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RN SUMO

A jazida do Perau situa-se no munícÍpio de Adrianópo
lis, 30 km a SuI da divisa São paulo-paraná. Consiste d.e galena,
pirita, calcopirita e blenda como minerais de minério princÍ
pais, com uma reserva inferida de 119 milhões de tonel-adas de
minério, com 48 de Pb, 22 ð.e Zn e 85 g/L de À9, a]ém de uma mi
neralização. associada de 830 000 t de minério com 28 de cobre,
O corpo de min6rio de chumbo está encaixado em rochas calciossi
licáticas, estando estas assentadas sobre quartzitos e cobertas
por xistos com intercalações de anfíbolitos, compondÕ todo este
conjunto a formação perau do Grupo Setuva, que se encontra so
breposta a xistos e gnaisses d.o embasamento pré-Setuva. O miné
rlo apresent,a zoneamento, com aumento de Zn para NW , de pb, Ag
e Au para SE e de cobre para NE, revelados por análise de super
fÍcies de tend.ência. o halo geoquÍmico em rocha, estudado por
gráficos teor-distâncÌa à mineralização, análÍse de agrupamen
tos, iegressão múttip:-a e análise discriminante, mostra forte
ènriquécimento, com a proximidade da mineralização, dos teores
d.e La, B, e Cu na lapa e de pb, B, Mg, Cu e K na capa, e forte
empobrecimento de Co e Sn na lapa e de Snt Zn, Bet Ni, Cr e Mo

na capa; O comportamento dos elementos e o controfe estratigrá
fico e estrutural da jazida. reforçam a Ìnteïpretação da sua
gênese.como sedimentar-exa lativa. O halo secundário da mineral-i
zação êm sol-o é expresso nos teores d.e Cu, pb e Zn. O custo de
detecção do halo em solo e rocha é aproximadamente o mesmo, sen
d.o recomendad.a a coleta de amostras de rocha em perfis perpendi
culares às estruturas principais. com espaçamento entïe amos
tras de 100 m, integrada a levantamento geológico. Devem ser
analisados pelo menos Cu, Pb, Zn, B, Mg, K, Fe, Mn e Ca.



.ABSTRACT

The Perau deposit ís located in Adrianopolís townshipr
30 km south of the São Paulo-Paraná border. The ore is mainly
composed by galena, pyrite, chalcopyrite and sphalerite, and

has an inferred reserve of 1.9 million metric tons, with 4? Pb,
2Z Zn arñ, 85 g/t Ag, and an associated copper deposít with
830 000 metric tons of ore with 22 Cú. The stratabound orebody
is intercalated in calc-sificatic rocks, inderlain by quartzi
tes and overlain by mica-schist wíth intercalations of amphi
boi-1tes, this sequence forming the Perau formation of Setuva
group, underlain by pre-Setuva schists and gne j-sses. The ore
body dísplays zoning, revealed by trend surface analysis, wÍth
Zn increasing to NW, Pb, Ag and Au to SE and Cu to NE. The

geochemical- hal-o in rock was studied by concentration- di stan ce

to ore d.iagrams, cluster analysis, multiple regression and dis
criminant analysis. At short distances to ore there is strong
enrichment of Lat B, and Cu in footwall rocks and Pb, B, Mg, Cu

and K ín hangingwall rocks. The behavior of chemical elements
and the stratigraphi ca l- and slructuraf controls of the deposit
support the sedimentary-exha lative origin. The secondary halo
in soils is expressed in Cu, Pb and Zn concentrations. The cost of
detection of the halo in rocks and soífs is nearly the
for the. two sampling media. The sampling of rocks i-n traverses
perpendlcul-ar to the main structuresf with sample spacing of
l-00 m, integrated with geological survey, and analysís for Cu,

Pb, .Zn, B, M9, K, Fe, Mn and Ca are recommended.



I - TNTRODUçÃO

A prospecção geoquírnica tem sido empregada para a

(.1' icoberta de mineralizações na provÍncia mineral do vafe do Ri

be:i .aa pelo menos desde f955 (Mefcher, 1960). roram feitas anáIi
ses dè solo (Melcher' op. cit., Damasceno, 1967, Souza/ L972,

Macedo' et a1ii, 1981/ entre outros) , e sedimentos de corrente
(Addas e Da Vinha I 1975, Morgental et afii, Lgl9l ' sempre com

bons ïesul-Èados. Em todos os trabafhos de mapeamento e prospec

ção são coletadas amostras de rocha, algumas são analisadas qui

micamenter- mas atê agora não foi efetuada na região nenhuma pes

quisa vísando verificar a eficiência da prospecção litogeoquÍmi
ca na descoberta de mineralizações de chumbo. Estas minerafiza

ções podem ser cfassifícadas segundo dois tipos: Panelas e Pe-

rau (Ffeischer, 1976). As do tipo Panelas são epigenéticas, e

geralmente ocorrem como ve.ios discordantes em calcários; as do

tipo Perau são singen6ticas, concordantes e estão encaixadas em

rochas calc ios si licáti-cas . A prospecção litogeoquirnÍca
de veios de suffetos discordantes, princÍpalmente em calcá

rios, geralmente oferece resultados inferiores à prospecção por

outros meios d.e amostragem, devido ao halo primário ser de mI'!

to peguena extensão (Govett, 1983). As mineratizações de sul'fe

tos denomilradas genericamente "sul-fetos maciços", concordantes,

singenéticas e geralmente interpretadas cÔmÕ resultantes de pro

cesSos exalativos submarinos, estão entre as que melhores resuf
tados oferecem para este Èipo de prospecção (Govett, op' cit)
A mineralização ilo Perau tem sido ínterpretada como de origem

exalativa vulcanogênica (Fleischer, op. cit) , sedimentar (Bar

bour & ol-iveira, l-978) e exafativa sedimentar (R'B' Silva et
atii, 1982) r o que a enquadra como apresentando boas condições

para o emprego da prospecção por anãIise de rochas ' o horizonte
litoestratigráfico ao qual está associada (formação Perau) tem

a extensão de dezenas de quitômeÈros, acompanhando as bordas do

anticfinório da Anta Gorda e se correlaciona a outras ocorrên

cias a Sul_ com conl-.exto litoestratigráf ico semelhante (Fritzsons



et. alii, 1982) . A descoberta de processos litogeoquÍmicos efi
cientes para prospecção no contexto geológico da mina do perau
pode aume{:ar as possibifidades da detecção de novas mineraliza-
ções em toda a área de ocorrôncia da formação perau,

1,1 - Locafização

A mina do Perau está sítuada no municÍpio de adrianó
poris, Paraná, aproximacramen te a 30 km a sul da divj.sa do Esta
do de São Pauto (fig. l) . O acesso á mÍna é feito por estl:ada
de terra'.a partir do km 39 da BR-376 (estrada vetha são pauro-
Curitiba) por 12 km, ou de .Adrì.anópolis, por 30 km peta estLada
do Perau, margeando o Rjbejrão Grancle aré a barra do Ri.bejrão
do Perau e prosseguindo l km por estrada particufar da mina.

1.2 - Histõrico da Mineração

A prirneira nìineralização descoberta na área foi a de
cobre, aproximadamente em 1920, a quaÌ foi favl:ada durante a
segunda guerra mr:ndiaf (Souza, 1972\, A partir de 1965 a jazida
foi explorada pera Eletro são Marco LÈda (suceclida por sua s ìrl
sidiáría Mineração perau S/A) sendo inicialmente efetuadas peg
quisas para cobl:e, ì-niciando-se a lavra de chumbo em 1974, a
céu aberto, passando em 1977 â lavra subterrânea. Atualmente
exÍstem 5 galerias principais, tendo quatro delas aproximad.amen
te 500 m cada e a mais nova I00 m. O desmonte é auxiLiado por
sub-nÍveÍs e chaminés (ver esquema no anexo fIt). De Ig75 a
1985 já tinham sido mineradas 179075 toneradas de minério, com
'II245 t de chumbo contidÕ (I.M. Souza I com. pessoal).

A reserva medida 'e ae Zel B4Z L de minério com 4,732
Pb, a indicada 2f5 265 t corn teor de 4,922 ð.e pb, e inferida de
9l- O2O t com 4,73 å de pb, em 1985. (f .M. Souza, com. pessoal. )

Alêm desta reserva oficial os furos efetuados pelo convênio
DI{PM-JIcA confirmaram a extensão da minera.rização para sudoeste
sendo estimadas .l ,2 milhões de toneladas de mj_nério, com teor
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médio de 4? de Pb, 22 d,e zn e 85 g/L de Ag (Daitx, 1985).

1.3 - Trabalhos anteriores

' Embora já minerada desde a terceira década do século,
apenas em 1956 aparece a primeira referência bj-bf iogr:áf ica sobre
a jazida de cobre do Peraur em Moraes (1956,citado em Souza,l-972)
que a considera de origem hidrotermal, com rninério composto de
cuprita, rnalaquita, cafcopirita e calcantita, e Lêor de cobre me

tálico de 10 a 15å.
Ivla::ini e Leprevost (L967) fazem breve referência à

ocorrência do Perau, citada entre outras como parte dos recursos
minerais do grupo 

^çungui,Davino e Kadekaru (1969) efetuaram medidas geofÍsicas
pefo método do potencial espontâneo, como parte das pesquisas pa
ra cobre. ObtÍveram anornalias, não conf.irmadas em sondagens como

indicadoras de minério e que poderiam, segundo aqueles autores,
ser causadas por efetrofiltração.

Souza (1970) apr:esentou o esboço geológico das ocor
rências de cobre, sugerindo sua origem hidrotermal-f o que seria
sugerido pe.Ios minerais metál-icos ocorrerem em veios c1e quartzo.

Melcher et afii (Ì971) apresentaram a geologia da fo
l-ha de ApiaÍ, abrangendo a área do Perau.

Souza (1972) descreve a míneralogia da jazida de co
bre do Ribeirão do Perau, que será melhor comentada adiante, e

conclui dizendo que a gênese da jazida não pode ser exp.Licada pe
La teoria magmática-hidro terma f clásslca, admitindo a hipótese
de deposiçãó sedimentar e posLerior reconcentração. Nesse traba
tho é refatada a primeira pesquisa geoquímica efetuada na área
da mina do Perau, que constou da co.leta de 364 amostras de sol_o

e sua análise para cobre por colorimetria, com resuftados confir
mados pel-a ocorrência de minerais de cobre em trincheiras aber
tas nos locais anômafos,

No Projeto Sudeste (DNPM,/CPRM, 1972) foram descritas
a geologia e mineralizações do vale do Ribeira, incluindo a



mina do Perau. A partir de sua experiêncía naquele Pì:ojeto, A¿

garte (1976) considerou o depósì.to de chumbo do Perau de nature
za sedimentar metamórfica e carát.er estratiforme.

Fleischer (1976) cons-iderou a jazida do Perau distin
ta das outras do val,e do RÍbeira, as quais seriam de or.igem me

ta¡nórÈica-hidroterinal. A jazida foi definida como plumbo-baritÍ
far. ao* cobre subordinado/ estratiforme encaixada em sequência
vul cano -sedimentar dobrada e ììletamorf izada, com gênese do tipo
distaf Kuroko.

Souza e Campanha (f977) descreveram as jazidas de co
bre e chûnbo e consideraram que a grande extensão da minerali
zação, concordantemente ao acamamento reliquiar, e sua posição
esLratigráfica precisa constituiam evidêncj-as importantes pal:a
a hipótese da origem prínária sedj.mentar do clìuml)o na região.

Àl-ves et aIíí (1971) realizaram mapeamento de deta
Ihe e fevantamento geoquÍmico da área da mina, analisando 418

anostras de solo para cu, Pb e zn por absorção atômica. Mostra
ram a continuidade do hafo geoquímico em superfÍcie, indicando
a continuj-dade da mineralização a sul- da zona de afforamento
d.a camada mineralizada.

Barbour & ofiveira (1979) descreveram a geologia e a

mineralização do Perau, baseando-se em dados de superfÍcie e

subsuperficie, sendo este o primeiro i:rabafhÕ efetuado apõs o

inÍcio da operação subterrânea. AI6m da descrição do minério e

encaixantes mostraram que havia um halo geoquímico caracteriza
do pelo aumento dos teores em e lemento s -minér ío nas rochas pr:ó

xinas ao nÍve1 minerafizado. À16m dj-sso apresental:am e ressafta
ram a importânc.ia das feições indicativas de processos sedimen
tares, tais como a textura e estrutura dos minerais de mÍnério
e das encaixantes, a existência de bl:echas i ntraformac iona i s e

metaconglomerados e o zoneamento dos efementos-minêrio, expticá
veI pela paleogeografia da bacia de deposição, zoneamento este
que consideraram correlacionável ao zoneamento de matéria orgâ
nica, barita, f ilil-os e calcoxisl-os. Assim interpretaram o mi
nério como de origem sedimentar, depositado em bacia com sua



parte mais rasa situada a noroeste, aprofundando-se para sul e

Ieste, sendo postelj j.orment e remobilizado por metamorfismo. Os

autores consj-deraran como metal-oLetos as seguintes feições, co-
focadas na sequência a empregar para prospecção de sulfetos se

dimentares na regi,ão:

1) metassedimcnLos da formaçâo Sctuva;
2) Calcoxistos com fácies cal:llonáticas mais pul:as, em parl-e mag

nesianas - passagens de fãcies cfásticas para químÍcas- fili
tos i

3) níveís carbonosos;
4) nÍveÍs de barita ì

5) produtos de alteração dos suffetos de Cu, Pb e zn.

No perÍodo de 1977 a L978 foi efetuado pefa Compa

nhia de Pesquisa de Recursos Minerais um extenso levanlamento
geoquÍmico por sedinentos de co!*rente, abrangendo toda a provÍn
cj-a míneraf do vale do Ribeira (Projeto GeoquÍmica no Vale do

Ribeira, Morgental- et alii I L978'). Fol:am col-etadas f .062 amos

l:ras, em urna área de 11.200 kn2. El-as foram analisadas para Cu,

Pbt Zrt, Ag, Co, Ni, Fe e Mn. Não foram detectadas anomafias as

sociadas díretamente à mina do Perau, por não ter sido efetuada
a amostragem nas drenagens da área, para evitar a contaminação.

A provÍncia mineraf foi mais detalhadamente pesqui
sada pela CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais em

cÕnvênio com o DNPM - Depal:tamento Nacional da Produção Mineral
através do projeto rntegração e Detalhe Geológico no Vale do

Ribelra, cujos resultados são apresentados em extenso refatório
(Batolfa Jr. et alÍi, 1981) . a região do Perau foi mapeada a

1:25.000 por Takahashi et alii, 1981) e a área da mina foi estu
dada detafhadamente, com mapeamento a t:5"000 e estudo do miné

rio, por C.R. Silva (1981 a) ; foi efetuado um levantamento geo

químico de sofos e sedimentos de corrente, por Macedo (1981f

1982) detalhado no capÍtulo 8 desta tese. Um resumo dos resulta
dos do projeto na área pode ser encontrado nos trabalhos de



C.R. Silva et alii (1982) , Macedo et atii (1981) e lulacedo (1982)'

Estes trallafhos contl:ibuÍram pal:a o conhecimento do posicionamen

to regional da jazida do Perauf mosLrando a con{-inuiclade do n!
vel mineralizado por dezenas de quilômetros e a estreita anafo

gía entre o contexto do Pel:au e o da mina da Água Clara (deg

crita por C. R. Silva, 1982b) e da ocor:rência de Pretin]ìos, si
tuadas no mesmo nÍvel-. A gênese do depósito foi interPretada co

mo sedimentar -exa fat iva, tipo encaíxan1-e carboná Lica' Pelo fevan

tamento geoquímico (778 amostras de solo e dez de sedimentos de

corrente) foi possÍvel determínar anomaf j-as at'e 2 km a sul e

4 km a norð.este da mina, comprovando o potenciaf e a contj-nuida

de do nível cal.ciossil-icático. Tnfefiznente o projeto foí inter
rompido por faLta de verbas, nâo tendo sido concfuÍdo o lerzanta

mento das galerias nem efetuados os trabalhos de escavação e son

dagem preví st-os '
os trabaftlos efetuados pelos geólogos da I'IINEROPAR '

parte dos quais relatados em Piekarz (1981) ' Fritzsons Jr' êt

alii (1982) e Piekal:z (1984) , levaram à descoberta de que as ro

chas por el-es denominadas Sequôncia Perau (Piekarz, f98f) e pos

teriormente Formação Perau (Fritzsons JI . et alij-, L982), englo

bando as rochas cafciossilicáticas míneralizadas r os quartzj tos

subjacentes e os xistos e anfibol.itos sobrejacentes I têm uma ex

tensão muito maior que a anteriormente conhecida, aflorando em

núcfeos situados até a mais c1e uma centena de quilômetros da

área da mina. Pesquisas efetuadas no núcleo do Betara levaram à

descoberta de ocorrências de mínerais de cobre e chumbo'atualmen

te em avaliação (Piekarz, L984) .

De 1980 e 1984 foram efetuados trabalhos em convênio

entre o Departamento Nacional da Produção Mineraf e â Japan In

ternational Cooperation Agency' com a execução a cargo da Compa

nhia de Pesquisa de Recursos Minerais e a Metal Mining Agency

ot ,íapan, constituindo o Projeto Anta Gorda, cujos resufLados

rli.¡ relatados em quatro relatórios (JfcA-MtIÀJ 1981 , 1982, 1983 ,

.t984a) e resumidos num rel-atório sintético (JICA-MMAJ ' 1984b) '



Foram estudadas as áreas produtoras de chumbo de São Paulo e Pa

ranã, sendo efetuados no Pel:au fevantamenl-os geológico, geoguÍ
mico de solos, geofÍsico (magnetomeLria, gravímetria, e poÌari
zação .induzida simples (lP) e multiespect::a1 (SIP) , e sondagens.
Os r:esuftados foram apresentados em mapas a l-:25.000 e f:10,000,
perfis de galerias, perfis de sondagem e perfis sintõticos. Em

relação aos trabalìros anteriores fol melhor definida a estrutu
ra da camada mineralizada e das encaixantes e comprovada por
sond.agens a extensão sudoeste da mineralização, j'a suspeitada
anteriormeni:e mas não comprovada pelo corte dos recursos do pro
jeto Integração e Detalhe Geol6gico no Vale do Ribej-ra. A gêne
se do depósito foi considerad.a como "deposição singen6tica a

partir de sglução de baixa temperatuïa associada à atividade
Ígnea básica" e a sequência minerafizada atribuÍda ao Gr upo
Açungui.

R.B. Silva et afii (1982), anafisando os t.ipos de mí

nerafizações no vafe do Ribeira apresenta uma compâração de ca

racterÍsticas da mina do Perau com aquelas tÍpicas das jazi.das
do tipo exalativo sedimentar, mostrando sua estreita semelhança.

A gônes,: :ed.imentar foi novamente atril:uída â jazida
do Perau por Lopes (1982, t9B3) . associando a metalogênese à

evofução paleogec,9.'. áf i ca, e às intrusivas básicas, atuais anfi
bol-itos,

Chiodi Fç (1984) efetuou a sÍntese da geologia regio
nal, enfatizand.o o caráter aulacogênico da evolução geológica
do grupo Setuva, no qual incfui a formação Perau.

Hasui et alii (1984) declararam ser extremamente difi
cif a reconstrução pateogeográfica e o empilhamento original dos
metassedimentos, dada a intensa deformação sofrida por tod.os os
constituintes do que denominaram compl-exo Setuva. Esta dificul
dade, e a grande discordância entre os autores (e em alguns ca
sos, entre os diversos trabalhos do mesmo autor) são tanbém a-
pontadas na sÍntese feíta por Daitx (1985).



1.4 - Objetivos e AtivÍdades

Considerando a natureza dos proÌ:lemas de pr:ospecção
(le uma jazida como a do Perau o estudo aqui apresenLado foÍ
feito 'com os seguintes objetivos, a serem alcançados pelas ati
vadades r ndrcadas:

a - del:eyrninar a na.l;ut eza do halo geoquíníco em rocha e solo ,
na ãyea de i,rfLuência da níneraIí:açao de ahunbo do perau.

Atividades: - levantamento de anáIises jã efetuadas
- reamostragem

- análise química
- processamento dos dado s

b - oenifícax a contribu"ição que pode ser fornecída pelo estu
do do halo geoquímico pü.a (t eLucídação dos pt,ocessos que

deram ort gem à mtneyalização.

