ocorrência de mineralizaçäcs alinhadas segundo a direção
dominante dessa xistosi_dade.

grau de anisotropia em relação ã estrutura das
mineralizações foi evidenciado pelo variograma do Cu, seguido em
ordem crescente pelos do Zn e pb, respectivamente. TaL fato, po
de ser explicado pelas características de dispersão desses e1e
mentos nos solos da área, onde o cu apresenta dì_stribuição mais
homogênea. Em contrapartida, Zn e pl.¡ apresentam dis;tribuições
bem menos uníformes, evidenciadas pelos maiores valores de des
O menor

vios-padr:ão.
O modelo teórico adotado qrre forneceu o mel_hor ajuste
através do ¡nêÈodo gráfico foi o esqui:ma r:sférico, representado
pela sr:guinte equação:

y(h) = c (1.5 h/a - 0.5 h:J7a3r
Y(h) = C
A amplitude média para os três
valor d.e aproximadamente 650 m. E::ceção
rificada na direção N38W, onde seu valor
600 m para o Zn e Pb.

h
h>

a
a

elementos forneceu

um

feita, ã anisotropia
situa-se enì torno

ve
de
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Os elementos Zn e pb forneceram para cada direção dois
de andamento para o variograma, o que poderla indicar
a

existência de duas populações, uma ile caráter ,'anômala' e outra
dita de I'backgroundt'. Este faÈo tarnbém, foi evidenclado pelos
trabaLhos referenteg ao estudo da fração granurométrlca idear e
horizonte de amostragem (SUSLICK et aL., !976 e cf. item A) .
No tocante,a análi¡e variográflca pode-se concluir que:
- a manlpuJ_ação dos variogramas deve ser precedlda ou
acompanhada por uma adequada escolha das variávels, pautada na
análise estatfstlca pre]lminar dos dados .e orlentada pela expe
rlêncla do geoquÍmico responsável pela interpretação. paralela
mente' a operaclonalldade dos varlogramas impõe uma certa limita
ção, quanto ao número de direções pesgulsadas, rnotivo pela qual
é aconselhável u¡na seleção prévla d,as mesmas, em função de possí

vels condicionantes eEtrut,urais das variáveis (elementos),
- em alguns casos, o carãter isotróptco apfesentado pe
lo varlograma de algumas variáveis, pode constltulr um simpfes

indlcador do grau de dispersão supérgena (secundár1a) das mesmas,
capaz de mascarar a exlstência de eventuals control_es estrutu
rals da mlneraLlzação na ãrea estudada. Nea6€s casos, uma melhor
caracterização poderã ser Èentêda através do reprocessanento dos
variogramas, a partir de resultâdos obtldos no lratamento das va
riávels em guestão, por tõcnlcas estatísÈicas multivariantes;
- a varlância apresenta uma maLor lendência de cresci
mento com â distânaia para direções de Varlogra$a tranEversaisàs
estruturas gue controlam as mlneralizações. Tal f,ato, pode ser
explicado pela malor probabilidade de ocorrêncla de valores con
trastantes, correspondentes a pontos de ar¡ostragem situados deq
tro e fora dos 'rhalos'r de dlepersão secundárla dos elementos me

tálicos

mencionados;'

- o valor de ampl{tude encontrado deve ser considerado
como simples base teórlca auxillar, para un melhor dlmensionamen
to da malha a ser adotada na coreta rotineira das amostras. cum
þre-se observar que, na sua determinação (amplÍtude) não são

con
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siderados os fatores relacionados com a viabilídade econômíca
exiquibÍ1Ídade;

e

- resultados obtidos a partir de uma simulação em uma
malha de densidade 7,5 amostras,zkm2 (susr, :rcK et aL., I97B) co!
firmaram as hlpóteses discutidas neste Èrabal_ho, onde a densida
de foi aproxlmadamente de 25 ãmostras/km2, implícand.o que ,rã;
houve perda de qualidade na informação selecionada.
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CAPITULO

CoNCLUSÕES

E

V

RECoMENDAçoES

objetivo central deste trabalho, se constltui numa
avaliação de diversas técnioas estatÍsticas apflcadas a dados
de prospecção geoguimlca de multi-êlementos. para tanto, foi
el,aborada una cadela de programas e algorftmos estatísticos com
O

pletanente rotinlzada. Tendo etll vista, oE tresultados obt.idos
nos capltuJ-os precedentes, pode-6e sumarlzar as seguintes con
clusões:

I - A proposta bãsica para a utilização da sisÈemãti
ca em gueÊtão, pressupõe urna revisão de alguns conceitos e cri
tér1os de lntepretação, consagrados no âmblto da
prospecção
geoqulmica, tais como:
- na redifinlção de anomalla geogufmfca, como função

não some¡Èe do teor e dlstribuição de wn único ele¡nento, nas tarn
bén de Eelu anbiente geoquínteo, caracterfzado pela dlstrlbulção
do conJunto globaL dos elementos¡

- no carãter e na qualidade da lnfornação obtida.

o

que 1mpIIca numa integração das diversas etapas, gue part.lcipam
deste processo, desde a amostrage¡n até o trataJoento e arlnazena
mento da lnformação ¡

- na obtenção de cobertura geoquÍmlca exaustlva, a
custos balxos, que poeslbilite eficientemente deffnir aE dife
renÈes anomallas geoguím1cas, en relação aos tfpos de mtnerali
zação ou associações mfnerais.