AÈividade: - comparação do Ìralo detectado com os hafos exi
bidos pelas mineralizações padrões dos diver
sos tipos gen6ticos.

c - deteyminc¿y os parân,ztros para prospecção geoquínica de ja
zidas do tipo da do Peyau en conteïtos geoíígicos e anbien
taia (soLo, cLima, uege tcLção, reLcùo) seneLhanl;es, em es
pec'iaL:
- elementos a anali s ar,

- e spctçanen ta da arnostragem

- processos de cã.7,cuLo e inl;erpretação
- custo comparatirto dos dixersos meios de amostragem" em

e spe ciaL y,ocha e solo

Atividades: - determ.inar os elemenLos que melhor defÍnem o

ha1o geoquÍmico em rocha.
- verificar o tamanho do halo definido e a den

sidade de amoshragem necessária para detectá
-1o.
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verificar os processos de cálculo e interpre
tação necessáríos r procürando os mais simples
e diretos
verificar o custo da detecção de um hafo como

o da mina do Perau por amostragem e anáfise
de l:ocha e por outros meios de amostragem (so

lo e sedj-mentos de corrente) .



tl,

2 - PROSPECçÂO LITOGEOQUÍMICA DE sULFETos MAcTçoS

2.1 - In troduçåo

. A prospecção geoquiml_ca vi.sa a descoberta <ie depósitos
minerais através 4e detecção cle paclr:ões anôr¡aros cìe tlisLrÍbui,ção
dos elementos quÍm1cos nos mate'iais comporren r-es da Terra, A for
mação dos hal,os def iniclos por estes padrões 6 consequência das
mineralizações, podendo ser eles formados pelos mesmos processos
que causaram a mineralizaçã,o (halos primár_ios ou por alterações
poster:iores à deposição cro minério (hafos secu.dárÍos) .Esta cras
sificação.não é absoluta, pois o mesmo hafo pode ter origem mis
ta e os própr:ios depósitos podem ser originados e afterados em
ciclos succssivos de mineralização. Além di_sso, a va::iação lito
lógica causa variações nos teoïes, que deve ser compensada para
que possam scr descobcrtos os hafos, A dc tccção dos hafos é fei
ta pefa d.escoberta de anomarias nos teores dos elementos quÍmi
cos em amostras de materiais terrestres, no caso mais simples
por teores mais aLtos dos e l-ementos -mi_nér io ou elemetìto5 indica
dores (anomalias positivas) , ou teores mais baixos dos mesmos
elementos (anomalias negativas), ou padrões ¡nais complexos, ape
nas detectáveis pelo estudo conjr.:nto do comportamento de vários
efementos e pela intcgração dos dados químicos aos gr.,o]ógj.cos,
uma discussão dos mêrodos estatÍsticos é apresentada em capitulo
prõprio.

Os métodos de pesquisa geoguímica podem ser divididos /
adaptando e al,terando a divisão de Boyl"e (1984) :

a - Métodos litoqeoguimicos: que visam a detecção de hafos pri
mários e de halos forrnados por migração dos efementos procu
rados por fraturas I zonas de cisalhamento e camadas permeã
veis, através da anáfise de rochas frescas, minéríos, mine
rais de ganga e produtos <le alteração intempérica e deutéri
ca. Estes métodos serão comenLâdos com mais detafhes adiante.

b - Métodos pe dogeoguím Í cos : que utilizam a anáfise de materiais



de formações superficiais (solos, coberturas aluviais, eóli
cas e glaciais, etc.), e visam pr.incipalmente à cìeLecção
de halos secu¡clários e de rnigração. irpresentam sobre os mê

todos fitogeoquímicos as vantagens de atuarem sobre halos
mais extensos e terêm menor custo de amosträgem, e a cles
väntagem da ncjcessidade do haì.o estar: expresso na su¡:erf Í-
cie. São os mêtodos geoguímicos maj.s ui-if izados.

c - Mótodos hich: uímicos: que estudam a dispersão geoquÍmi
ca em águas superficiais e subterrâneas, precipitados des
tas ãguas, sedimentos ffuvlais. lacustres e marinllos, e con
centrados destes materiaís. São os mais utili.zados para es
tudos regionais, pois as aÌìostras contêm material cle toda
a bacia da captação c1a água ou sedlmento, permitinclo amos

tragem representativa de baixa densidade,

d - M6todos biogeoquimicos: que empregam diversos efeitos das
mineralizações nos seres vivos, seja através de teores anô
malos nos tecidos de animais e plantas, seja através de
efeitos no crescimento dos seres vívos e na sua distribui
ção. Apresentam, à semelhança dos hidrogeoquÍmi cos , a pos
sibifidade da amostragem representativa de baíxa densidade,
mas oferecem consideráveis dificufdades de interpretação.

e - MÇtodgs atmoquÍmicoe: são baseados na análise de gases que
ocorrem associados aos componentes de mineralizações ou
constituen produtos de sua combinação química ou decomposi-

ção radioativa. Os m6todos de coleta vâo de furos de sonda
gem a aparel-hos aerotransportados I passand.o até, o que é

citado como curíosidade, por cães treinados para detectar
emanações sulfetadas. A estes métodos se associa a análise
de partÍculas emanadas cle mineralizações e col-etáveís no ar.

Também são estudaclos geoquÍmicamente concentrados de
minerais leves e pesados, fragmentos c1ásticos (de paLtÍcutas
em suspensão na água a maLacões) e as relações isotópicas, seja
de isótopos estáveis, seja de radioat.ivos, em todos os meios de



amostragem acima citados.
Segundo coveti- (1983) e Rose et alii (1979) a litogeo

quÍmica tem suas principais apl.icações e apresenta maior suces
so na prospecção dos seguÍntes típos de depósitos:

a - depósit-os de associação ptutônicaf en especj-aÌ a distinção
eÌ'ìtre ir'Ìtrusões pro<lutivas e estéreis, em ::clação a depósi
tos de pegrnatitos míneral,izados, sulfetos de cobïe- nÍque1
de origem magmática, gïanitos estanÍferos e rlepósitos de
cobre disseminados;

b - depósitos fifonianos de origem epigenética, tanto no que se
refere à di stinção entre ïochas magmáticas passíveis de ori
ginar estes depósitos quanto na detecção de fílões peta de
terminação de seus hatos primários ou de migração;

c - depósitos de sulfetos maciços est.ratif ol:mes, de assoclação
vulcânica e sedimentar,

Entre os m6todos geoquimicos, os métodos litogeoquÍmi
cos são aqueles gue mais obrigam ao conhecimento detafhado dos
processos de formação e decomposição de jazidas para seu uso ,
cumprindo estritamente a definição de Derry (Ig7I) , que conside
ra a geoquímica o elo entre a gênese de jazidas e a prospecção,
Por isto, e pela carência de espaço, não serão aqui tratados os
mêtodos e resultados de prospecção litogeoquÍmica em depósitos
de associação plutônica, concentrando-se o resumo nos tipos de
jazimentos mais pr,ováveis de serem encontradas no âmbito da for
mação Perau, e em particular os depósitos de origem submarina-
exalativa, frequentemente denominados " sulfetos maciços', e aque
les que podem estar a efes rel-acionados, quals sejam os magmáti
Co-hidrotermais e os sedimentares estratiformes.

¡letodologia lle trabalho

Os materiais rochosos podem ser amostrados em blocos
rnaciços, ou, mais frequentemente, são tomadas amostras cotnpos
tas por lascas ("chip sample" ) destacadas dos afloramentos, em
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canal- ou raspando a superfÍcie. A amostragem composta dimlnui o
rÍsco do desvio dos teores pela seleção de focais com mineralo
gia diferente ou grandes desvios de granulometria. A quantida
de de amostra deve ser aproximadamente 100 vezes ma.ior que o
peso dò rnaíor grão mineral amostrado, para que haja um erro me

nor que f0% nos teores, devido apenas âo fator granulométrico .

A regra empirica 6 expressa pela f6rmuì_a

onde C = desvio padrão refativo (des
vio padrão dos teores divi
dido pelo teor médio)

N = número de cristais na
tra

amo s

K = fator de proporc ionaf i dade

O coeficiente de propor ciona f idade gerafmente é iguaf
a 1r0, mas pode variar cle 0,1- a 10, sendo nìenor no caso em que
a rocha é equigranufar e são medidos teores de elementos que
participam em diversos miner-ais na mesma amostra (sílica, por
exemplo) ; ê maior no caso de cristais de tamanhos muito diferen
tes e para elementos contidos em um ou poucos minerais. No caso
de materiais com porções extremamente diferentes (minério ban
deado, mal-erj-ais de veio com partes cristalizadas grosseiramen
te e partes finas) , é necessário anaLisar separad.amente os di
versos materiais. Para a maioria dos casos é coletado I kg de
amostra para cada mater-iaf .

As operações seguintes (moagem, homogeneização.atague
quínico e anáI-ise) todas tendem a introduzir oul-ros fatores de
erro, o que obriga a testar a confiabÍlidade das análises de
um mesmo l-al¡oratório, através de réplicas, e l-imita a possibi
l-idade da utilização num mesmo estudo de anál-ises efetuadas em

diferentes faboralórios.
O erro na determlnação dos teores é mais crítico na
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prospecção titogeoquÍmica do que nos processos mais tradÍcionais
(prospecção geoquímica de solos ou sedimentos de corrente) pois
nestes os tcores anômafos procurados são geralmcnte muito maio
res do que os teores médios, enquanto que na prospecção fitogeo
quÍmica muito freguentemente a anomaLia 6 clefinida por variações
graduais de pequena .rmplitude, ou por combinações de elementos
cuja variação individuaf não caractel:iza uma diferença estatÍsti
ca sÍgnificativa.

covett (1983) e Beus e Grigorian (1977)apresentam seus
pontos de vista sobre a determinação de anomal-ias em Iitogeoguí
mica. Os pontos aqui apresentados são uma sÍntese destes e dos
trabalhos individuais consuftados.

Uma anomafia é geralmente defin1da como "um teor anor
malmente alto ou baixo de um elemento ou combinações de efemen
tos. ou uma distribuíção espacial anormaf de um elemento oì.1 col
binação de efementos em um tipo particufar de amostra num deter
minado arnbíente, medido por uma determinada t6cnica
(covett, f983). Background, ou teor caraclerÍstico, é o vafor
médio esperado do teoï n r.rma amostra não anómafa. Geral,mcnte não
é definido como um teor único, mas como uma faixa de variação,
definida por um limi-ar superior e um fimiar inferior, Um teor
maior que o fimiar superior definiria uma a¡tomalia positiva, um

menor que o inferior uma anomalia negativa. Embora estas defini
ções não sejam tão simpfistas quanto as que consideram anomal-Ía
sempre ì.m teor alto, ainda assim são incompÌetas pal:a a interpre
tação em litogeoquÍmica. Embora uma prospecção litogeoqulmica
possa ser efetuada procurando teores altos ou fraixos/ a eficiên
cia deste método 6 máxima quando, ao mesmo tempo, estudam-se as
variações dos teores de diversos efementos, as relações entre
os teores destes efementos na mesma amostra e no conjunto das
amostras, o quimismo das rochas da á¡ea estudada, comparando-o
com o de rochas semelhantes em áreas mineralizadas e não minera
lizadas e se testam hípóteses explicativas d.as variações encon
tradas. Raramente as análises de rochas darão teores individuais
muito aftos dos efementos-afvo, a não ser em distâncias relatíva



mente próximas da mineralização. e neste caso muito provavel
mente a detecção seria feita mais economícamente por geoguÍmi
ca de solos ou sedimentos de corrente. A litogeoquímica se jus
tifica como uma parte do estudo geológico da regÍão mineraliza
da, e só produz resuftados técnica e economicamente válidos
quando co¡ùrinada aos esl-udos geotógicos.

Segundo covetÈ (19S3) , a natureza da resposta geoqu!
mica de um depósito mine¡al é controtadâ fundamenta tmente pe
los processos geoquÍmicos assoclados com o evento mineralizdn-
te e a natureza geoquÍm.ica clas encaixantes. Os fator:es gue in
fluenciam a assinatura geoquímica em cada caso são:

- a gênese do depósito mineral, especialmente se é singenótico
ou epigenêtico;

- a natureza das encaixantes;
- tamanho, composição e teor do depósito;
- efeito dos processos pós-deposicionais (intemperismo,metamor

fismo, etc. ) ;
- as leis fundamentais da distribuição dos elementosi
- a determinação do background Ig]gyg4g para as condições con

sideradas, que pode não ser um teol:, ou mesno uma faixa de
teor, mas uma distribuição.

O teor de um determinado elemento dosad.o numa amos

tra d.e rocha é a resultante de toda a história da rochar o que
inclui a composição originalr a mineralização, e as alterações
pós-deposicionais, a16m dos erros de amosL.ragem e anáflse. Um

probl.ema a selr considerado é que os efeitos de diversos proces
sos podem se somar ou se anufar mutuamente, e o mesmo processo
pode ter efeitos contraditórios sobre um determinado efemento,
como no caso d.a alteração hidrotermal, que pode auìentar o
teor de Mg devido à formação de cforita ou diminuÍ-lo pela des
truição d.e minerais magnesianos,

2.2 - Sulfetos mac.iços e mineral-izações relacionadas

As mineralizações denominadas, um tanto precaríamen
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te, "sulfetos maci,ços" constituem um grupo complexo de jazirnen
tos, com variações grandes dentro do grupo e mesmo dentro de
cada jazimento. a ponto de alguns serem interpretados como com

binações de jazimentos de origem totalmente diferente superpos
tos. Em resumo, sao jazídas que combinam, quando compfetasf ca
ract.e::ísticas singenéticas e epì,genéticas¡ senclo compost.as por
corpos fenl-iculares concordantes com as encaixantes, com pre
dominância de sulfetos ("parte macÍça"), sobrepostos a uma zo

na de alteração hídroi:ermal com mineralização discordante dis
seminada ou fÍfoniana e cobertos por mineralização bandada con
cordante, que pode ultrapassar em muíto a extensão dos corpos
macÍços.

Afgumas caracterÍsticas são comuns aos jazimentos de

sul-fetos maciços, conforme Hutchinson (1980) e Finfo\d-Bates
(reB0):

1) Têm distribuição e str at igra ficamente controlada,
stratabound ou estratiforme.

2) O minêrio se apresenta de três formas: lentes mg

ciças, constituÍdas quase somente por sulfetos,
e/ou camadas bandadas, ambos concordantes, sobre
postas ou próxjmas a uma zona de mineral ização dís
cordantc. A parte concordanto é constituida de

sulfetos de ferro (pirita e pirrotita) , suffetos
de metais básicos (calcopirita, esfalerita, gale
na) e metais preciosos (Au, Ag) . A partre discor
dante é formada predominantemente de sulfetos de

côbl:e e ferro, na forma de veios pouco persisten
tcs (stringer) , e mostra alteração nas encaixan
tes, podendo às vezes ser reconhecido o conduto
das soluções mineralizantes.

3) Os depósitos são cobertos por rochas sedimentares
químicas ricas em Fe ("iron formation" ), cherts e

i:ufos,



4) zoneamento do minério, da base para o topo e do
centro para as bordas na sequência Cu-pb-Zn, com

Fe em todas as zonas, predominando pirrotita na
]¡ase e pirÍta no topo, havendo às vezes uma f.ã,

' cies lateraf <tominada por Fe. tIá predominância de
Fe oxidado (cotno FerOr) nas margens do depósj,t.o e
reduzldo (sulfetos) na base e próximo à fonte das
soluções m.ineral- i zantes.
Dentro de um distrito, há predominância de Cu (e
ãs vezes Au) nos depósj-tos pl:óximos ao ponto de
saÍda das soluções (proximais) e do Zn, pb e âs
vezes Ag nos mais distantes (distais) .

5) Podem ocorrer BaSO4, CaSO4 e minerais de Mn nas
margens dos depósitos.

6) Nos jazímentos com predominância de encaixantes
vulcânicas os sulfetos tendem a mostrar brechação,
enquanto naqueles com predominância de encâixan
tes sedimentares os sulfetos mostram estruturas
características de deformações em sedimentos não
consolidados.

7) Ocorrem concentrações anômafas de material carbo
náceo minério ou em sedimentos associados.

B) tlã cviclênci¿rs de atividade ígnea corrtcmporânea à

deposição dos minérios.
' 9) Os jazímentos mostram grande variabilidade textu

ral, associada a grande variedade de condições de
metamorfi smo .

Nem todas estas car act.erÍ stl ca s estâo presentes em

todos os depósitos, ou são neles reconltecidas. Afgumas destas
são cornuns a dÍversos tipos de depósJ tos, e é a sua combinação
que leva a se considerar um depósito pertencente ao grupo. Os

fimites não são rÍgidos, apresentando os depósitos deste gru
po uma variação de caracterÍsticas mais ou menos contÍnua, tan
1-o dentro do grupo como entre est.e e outros grupôs semelhan
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Les, como os de sul-f etos sinsedimentã.res, Mississipi Valley e

hidro termai s-magmático s , i-ndicando variação contÍnua nÕs fato
res genéticosr o que é indicado de forma simpl-ificada na figu
ra 2.L, adapt.ada e modifícada de custafson e Wilfiams (I981).

- ProspecÇão litogeoquímica Sulfetos Maciços em Esca
1a RegÍonal

a prospecção fitogeoquÍmica de suffetos maciços em

escala regional (a até t Z k* de minerafizaçãol 6 efetuada
com dois objetivos práticos: determinar padrões petroquÍmÍcos
que indiquem a presença de sequôncias vufcânÍcas (ou metavul
cânicas) geralmente associadas à presença deste tipo de minera
lização e detectar indícios da própria mineralização at::av6s
de modificações no padrão "normaf" de dístribuição de elemen
tos-trâços nas rochas.

Para a prospecção em esca.la regional o primeiro tra
balho é selecionar as áreas de ocorrência mais provável dos
tipos de rÕcha associados aos depósitos. Segundo alguns autg
res (Sawl<ins, L9?2, Hutchinson, I980 entre muitos) existe cor
respondência entre tipos de rochas / ambientes tectônicos segun
do a tectônica de placâs e tipo de depósit.o de sulfetos maci

ços formado. Esta associação é clara nos depósitos mais jovens
e não metamorfizados (Chípre e Kuroko, pr i ncj-pa fnente ) e menos

distinta em outros, a ponto da abordagen tectônica ser contes
tada, ou pelo menos considerada com cuidado. O problema funda
mental 6 que a existência de um determinado ambiente tectôni
co, ou mesmo de uma determinada sequência de rochas associada
a sulfetos maciços não garante a existência de depósitos. As

sequências de rochas mais prornissoras são as de ofiofitos to
feÍticos, associados a depósitos tipo Chipre (e aml:ientes de
placas divergentes) e sequências formadas em arcos de ilhas
(placas convergentes) associados ao tipo Kuroko. Garcia (f978)
apresenta critérios para dístinção de rochas derivadas de an

tigos arcos insulares, modlficadas por metamorfismo. Neste ca



so el-e recomenda a distinção a parti:: dos teores ð,e .Ii, Zr , Cr
e efementos de terras l:aras, pouco afetados por metamorfismo cle
baixo grau. Para depósitos sedímentar -exa fa tivo s é fundamentaf
o estudo paleogeográfico (D. Large, lgg1) z para a seleção de
áreas Òcupadas por rochas formadas em bacias restritas tafrogê
nicas, com eviclências de atividade hidrotermaf associadâ.

Uma vez selecionada a sequência, ela deve ser estuda
da pe troquinícamen te . Fox (1979) estudou a correlação positi.va
entre os teores de minérios e os Índices de diferencíação <1e

encaixantes em jazidas do tipo Kuroko. Mostrou tamì:6m que os
minêrios de Zn-Cu têm encaixantes máficas, rÍcas em Fe/ e os de
Pb-Zn-Cu têm encaixantes f éf s j.cas pobres em Fe. Sopuck et aÌii
(f980) mostral:am haver, nas áreas do Escudo Canadense, diferen
ças entre áreas minera.Lizadas e não minerâfizadas a sulfetos ma
ci-ços, reveladas por seus teores em elementos-¡nin6rio I compara
dos após regressão soÌ:re efementos pl:incipais, covett (19g3),co
mentando todos os estudos até a data, recomenda a determ.inação
ods efementos - mjnérjo e sua combinação em funções discrÍminan
tes ou em funções determinativas empÍricas (Govett, Ig72), le
vando-se em consideração a diferenciação das encaixantesr pelo
menos por uma normalização dos teores em relação à sÍlica.
ovchinnikov e Baranov (1972) estudaram os hafos de depósitos pi
ríticos (nonienclatura soviética aproximadamente equivalente à
de suLfetos maciços) e mostraram ser possÍvef sua detecção pela
combinação de teores de efementos-traços em funções empiricas.
Vtolf e (1975) considerou os teoïes de Zn, estudados em relação
a SiO2 e FeO, como eficientes indicadores de depósítos econô
micos de sulfetos do tipo dos encontrados no Escudo canadense.
covett (f983) concorda, consíderando zn o mais eficiente indica
dor de rnineralização a nÍvel regional, seguido pelo Cu, cujo
comportamento depende do tipo de depósito, sendo empobrecido nas
encaixantes de Chipre e New Brunswick mas enriquecido nas do
Noroeste do canada ' A razão zn:pb ê eficiente em New Bïunsv¡ick.
AIém do zn, em New Bruns\,Jick os cicl_os vulcânicos produtivos de
depósitos de Zn-Cu distinguem-se dos est6reis por um enrigueci
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mento em Fe e Mg (e provavelmente Mn) e empobrecimento em Na. O

enriquecimento em Mn é mais evj-dente em rochas sedimentares e
em exallt.os que estendem o horizonte mineralizado. A forma da
distribuição de frequôncia dos efementos traços é considerada
tão i-mportante quanto os teores. Em áreas mineralizadas os ele
mentos-minério apresentam forte assirnetria positiva. A var iân
cia dos teor:es {-al¡bém é muito mais af ta nas áreas nlneralizadas.

Coope e Davj,dson (1979) apresentam díspersões anôma
las de Cw, Zn, Fe e Mn em seclimentos superficiais situados até
a mais de f00 rnllhas de distância de cenlr:os exafativos atuais
no Mar Vermefho, mostl:ando a origem de díspersões semefhantes
(em depósltos antigos, como as de Mn em Tlmagh e Meggenf anôma

1o até 7 km dos depósit-os no Znr Pb, As e Ilg a atê 20 km em

McArtÌ1ur River) . As anoniafias de Fe e Mn de origem exalativa a

presentam um problema sério para as pesquisas geoquÍmicas de so
lo ou sedlmentos de corrente, Isto porque nestas pesquisas os
vafores dos e femen to s -traços procurados (geralmente Cu, pb e Zn)
são norma.lizados em relação aos valores de Fe e Mn, geralmente
por regr.essão múltipl-a, para conìpensar as falsas anomalias cag
sadas pela incorporação dos e lemento s -mlnér io a óxidos de Fe e

Mn associados a solos ou pelícu1as sol:re partÍculas de sedimen
tos. Caso a origem do Fe e Mn for exalativa, e não simplesrnente
da decomposição de minerais de rochas, haverá o perigo de efimi
nar anomal-ias produtivas, associadas a minerali zaçõe s , tanto dos
e lemento s *minério guanto de Fe e lr{n, indícadores de ativídade
exafatíva. Neste caso, mais w@ vezt impõe-sc o estudo geoìógi
co e um tr:aba.Iho piloto de geoquÍmica prévíos para fixação de

parâmetros de amostragem e inler-pretação. famb6m é evidente a

necessidade de utifizar vár¡-os tipos de amostr:agemr análise e

interpretação, e não um só, ma1s fácíl ou mais em moda no momen

2.4 - Prospecção litogeoquimica de Suffetos }laciços em Esca
l-a Locaf e de Mina



Todos os tipos de depósitos maciços foram estudados
visando a dêterminação de halos Ii tog eoguÍmico s . Na Ímpossibi
lidade de apresentar mesmo um resumo de todos aqui, na tabela
2.I é reproduzida uma tabel,a de Govett, (I9g3) que lista os re
suftados conhecidos até a data e serão comentados esses resul
l-ados, acrescentados apenas de trabal.hos mais novos não cita
dos naguela compilação.

Amor e Nichol (1983) efetuaram trabafhos orientati
vos em depósitos arqueanos do Canadá, Ídentificando dois tipos
de alteração, tipos Joutel (com enriquecimento em Fef Mgt Zn e
A,g, e empobrecimento em Ca e Na), e tipo South Bay, com empg
brecimento em Na, Fe e Mg, e enriquecimento em K. Esta altera
ção geoquímica, detectada após tratamento de dados que elimina
efeitos da diferenciação magmátj,ca, estende-se muito além dos
halos de alteração mineralõgica (quartzo, serìcita, clorita,
carbonatos e epidoto,e minerais de argila) , a qual é
difÍcit de ser detectada nas rochas piroclásticas de

ção fina que hospedam os depósitos estudados.
covett (1983) indica que tanto nos depósitos vulcano

gênicos mais antigos (arqueanos e proterozóicos) guanto nos
mais modernos (tipo Kuroko) ocorrem zonas de alteração em for-
ma de funil nas rochas subjaccntes ao depósito (fapa), ocorren
do també¡n nas soÌ:rejacentes (capa) nos tipo Kuroko, A altera
ção mineralógica mais comum é cloritização, sericiti zação, sÍ
licificação e ca.rbonatação, com núcleo clorÍtico nos depósitos
antigos e sericítico nos modernos. A alteração geoquÍmica apre
senta empobrecimento em Na e enriguecimento em Fe (sempre), 9e
ral-mente enriquecimento em Mg, dependente do metassomatismo,
geralmente empobrecimento em Ca e comportamento muito variável,
do K. Cu, Pb e Zn mostram forte enriquecimento na zona de
maior alteração, acompanhados de outros efementos traços (S e
¡¡¡ são os mais citados). O enriquecimento em elementos traços
é muito realçado se os dados forem combinados em funções dis
ciiminantes enpÍricas ou calculadas por anátise discriminante.

também

granula
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Os halos podem se estender at6 200 m acima da miner:alização (Ku
roko) e 700 m abaixo, e 1400 m laterafmente acompanhando o hori
zoDte mineralizado, sendo sugerido o intervafo de 150 a 200 m

de espaçamento para a amostragem em prospecção.
Os depósitos do dÍstrito de Bathurst, New Brunsw.ick,

Canadá, foram afv-o de uma série de teses de douLoraclo, ot:ienta
das por Govett, com o fim específico <je fornecer par:âmetros de
prospecção para jazidas vulcanogênicas de sulfetos maciços " Tre
ze mil amostras (Ì15 000 determinações) , a maioria de testemu
nhos de sondagem, foram estudadas, juntamente com o fevantamen
to geológico detalhado das jazidas de Heath Sl-eele (zonas ABC

e B), Key A¡acon e Br:unstvick nÇ 2. Infelizrnente, não estando
disponÍveis as teses origiDais/ comenta-se apenas as conclusões
de covett (1983) . Todos os depósitos estão inseridos em sequên
cj,as de rochas metassedimentares, vulcânicas fél-sicas e vulcâ
nicas máficas. intercaladas geralmente com piroclásticas, e
acompanhadas por formação ferrifera acíma dos corpos de su.Lfe
tos mac.iços. A variação petrogrãfica obrigou os autores a empre
garem sempre processos de compensação estatistica (gerafmente
:egressão múltipfa sobre Si02, e também funções discriminântes)
:iostrando os resultados felizme::-e não ser esta variação um im
pedimento para a detecção dos halos geoquÍrnicos. Declara Govett
(op ciL) ser o tipo e extensão Ca dispersâo dos efementos em

:o::no de depósitos de sulfetos macíços dependente do processo
Ce forrnação do depósito, da natureza fÍsico-quirnÌca das encai
ila¡ìtes, do aml:iente f Ísico-químico oo 1ocal de deposição (em

bacia sedimentar) e do mecanismo de dispersão dos elementos. Os
i,alores que influenciam a deposição dos efementos em uma bacia
<edimentar serão Eh e pH, gradienle de temperatura devj,do aos
jluidos hidrotermais, composição e sofubilidade destes f J_uidos,
e a topografia da bacía. As varì-ações de condições de pH e Eh
serão responsáveis pelo relativo enriquecimento em Mn no hori
Eonte mineralizado, próximo, mas não junto ã área mÍneralizada
e nas rochas da capa, e no aumento da razão pb,/Cu nas rochas da
êapa. Esta dispersão na capa pode ocorrer por ação de ffuidos
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hidrot.ermais ou de f lulcìos expulsos durante a compactação do
conjunto minêr io-piroc fã stico s à ¡nedida que sobre efes se acumu
lam sedimen tos .

Os estudos em Ne\,r Brunswick confirmaram a importância
da distinção entre depósitos proximais (como os da zona ACE de
Heath Stee.le e ß::unswick ne f 2 ) e distais (como os da zona Il
de Heath Steele) , que geram halos de formas e conposições diver
sas, resumidas na figura 2.2. As principais diferenças são a
existôncia de minerafização venular e di.spersa abaixo dos depé
sitos proximais, muito maior extensão e intensidade dos haros
nas encaixantes da lapa dos proximaisf maiores razões Mn/Fe nos
halos de depósitos distais, menores de Sr, Ni e V próximo aos
centros de exalação e maiores teores relativos de Cu nos halos
de depósitos prox.i mais .

Costa (l-980) utifizou 222 amostras de rocha, tomadas
em testemu¡hos de sondagem e analisadas para efementos princi
pais e traços, para a prospecção e def ir...:ão de minerallzações
de Cu suffetadas exafativas vufcanogênicas no Ceará, tal-vez a
primeira pesquisa litogeoquÍmica sistemáricà em sulfetos maci
ços no Brasil. Reconheceu efe serem os l::_:;i primários de Zn,
I'fn e da razão Na/K bons ind.icâd;res gec:-.-:ll r.:s potenciais da
proximidade da minerafização na prospecçào -cubterrânea. As ro
chas pesquisadas, da suite DiaÌnante, do Grupo Cachoeirinl.ìa são
vurcânicas queratofÍricas e sedimentos rnter ca rados , provave rmen
te formadas em ambiente de arcc insurar. .As encaixantes apresen
tam enriquecimento em Cu, Co, i e, Na e ! j-.;2 ."j rl.1] empob.recimento
em Zn¡ Mn, Mg e Ca.

Rugless (1983) , em pcsquisa nr ûe¡:,i:;ito de Wainaleka,
Vit.i Levu, Fiji,considerou os rssultadc.... J: --togeoquÍmica favo
ráveis para estudos de semi-del¡1he (j0 a:..::._:as/km2) em t.rrã
nos situad.os em zona trop!,cat iutida, quando ccmparados aos pr;
cessos tradic.ionais de geoguÍmica de solcst permitindo detect_ar
hal-os mineral-izados até a 800 m e strat igre f lcamen te abaixo da
mineralização, quando utilizados hafos nultipiicativos
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Tabefa 2.I- Sumário de respostas geoquÍmicas caracte
rÍsticas en torno ce dep6sitos de suffetos mâciço;.
Todos os .resultados refel:em-se a anostras de ro_
chas. totais (segundo covett, l9g3).
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(Mg X ¡a¡/Cu X Zn) e aditivos normafizados (Na + Ca + Sr + Mn)
x I00/ (K + Rb n ¡lg) .

Embora ainda não tenham sj_do concl_uÍdos os estudos ge
néticos sobre a jazida d.o perau, a maioria dos geólogos que ne
]a trabafharam consideram como rnaís prováver a hipótese sedimen
tar-exalativa. Em- jazidas deste tipo, Large (19g0) ,estudanclo o
depósiLo de Tom, Canadá, e Carr (IgB4) , em Lady Loretta, Austra
fia revel-aram hafos semelhantes aos dos depósitos vul,cano_sedi
mentares, com maior extensão ao longo do horizonte mineraliza
do (até f,5 km da minerafização) do que nas rochas acima e abai
xo (100 m na lapa e 50 m na capa, en Lady Loretta).

A alteração quÍmica causada pelo metamorfismo e peì"o
intemperismo em Broken HiJ.1 (Rugless e covett I lgg4) nâo foi su
ficiente para impedir a detecção de anomalias posítivas de ra
zões Zn/øa e fe/Na X Ba e negatÍvas de Na/¡tn X Ca, tanto em ro
chas superficiais intemperizadas quanto em amostras de rocha
não intemperizada extraÍda de tesremunhos ue scndagem. O êxito
se deve a um cuidadoso tratamenlo estatÍstico, usando análÍse
discriminante sequencial. A ausência deste ::atamento d.eve ser
a causa de resultados negativos corrlo os de Snj.th e Wal-ker ü-97f )

em Mor.mt lsa. Lahti e covett (1981) encon:_:a:.-:r halos mui to
mais extensos (quilômetros) em rÒjhas alte¡au¿s do que ern ro
chas frescas (dezenas de metros) em depósrtos de barita e sulfe
tos ea Mykonos, Grécia, atribuinoo esta oispe:-_são à fixação de
metais traços em minerais de argila e óxidos de Fe e Mn nas
rochas alteradasf de forna sene.l).ante à q.::: rc:rtece em solos
de áreas mais úmi.das.

A Íntima 1ígação entre os depósitos de su.lfetos sed!
mentar-exalativos, vuf cano- s edÍnìc.:ltare s e hii:-: i-ermais, com ro
chas ferrÍferas. derivadas das ma sirras so:.-.. Lc- 1ue formaram o
minério, e que geralmente se estendem alé¡l des:e no horizonte
mineralÍzado. ou derivadas da destruição intempérica de veios mi
neraLizados, como alguns tipos de chapéus de ferro, tem levado
a intensas pesquisas, podendo ser citadas: a coietânea de traba
thos editada por Gl-over et al-ii (1979) , sobre Òs métodos de es



tudo de gossans na Austrária, enfatizando a utir-ização de estu
do multielementar para a dlstínção de tipos de gossans, e sua
ligação com mineral-izações; o trabalho de cross e Mc],eod (19g0),
refacionando formações ferrÍferas e mineralizações associadas
no Canadá; o estìldo de exalitos tufáceos associados a depósitos
de sllÌfetos maciçós para pl:ospecção, por Scott et alii (f9g3);e
o estudo de Andrew (1984) , utifizando análise dÍscrimi.nante se
quencial para a distinção entre tipos de gossans na Ãfrica do
Sul .

2.5 - Conclusões operacionais

A detecção dos halos dos d.iversos tipos de depósitos
pode ser efetuada se a anostragem tiver a densidacle suf Íci.ente
pära que pelo menos duas amostras apresentem teor anôma.lo, no
caso de elementos individuais, ou que sejam discernÍveis assina
tul:as geoquÍmicas muftielementares, A tabeta 2.II reproduz uma
tabela de Govett (1983), com os efementos recomendados por esse
autor para os diversos tipos de depósitos e as densidades mini
mas de amostragem. Efa não vale ccmo receita. Como já foi mog
trado, os halos podem ser muito diferentes acina e abaixo cra mi
neralização, podem ser em parte removidos pela erosão e podem
variar muito conforme o mergutho dos corpos mineralizados. A
litogeoquÍmica é apenas uma etapa e uma ferramenta no longo tra
balho para o conhecimento da geologia de uma ãrea e a descober
ta mineral.
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'ara diferentes alvos em prospecção regionar e escara
-Local. Efementos entre parênteses mostraram-se úteis em arguns ca
sos mas seu comportamento é instável; elementos com asteriscos de
vem ser úteis, mas há poucos dados. Si deve ser determinado em tg
dos os casos em que a variação petrológica pode causar variações no
teor dos outros e.Lementos (segundo Govett, l9g3).
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Àmo stragem

cu, zn,Mo, s j 2-30/k¡.2

cu,pb I zn, (S) 
| 

espaçamento

| 150-200 m

Ipor ex. Cu,pb, Zn, I espaçanento
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3 - TÉC¡]ICAS DE TWì'I'AMENTO DOS DADOS

3.1 - Técnicas univariadas:

As técnicas utilizadas pat:a o tratamento dos diversos
conjurtos de dados foram as seguintes:
a - Descrj ção numérica das distribuições de frequôncia. por ele

mento, cafcufando-se a médÍa aritmética I desvio padrâo, as
simetria, curtose, mediana e intervalo de vari.ação dos da
dos brutos e transfornìados (tonando-se o fogaritmo decÍma1
dos teores) .

b - Teste de normalidade das dj stribuições, uti lizando-se os va
Ìores de assimetri.a e curtose e ef etuand.o o teste de ade
rôncia à distr_ibuiçâo normal de ]<olmogorov-Smirnof.

c - Comparação entre as dist.ribuições de frequência dos teores
entre os diversos conjirntos de dados.

3.1.1 - oescrição num6rica das distribuições de frequência:

Foram calculados segundo as formulas seguintes:

nN
a média x x. t (x._x)2I - \¿

a.ri tnréti ca ¡ 1 - r=r a variânci¡, s2 = i=t '
N N-l

o desvio padrão: S - /52

o erro padrão: . = S

/M

_2N (xi - x) -

a assimetria: ilr 
=--3-

-



a c ul: tose
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i:l J-J

N

3.I.2 - Testes cle normalicltrde e log_normalidade:

ForanÌ comparados os vafores de assimetria e
cor¡ os vafores crÍt j cos allaixo (tiïaclos do gráf ico de
1970) para o nÍvet de significância de 95å).

n = 2s 3.t 6t g4
Assj.metria 0.72 0.65 0,Ag 0.43
Curtose L ZO l. l0 0 . g3 0 .7 7

ftl
0.38
4.64

curtose
Pr:e s ton ,

1.90

0.29
0 .55

Taml:ém foi efetuadÒ o teste de Ko f¡ìogorov*smiLno f, que compara
a máxima rl i f oron^- entl:e a distrì_buição de frequência acumuÌa
da testada e outLâ calcuÌada ¡:ara dì stri.buição normaf.

3.1.3 - Comparação entre clistribuiçôes:

Os conjuntos de dados compostos cle teores anafis.r_
dos por espectrogl:¿ìf ia de emissão nos g:l:ltpos totais (total derochas do perau, g4 amostras e total- de rochas da capa do pe
rau, 6l amosträs) e par:ciaj s (amostras cour .rtrálise guímicaquantitativa) , de todo o perau, 3l amostras e da capa, 25 antostras tiveram sua distribuição de frequência comparada pelo método de Kofmogorov-Smirnof . O teste visou verificar a possibilidade de dois conju:rtos (parcial e totaL) virem da mesma pepulação, o que permitiria estender ao grupo totaf ol:servações
efetuadas no gl:upo parcíal.

3,2 - Estudo de Correlação Simples

para o estudo da correlação entre os vafores dosteol:es dos diversos efementos nos conjuntos anafisados foram



calculados coeficientes de pearson e de Speal:man,
O coeficiente de correlação de pearson entre duas

riáveis x e y pode ser definido, conforme Davis (1973), como.-- _:rdzdo encre a coval:iancia de X e y e o produto dos desvios
drões de X e yf o que nos dá a fór:muta:

N
t

i=l (xi - x) (Y. - Y)'l

txy

va

pa

N
!.((.:'' (x. - x)¿)

I

r/2
_1(Yi = Y)'))

N

(,x

ollde x. = j.-esima observação cja variável
Yi = i-ésima observação da variável
N = número de observações

i = média aritmét1ca da variável_ X

Y = mé¿ia aritmética da variável y

A sj.gnificância destes coeflcientes é testada, no ca
so da distribuição norma.l r pol: uma tlansformação do teste t de
Student, que resulta numa tabefa de vafores crÍticos mÍnj.mos
pal:a que r seja significante, como a apresentada em Fisher &
Yates (f97Ì) , e reproduzida abaixo com os valores tabelados
mais próximos dos tamanhos dos conjuntos de dad.os estudados nes
te trâba.lho:
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niveis de

t 
{rv -z ¡

r (2ol

t 
{zs ¡

r1:o)

t (oo)

t (eo)

r (100)

s ignificância 0.05 0. 0t

. 4227

.3809

.3494

.2500

) 1'1t

.L946

.5368

.4869

.4487

.32 48

.2830

.2540

Os nÍveis de significância neste caso ind.icam a proba
l:ifidade de ser obtido, para um vafor n= N _ 2f sendo N o núme
ro de pares estudado, um coeficiente de ",rrr6façâo r 1¡r¡ igual
ao tabeLado, sendo os valores de X e y aleatõrios. Em outras pa
favras, sõ é possÍvel dizer que há uma cor:relação signiflcativa
a um determ.inado nível entre duas va¡iávej-s na população se o
valor âbsofuto do coefj_ciente de correlação, calculado para a
amostra, tendo esta distribuição normaf, for superior ao tal:eIa
do.

O coeficiente de corretação de postos de Spearman foi
elaborado para testar correlações entre variáveis no mÍnimo de
segundo nÍvef de rnensuração (ordinaf) sendo t.ambém empregado pa
ra variáveis de terceiïo e quarto niveis, nos casos em que a
distribuição se afasta muito da nol:mal-. para cafcufá_fo,ordenan
-se primeiramente as varÌáveis, atrlbuindo a cada observação o
posto gue ocupa nesta ordenação. Comparam-se entâo por subtra
ção os postos aLribuÍdos às duas variáveis na mesma ordenação
e anota-se a diferença (d) entre os postos, calculand.o_se o va
J-or do coef iciente segundo a fórmuf a:
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N^
6Id:

a_ ì= I

s *-;- 

-N, - N

sendo: d.
.1

i-ó s j-ma <liferença entre poslos

número de pares testado s

O vafo:: do coeficiente r^ de Spearman testa_se do mes
¡no mod.o que o r de pearson, n-r. ol mesmos dad.os, em amostras
sem observações com valores muito diferentes da média, os valo
res do coeficiente de Spearman são ligeiramente mais baixos que
os de Pear son .

3.3 - ¡lé todo s muLtivariados

Quatro métodos multivaríados foram utitizados para o
estudo dos dados neste trabalho!
a - análise de superfÍcies de tendência (trend surface anal_y

sis) , para estudar a i-endôncia da varÍação espacial dos leo
res clo minérj.o nas amostras de subsuperfÍcie.

b - A ar'ìálise cle ¿g¡¡pamentos ¡ para inslreção das mat:: i zes de coe
ficientes de slmíl"aridade entre amostras e variáveis.

c - A anãlise de ::egressão múftipfa, para estudal: a relação en
tre os teores dos di-versos elementos e entl:e estes e a d.is_
tância da amostra ao níveJ- minera.lizado, tomando_se os efe

, mentos em conj unto.
d - a anáfise discriminantef para determinar quais dos efemen-

tos são mais eficiêntes na separação das amostras entre gru
pos próximos e distantes d.a mineralização, ou grupos de ca
pa e lapa.