2 - Na metodologla utlLlzaila na geoqulmlca reglonal_,

tanto a técnica de médl-as móvels ponderadae, como a análfse de
superffcle de tendêncla forneceran resultados compatÍvels, na
seleção das áreas relevantes para a segunda etapa dos traþalhos.
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3 - A análise de superfÍcie de tendência e o mêtodo de
médias móveis ponderadas se resumem em técnicas
cartográficas
univariantes' contrastando com o caráter dos dados geoquímicos,
que na sua essência são mul,tivariantes . Apesar do rigor na ela
boração de ambos os modelos, não exi_ste u¡na teoria
estatistica
específica para o dimensionamento da céIula móvel idea1, bem co
mo para a seleção da superfície de tendência adequada à
distri
buição dos dados.
4 - Os custos computaclonais de uma superfície obtida
pela técnlca de médias móveis ponderadas.são bastante baixos. Em
bora, d.eva ser ressal-tado, que a precisão diminui sensivelmente
em retação a análtse de superfície de tendência, tend.o em vista
gue a estimação dos teores ponderados das céluIas, serem mais
lnfluenclados pelos valores extremos da população.
5 - A caracterização dos parâmetros d.e amostragem ê
fundamental para qualquer lnferência estatística da
população
geoquÍroíca. Neste sentldo, dêvem ser vfabllÍzados estudos de ro
tina programados, adaptados às peculiaridades de cada área e a
sollcitação dos parâmetros de amostragem.

6 - A análise de variância se revelou em um critério
ótimo, quanto ã caracterização dos horizontes de
amostragem.
Através deste teste, verificou-se a variabilidade imposta pela
amostragem e a indlviduall zação do horizonte B (50 cm), como nf
vel ideal para a coleta das amostras.
7 - Os d.iversos tipos de moagens não provocaram altera
ções marcantes no padrão geral da distribuição dos elementos-tra
ços, prlncipalmente para os seguintes el_ementos: As, Ag, Sn e Ni.
TaI fato,pode ser atríbuído as respostas obtldas pelo método de
Espectrofotometria de Absorção Atômica, em que o erro analÍtico
supera em ordem de grandeza e magnítude as variações entre as mé
dias das moagens .

I - Os dendrogramas são ferramentas importantes na v!
sualização das correlações entre as populações e variáveis geo
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quÍmicas. Entretantô, deve-se chamar atenção, para a J.imitação
imposta nas correLações de modo 0 (amostras), no tocante a opg
racionalidade das matrizes, bem como rra escolha adequada de um
coeficiente de similaridade.
9 - A medida do ',ajuste" entre as interrelações dos
dendrogramas e os valores da matriz de correlação foram eficien
temente avallados pel_os coeficientes cofenéticos.
10 - os resultados obtidos da aplicação da análise de
regressão possibilitaram avaliar a intervenção dos 6xidos de r4¡r
e Fe na distribuição dos elementos-traços no solo.
11 - À técnica cartográfica de resíduos se
prestou
qrandemente, no sentj-do de selecíonar áreas de anomal-ias rele
vantes. Deve-se, entretanto, enfatlzar que as técnlcas de re
gressão apresentam uma eerÈa tendência de níninizar o signifi
cado das anomallas ,'reais'r, associadas com valores expressivos
de óxidos de Fe e tutn.

- A anáIise fatoriaf apresenta-se como uma técnica
estatÍstica auxiliar de cartografia geoquímica. Entretanto, d.a
da a lnerente compfexidade desta t6cnica, a sua operacionaliza
ção enconÈra-se limitada no que tange a escolha do número ad9
quado de fatores que encontram justlficativa num suporte
geo
1,2

quÍmico.

13 - A análise variográfica deve ser precedida por
uma escolha adequada de variáveis, com base na anãlise estatÍs
tíca preliminar d.os dados ç orientada pelo grau de informação
disponíve1.
14 - A operacionalidade dos variogramas impõe uma cer
ta Iímitação, quanto ao número de direções pesquisadas, motivo
pelo qual é aconsefhável uma seleção prévia das mesmas, em fun
ção de possíveis condicio4antes estruturais das variáveis.
15 - Embora a apáIise variográfica não constitua uma
técnica consagrada no åmbito da prospecção geoquímica, sua utí
3-ização no tratamento dos resultados de trabalhos experímentais
preliminares, pode fornecer importantea subsídios no dimensio
namento e otimização de nalhas de amostragem.
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RESUMO

Este trabalho teve como proposta básica um conjunto de
programas e algorítmos estatísticos, orientados segundo as neces
sidades ditadas pelos métodos de prospecção geoquímica de multi-elementos.
Os pressupostos para

a utilização destes programas,tem
como ponto de partida a revisão de alguns conceitos e critêrios
de lnterpretação de dados geoqufmicos. Neste sentido, a aplica
bilidade da metodologia proposta está diretamente condicionada â
qualídade da informação obtida, quer em ânbito regional ou l-ocal .
TaI limítação, pel-a sua própria especificidade, obriga a uma in
tegração das diversas etapas d.o processo, desde amostragem até o
tratamento e armazenamento desta informação.
papel desempenhado pel-o processamento automático,atra
vés dos. computadores eletrônicos, se reveste de fundamental im
portância, onde a anãlise multivariáveI å um instrumento indis
pensáveI. A sua funcionalidade não se justifica somente pelo ga
nho consíderável de tempo, na redução e sÍnÈese d.o enorme volume
de dados geoquinicos, mas também, pela interpretação mais preci
sa e reaLística dos resultados com base na assoeiação dos elemen
O

tos dosados.
projeto piloto de prospecção geoquímica tática-Proje
to São FrancÍsco - foi um dos responsáveis pela criação desta Ca
deia de Programas. A sua consecução não se deu de maneira isola
d.a, rnas de uma forma integrada com os vários parâmetros inÈerve
nientes no universo da prospecção geoquímica, tais como: amostra
gem, estu¿los analíticos, partição e comportamento dos elementos
traços e a própria operacionalidade da cadeia.
O
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