Conforme será observado adiante, os conjuntos de da
dos estudados não atendem, a não ser em parte, os requisitos pl
ra o emprego de m6todos multivariados, especialmente a exigên
cia de dislribuÍção normar murtivariada. A heterogeneidade lito
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Iógica, as alterações de origenì hldrotermaf e intempérica .e a
influência da minerafização fazem com que os grupos agui estuda
dos. da mesma maneira que a maioria dos estudos em trabalhos de
prospecção geoquÍmica, apresentem distribuições complexas (vide
Ilowarth ¡ 1983; Rose et alíi, 1979) . O problerna tem sido atacado
de várias maneiras; em primeiro lugar, empregando onde possÍvel
testes não paramétricos, não dependentes da normal_idade das dis
tribuições; em segundo lugar/ verifican<lo em cada método e cada
conjunto de dados até onde é possivel avançar na interpretação es
tatística, com os dados dj.sponÍveis. para a regressão, é possí
ve1/ segundo o teorema de Gauss-Markov, citado em Agterberg (197 Al ,
en,pregá-Ja para dados nâo normai.s, desde que os rcsÍduos sejam
aleatórios e não correlacionados. Assim sendo antes de utifizar
os resultados de uma anáfise de regressão, 6 necessário estudar
o comportamento dos ¡:esÍduos, lançando-os em gráfico em relação
à variáve1 independente. para a análise discriminante, segundo
Davis (1973), os testes de significância exigem qìre as observa
ções em cada grupo sejam aleatoriamente sefecionadas, que a prg
babilidade de uma observação desconhecida pertencer a cada grupo
seja igual, que as variáveis sejam normalmente distribuÍdas den
tro de cada grupo, que as matrizes de var iância - covar iância dos
grupos tenham o mesmo tamanho, que net.llìuma das observações usa-
das para calcular a função seja mal classificada. O mesmo autor
indica que pequenos afastâmentos da normafidade ou desigualdade
de variâncias pouco afel-am os nÍveis de sÍgnificância. Neste ca
so, que é necessário fazer para aplicar a análise discriminante
é: apenas usar para calcular as equações variáveis de dístri]¡ui
ção normaÌ ou transformada; retirar do grupo de treino observa
ções ma1 classificadas e recalcular a equaçâo; formar grupos de
treino de tamanho apr:oximadamente igual, at.endendo na medida do
possÍveJ- â al-eatoriedade na sua formação. Como as pressupostos
.indicados são de difÍcil cumprimento na prãtica de prospecção,os
resultados da análise discriminante devem ser tomados com cuidâ
do, aceitando-se as variáveis integr:antes das equações como pon
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to de partida para estudos do comportamento dos elementos, mas
fevando em consideração que os níveis de significância têm va
l-or: Limii-ado' Todos os métodos de tratamento de dados geoquÍmi
cos, conforme apontado por Lewis (I994), tðm problemas de apJ.i
ca]:-ì-lidade, e seus resultados devem ser crif-icados à f uz das
.l-ej s do conportamento geoquÍmico dos efementos. Também do rneg
mo autor deve-se adotar a prática de utifizar senìpt:e Õs métodos
mais slmples disponÍveis para cada passo do tr:abafho, avançando
a interpretação apenas quando houver segurança nos passos ante
riorcs.

3.3.1 - Anáfise de superfÍcies de tenclência

A análise de superfícies de tencência (trend surface
analysis) consiste, segundo Lândirû (I979) numa aplicação, geng
rafizada para três dimensões, do ajuste de conjunto de dados
(valores de '.2"), cuja grandeza depende de sua localização no
espaço (coordenadas "x', e "y"), como uma superfÍcie, definida
segundo as três dimensões xr y e z. Os vafores de z serão defi
ni<1os por uma equação, da forma

z (xi,yi) b0*bf*i*b2yi*br*.2 + b,x.v. + +

"i (xr'yr), onde

z ê a variãvel mapeada em função das coordenadas x. e y. e o va
lor

€ 1,. \, \ representa o resÍduo, ou seja, a fonte não sisLemática\^i'Yil

de variação. Para o estudo da distribuiçâo dos vafores dos teo
res dos elementos anafisados nas amostras de minério (Cu, pb,
zn, Ag e Au) foram montadas equações de graus suce s s ivamel.I te
maiores, do primeifo ao ss¡16 graus e observados os mapas de
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contorno das supcrficj-es e dos resÍclu<¡s. O processo de cáfculo
consiste en montar eguações polinomiais, como no caso ilusLt-ado
por Landim (1979) | pal:â a superfÍcie l-inear (primeiro grau) .

z (xi, yi)=.o n ul*f +.2yf *.i sendo a equação gue repre
senta a supcrfÍcj c de rc.grt:ssão dos pollLos, ó motr làdo o sisLcma
de equações no¡mai s :

Tzt = a n + a-Ix. + a-lvr I -2-'i

Lz.x. = a Ix. + a,lx? + a^Ix.ii*o-Lrr¿iyi

\-,., -2tziYi = aoly. J- rfl*lYi * uzlyi

que resul ta nas maLrizes

n X*. Xv.a .,.I

X. XX, \"v 17a '--i '"iri

IY.. Ix. v. Lu2.r t- .t

"' 
.l 

["'

;]L:
ou sejar..na forma reduzida:

r- r rl :1.1
1""_l ' Lo.l L-l

isto resulta em

f^l =[."-1 [,1Lt L"l'L"l
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o que permite calcular o valor dos coeficientes da equação a
partir dos vafores de x, y e z.

O ajuste da superfÍcie 6 testado segundo os valores
da variação totaf, variação devicla à superfÍcie calcufada e
aos resÍduos.

Geralmente são tcsL¿rcl¿s sucesslvamente equações com
graus cada vez mais elevados, obtendo cada vez maior ajuste
das superfÍcies aos dados. Em cada caso sâo examinados os ma
pas de contorno das superfÍcies e dos ¡esíduos, procurando ex
plicações 9eo1ógicas para seu compor,{_.anento. Na maioria dos ca
sos o que se plrocura não ó uma superfÍcie gue explique a varia
Ção (o que seria executâdo me.rhor com curvas de contorno sim
pfes), mas a sepal:ação entre os cÕmponentes da variação expli
cáveis por uma tendência l:egionaf e os residuos, devÍdos a va
riações locaisr o gue pode ser conseguido mesmo por superfÍ
cies de baixo ajuste, desde que este seja significativo.

3.3.2 - Análise de agrupamentos

A partir das tabefas de coef i.cíentes de simílaridade
observa-se que existem grupos de variáveis (el,ementos) aparen
tadas, não sendo possíve1 separar estes grupos apenas através
dos coeficientes isofad.amente. Ä maneira mais simpr-es de defi
nir estes grupos 6 atravós da análise de agrupamentos (cfuster
analysis) , definida iniciafmente por taxonomistas e muÍto uti
lizada em geologia / tanto para definÍr grupos de variáveis
quanto de amostras. Exernplos destes estudos podem ser encontra
dos em Krumbein & cr:aybill_ (1967), Lafitte (1972) e Ho\,rarth
(f983) , com aplicações para prospecção geoguÍmica em Roy
(198r) .

Foi ut.Ílizado o programa CLUSTER,do. sÍsÈema GEOQUANT,
da CPRM, baseado no método mais simples de redução da matriz
de simifaridade, o de pares ponderados. Este método se baseia
em encontrar na matriz sim6trica de coeficientes de correlaçâo,
iniciarmente, os coeficientes mais ar-tos de cada coluna.Dentre



estes, selecionam-se os que apresentam as correlações nruluamen
te mais altas entre um par de objetos estudados (no caso ele
mentos quÍnricos ou amostras compfetas) . O par é rer.mido e tra
tado como um sõ objeto, sendo recalculadas as cor:relações dos
outros elementÒs com o par, atravós da média das correlações
que cada efemento mantinha com cada um clos el_ementos do pal:"
O processo ê repetido até que rest.e apenas uma matri z 2 x 2 in
dicando a correlação entre os dois principais grupos de efemen
tos.

As correlaçõcs entre os grupos são expressas de for
ma mais clara através de um diagrama em forma de árvore (den
drograma) , Dev,ido aos processos de ponderação é introcìuzida
uma deformação nos coeficientes, que não são exatamente Õs

mesnos no dendrograma (coeficientes cofenéticos) e na matriz
original . A correfação eÐtre os coeficíentes cofenéticos e os
origínais é uma medida empÍrica da eficiência do nìétodo.

3.3.3 - Regressão MúltÍpla

Embora o estudo das correfações at.ravós da anáfÍse
de agrupamentos forneça lnfor:nações sobre as tigações entre
grupos de varj-áveis, essa técnica apreseni_a uma limitação im
portante, que é a de usar apenas os coeficientes de correlação
sinpÌes entre os efementos. Isto não permite discriminar, de!
tro do efeito que uma variávef exerce sobre outra, a parte de
vida ã sua própria ação e aquela devida â ação de uma i_erceira
variãvef que a elas esteja correfacionada. para resofver este
problema são utifizadas técnicas que empregam a correlaçâo par
cial, ou seja, a correlação que uma variável apresenta com ou
tra, absl,raÍdos os efeitos das outras variáveis a elas correla
c.ionadas, Uma destas técnicas é a análise de regressão múIti
pla, que permite, além de prever os val_ores de uma variãvel
(considerada dependente) a part.iï dos valores de outras va:: j-á
veis (consideradas independentes) , estudar a contribuição rela
l-iva das variáveis independentes para a explicação da variân
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cia da variávef dependente,
A regressão mú1ti.p1a é ¡nuito ernpregada na interpreta

ção de dados de prospecção geoquímica, sendo pioneiro Rose
(1970) . Tâmbêm no Brasil o método é utilizado, notando-se sug
fick (1978) e Frizzo (Ig7B) , par:a prospecção geoquímica e Mace
do (1979) para geoquÍmica de rochas l:asálLicas.

A regressão múftipla procura, a partir dos valores de
uma var.iáveI dependente (y) e um núme¡o qualquer de variãveis
in<lependentes (Xa r X, , Xr) uma eguação da forma

ßo ß txt P2/\2t 8x'm m

os termos "ìndependente" e ,'dependente,' são arbitrá
rios, sendo comum nas anáfises de regressão múltipla a utifi
zação de um gl:upo de variáveis, sucessivaneìlte, ora como inde
pendentes. ora como dependentes (Draper & Smith, 1966). Wão
têm aqui estes ternos a acepção que thes é dada em alguns ti
pos de anãlise de regressão que exigem ausência de erro na va
riãvef independente.

Os coeficj entes ß,

b,, ficando a equação com a

sao estinìados por

f or¡ra :

coeficientes

é

um

=b o
-!1ìVll^\rr* o1^f * b2n2n b*X* * .

Em geraf o val-or cafculado da variávet dependente não
exatamente iguaf ao vafor observado, resultando em cada caso
re sÍduo

ui : 9i - y.

A equação de regressão 6 cal-culada segundo o proces
so de mÍnimos quadrados, procurando tornar mÍnima a soma dos
quadrados dos resÍduos . Então
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nn
L 2 _ L to _ v \2i=t oi = i=f (Yt - I'

deve ser mÍnima. Substituindo g pelo seu valor e cliferenciado
a equação em relação aos coeficienl-es b_,, o mínimo será .rlcan
çado quando os coeficicntes satisfir.t"* a um sj.stema de 

"nuu
ções normais, que pode ser nontado ef etua¡rdo a multiplic.çãã
matricia f

onde S = matriz das somas de quadrados e produtos cruzados
B = vetor dos coeficientes
Y = vetor dos produtos das variáveis

padronizando os dados (subtraindo de cada um a mé

dia da variãvel e dividindo pelo desvio padrão) , a equação se
tor:na

na gual r"* = màtr:iz dos coeficientes de correJ-ação de pear

son entre as variáveis independentes

"^--'- dos coeficientes B. normalÍzados
.J

txy = vetor dos coeficientes de correlação entre cada
uma das variáveis e a variável dependente

Resofvendo a equação e transformand.o Õs coeficienbcs
em não normal-izadosf obLenos a eguação de previsão:

9 = b- + b.X, + b^X^+ ....b xo J- I 22 - '-m m

['] ["] ["]

['-"] ["] 
: 

['."]
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A eficjôncia da equação <le regressão para previsão de
valores e explicação das relações entre as variáveis é medida
por dois indicadores: R mliftiplo: coeficiente de correlação en
tre os val_ores ol¡servados e cafcul_ados da variáve1. O quadradotde R (R-) representa a parcela da variância da variávef depen
d¡nte exp lj_ cad a peJa regrcssão.

F = razão entre a varj.áncia devicla à regressão e a varj,ância de
vida ao resÍduo, que é testada na forma abaixo:

O valor de F é comparado ao da estatística F de
Fisher-snedecor ' no nÍvef de significâ'cia escorirido. Bm uma a
nálise de regressão, calculando-se equações sequenciais, intro
duzindo-se cada vez na equação a variáveÌ independente que col
trÍbua com a maior expricação da variância da variáver dependen
te, existe a tendência de, ao fado do aumento de R, a diminui
ção do valor d.e F, pelo aumento do número de graus de l_iberdade
no denominador. procura-se então manter o F alto (significante
ao nivel escothido), introduzido poucas variáveis na equação e
extraindo desLa aquelas que, pela participação de outras ¡ tive
ram sua eficiência diminuÍda. À técnica empregada neste traba
J-ho foi a da r:egressão múItlpl_a sequencial progressiva (forward
sel,ection stepwise regression) nÕs programas de computador Nelv

Fon te Soma de

Quadr ado s

Graus de

L iberdad e

Qua dr ado s

Mé dio S
F

Re gre s são ""R m MS-
R

MS 
R,/MSE

Re s.r dìlo s ssp n-m-1 MSe

Total sst n- l-



Regress-ion e Microstatpac. A ordem de eficiência das variáveis
(para previsão e para a explicação das relações empÍricas entre
os elementos pesquisados) ê tomada segundo a or<lem decl:escenLe
de sua contribuição para o aumento do R múftiplo.

3.3.4 - Análise di scrimÌnante

A anáfise discrim.inant.e (tambóm denoninada análíse dis
cri-minatória) é uma técnica que consiste em combinar os va.fores
das diversas variáveis numa. função (funçâo discrj.minante) , da
forma:

K
I aX

^k/ = i=p PP¡ (xr

tal_ que um vafor Do da função separe as ol:servações con
sideradas em dois grupos, com val-ores maior-es e menores que Do.
Ea nosso caso, os gr:upos foram clefinidos a partir da distância
ao centro do corpo de mj_nério, de forma a poder determinar se
uma dada amostra de rocha, cofetada en área desconhecida, tem
teores em elementos traços e óxidos de efementos princípais tais
gue seus valores, combinados na função discriminante, dão va.lo
res de D* maiores ou menores que Dor previamente cafcufado a

partír de um grupo de amostras padrões, com distância conhecida
ao corpo minerafizado. O processo pode ser efetuado pal:a nraj_or
número de grupos, determinando f r-rnções em número igual ao de
grupos menos um. A análise discrj_minante é muito empregada em
geoquÍmica, païa a separação de amostras derivadas de diversas
populações geoquÍmicas, como em euintanÍIha et alii (1993) ou pa
r'a a separação entre amostras de roclla próximas a mineralizações
e por eras afetadas (amosLras de halo) e amostras não afetadas
pela mineralização e cofetadas distante dela (amostras d.e back
ground) , Foi assim empregada por Govett (Ig72), Whitehead &

Govett (I974t t Rugless & covett (1984) , Andrew (19g4) , entre mui
tos outros. Variações da técnica foram desenvolvidas para mefho
rar seu desenpenho em estudos envÕ]vendo grupos de distribuição
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não normaf ou con pequeno número d.e observações, como a discri_
minante potínornial de Hoviarth (f971) e a discriminante não para
métrica para reconhecimento de padrões, descri.ta por Van dem
Boom et alii (1990) . Embora reconhecendo a superioridade destes
métodos, não foi possível empregá-los ¡:or não haver programas de
compuLa dor dì sponÍvcis.

para obter as equações discriminantes, segundo Krumbein & Graybill (1965), tomando U., como a medida da i_ésima caaJ
racl-erÍstica d.a anostra j da primeira população, temos a matïiz
U¡ com k caracter:'sticas e nf amostras

urt

üzr

ur. t

u,^ ... u-r¿ lnf

ur" ur-.,, t

Uk2 . .. U.ktÌ
e a analogamente, fazendo Vil representar a

i-ica dâ j-ésima amostra do grupo 2 teremos a
caracterÍsticas e n2 amostras.

Cafcula-se â matriz de variância estimadâs
I
| ' onde
j

o que equivale a

B=. +-_----------.--.--: 
(su,,. + su*)nr + n2 - 2

onde ês matrizes Sg* e Sy* são as matrizes de somas de quadrados

i-ésÍma caracterís
matriz V, corn k

t
L.,

n2

(ujt-uj )*rlr {vr.-vr) (vr.-v, )
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s-r = c = [" II 1l 
I

Calcufa-se então o vetol: af, a2 ,.. aU, onde

k
a =.r, c.^. (ú.. - V-lp l=r pl I )

e a função discriminante será

e produtos cruzados corrigidos das matrizes de dados U e V res
pectivamente, e onde

tf lz
-1u. - (1,/n, ) 

"]1 
uit " Vi = (r/nrl ¡!_1 Vit

A parLir de S,,* e S,,* é calcufada S = maLriz das variânc j.as

e covariâncias conjuntas das matrizes U e V. Fazendo-se o .in
verso da matriz S i.gual a:

D(Xt, xz' ..'.. *k) = ,__L., 
.p*p

P=l

.k
Ieo^=å I a (U +u).\)¿p=lPPP'

O teste para a efíciência da equação discïiminante é feito su
pondo as populações de ond.e foram tirados os dois grupos U e V
como normais muftivariadas e testando a igualdade de suas mé
dias multivariadas. Caso as mêd.ias sejam iguais, a equação dls
criminante não será eficiente como separadora.
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Cafcula- se

ntn2 (nf+n2 -k-1) kk
a_l

J_L -L_Tl( (nt+n2 ) (nl+n2-2)
(ur - v.) (J - V,)-LIl

Se q for maior gue Fo (k, .f+n2_k_f) rejeita_se a Ho

da igualdade das m6dias; em caso contrário e.Ia não é r:ejeitada.
Cafcufando a fr-r:rção discríminante com os vafores m!

dios das variáveis dos dois grupos teremos os vafores das má
dias rnuftivariadas, e a diferença entre estas m6dias, expressa
como D', é dcnominada distância generalizada ou distância de
Mahalanobis, que é utilizada para a comparação enlre várias e
quações discriminantes. Considel:a-se mefhor a equação que consi
ga um D' máximoI mauLendo F significante / com pequeno número de
varláveis,

o programa de computador utifi.zado (Discriminant anafy
sis, do SPSS, Nie et alii, Ig75) calcufa eguações discriminan
tes sequenciais, empregando inicial-mente duas vari.áveis e acres
cenlando variáveis s equencia lmen te , testando sua significância
com os valores de D2 e F. O objetivo da análise neste trabafho
foi determinar um pequeno número de variáveis I para a montaqem
de Índices discriminantes práticos de forma semelhante à Oe
Govett (f 972)

3.4 - Processamento efetrônico dos dados

As anátises quÍmicas e informações sobre as amostl:as
foram reunj-das em ar:quivos, registrados em disquetes pa.ra prg
cessamento por microcomputador (Microtec XT_2002, da Companhia
de Pesquisa de Recursos Minerais e do fG_USp) e disco rÍgido pa
lra processamento por computador de grande porte, tendo sido uti
lizado o Burroughs 6900 do Centro de Computação Dfetrônica d;
Universidade de São paulo. Os arquivos processados foram:
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- QU]M: amostras com anáfise quantitativa de f3 óxidos e 7 el-ementos traçôs e espectrográfica de 30 elementos: 33 amosLras,
sendo 32 do perau e 1de.Ãgua Clara, Afguns processanentos foram efetuados n rxì sub_at:quivo de 25 registlros, apenas com anáfise de rochas da capa da mina do perau (eliminadas as de minôrj'o e as da lapa) , e a maioria dos p:ro ce s samen ros foi etetuada con as anostras do perau (31, excetuada uma amostra debarita).

- MtN: 24 amostras de ¡ninério, com anáLise guantitativa dePbt zn, Au, Àg e semiguant i tativa . de 30 elementos.
- TOTÀLR: reunindo análises senìiquant itat iva s de todas as amosLras coletadas (f90), processado em conjuntó (TOTAL, Ì90) . dados do perau (PER.AU I lll) , dados de .Ãgua Cf ara (ÀC , .lg) , -rochas do perau (RpERr\Uf g4) , ::ochas da capa do perau (CApApE,

6f) | rochas da fapa do perau (LApApE/ 16) e isofadamenle os
anf ibol.itos (ÀNFB, 27) e xistos (XSTO, 2g) da capa do perau.

- MTREND: com 69 amostras, com teores de Cu, pbt Zn, Ag e Au edados de localização (Coordcnadas UTM) .
para todos os arquivos foram determinadas as estatisticas básicas (mediana, intervalo de varj_ação, distribuição d;frequência dos teores/ assi etria, curt_ose) , correlações entre

os teores e ent.re estes e a distância ao centro da camada mineralizada (SITMIN) , sendo cafcufados os coeficlentes de peärson
e Spearman/ e a regressão múltipfa de STTMTN em relação aos teores. utÌlizando dados simpfes e logaritmizados. para o arquivo
QUIM foram efetuadas regressões dos teores dos óxidos e el-ementos com análise quantitativa em relação aos teores determinados
por espectrografia ótica. Foi também feita a regressão de todosos elementos em relação â sílica e cafculados os resÍduos, seldo estes examinados para verificar o comportamento dos elementos após a padronização por sÍIica. para os arquivos eUrM e
TOTALR foram calcufados teores refativos, dividindo os teorespelos teores médios em cacla tipo litoló9ico, sendo também estesteores relativos exarninados para verÍficar o comportanento dos
elementos apõs esta correçâo do efeito litológico. para os mes

Cu,
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rnos arquivosf e para dados bl:utos e cor'ïigidos, foi efetuada aná
lise discriminante para vários espàçämentos. para o arlulvo
MTREND fol:am pfotados rnapas de contorno e de superfícies de .t-en

dência do primeiro ao sexto graus e seus residuos.os resur_tados
sintéticos dos processamentos sâo apr:esentados nos capÍtulos pos
teriÕres, juntamente com a interpre l.ação geoquímica. Às -Lj.sta
gens nais relevantes sâo reproduzidas em anexo. Devi<jo ao seu
grande volune, não é possÍvel apresentar a totafidade dos resul
tados de processamento. Efes são mantidos pelo autor, juntamente
com duplicatas de amostras, lâminas delgadas de rochas e seções
polidas de minério, disponÍveis para consulta e utilização pelos
,interessados na continuidade das pcsquÍsas na região,
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ESBOçO GEOLÓGICO REGTONAL

A ãrea dÕ perau está inserida no grande conjunto de ro
chas precambrianas denomlnado por Almeida e Hasui (19g4) provÍni
cia Mantiqueira, que se estende acompanhando Ò litoral, do Rio
cr:ande do Sul- ao Su1 da Bahia. A geologia da regi,ão da divisa en
tre os estados do paraná e São paufo, próxj_ma à mina, tem slaã
objeto de acìrrados debates' refalados em Irâsui & ofiveira (rgBA),
Chiodi Fq (1984) e Daitx (1985). oste ú1tino, referindo_se espg
cialmente à relação entre os gr:upos AçLrngui e Setuva/ conclui de
cfarando ser a questão altamente dinâmica. levando os estudiosos
da região a reverem suas próprias posições em curto per:Íodo de
tenpo, o que ::esulta em controvérsias acirradas e ainda sem pon
to visÍvel- de resolução. Isto se deve tanto à grande complexida
de da distribuição fitorógica e do arranjo estruturaf das uni-da
des quanto à fafta de trabarhos de campo e determinações geocro
nológicas em escafa adequada â compreensão das estruturas e da
evolução geológica da região. Esùa situação obriga a optar por
uma das interpretações existentes, sem a certeza de que não have
rá outra interpretação mais adequada, e talvez ¡ totafmente dife
rente, caso aceitemos as idéias de ltasuj. et afii | (l.g}4) que con
sideram provável a quase total- distluição das feições primárias
por perturbações tectônicas na área do Complexo Setuva. O reslmo
abaixo é baseado em Chiodi (l_9g4) , traba.lho que melhor pareceu
cnquadrar os dados litológicos numa interpretação coerente da
evolução geoló9ica.

A figura 4,1 expõe a localização das principais unida
des estratigrãficas e feições estruturais,. As rochas arqueanas
predominam na parte Sul , também ocorrendo no núcleo de antifor
mas (Anta Golrda/ Ãgua Clara e perau) e janelas na região de ca
pão Bonito. São cobertas po.r metamorfitos proterozóicos de dis
tribuição comprexa' em faixas de orientação predominante NE-sw,
muito afetadas por extensas fafhas (Lancinha, Âgudos Grandes, Fi
gueira, Morro Àgudo, carunbé e BspÍrito Santo são as principais).
Intrusões granÍticas de grande porte Lambém seguem a orientação
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NE-S147. A NW da área rochas sedimentares da Bacia do paraná reco
brem as metamórficas, que são também cortadas por pequenas 1n
trusões sienÍticas e diques de diabásico, derivados d.a reativa
ção mesozóica.

A figura 4.2 esquematiza a evolução destas rochas,
confor:me Chiodi. (1984), O emllasamenllo al:qlreano é composto cle
metamorfitos de médio a alto grau metamórfico, integrados por
rochas gnáissico-migmatÍticas policÍclicas associadas a comple
xos granulÍtlcos e por sequências de menor grau metamórfico, in
terpretadas por A.T.S.F. SÍfva et aLii (19Bl) como supracrus
tais arqueanas que constil-uiriam restos de prováveis estruturas
do tipo " greens Lone beft".

Dur:ante o Proterozõico m6dio, apârentemente a partj.r
de 1.400 m.a., desenvolveu-se uma estrutura intrapfataformat li
near tafrogênica, supostamente do tipo aulacogênico, o que ocg
sionou a deposição das rochas vuf cano - sedimentares consideradas
por Chiodi (1984) como constituintes do crupo Setuva, de NW pa
ra SE as formações ltaiacoca, Água Clara e perau e a Sequência
Turvo-Caj ati .

Takahashi et afii (1984) definiram a formação Itaiaco
ca como formada por metachertsf netassiltitos e me l_a-argil-itos,
rochas metabásicas e me tauf tl:amáf ica s de provávet clerivação vul
cânica, dofonitos e mármores estromatoliticos I meta-aren.itos e
com associação subordínada de metavuLcânicas básicas a interme
diárias, xistos carl¡onosos e quartzitos.

A formação Água Clara definida por Marini & Leprevost
(1967) compreende carbonato-xi stos , como associação subordinada
e indiferenciada de metacalcãrios calcÍticos a dolomÍt.icos, mi
ca-xistos, metarritmitos e filitos, metassifitos, serlcita-xis
tos e metaltrasitos, incluÍndo anfibofitos e metagabros,

A sequôncia Turvo-Cajati foí definida por A.T.S.F,
Silva et alii (1981), que nela reconheceran rochas ectinÍticas
(metapelíticas, metapsamÍticas, metacarbronáticas, metabásicas
e metautrabásicas) , com passagens verticais e horizontais entre
si, quase sempre com migmatização e feldspatização locais t ito
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chas gnáissicas com frequentes inLercalações subordinadas de már
mores dolomÍticbsf rochas cafcossilÍcaLad.as, anfibolitos, metaba
sitosf m et.aultrabas i t.os , quar tz ito s e micaxÍstos, afetadas por
posterior migmatização e rochas migmatÍticas estromatÍticas de
paleossoma ectinÍtico predominante e diatexÍticas e/ou anatexÍti

A Formação perau será defÍnida posterj_ormente no con
texto focal ,

No intervafo de l_:100,000 a 900 m.a. desenvofveu_ se
uma estrutura do tipo riftf condicionando a deposição das forma
ções Votuverava e Capiru, integrantes do Grupo Açungui (Chlodi,
L984) | correspondendo a zona centraf de rifteamento à fa ixa
maior de cafcários da Formação Votuverava, entre as falhas do Es
pÍr1to Santo a Norte e as fal-has Ribeira e Figueira a Sul-. A Sul_
da falha da Ribeira as faixas de afforamento ligadas à extensão
da formação Votuverava e à formação Capiru parecem constituir fá
cies correlatas de um estágio sìnécfise para o qual teria evoluÍ
do a estrutu-ra rift original. Após a sedimentação teria ôcorrido
dobramento, colocação de granitos e deposição de molassas brasi
fianas.

A formação Votuverava (Bigarefla & Salamunif 195g) é
constituÍda de filitos, calcáríos, dolomitos/ quartzitos e meta
conglomerados, além de pequenos corpos de rochas básicas metamor
fizadas, incluÍdas na sequência metassedimentar.

A formação Capiru (Bigarefla e Salamunl, l-956) é for
mada por uma intercâtação de u.nidades carbonáticas (dolo¡nitos)
com quartzitos e filitos. Os quartzÍtos e fítitos perfazem seg
senta por cento da sequência, havend.o predomínância de quartzi
tos na parte inferior e fil-itos na superior.

As molassas brasilianas são representadas pela forma
ção Iporanga (Leonardos, l-943), composta por filitos, ard6sias,
meta-argilitos, sericita-xistos, meta-quart zo -arenitos , meta-
arcósios e intercalações de metamargas e metaconglomerados pofi
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míticos (Chiodi et afiif f983).
Corpos de granitóides ocorrem na regíão, sendo os maio

res os maciços três Córregos, Cunhaporanga e Agudos Grandes.
A NW da região ocorrem sedimentos da Bacia do paraná.
Rochas si.eniticas dos corpos de Banhadão/ Tunas e Jacu

pi-ranga são testemunhas da rcativação mesozó j.ca, juntamente com
diques de diabásiof comuns em todâ a área, e a intrusão l¡ásÍca
de José Fernandes.

Aluviões quaternários ocupam área exi:rcmamente restri
ta, sendo os cursos d'água profundamente encaixados no r:efevo a
cidentado,

Os sol-os são pouco desenvofvidos, de pequena espessura,
predominando fj.tossofos e cambissofos.
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5 - GEOLOGIA LOCAL

5.1 - lntrodução

A regi.ão da mina do pel:au parece consl-ituir o centro
da controvérsÍa geoJ-ógica já citada no capiLulo anter-ior. Compa
ranclo os trabalhos que tratam da área (Souza, 1972¡ Fl.eischer /
1976¡ Sotza e Campanha, L977; Barbour e Oliveira, 1979; C. R.
sifva et alii, 1981 , 1982; J I CA,/M¡4A,J , 1982, 1993 , 1984; Takaha
shi et alii, 198I; R.B. Silva et alii, 1992, Lopes, ]993;Chiodi
et a1ii, 1983, Chiodi, 1984) a única concordáncia que se pode
encontrar 6 referente à conposição e forma dos diversos corpos
de rocha, em superfÍcie e nas proximidades imediatas da mina.
Mesmo neste caso há ouLra idéias, como as de Lopes (1983). A
descrição abaj-xo e os mapas e perfis que a acompanham são basea
dos nos trabalhos desenvolvidos pela CpRM, isoladamentef no pro
jeto Integração e Detalhe Geológico no vale do Ribeira (PIDGVR)
(Takahashi et alii, 1981; c,R, sifva et alii, IgBI , I9g2¡ Mace
do et alii, l98l- | 1982) e em conjunto com a JICA/MMAJ, Igg2,
t983f 1984) com a participação direta do autor como encarregado
dos serviços de prospecção geoquímica do PIDGVR, no projeto Ma

pas Metal^ogenéticos, folha Ttararé (Hama et alli, 1985) e em

pesquisas individuais visando diretamente esta tese. Não é in
tenção deste trabafho entrar no debâte estratigráfico, jã acir
rado demais (vide Daitx, 1985). O empiJ-hamento apresentado é o
que pode ser: observado no campo e em fotos aéreas, nas vizinhan
ças imediatas da mina do perau. Não houve condições nern foi
objetivo deste trabalho efetuar estudo estrutural ou estratigrá
fico, e é opi nião do autor que são ainda neccssárias muito mais
observações diretas, apoiadas por uma ref l-exão indutiva, que
parta do particufar para o geral, para que seja possível escla
recer este problema.

. Em rápido resumo, na área da ¡nina a unidade inferÍor
é èonstituÍda de gnaisses e xistos. Segue-se uma unidade predo
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minantemente quartzÍtica, com pequenas .intercalações de anfibo
litos e alguma mineralização de cobre. Em seguida ocorre um ho
rizonte de rochas cafciosificáticas, que contém as principais
mineralizações de pb-Cu-Zn-Ag e barita, tanto na área da mina
do Per:au quanto nas ocorrôncias gue a efa foram correfacionadas
(.4gua Clara, Pr:etinilos , Canoas , Àraçazeiro e Betal:a) . Segì-te-se
um conjunto de xistos micãceos e grafitosos intercalados com
anfibolitos. os gnaisses e xistos inferiores são atribuÍdos ao
A.r:queâno, os quartzitos, as rochas cafcossifícáticas xj_stos su
periores e anfibofitos ao proterozóico nédio constituindo a for
mação Perau, do grupo Setuva, taf como definida por FrÍtzsons
Jr, et a]Íi (1982).

O mapa do anexo 2 mostra a geologia e .localização das
amostras citadas no texto à frente,

Nos tópicos que se seguem, a primeira parte é uma sÍn
tese de observações de campo do aulor e compilação daquilo em

que os trabal-hos acima mencionados concordam, No caso em que
poucos autores apresentam uma observação, eta é apresentada com
a índicação da autoria. Das amostras cofetâdas na fase de reamos
tragem deste trabafho foram feitas fâminas de 30, dentre aque
las submetidas a anáfise compfeta (13 óxidos, 7 elementos por
absorção atô¡nica e 30 efementos por espectrografia de emissâo) .

As análises quÍmicas são comentadas no capítulo 7, sendo neste
apresentados apenas alguns dados necessários para completar a
descrição lito1ógica.

' 5.2 - Gnaisses e xistos

A base da sequência aflorante na área da mina é cons
tituÍda de gnaisses e xistosf com pequenas intercalações de
guartzÍtos. Na parte inferÍor são milonÍto-gnaisses finos, com
cristais de feldspato estirados, passando a quartzo-biotita -
xistos, com a diminuição gradativa dos feldspatos, chegando a
muócovita -bioti ta-xi sto s na part.e superior (C.R. Silva et alii,
I9B2) . Estes gnaisses e xistos constituem o núcfeo das antifor
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mas do Perau e da .Água Clara, ocorrendo tamì:ém fora da área em

estudo, no núcleo da antiforma da lhta Gorda, a qual contém ain
da quart.zitos em seu centro. Estas antìformas, juntamenLe com

as sinformas do Faría, do Fecho e Ouro Fino, constituem a megan

t-iforma denominada da Serra do Cadeado por Hasui et. alii (1984)

e controfam as estrul-ul:as de loda a área. O metamorfismo dos
gnaisses e xistos vai da fácies xisLos verdes à fácies anfibofi
to, sem diferença signifj-cativa entre os tipos litológicos ou
entre estes e as unidades superiores (JICA,/MMAJ, 1982). Não são

conhecidas mÍnerafizações nas áreas ocupadas por estas rochas.
No entanto a amostra 294 apresenta 700 ppm <1e Pb por espectro
grafia ótica e I00 por absor:ção atômica. É um gnaisse, com

quartzo, muscovita, feldspato, biotita, opacos r epidoto e tita
nita, com o epidoto preenchendo fratura conjuntamente com o

quartzo, provável indÍcio de atividade hidrotermal.

5'3 - glartzitos

Acima dos xistos e gnaisses ocorrem quartzitos. São

rc¡chas de granulometria muito variada, de muito finos, semelhan
tes a metacherts, a grosseiros, às vezes com cicficidade de

granulação fina e grossa, São de coloração branca a cinza qualf
do frescos e amarelada quando alterados. São compostos princÍ
palmente de qual:tzo, com serícita ao longo dos planos de folia
ção, ãs vezes com biotita, muscovita , zLrcão, epÍdoto-zoisita e

opacos, principalmente magnetita. Podem ter pequena quantidäde
de sulfetos (pÍrita, calcopirita) e minerais oxidados de cobre
(azurita, mataquita). Estes ¡ninerais ocorrem em concentrações
pontuais ou preenchendo fratùras às vezes acompanhando veios
de quartzo, geralmente nos nÍveis superiores, próximos ao conta
to com as rochas calciossil-icáticas. Os guartzitos apresentam
geralmente textura granoblástíca, mas podem tambérn apresentar al
guma orientação dos grãos de quartzo acompanhando os planos de

foliação, paralelamente aos minerais ptacõides e acessórj-os. Es
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tes planos de foliação são mais faci-lmente percebidos macrosco
picamente nas rochas alteradas, devj-do à alteração dos acessó
riosf gerando óxidos de coloração amarefada a avermefhada e à
facifidade de partì.ção pelos pJ.anos de foliação.

Os quartzitos apl:esentam na área da ¡nina do pcl:<ìu es
pe ssur-a de 300 a 400 m, corn i¡rtercalações de anfibólio-xistos e
biotita-xistos que chegam a 40 m de espessura. Os quartzitos
constituem importante camada-guía para a localização do nÍ_vel
carbonático minera l ízad.o, que se situa imediäLamente acima, por
sel:em facifmente reconheciveis em campo e em foto aérea, susteD
tando os principais acidentes tôpográficos em toda a região. Sua
origem é nuito provavelmente sedimentar, tendo Souza (f972) re
conhecido ao microscópio sinais de antiga estl:utura sedimentar
alnda não destruÍda pelo crescimento metamórfico dos grâos, que
gerou a textura gr:anobtástica atualmente dominaì.ìte. Em outras
ocorrêncÍas corre laci onáve i s à do perau foram reconhecidas cfa
ras estruturas sedimentares, macroscópicas, como est.ratif ica
ções cruzadas na área do Betara (piekarz. t9g4) . Nas amostras
descritas e anaflsadas o teor em quartzo é muito al-to (com gBå

de sífica nas anáIj,ses quÍmicas) com pouca muscovita, zircão e
opacos . Os teores em efementos traços são menores que os pa
drões módios (apresentados no capÍtulo 7) , exceto para pb e Cu.

O contato dos quartzitos com as unidades inferiores
(xistos e gnaisses) e superiores (rochas cafciossilicáticas)não
é brusco, havendo intcrcalações em ambos os casos. Se cstas jn
tercalações são resuftado de sedimentação ou d.e aLividade tectô
nica não é possÍvel afirmar atualmente com segurança. A deforma
ção tectônica atuou na região muito fortemente, sendo necessá
rio trabafho muito mais detafhado até que seja possíve1 uma re
construção paÌeogeográ f ica .

5.4 - Rochas carbonáticas e suas intercalações

, Imediatamente acima dos quartzitos, com contato grg
dacional- com eles e com os xistos que as recobre, ocorïem ro



chas carbonáticas, que constituem um nÍvel persistente por deze
nas de quilôrnetros, conforme detecl-ado em superficie e por so!
dagens acompanhando a estruturação do antíclinório da Anta Gor
da. Nos pontos em que afloram geralmente são acompanhadas por
ocorrências de suffetos/ como no Perau, em .Água Clara e em Ca

noas. Na área da mina do Per:au elas afforant como uma lente, com

dimensões máximas de 4.000 m de comprimento e 150 m de espessu
ra, sendo al-cançadas por sondagens numa extensão de até I.000 m

na direção d.o mergulho, tendo atitude média do acamamento de
NfOE-N35W (SiLva er afj.i, 1982)

As rochas carl¡onáticas do Perau apresentam grande varia
ção textural e de composiçâo, predominando rochas cafciossilicáti
cas, gue nas gaJ,erias apr-esentam-se bandadas, com alternância de
l,âminas centim6tricas cfaras, esverdeadas¡ compostas principafmen
te por tremofita-actinotita e lâminas escuras com carbonatos, bio
tita, sericita e quartzo. Também ocolrrem calco-xistos, na parte
superior do .pacote de rochas carbonáticas. Apresentam coloraçâo
clnza escura, granulaçâo fina, veios de quartzo concordantes e

boudinados e foliação aparentemente concorda)l{:e com o acamamento.
São compostos por carbonatos, biotii:a, muscovita e qual:tzo. Na

parte média e inferior do pacote ocorrem mármores impuros, em fen
tes com espessuras decimétricas a métricas, concordautes. Têm cor
cinza, cfara e escura, e são formados prir¡cipalmente por carbona
tos e quartzo, ãs vezes com muscovita, sericita, zircão e opacos.
Na base do pacote cari¡onático ocorrenì tretnolititos, onde bandas
centimétricas a decimétricas de composição tremo lÍt i ca-act ino lÍti
ca se afternam com bandas ca lci-dolomÍt icas com quartzo.

Atóm das rochas pr edominantemen te carbonátlcas ocorrem
intercafadas l-entes de barita e suffetos r eue constituem o miné
rio, a ser descrito adiante, um nÍvel magnetítico bândeado, conhe
cido focalmente como "formação ferrifera" e um nÍve.I de filito
grafitoso. O nÍvef magnetítico ocorre no topo do pacote carbonáti
co, tendo de.l a 2 m de espessura, e grande persistôncia lateral,
sendo detectado eÍì afloramento e por medidas magnetométricas como
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acompanhando toda a fente carbonática na reglão da mina.Apresen
ta afternåncia de lâminas qual:tzosas, micáceas e magnetiticas,
sendo identíficados magnetita, o,tarLzo, biotita e acessoriamen
te muscovita e clorita. Na área das galerias pri.ncipaÍs da m.ina
(c.l- a c3) o nivel de barj.La enconì_ra-se pr:óximo ao l_opo do pct

cote carl'ronatado, aciffa do mÍnér:io suffetado e abaìxo do nível
magnetÍtico, o qual apresenta-se às vezes como bandas afterna
das de quartzo e magnetita e outras vezes como int.ercalação no
topo do pacote carbonatado, no limite com os mica-xisLos. Na
mineralização atingida pelas sondagens do pr:ojelo Anl_a Gorda
(MMAJ, 1982, 1983t 1984) o minério sufelado ocorre intercalado
com barita. Uma Lente de filito grafitoso ocot:re no centro do
corpo carbonático, com extensão em superficie de 1.500 m e eg
pessura de até 30 m. Tem coloração cinza escura, granulação fi
na e bandeamento milimétrico, sendo composto por sericita, ca!
bonatos, qual:tzo, flogopita, tremolita e opacos. Nas galerias e

em sondagens ocorre abaixo do níveÌ míneralizado. À amostra 25f
é um filito muiLo fino com textura lepidoblástica e estr:utura
xistosa muito ondulada, contendo af6m dos minerais já citados,
hematita, espessartita e rutilo.

5.5 - 'Xistos

Sobrepostos à unidade cafciossilícática mineralizada
ocorrem xistos ¿ que na área da mina apresentam cor mais escura
e granulação ma.is grossa, com prerlominância de muscovita e a
sul , fora da mina, até a região de Ãgua Clara tornam-se nais
cl-aros e finos, e com predominância de sericita. Afguns tipos
podem ser individualizados:

5.5.1 - Ouar tz o-biotita-mus covj.ta-xi stos

São de color:ação cinza e preta, com granulação grossa
a fina, mais frequentemenLe média, com muscovita e biotita e
s ubordinadamen te sericita, quartzo disseminado ou em veios, tur
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mafina, granada e magnetita. Apresentam pl_anos de xistosidade
proeminentes, aparenlemente concordantes com o acamamentor se!
do crenufados por planos de clivagem discordantes. Ao microscó
pio mostram textura lepidoblástica e porfirobfastos de biotita,
granada e magnetita discordantes da direção principal, marcada
por cristais de lnuscovita, Ìriotita, quartzô, sericita, granada
e magnetíta, e acessoriamente ttremofita, cfol:ita, carbonatos,
apatita, pfagioclásio, titanita, turma.I.ina e opacÕs (Silva et
alii, 1981) .

5.5.2 - Quartzo-sericita-xistos

De cor c j.nza esverdeada a cinza cl,ara, granuJ.ação f i
na, xistosidade l:em desenvolvidà. Ao mi croscópio apresentam têx
tura lepidoblástica, granulação fina, com ser j.cita, quartzo,
biotita, opacos, turmaÌÍna, granada, epidoto-zoisita e cLorita.
Ocorrem acima dos quartzo-mus covi ta-xi stos , a oeste e sul da
área da mina.

5.5.3 - Magne tita- s er i cita-xi sto s

A oeste da área da rnina, ladeando calco-xistos com

sericita, muscovita, quar-tzo e magnetita, apresenl-ando granula
ção fina, e xistosidade bem marcada.

5,5 .4 - Cafcio-xistos

Em faixas concordantes com a estruturação regional,em
afloramento apresentam até 50 m de espessura, com grande varia
ção composicionaf e texturaf, em camadas decimétricas de termos
cafcio-anfibofÍticos, calcio-xistosos e ca¡bonáticos e interca
Iação de níve1 magnetÍtico. Estes calcio-xistos apresentam teo
res relativamente altos de efementos trâçosf que se reffetem
nos gráficos de dispersão apresentados adiante. Estes teores,
e a presença do nÍvel magnetÍtico, indicam uma provável recor
rência de condições favoráveis ã mineral-ização, semelhantes âs
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que deram origem à mina, tambêm encaixada em rochas calciossifi
cáticas.

Nas lâminas descritas aparecem variações focais dos
xístosf co¡no tremolita-xisto, trenol ita-epido to-xi sto e biotita
- flogoplta-xi sto , indicando a p):esença de material cal,cj_omagne
siano em todo o pacote sed j_mentâr que <1eu or j-gem aos x_i sl.os,

Os xistos descritos apresentam metamorfismo de fraixo
grau (fãcies xistos verdes) , derivados de metamorfismo regional.
Lopes (1983) reconheceu hornl: fenda -biot i ta-quar: tz o-xi sto s e al
mandina-anf ibó lio-xi stos , associados às intercalações de anfi
bolitos, atribuindo estas associações, indicatÍvas de metamor
f isllo de médì o g rau , à j.nf -Luôncia termorneLamórf ica sobrc os xis
tos de baixo grau a partir do magmatismo que deu origem aos an
fibofitos.

5.6 - Anfibolitos

A área próxima à mÍna do Perau conLém diversos corpos
de anfibofitos, alguns dos guais de grande dimensão (dezenas de
quilômetros), como os do Ribeirão Grande, a NW da mina, Barrei
ro, a sul, e outros pequenos, com dimensão máxj,ma de alguns qui
l.ômetr:os e espessura de até centenas de metros. Estes corpos se
encontram inter:cafados concordantemente com os metassedimentos
acima descritos. São rochas de granulaçâo fína a grossa, cÕm

texturas de granoblástica a lepidoblástj-ca ¡ composl-as por horn
blenda, plagioclásio, quartzo, epjdoto. feucoxênio, tremolita-
actinolita, cforita, carbonatos e opacos.

O corpo do Ribeirão crande é formado por rochas cin
za-esverdeadas, de granulação média a fÍna, com íntercalações
de xisf-os grafitosos e sericita-xistos. Ao microscópio apresen
tam 1.r:(lrura granoblást.ica e lepidoblástica, send.o os principais
minerais tremofita-actinolítaf hornblenda, plagioclásio, quart
zo, epidoto, leucoxênio e clorita,

O corpo do Barreiro apresenta um nivel de calco-anfi
bofito intercafado. O anf .ibolito tem cor esverdeada, granulação
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média¡ e apresenta foliação nas bordas segundo N4OS. Ao micros
cópio apresenta granul-ação média, textura nematoblástica e gra
nobfástica ¿ con actinolita, hornbfenda, plagioclássio, quartzo 

¿

epidoto e titanita.
O anfibolito do euatj_ corta a área de SW a NE, affÕ

rando na estrada próxima ao esc::itó¡io da mina do pêrau, tendo
espessura de 50 m, coloração cinza esverdeada, granul.ação mé

dia, com anfibó1ios, quartzo e carl:onatof apresentando às vezes
calcopiriLa em veios de quartzo.

Os pequenos corpos anfibolÍticos intercalados nos
xistos apresentam espessuras pequenas (geralmente poucos me

tros), comprimento até alguns quilômetros, coloração esverdea
da, com hornblenda, tTemofita-actinofítâ, plagioclásio e bioti
ta. A textura varj_a das J:ordas para o centro, sendo fina, com
foliação concordante com a encaixante xistosa nas bordas, e
granoblástica grosseira no centro.

Este padrão textural- foi observado também neste tra
balho, repetind.o-se em campo e em lâmÍnasr semprê coln estrutu
ra xistosa nas bordas dos corpos e maciça no centro, com textu
ras lepidoblástica e granoblástica respectivamente, Um ponto
importante o]¡se¡:vado nas láninas foi a presença de turmalina rem
maior: quantj.dade nas amostras 252 e 254, coletadas a f0 e f5
metros da mineralização. Sifva et alii (I9Bt) descreve turmaÌi
nit.o, CR 320, coletado a 1,00 m estrat Ígraf i camenle acima da mi
neralização, EsLa turmafina, expressão mineralógica de a fto
teo:: de boro que aparece nas amostras de perto da mineraliza
ção, pode ser iirterpretada. segundo Boyfe (l-974) e Ethier &

Campbell (l-977) como originada de sedimentos marinhos ou origi
nada de soluções figadas à mineralização. O teor muito maior
bem próximo à mineralização favorece a segunda hipótese.

A origem dos anfibofitos é controversa. Takahashi et
alii (1981) consideraram inconcl,usivas as análises petrográfi
cas e os vafores de Ni, Cr e Co (comparados com os vafores de
Turekian & Wedepohl, 1961) para atribuir-lhes origem magmática
ou metamõrfica a partir de sedimentos. Citam uma amostra rica
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em anfíbófio e piroxênio sugerindo possíve1 origem a partir de
material- magmático Ìrásíco a ultrabásico, Barbour & Oliveiïa
(1979) consideraram que a textura bÌastofÍtica observada em

algumas amostras indicaria origem mâgmática.JICA/MMÃJ(I993) con
sj.deram sua orj-gem mista, sendo a malor parte del:ivada de exlru
slvas básicas e Ìtma parte por reação eni-re as básicas e os sedi
mentos pelÍtj.cos encaixantes. Indicarn como evidências a pfota
gem das anãtises conio Ígneas básicas em diagramas ACF, a ocor
rêncj.a concordante com os xistos e a textura Ígnea da pari:e ma

ciça. Lopes (1983) consiclera os anfibolitos como Ígneas bási
cas, derivadas de vufcanismo submarino e/ou intrusões cujo ca
lor teria provocado t ermometamor fi smo nas encaixantes xisLosas
e mohilização do m j nório, for:necendo a cncrgia para a mov j.ltÌen

tação das soluções minel:afizantes.
1\s amosl-ras de anfibolitos cofetadas pal:a esta tese

são de dois tipos: as primeiras não apresentam indÍcios de ali
nhamentos e tôm predominância de mlnerais máfÍcos; as outras
apresentam bandamento, com faíxas quartzo-feIdspáticas e fai
xas máficas (anfibó tio-xl stos ) . As primeiras fo::am coletadas
no inlerlor das faixas anfiboliticas e as últimas em sua peri
feria próxÌnìo ao contato com os xistos. Gráficos petroquÍmicos,
apresentados no Anexo I, foram pouco concÌusivos, mas na maio
ria dos casos as amostras dos tipos rnais máficos for:am cfassi
ficadas como derivadas de basaltos alcal-inos, de margens de pla
cas, oceânicos. Com base nestas observações pode-se consj-derar
a questão ainda aberta, embora com maior possibilidade de ori
gem ígnea para os anflbolitos mais máficos e origem mista, deri
vada de material- Ígneo e sedimentar, para os anfibófio-xistos.

5.7 - Diqucs básicos

Barbour & Ol-iveira (1978) e Silva et alii (1981) des
crevem diques de diabásico, de idade considerada Juro-Cretácea,
ocorrendo na área da mina, cortando as rochas calciossil-icáti
cas. São descritos como de coJ-oração cinza escura, granufotne
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tria fina, estrutura maciça, com fenocristais de minerais máfí
cos e siálicos, e textura sub-ofítÍca, sendo constiluÍdos por
plagioclásios, serpenlína, augita, ol-ivina, minerais opacos,bio
tita, argilo-minerais e carbonatos.

5.8 - Fornações quaternárj_as

Na área próxima da mina os únicos representanLes de
eventos geológícos modernos são coluviões que ocor:rem nas que
bras do refevo e pés de elevações. O refevo é demasiadamente en
caixando para permitir a formação de aluviões. Mesmo a esLreita
faixa relatr'vamênte plana que acompanha em alguns pontos o R.i

beirão Grand.e é fo::mada por colúvio, sendo seu aplainamento de
rivaclo de erosão e não de deposição.

5.9 - Metamorf i srno

O grau metamórf j-co das rochas da área foi estudado
por Souza (1972), Barbour e Ollveira (1978) , Silva et alii
(1981, 1982) JICAIMMÃJ (1982) e Lopes (1983) . Estes autores con
sideram o metamorfismo co¡0o de grau baixo a m6dio (fácies xis
tos verdes a anfibolito) , com pequeua diferenciação entre as
unidades geolõgicas, coÌn pequeno aumento do grau metamórfico
nas rochas arqueânas em relação às do complexo Setuva, aumento
gradual- e com ocorrência de rochas de graus metamórficos dife
rentes intercaladas. Lopes (L983) considera a existôncÌa de me

tamorfismo termaL associado a magmatismo básico, Existe concor
dância na atribuição do úftimo metamorfismo ao evento l:rasifia
no (750-500 m.a. ) .

5.10 - Estrutura s

A área do Perau situa-se no flanco noroeste da Anti-
forma ?\nta Gorda, pàrte noroeste da megantiforma da Serra do

Cadeado (Hasui et aIii, I984) , príncipal conjunto geoestrutural
da região. A sequência mineralizada é afetada pela sinforma do
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Faria e a antiforma do Perau, dobras abertas, l_evemente assimé
tricas, com vergêncía para SE, estando o jazímento em lavra sÍ
tuado no flanco noroeste da antiforma do perau (Silva et a1ii,
I9B2) . A direção mêdia dos eixos da úItima fase de dobramento
é U¿SE-S¿Sw, com mergulho aproximado de lO9 para sudoeste. Às
rochas formação Perau são mais afetadas pel,o dol:ramento, forman
do microdobras cerradasf enquanto os gnaisses e xistos a):guea
nos são menc¡s afetados, formando dobras abertas.

A princj-pal falha que afeta a região ó a do Ribeirão
crande, que apresenta fracas evidências de campo, tendo .,siclo
descoberta por levantamento geofisico (gravimetria) durante o
projeto AnLa corda (JÌCA/MMAJ, 1982). Foi classlficada como fa
tha normal, com abatimento do bloco noroeste. A16m desl-a, ocor
rem falìras de menor amplitude. de direção NE-SW, aJ.gumas das
quais associadas a díques mesozóicos.

Na parte lavrada o acamamento segue a atitude média
Nf0E-35NW, sendo as camadas efetadas por microdobras e pequenas
falhas, sendo citadas falhas de gravidade com direção t¡75 e re
jeito de poucos metros, hem como falhas nor¡nais e inveïsas, sub-
concordantes com o acamamento, talnbém de pequeno rejeito. Estas
estruturas afetam o níve1 mineïafízado, aumentando ou d.imiuuin-
do sua possança (C.R, Silva et alii. I9BI , JTCA/MMÀJ / t9Bf,1982)

5.fl - Estratigrafia

Segundo chiodi (1984) os xistos e gnaisses inferiores
constituem uma unidade mais antiga que as rochas superiores, sen
do por ele denominada Embasamento Pré-Setuva, com i.dade Àrquea-
na a Proterozôtca Inferior. As rochas do que ele denomina Grupo
Setuvaf representadas ¡ra região pela Formação perau, ser.iam for
madas a partír de 1.400 m.a., vinculadas a uma estrutura ìntra
plataformat tafrogênica, supostamente do tipo aulacógeno. Esta
formação englobaria, na área da mina, os quartzitos, a sequên
cia calciossiticãtica, os xistos e anfibolitos. Estas roci-ras



seriam deformadas durante o cicl-o Brasifiano, e finalmente cor
tadas por diques durante o Mesozóico, Esta evolução proposta
não é aceita pacificamente por todos os autores, conforme 1â
l:elatado acima, Mesmo levando em cont.a a possibilidade aventada
por Hasui et alii (I984) do empilhamento aparente não ser o ver
dade-iro, a proposta de Chiodi (op. ci.t.) é aceita como esquema
estratigráfico de trabalho. Não é objetÍvo desta tese entrar no
debaLe esL::atigráfico, nem há, segundo a opinião do autor, tra
balhos de levantamento sistemático de campo, apoiados por traba
fhos de laboratório utilizado sensoreamento reftoto, geocronolo
gia e geoquimica em quântidade sufícÍente para ulna decisão.

i'r?.
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A JAZIDA DO PERAU: Mineralogia e estrutura do minério

6. t - ¡¿inérlos de coÌ:re

A primeira mineralização lavrada na área foi a de co
bre, já conhecida desde a década de f920 e descril-a em S<¡uza
(L972t. Efa se situa abaixo da mineralização de chumbo, estando
as gale::ias de pesquisa, que acompanham o minério, 15 m acima
do contato quar t z Í to-rochas calclossil_icatadas e 7 m abaixo da
lente de.filit'o grafitoso. Souza (1972) descreveu como minerais
primários pirita, calcopirita, tennantita, quartzo, rara galena
e barita; como secundários calcocita, covelita. bornita, cupri
ta, cobre natÍvo, prata nativa, crisocola, azurita e malaquita.
A minerafização primãria foi descrita como concordante com a
estratificação dos qtìartzitos e a secundária como preenchendo
cavidades ou fraluras das rochas carbonáticas ou fi1ões concoï
dantes com a estratificação de quar:tzitos milonitizados. Embora
tenham sido cubadas 830,000 toneladas de min6rio com teor de 2U

de colrre e l-80.000 toneladas com teor de 2tgï, a estlrutura da

1azída, com fitões de pequena espessura e a inexistência de
processos de concentração e metalurgia econômica para os miné
rios oxidados impediram até o nomento seu aproveitamento indus
trial-.

A suf da mina encontra -se, em posição estratigráfica
análoga à do minério descrit,o ac-ima, a cerca de f0 m acina do
contato quartzito cafciossilicáticas, rnna minel:alÍzação co!
posta por minerais oxidados de cobre. Foi efetuada pesquisa pe
Ia concessionária da mina através de uma galeria (',gaferia da
azurita") e pela CPRM por amostragens compostas em seções cor
tando as estruturas (Silva et al-ii, 198f) .

O nÍvel mineral-izado apresenta uma espessura aproxÍ
mada de 10 cm, e é concordante com a encaixante, Não tem grand.e
persistência lateral, ó alterado e compÕst.o por azurita, mala
quita, pirita, calcopirita, bornita, fimonÍta e qualrtzo. A
encaixante é um mármore impuro de granulometria fina a média,
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textura granoblástica xenoìùórfica, com propor:ções aproximadamen
te equivalentes de carbonatos e quartzo, com muscovita, seric!
ta e óxido de ferro subordinados. A atitude do acamamento é

N35E/ 4ONW (Silva et alíi, 198f).

6.2 - Minérios de chumbo

O minério de chumbo do perau foi descobet:to na dêcada
de 1970, durante as pesguisas para def ín1ção da jazida de cobre.
Iniciafnìen.be foi favrada uma camada oxidada, composta principal
mente por cerussita incoerenter o que permítiu sua favra por
prôcessos simples, a céu aberto, at-é 1976,

Fleischer (1976) citou a mj_neralização de chumbo,apon
tando sua naturezâ estt:atiforme e notando que, embora não se
confÍrmasse em profundidade a grande riqueza que nostrava quan
cfo era lavrado em superfÍcie (até 14 m de espessuïa com teores
de.14 a ]78 de Pb) a sua provável fitiaçâo vulcanossedimentar
indicava a possÍLrilidade de que sua reserva fosse maior do que
a conhecida até a época (1.203.000 toneladas de minério, com

3 ,42 de chunbo) .

Souza e Camapanha (l-977) descrevem a miner:atização de
chumbo como veio-camada concordante com o acamamentof encaixacla
em calco-anfibóf iô-xi stos e cafco-xistos, e situada, esl,ratigra
ficamente, Ìogo acima do contato entre os xistos e quartzitos,
Decfaram espessuras entre .l a 10 m e extensão de f,600 m da zo
na mlneralizada. Consideram a mineralogia como sendo: gaLena,ce
russita (na zona superficial r prata nativa e barita, com blenda
detectada em furos de sondagem. pela grande extensão, caráter
concordante com o acamamento relÍguiar e posição estratigráfica
precisa consideram provável uma origem primária sedimentar para
o minério.

Barbour e Oliveíra (1979) estudaram a geologia da
área da mina e a minerafogÍa do minério de chumbo, e propugna
ram a origem sinsedimenùar com posteriores deformações de peque
na amplitude causadas pelo metamorfismo.
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A Companhia de pesquisa de Recursos Minerais _ CpR¡,j,
em Convênio com o DepartanenLo Nacional da produção Mineraf
DNpM, durante o estudo das mineralizações do vafe do RiÌ:,eira ,
no projeto Integração e Detalhe Geológico do VaLe do Ribeira,
estudou a mina do perau e as á::eas próxirnas, conforme refatado
em A.T.S.F. SÍ]va et al.ii (l9Bl) , Talçahashi et alii (l9Bl),C.n.
sifva et arii (1981) ¿ Macedo et alii (1981 a e Ì: e J.982). o
projeto foi interrompido por fafta de verbas em l9BI. Os traba
thos foram reiniciados por convênio do DNpÀf com a CPRM e com
a Japan fnternational Cooperation Âgency (,ffCa) e ä Metaf Mi
ning .Agency of Japan (I1¡lAJ) , tendo s j.do reaf i zados de f 9 g1 d
f 9 84 e re].atados em relatórios , com a autoria atribuÍda apen<rs
a JICAIMMAJ (1982¿ 1983t I9g4)

A descríção abaixo é uma sÍntese dos tr:abalhos reali
zados pelo autor como participanLe do projeto Integração e De
tathe Geofógico no Vafe do Ribeira, no gual foi coordenador da
equipe de Geoquimica e GeofÍsica, autor dos capÍtu.los de geofÍ
sica e geoquÍmica de todo.s os refatórios e co-autor dos textos
dos estudos de detafhe nas áreas de minas / e os trabalhos mais
recentes na nesma área, descritos em JICÀ/MIVIÀJ (op.ciL.), co4
plementados por observações efetuadas em rtlna etapa de campo rea
lizada em f986 para cornpJ-ementação de amostragem e cinco seções
poLidas de minérios coletados nas frentes de lavra nesta etapa.
também tiveram grande inffuôncia na elaboração das idéias os
trabalhos de Barbour e Oliveira (19791 e Daitx (1985). Quando
a autoria das idéias ou observações pode ser atribuÍda apenas a
um dos autores efa é indicada, No caso d.a não indicação ela é
produto da concordância entre várias observações, cabendo ao au
tor desta tese a responsabiridade. A r,ocaflzação das geJ-erias e
amostras de subsuperficie é indicada no anexo 3.

O min6rio atualmente l_avrado na mina do perau ê cons
tituído predominantemente de galena e pirÍta I com calcopirita e
bfenda subordinadas, sendo identificados pirrotita e marcassita
ao microscópio. piromorfitaf cerussita, rutilo, calcocita , bor
nita, malaquita, azurita, crisocoJ-a, cuprita e l_inneita são
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identificados em pequena quantidade. Também ocorl:e prai_a, n uÍì
teor de 100 g/tonelada de ¡ninério. -A, ïeserva medida, em 19g5,
era de 267 824 toneladas de minério, com 4,732 de chumbo, a in
dicada de 2f5 462 tonefadas, com 4,73% de chunÌ:o e a inferida
de 9l- 020 tonel,adas com 4173? de chumbo. Os teores de zinco são
baj-xos (geralmente inferio¡es a lå) , mas ocorrem partes ricas
em blenda (Gal-erias G-l e G-4) , oncìe o teor pode chegar até a
l-0% de Zn en pontos isofados.

À piriira ê comum no nÍvel mineralizado, disseminada
nas encaixantes e mostra granulação fina e estrutura banclada
concordante com a predominante nas encaixantes e minério. Apïe
senta-Se de duas formas, uma mais fina, com de scon tin uidade s
preenchidas por galena, sugerindo ser a pirita o mineral mais
antigo.e outra mais grosseira, com hábito anhédrico.

A galena é o suffeto predominante, mostranclo geralmen
te granulação grossa, resultânte de recristatização, É coucor
dante com as encaixantesf e apresenta-se também disseminada nos
contatos e preenchendo fraturas na pirita e nas encaixantes. 4presenta alteração intempérica para cerussita nas zonas das çJa
lerias próximas da superfÍcie, em planos iie fraturamento. Às
vezes é envofvÌda por talco ou sericita, mostrando indicios de
alteração hidrotermaf. É o único minera] a constituir brecl.ìas
intra formaç iona i s e mostïa fragmentos de encaixantes e pirita
brechadas a nÍvef microscópico mesmo em crÍstais aparentemente
maciços.

A calcopirita ocorre formando inctusões e¡n cristals de
galena e pirita e dispersa nas rochas guartzosas, não costuman
do formar bandas maciças. Tanto a pirita quânto a calcopirita
apresentam controle pelos horizontes mais carbonosos do cafcio
xi sto .

A blenda ocorre em pequenas quantidades acompanhando
a galena, com concentrações focajs (G.l e G.4) no noroeste da
mina.

O aparente zoneamento dos metais no rninério, com ple
dominância de cobre na parte suf do cÒrpo favrado e de zinco
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na parte norte deu origem ao estudo estatÍstjco através de cul
vas de conlorno e análise de tendência de superfície, relatado
adian te ,

À barita ocorre em ÌeÌtos, veios e manchas dispersas
no calco-xisto acima do corpo do ¡iinério. Atinge até 6 n de es
pessura no centro do depósito.

A prata ocorre provavelmente dentro da galena o que é
sugerido pelas altas correlações entre os teores de pb e Âg.

O corpo mineralizado da mina do perau se estencle por
800 m acompanhando a direção geológica , e j'a foi aÌcançado. por
galerias até a 200 m acompanhando o mergulho, e por sondagens
até a 700 metros no mesmo sentido (JÌCA/MMÀJ, 19g5). Esta exten
são e os pontos de amostragem de minér:io em galerias e sonda
gens são apresentados no anexo 3.
A espessura variâ de alguns decÍmetros a vários metros (até 6 m)

com alternância de camadas maciças, constituíclas quase somente
de suffetos e minério estratificado juntamente com a rocha cal
ciossil-icática encaixante, As zonas de maior espessura de min6
rio ("bonanzas") apresentam a formâ de lentes com eixo maior di
recionado paralelamente aos eixos de dobras focais e regionais
(Daitx, 1985, JICÀ/t'{t'4AJ, 1982) .

Em ful:os de sondagem efeLuados para l-este da extensão
da mineralização, pela CPRM, como parte do projeto Anta. corda /
relatados em JICA/MMAJ (1983, L9B4) e estudados por Daitx(f995)
foi detectado um níve1 mineralizado que, embora constitua exten
são do veio-camada lavrado nas galerias, dele difere em aIguns
pontos importantes. A minerafização neste caso é composta por
sulfetos de Pb-Zn-Fe, disseminados na zona da barita, com redu
zida part.Ícipação dos nÍveis ou feltos sulfetados em rochas car
bonáticasr eue é o tipo predominante na zona lavrada. Os teores
foram semefhantes aos encontrados nas galerias, com 2r5 a 5,72
de Pb e 0,5 a 5t6Z de Zn, diminuindo no furo feito mais a sul ,
com 2,5? de Pb e 0r9å de Zn. Em todos os furos ocorre barita
(aL'e 2OZ de BaO) .



Nas galerias, furos de sondagem e mesmo em superfÍcie
o limite superior da zona mineralízada é marcado por nÍvel mag
netitico bandado impregnando as rochas calciossil.icáticas, rg
chas carbonáticas e o xisto, podendo atingir vários metros de
espessura. Ðste nÍvef constitui um metaloteto regional imporLan
te, com a vantagem cle poder ser detectado por processos geofÍsi
cos em profundidade. A sucessão quarrzito-níveL calciossilicát.i
co com fácies de firiLo gra f Ítoso-ni nér io sul- fe tado-bar i ta-ni
ve1 mag'etítico-xisLos com anfÍbofitos pode ser acompanhada por
toda a antiforma da Anta Gorda, havendo outros porìtos em gue o
minério atinge proporções econômicas, como no .Araçazeiro,enguan
Èo em outros há ocorrências ainda pouco estudadas de suffetos
de metaÍs básicos (Água Cla::a, Canoas, Vofta Grande) e barita
(Água Clara, Pïetinhos, Tigre) . Sequências semel.hantes, qtìe pro
vavefmente são derivadas do lnesmo ciclo geológico, são identifi
cadas no Betara (Piekarz , L984), em cuapiâra (Silva e Lopes Jr. /

1985) e na ár:ea Rio do Leite/Ri):eirão Itacoloml (paiva et alii,
1979 e R. S. Si-lva et alii , 1982]l .

6.3 - Hipóteses genéticas

Diversas felções dos depósitos do perau e outros depó
sitos citados âcima foram apontadas como importantes para a de
term.inação de sua gênese, podendo-se lembrar. adaptando e ampli
ando a fist.a de Daitx (Ì985):

a) concordância com as rochas encaixantes;
b) posição estratigráfica definida, a mesma em diversos depósi

los;
c) associação com formações fer::Íferas e níveis de barita;
d) predoninância dos suffetos de pb e Fe soJlre os de Cu e Zn;
e) predominância de Äg sobre Au como efemento nobre presente em

quantidade e conômi ca ;
f) a nÍvef focaf, idade (1.400 m,a.) bem diferente, e maÍor que

'a dos depósitos epigenéticos próximos ("tipo panelas,'), que
6 de l. ooo a f. too m-a.
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g) feições singenéticas (camadas estratificadas com a encaixan
te, sulfeÉos disseminados concordantemente com encaixantes,
estruÈuras de deslizamenl-o) lado a lado com feições epigené
ticas (canadas maciças, recrista.Iizaçâo, veios dj-scordantes
mineralizados) .

Para explicação destas feiçõcs quaLro finhas de hipó
teses, que podem ser complementares, foram levant-adas:

a) Sinsedimentar: (Souza e Campanha I 1977; Barbour e OJ_iveira,
1979) deposição por fatol:es sedirnentológicos , ligados princÍ
palmente a bacias de circulação restrita, com posterior re
cristalização me Lamór f i ca .

b) Vulcanogênica: Ffeischer (1976) considerou a jazida do perau
distinta dâs outras do vale do Ribeira, às quais atribuia
origem me tamór f 1co-h í drotermal . A sequência geológica na re
gião da mina foi interpr:etada como vulcanossedimentar, consi_
derando os xistos quartzo-feldspáticos, xistos sificosos e
calcio-anfibolitos respectivamente como metatufos, metatufi
tos e melabasaltos. A jazida foi definida como plumÌ:o-barÍtí
fera, com cobre subordinado, encaixada em sequência vulcanos
sedimentâr dob::ada e metamorfizada no precambr:iano médiorcorn
origen exalativa vulcanogênica semefhante à dos depósítos
distais de Kuroko. os geólogos japoneses da JICA/IIMAJ (comu

nicação pessoat) apontaram semelhanças eni:re a jazida do pe

rau e as vulcanogônicâs do tipo Bcsshi (em vulcânicas bãsi
cas) e Kuroko. sem formal_izarem a classificação.

c) ConcentraÇáo sinsedimentar, com mobifizaÇão por soluÇões hi-
drotermais: Lopes (1983) considerou a gênese derivada da con
centração iniciaf por fatores sedimentares, dos efementos mi
ne::a.lizantes juntamente com as rochas cafciossilicáticas, nu
ma fase sin-sedimentar precoce. posteriormente haveria uma
mobÍlização, com concentração dos suffetos a nÍveis econômi
cos, causada por soluções derivadas da j ntrusão e/ou exala -
ção vuJ.cânica bá síca.
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d) sedimen tar-exa'1:ativa : c.R. silva et afii¡ (19gf , Igg2), R,B.
Silva (1982), JÌCA/MMAJ (1982) consj-deraram a jazida de
origem exalativa, depositada por soluções hidrotermais em

ambiente marinho, com predominância de sedimentação sobre
vulcanismo. As caracterÍsticas mais mal:cantes que fevaram es
tes autores e assim considerá-la são:

a) controfe estratigráfico, cìo tipo stratal:ound; b) ocorrên
cia de formação ferrÍfera sollreposta ao depósito; c) a mine
ralização é constituÍda principalnenl-e por s-rlfetos de pb,
Cu e Zn, com prata subordinada; d) a mineralização é lenti
cular, com parLes maciças, const.ituÍdas por mais de 50U de
sulfeLos; e) ocorr:ôncia de estruturag de clcsf izamento na ml
neralização; f) ¡:resença na sequência da regiâo da mina de
rochas básicas interpretadas como metavulcânicas (anfibofi
tos, anfibófio-xistos); g) as galenas da região foram data
das de 1.000 a 1.400 m.a,, dentro do intervalo de variação
das jazidas exa lativa s- sedimentare s conhecidas, que vai de
1.000 a 1.700 m.a.; i) a minet-afização se encontra em bacia
tafrogênica, que foi submetida a tectônica tracional I traço
t.aml:ém comum às jaziclas exalativas sedimentares.

ilmbora esta últlma hipótese reúna maior número de evi
dências a seu favor, o grau de conhecimento da geologia da re
gião e da jazida em particular ainda não permiÈem uma classifi
cação inequÍvoca da jazida.



7-OHALOPRI¡IÃRIO

7.1 - Origem dos dados

Os dados utifizados para o estudo geoquÍmico apresen
tado a seguir são derivados da anáfise químlca de amostras cole
taclas em diversos estudos efetuados na mina do perau. A locafi
zação, método de anáfise e t5.po de material cofetado para cada
análise são apresenlados em detafhe nos anexos .A e B, no final
deste vofume. Os métodos de coleta e anál.ise são apresentad.os
no anexo J.

7.2 - Estudo dos teores do rninério de chumbo

Sessenta e nÕve alnostras de mlnério de chumbo da mina
do Perau, coletadas em gaferlas e furos de sondagem, apresenta
ram as m6dias expostas na tabela 7.ff. Nota-se a predominância
do chumbo I com teor nuito maior que dos outl:os efementos, o que
se expressa na minerafogia, com predominância de galena sobre
os outros minerais de minério.

O corpo de minério do Perau apl:esenta grande variação
de espessura, acompanhada por irregularidades de teor, o que
dificulta muito a detecção de pacl:ões esi:acÍais de variação dos
teores, que poderiam indicar variação nas condições genéticas,
conforme sugerido por Barbour & Oliveira (1979) . para testar a

regufar j.dade uos padrões de variação foram traçac1os em computa
dor mapas de contorno dos teores dos elementos analizados (Cu,
Pb, Zn, Ag e Au) e de razões entre eLementos. sendo estas

Cu + Pbl10 0
eZn

zn + pb/IO
As correlações entre os vafores brutos e calculados por regres
são das superfÍcies de tendência em geral foram muito baixas,
conforme é mostrado na tabela 7.II. Isto indíca predominância
forte, para quase todos os efcinentos, exceto Zn, da variação
local sobre a variação regional dos teores. Isto em parte é ex



pficado pela heterogeneidade da amostragem, mas não totalmente,
pois quando o padrão ocorre, ele é discernÍvel nas áreas de
amostragem mais regular, como na parle SE dos mapas. A focaliza
ção precisa das amostras 6 apresentada no anexo 3, os mapas de
contorno dos teores e os respectívos mapas de tendência e de
resÍduos de prinìeira ordem apl:esentados nas figuras 7.1 a 7-ZI.
Apenas são apresentados os de primeira ordem por economia de es
paço e porque os padrões não se afteram nos de mais al-ta ordem,
apenas sendo acrescentadas variações locais às tendências já
apresentadas pelos mapas de primeira ordem, sem al-terar a di.re
ção geral de variação. Tres tendências se apresentam: a primei
ra, mais forte, é o crescimento dos teores calculados para NW

nos mapas de Zn e de Zn. Uma tendência j.nversa é
Zn + Pb/IO

mostrada pelos mapas de Pbf Äg e Au/ com crescimento para SE.

Uma variação desta última é a de Cu, com fraca tendência para
crescimento para NE. As tendências contrastantes dos teores de
Zn de u¡ lado e os de Pb, Ag e Au do outro estão de acordo com

o apresentado por Barbour & Ofiveira (L979) , de predominância de
Pb na parte central da bacia e zn na parte periférica, marcada
por metaconglomerados, O comportamento do Cu não pode adequada
mente ser explicado pelos dados disponiveis, pois efe predomina
num nÍve1 inferior ao estudado, não sendo também incfuÍdas no
mapa amostras da galeria da Azurita, bem a sul da área exibida.
A tendência quase universal de decr6scimo dos teores para oeste
é concordante com o mostrad.o pela espessura do minérj.o nos ne
vos furos de sondagem a SW, conforme JTCA/MMAJ (1992, 19g3) .

Em resumo, o estudo da variação espacial dos teores
por superfícies de tendência mostrou:

a) a variação locaf, devida a espessamentos e adelgaçamentos do
nível minerafizado e prováve1 recristalização metanórfica, é

muito grande, não chegando, entretanto, a sobrepujar total
mente a variação regional,

b) a variação regional mostra crescimento dos teores de Zn para



ELEMENTO
GRAUS DÀS SUPERFÍCIES DE TENDÊNCI7\

'I c) 2e ?o 49 59 69

lCu
It^ \-u

Cu + P5716 g

Pb

Zn

Zn

zn + P6/IO

Ag

Au

.063

.? 46

,286

,469

406

L73

124

')o')

516

427

350

ïi | :::
506

37r

299

528

479

344

456

485

476

723

620

490

479

.518

s88

590

760

ìÊ"

590

649

t'abe -La /. -L

Tabe1a 7. fl

Coeficientes de correlação
tendôncia calculadas para
rio da mina do perau.

das superfÍcies de

69 amostras de ¡niné

- ¡4édias aïitmétÍcas, desvios padrões, vafores
minimos e valores máximos dos teores de 5

elementos anafisados em 69 amostras de miné
rio da mina do pêrau-

ELEMENTO I S MÍ nimo ¡.1áximo

Cu (? )

Pb (u)

zn (à)

Ag (ppm)

Au (pprn)

0. 151

10.28

1.31

183

0. f 52

0.607

8.36

I ô1

122

0. 238

0. 001

0.025

0. 00t

22

0 .02

5.0

50.0

oq

629

l. 30



Mapa de isoteores de cobre
nério da mina do Perau,

Figura 7.It - para 69 amostTas de mi
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Figura 7.2: - Mapa da superfÍcie de tendência de primeira ordem
para teores de cobre de 69 amostrâs de minério da
mina do perau



Figura 7.32 - Mapa resj-dual de primeira ordem para teores de co
bre de 69 amostras de minério da mina d.o perau.
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Figura '1 .4: - Mapa de isovalores para a

69 amostras de minério da

razão Cu/ (Cu+pblIO 0 )

mina do Perau.



Mapa da superfície de tendência de primeira
para a razão Ct/ (Cu+Pb/fOO) de 69 amostras
nério da mina do Perau.
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Mapa residuaf de primeira ord.em para a razâo
Cú/ (CE+P6/IO0) de 69 amost.ras de minério da mina
do Perau

Figura 7. 6 :



Figura 7.7: - Mapa de isoteores de chumbo para 69 amostras de mi
nério da mina d.o perau
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- Mapa da superfÍcie de

para teores de chumbo

da mina do Perau.

tendência de primeira ordem
de 69 amostras de minério

Figura 7.8:
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Figura 7.6: - Mapa residual de primeÍra ord.em para a razão
Cú/ (Cv+pb/IOO) de 69 amost,ras de minério da mina
do perau



Figura 7.72 - Mapa de ísoteores de chumbo para 69 amostras de mi
nério da mina do perau



Fig.ura 7.8: - Mapa

Para

da superfÍcie de

teores de chumbo

t.endência de primeira ordem
de 69 amostras de minério

da mina do Perau.



resj,duaf de primeira ordern para teores de
69 amostras de min6rio da mina do perau.

1

Figura 7. 9: - Mapa

bo de
chug



89

Figura 7.10: Mapa de isoteores d.e zinco para 69 amostras de mi
nério da mina do perau.
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Figura 7.1I: Mapa de superfÍcle de
para teores de z inco
da mina do perau.

tendência de primeira ordem
de 69 amostras de min6rio
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Figura 7.I22 - Mapa residual de primeira ordem para teores de
zinco de 69 amostras de ninério da mina do perau.



Figura 7.13: - Mapa de isovafores para a

69 amostras de minério da

razão zn/ (zn+pb/Io)
rnina do Perau.



Figura 7.14: Mapa da superficie de tendência
para a razão zn/ (zn+pb/I}l d,e 69

. rio da mina do perau.

de primeira ordem
amostras de mfn!



Figura 7.15: Mapa residual- de
zn/ (zn+pb/I}) de
.rerclu.

primeìra ordem para a razão
69 amostras de minério da mina do



Figura 7.16: Mapa de ísoteores de prata para 69 amostras de miné
r i o da ¡nina do pel:au .

1



Figura 7.17: Mapa da superfÍcie de
para teores de pra.La
mina do lrerau.

tendência de primeira ordem
de 69 amostras de minério da



Figura 7.18: - Mapa ïesidual de primeÍra ordem para teores de
prata de 69 amostras de ¡ninério da mina do perau.



Figura 7.I9: - Mapa de isoteores de ouro para 69 amostras de mi
nério da mina dÕ perau.



Figura 20: - Mapa de superfÍcie de
para teores de ouro em

mina do perau,

tendência de primeira ord.em
69 amostras de min6rio da
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Figurä 7.2I: - Mapa resÍdual de primeira ordem para teores de
ouro em 69 amostras de minério da mina do perau.
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NW e de Pb, Äg, Au para SÐ, e de Cu fracamente para NE. Estavariação deve ser motivada por variações nas condições dedeposição dos sedimentos e do minério.
c) estas variações são compatÍveis com uma interpretação genétlca sedimentar ou sedimentar _exa lat iva .

Vinte e quatro amostras de min6rio foram submetidas aanáfise guantitativa para Cu, pb e Zn e análise espectrográgicade emissão pa::a 30 el-ementos. Os result.ados são apresentados no.Arlexo B e comentados juntamente com os das amostras de rocha.

7.3 - Amostras de superfÍcie

7,3.I - Dcscrição cios grupos e LesLes csLatísticos univa_
¡:iados

Das 1fl amostras da årea do perau, com análise espectrográfica de emissâo ¿g4 amostras de rocha foram processadasconjuntamente (grupo rochas do perau) . Sessenta e uma destas amostras foram coletadas acima da minerafização (rochas da .uO.=do Perau) e 17 abaj xo (rochas c1a lapa do perau) . Trinta e umaamostras, entre as 94, sofreram análise totaf (espectrográfica,
absorção atô¡nica e quantitaliva) , sendo destas, 25 coletadas nacapa. Antes de efetuar os processamentos mais complexos foi ana.lisada a distribuição de frequência dos dados nos diversos 9rgpos, sendo os resultados dos cálculos apresentados nas tabel-as7,fft a 7.Vf. As fórmufas e fimites foram apresentados no capítulo 3

A prata apresentou apenas um valor (em fifito, 0,5 mabaixo da mineralização) e quatro em rochas calciossilicáticas,
acima do limite inferior de detecção, Conseguentemente não apresentou variação nos grupos de dados da capa.

O arsênio apresentou apenas um valor de f 000 ppm, emrocha cafciossil-icática do nÍvel mi.neraLizado.
O ouro não apresentou nenhuma amostra com vafor detectável por espect.rografia õtica (acima de 3 ppm) , enquanto 

'-";
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cádmio apresentou dois vafores de 20 ppm,iguais ao l-imite I em

rocha caLciossilicática e um de 10 ppm (valor menor que o limí
te) em gnaisse.

O anÈimônio não apresentou vafores detectáveis, e!
quanto o wolfrânj,o apresentou um valor, em gnaisse, de 25 ppm,
in f er ior ao limite.

Todos esles efenrentos apresentam muito poucos vafores
slgnificativos de teores determinados por espectrografia ótica
de emissão para serem utilizaclos em prospecção litogeoquÍmÍca,
nas condì-ções do Perau. Os vafores que apresentam em minério e,
em algu.l.ìs casos, em rochas do horizonte minerafizado . indícam
que deveriam ser testados por pt:ocessos mais precisos de anáfi
se para utilização cn prospecção,

No grupo de dados de rochas do perau (84, tabela
7.lII) os vafores de ferro aprcsentaram distribuição de fre
quôncia compatÍvel com a normafí<lade, ao nivel de 58, e nenhum

dos el-ementos mostrou distribuição lognormal.
No grupo de dados da capa do perau,

7.IV) o ¡{g apresentou vafores compatÍveis com

Para as amostras com anãfise totaf,
chas do Perau (31, tabela 7.V) os val-ores de
espectrogl:af ia ói:ica e os d.e FeZo3, TiO2 / MnO

apresentaram distribuição normal e os de Sr e V por espectïo
grafia ótica e de Sr e K2O por espectrometria de absorção atô
mica apresentaram lognormalidade. O grupo de amostrâs da capa
do Perau com análise total tem muito poucas amostras (25, tabe
la 7.VI) para que faça sentido testar sua distribuição de fre
quência.

Em resumo, em todos os conjuntos de dados de rochas
de superfÍcie do Perau a grande maioria dos efementos não apre
senta distribuição normal nem fognormaf. Isto faz com que de
vam ser utiÌizados quando possÍvel testes não pararnétricos, Os

proòedimentos muftivariados, conforme já apontado no capÍtufo
3, devem ser usados apcnas como técnicas de redução de dados,

(6r, tabe la
a lognormalidade.
no grupo das ro

Fe, Tl e Co por
e ferro total



mas não podem ser usados como tesLes, por não atenderem âs prg
missas necessãrias para os cál-cul,os dos nÍveis de significância.

7.3.2 - Comparação entre distribuições

Foi usado o teste não paramétrico de Xolmogorov_Smir
nof, para conparação enlre os conjuntos de rochas do perau com
análise (31) e com anál-Íse espectrográfica (g4) entre os conjun
Los da capa do perau com as mesmas anáfÍses (25 e 6l amostras) .
Os valores crÍticos foram os fornecidos por Bussab & Severo
(7974) e os resuftados, conforme ca.lculad.os pelo programa NPAR
TESTS do SPSS, estão listados nâ tabefa 7.VfI) . Em todos os c:a
sos os vafot:es da estatística D (máxj ma difercnça entre tre.Juên
clas acr¡nuladas proporcionais ) são inferiores aos tabelados pa
ra o nÍvef de significâncía de 5 Z. F, possivel então, segundo
este teste, considerar cada dupla de conjuntos comparados pro
venientes da mesma população, e generalizar para o conjunto
maior os resuftados obtidos para o conjunto menor.

7.4 - Comportamento individual dos efementos

Tntrodução

O comportâmento individuaf dos efementos foi estuda
do comparando seus teores com as m6dias para os diversos tipos
de rocha amostrados, apresentadas na tabefa 7.VIff, Val_ores mui
to mais baixos ou mais al,tos que a m6dia são apresentad.os e <:o
mentados ã frente. Os teores foram lançados em gráficos, tomando
como vari-áveÌ independente (eixo dos x) a dist.ância â rninerari
zação. Foram também elaborados gráficos parciais, tomando ape
nas as amostras da capa e da lapa da minerafi zação, e gráficos
contendo apenas teores dosados em anfibolítos e xistos. Estes
gráficos são apresentados no anexo H. Também foi calcufada m6
dia móvel de 3 val_ores contÍguos, e elaborados a partir defa
gráficos par:a Cu, pbt Zn, Mg e B. para teste da correlação en
tre distância da mine'alização e teoïes foram car,culados coefi
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cientes de pearson e Spearman para os conjuhtos parciais (capae lapa, xistos e anfibofitos da capa) , apresentados na tabela

Conslderando a variabiticlade dos teores dos efementos nos diversos tipos de rocha, o teor de um efemento, por sìsó, tem pouca significação. para a prospecção, interessa anatisar a va.riação dos teores e usar co¡no indÍcador de .i".r"li;;_
ção as diferenças que possam ser atribuÍdas ao minérÍo ou aseus agenLes formadores. para que isto possa ser feito deveprineiranente ser tirada da variável a parcela derivada da diferença litolõgica, Neste trabafho esta correção foi f.it. Auduas maneiras. primeiramente, adotando o processo de Govett(1983) foi efetuada r pal:a as amostras de rocha do perau comanáfise total (3f) , regressão dos teores dos dÍversos elementos em reÌação aos teol:es de SiO2. Foraa calcul.ados os ¡esi

duos e estudada sua vari.ação ¡ por diagramas de dispersão em relação à di_st.åncia, regressão múltipla e anãl-ise ai 
" ", irirr_r, tli!ÞLc L_Lpo oe corl:eçao tern dois problemas: o primeiro é o fatode exigir anáfise de sílica para todas as amostras, encarecen_do o processo: o segundo é que, embora ideaf para corrigir varjação cm sequôncias de r:ochas Ígncas cuja principal ,rurrrç;lé a diferenciaçäo magmática, a correção por sîÌica não reva emconta as variações mais radicais que aparecem quando se trabafhacom amostras coletadas er¡ rochas de composição e tipo genético

muito variado, como 6 o caso das do perau. Assim sendo foi feito o cáLculo de teores retativos, sendo cada um defes o resuftado da divisão dô teor bruto pelo teor médio para o tipo ;;rocha a que per.tence a amostra. Os 1-eores médios usados paracorreção são os indicados na tabela 7.6. Os valores para efementos principais f orarn os apresentados por eeus (1976) comomédias para o total das rochas de cada tipo no mumdo; os vafores para efementos traços foram tomados em Rose et alii (I97g) .Também esta correção apresenta problemas. Não foram conseguidos os vafores para eLementos traços em xistos e filitos, sendo
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usados os referentes a folhelhos para correção dos teores nes
tas rochas. Não foi feita nenhuma correção para alteração inteJn
périca. E finarmente, os vafores médios ideais seriam os das ro
chas que estamos estudando, calculados cÕm um nú¡rero sufici_ente
dc amostras, sendo estas sem nenhuma alt.eração causada por in
tenìperismo, hidroterma l- i smo e mÍ¡reraLização. sendo estas condi
ções impossÍveis de alcançar na prática, foram efetuadas as cor
reções com os teores médjos, com bons resultados, conforme será
observado adiante. As médias dos t.eores corrlgidos, para cada
tipo de rocha, foram utifizadas como indicadores de enriquec.i
mento ou empobrecimenÈo. Assim, nos gráficos e teores corrigi
dos indicados, médias e vafores em gráfico de teores refativos
superiores a um. indicam enriquecimento nas rochäs estudadas em
relação aos teores médios mund.iais, inferiores indicam empobre_
cimento. Nos comentários abaixo,

EE significa espectrografia ótica de emissão,

ÄÀ espectrometria de absorção atômica,

Q anáfise quantitativas, conforme os métodos já expostos,
Rel sendo el um elemento, t.eores corïigidos por cáIculo de re
. síduo em relação a sÍtica e

ElN sendo eL um efemento, teores refativos = teor bruLo/ teor
médio mundiaÌ para cada rocha. Os teores médios brutos e
rel"aÈivos, são apresentados em LÌstagens no anexo G.

os gráficos de teores x distâncias â minerarização encontran-se
no anexo H, inclusive os efetuados com médías móveis.



7.4.I - Comentái:ios sobre cada element.o:

FERRO: não apresenta padrões nos gráficos de dispersão que pos
sam ser .interpretados como causados pela mineralização. Maio
res teores relativos em cafciossilicáticas (4,4) e xistos
(I ,L4), mas os xist.os com maiores teores são situados longe
da mineralização. As ca.Iciossil_icáticas têm pirita, assim co
mo o minério. Gossans, provavelmente derivados da decomposj-
ção de veios em fraturas, com mineral_ rzação, apresenlan 20A
de Fe.

MÀcNÉsro: têores brutos e corrÍgidos por sífica mostran enrique
cimento apenas nas calciossilicáticas (realçado pela correção)
Teores ::efativos por rocl-ia maiores em cafcÌossilicáticas (4r3)
e xistos (1,04), com maiores vafores em cal-cloxistos. O pe
drão espaciaf dos teores corrigidos por rocha (trlgN por EE,
não M9OQ) mostra maiores teores na capa que na lapa, com al
tos teores relati-vos imediatamente junto ao minérìo e decrés
cimo com a distância. Isto poderia indicar cloritização, pois
ocorre clorita nas rochas próximas â mineraLização e esta é
u-rûa alteração comum nas rochas próximas a depósitos de sulfe
tos maciços (covett, l9B3).

LITÂNIO: teores brutos mais al_tos na capa que na ]apa, a não ser
um valor isofado de mais de un por cento a 500 m. Teores re.Ia
tivos maiores em fifitos (1,0f), calcossilicátÍcas (1,3) e
xistos (It7\. padrões espaciais não controlados pela distân
cia â minera 1i zação .

cÁLcJo: Lodos os Èeores médios são mais baixos que os padrões,ex
ceto o dos xistos, com teor relativo de 1rI explicado pelos
cal"cioxistos. Não mostra padrão espacial de enriquecimento nem
empobrecimento. Val_ores da capa maiores que da lapa ( estes
mostram dininuição na direção da mineralização) .

MANGANÉS: maiores teores relativos em cafcj_oss i licáti cas (2,6) ,
ortognaisses (1'9) e xistos (1,5). Teores refativos maiores



na capa que na lapa, maiores próxímo à mineralização e no or
tognaisse (a 515 m) . tsto se reflete na correlação dos teo
res com distância na capa (coeficientes de -0,29 de pearson
e -0.36 de Spearman) e mostra que manganês é bom indicador
da proximidade da mineralização.

PRÂTA: a prata apenas apresentou valores acima do fimite de de
tecção por EE em rochas situadas i¡nediatamente no nÍvel mine
rafizado (calcossilicáticas) ou muito próximas, em filito a
0,5 m. Seus teores em mínério acompanham os de pb (correla
ção 0,8) . uão 6 ütil para prospecção, sendo preferÍvel anali
sar pb.

ARSÊNIO: apreseni,a apenas un valor acima do fimite de detecção
por EE (1000 ppm em cafcossilicática do nível mineral-izado) .

em ninério acompanha Cu, Mo e Sc.

OURO: os teores de ouro não alcançaram o limite de detecção por
EE em nenhuma amostra.

BORO: apresenta teores relativos maiores em anfibolitos (13) rfi
litos (2) e calciossilicáticas (31) , Teor absoluto atê 1500
pprn em anf ibol_ito e mais que o J-imi!,_ superi,:r de E! (2000
ppm) em cafciossificãticas, gossan - nrnério. Ocorre como
Lurmafina visÍvel em lâminas de amosu:as co.Ietadas prõximo
à minerafização e a ofho nú em um tut:ì:linito descri,:o poï
C.R.Silva et alii (I981), que ocorre encaixado em granad.a-
mus covita -xi sto , f00 m acima da miner:1izaçãc. É for.nado por
cerca de 90? de turmalina, em ripas s ub:ni limé Lr j.cas dispos
tas ao acaso, quartzo e óxido de ferro, Nas lâminas de anfi
bolitos e xistÕs ocorre como ripas j,ts¡Ladas sern orier.lação .

Segundo Boyle (1974) e Ethier & Carjri,.: 1.1 (1972) o bc¡c pode
serf em situações análogas å estudada. originado de sedimen
tos marinhos ou ser trazido por soluções de origem magmática.
A ocorrência de turmalina e aftos tecres de B em anfibofitos,
além de sua presença em fraturas e gossans e o alto teoï ime
diatamente junto ao minério favorecem a segunda hipótese.
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Gossans a norte da mina (amostras 9 e l0) apresentam teôres
de 2000 e mais que 2000 ppm (Iimite de EE) , tendo al6m dis
so até 700 ppm de Ba, 70 de Co, f50 de Cr, f00 de Cu, 70 de
Ni, 30 de Sc, 300 de V e 50 de y, tod.os muito maiores que
a média para toda a área. Os gráficos dos teores em relação
à distância da mineralização mostram maiores vafores próxi
mo à mlneralização e maiores valores na capa que na lapa.
Estes padrões são realçados nos gráficos feitos com t.eores
relativos, e nos de m6dias móveis mostrando ser o B um óti
mo indicador de mineralização na área estudada.

B,ÁRIO: teores rel-ativos altos em filito (4,g), calciossificáti
cas (25) e xistos (f ,5). Os padrões espaciais em grãficos
de teores brutos e corrigidos por sílica não são cl-aros. Em

9ráficos de teoïes re.l-ativos mostram maiot:es valores na ca
pa que na lapa e picos nas áreas até 100 m de mineralização
e nos cáfcio-xistos (600 a 700 m) .

BERÍLIO: baixos teores refativos, sendo maior em calciossilicá-
ticas (1,1). padrões espaciais com teoïes LJrutos em gera.I
maiores longe da mineralização, exceto calcoxistos e um
ånfibcl1tf,. os teores corrigidos por sífica são rnaiores lon
ge da n..t r.crrli zação, Teores relativos com peguenô variação.

BISMUTO: todos os valores são menores que o limite de detecção
por EE.

CFÐ¡4IO: vafo¡es maiores que o linite para EE só na amostra 24g
(gnaisse a - 600) e em calciossificática na minera]ização
Embora geralmente acompanhe Zn, como é o caso nos minérios
dc Perar.:. não é bom indicador para prospecção geoquírnica.

COIJALTO: maiores teores relativos em cafcíossilicáticas (300) |
ortognaisse (L0,7), quartzito (4,5) e gnaisse (4,9) por EE e
1,5 ern gnaisses, 9,1 em quartzitos e 50 em calciossilicáti _

cas pôr .AA. Os padrões espaciais não indicam a proximidade
da mineralização, a não ser nas cafcios s i licãti cas .
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CROMO: teores relativos altos em gnaisses (2,91 e em ca.Iciossi
fícáticas e anfibolitos (ambos f,3). Maiores val-ores a
mais de 200 m da minenal,1zação, a não ser nos teores refati
vos em calciossilicáticas no níve.l mineralizado.

COBRE: Leores refativos maiores em calciossilicáticas (165),an
fibolitos (8,2) e quartzitos (1,05) , por EE e em quartzitos
(2,I) e calcossilicáticas (20) para as amostras analisadas
por AA. Nos gráficos em relação à distância aparecern picos
de teores brutos associados à minerafização e â composição
(anflbolitos e cálcio-xistos) . Nos de teores refativos per

manecem os picos devidos à mínerafÍzação e o do calcoxisto,
indicando provavelmente recorrência da mineralização, Estes
padrões são reaÌçados pelas médias móveis. Cobre 6 bom in
dicador para prospecção litogeoquÍmica na área.

LANTÂNIO: maiores teores rel-ativos em calciossificáticas (4,Lt,
gnaisse (1,7) e fil-ito (I ,2). crâficos por distância ind!
cam pico nos gnaisses da lapaf nas calciossj-licáticas r êtÌr

xisto na capa a 700 m e anfÌbofito a I 400 m.

MOLIBDÊNIO: teores detectãrzeis por nE apenas no nÍve1 minera
l-izado e longe dele, a 500 e 1200 m, em g'traisses, xistos e

anfibofitos. Exceto pel-a calciossj-licátíca, maiores teores
longe da mineralização.

NIÓBIO: baixos teores, sendo maior em xist.o a l2O0 m na capa
(10 ppm) ; pequena variação, com maioria dos vafores abaixo
do limite.

NÍQUELT maiores teores relativos em calciossilicáticas (2,4),
quartzitos (1,3) e gnäisses (0,9). cráfÍcos por distância
pouco cÌaros, mostrando, a não ser na calciossificãtica,maio
res teores absolutos e relativos longe da mineralização-

CHUMBO: apresenta teores refativos al-tos em Ëodas as litolo
gias estudadas: 10 em gnaisses, f3 em quartzitos, I0 em

fil-ito, I 043 em cal-ciossilicãt j.cas, 5 em anfibolitos , 2,1
em xistos e 2.5 em orLognaisses, para as 84 amostras anafi



sadas por EE e 2,9 em gnaisses, 0r4 em guartzitos, 2,6 fifi
to, 7 em calciossilicáticas , 4,1 em anfibolitos e f,9 em xis
tos, para 31 amostras por AA. Nos gráficos por distância os
vafores maiores ocorrem próximo à mínera1ízação, com picos
secundários a 600 m na lapa e a b00, 200 e 1400 m na capa,
com tendência geral de aumento ao aproximar_se o nível ming
ra.l i,zado, mostrandô tratar-se de bom Índica,áor para prospec
ção litogeoquímica na área.

ANTIMôNTO:

ESCÂ.NDIO:

tivos.
pa drão

teores a]:a i xo

RUBfDfO: teor refativo
anf ibof it.os e xi stos
e quartzitos (0,6) .

tendência a maiores
a 500 m na capa e na

médio 1,02, com máximos em gnaisse (I ,4),
(1,0) e mÍnimo e¡n calcossilicáticas (0,4)

Com teores absolutos e relativos existe
val-ores Ìonge da mineralização, de 300

lapa.

do limite de detecção por EE.

(0'27) ;por EE, só em quartzi
il ,5, em nenhuma LÍtologia
ligado à mineralização, com
_-:rJq, d /uu m r'ìâ capa c em

r.o nível- mi-nera f ízaoo.

do limite de 50 ppm, só um

por fa.lta de padrões não foram cafcufados teores rela
Valores brutos mais al_tos na capa que na lapa, sem
definido em relação à distância da minerafização.

ESTANHO: 72 valores não detectados, nove abaixo do lj_mite, dois
de dez e um de quinze ppm. Maict cs valo:es longe da minerafi
zação, em pad::ão pouco definldr.

ESTRôNCIO 3 baixos teores retativos
to maior que um (1,5); ¿\A m6dia
maior que um. cráfico sem padrão
naiores valores em quartzitos na
3 amostras de ca lciossi ficática s

TUNGSTÊNIO: todos os valores abai>io
valor detectado a 600 m na lapa.

VANÁDIO: vafores relativos baixos (méaia 0,54), maiores em cal
cossil-icáticas (1,g) , anfibofitos (0,7) e xistos (0,6). pa
drões pouco nitidos, tendo/ alén do pico em calciossificáti
cas, maíores valores na capa e na lapa longe da mineral_iza _

ção.
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ftRro: valores relativos baixos (méaia 0,6), a não ser nas cal
ciosslÌicáticas (3.1) e ortognaÍsses (2,4). Vafores na .Iapa
menores e crescentes com a distância. Val-ores na capa maio
res junto à mineralização e por volta dos 400 m, além de
em calciossilicática a 200 m,

Z'NCO: valores detectáveis por EE sõ em filito, calciossilicáti
cas e anfibolito, só este longe da mineralização (400 m) .por
ÀA vafores maiores na capa, no horizonte minerafizado e en
tre 300 e 900 m.

ZIRCÔNIO: valores relativos baixos (méaia 0,5), maiores em ca.l
cj.!.ri1ìsilicáticas (2 , f ) e ortognaisse (I ,07) , Vafores brutos
maj,,Jes na lapa. padrão aleatório com distância, l_anto em
valores brutos quanto rel-ativos.

SÎLICA: valores refativos 1r1, maiores nas calciossi.licáticas
(2r5), ortognaisse (1,5) e quartzitos (1,3). Talvez enrique
cimento em sÍ1ica pela mineralização (indicado pelos valores
em quartzitos e cal-ciossilicáticas) . Valores relativos moq
tram padrão quase constante, bem dívidido entre anfiL¡ofitos
r li è{-^-

Alrrllr¡.A: varcres rêlati\-'os baixos (média o , g7) , só rnaior que um
em ca lcio s si 1icática (It04), muito baixa em quartzo (0,17) .
le:¡ão por distâr,cia i¡definido.

PF: perda ao fogo: indica principalmente teou em carbonatos (per
cì:, je Cor). Maicr:es valores em cacossil-icáticas e rocha bási
ca cálcica a 350 io na lapa.

FÓSI.ûÌ.C: tecr re l_a ti-!:o méd.io I, 93 , com maiores valo¡:es em anf i
¡f,, j.t.o t2,1), xisto (2,3) e ortognaisse (1,6), pelo grático,
maiores teores em rocha bãsica e cafcoxistos a 700 m na ca
pa. Padrão pouco nÍtido de maiores val-ores longe da mineralÍ
zação.

POT.ÁSSI O: Ì,4édia dos teores refativos 0 ,9 7 , maiores em gnaisses
(2,1) , calcossilicáticas (3,2) e filito (2,7). Maiores reo
res ¡róxj.mo â mineralização.



SÕDI': m6dia dos teores relativos It24, teor refativo muito baixo ern filito (0,02), quartzitos (0/09), alto em anfibolitol(1,9), xistos (1,3) e ortognaisse (2,3). Maiores teores brutos de 200 a 500 m na capa. crãfico de teores relativos ;";definido, com pico a 500 m. O Índice K/Na, recomendado na fiteratura (covett, l-9g3) deu gráfico mal definido, com picosa 10, 900 e 1600 m da mineralização. provavefmente deve sermais indicado para detectar modificações em seguências Ígneascogenéticas. O Índice usado por Rugless (1983) em rochas desuperfÍcie nas ithas Fiji, (Na+Ca+Sr+¡tn ) xl0 0 (X+Rb+MgO) deubons resultados, com maiores vafores próximo â mineralização
e correlação de -0,4L dos val0nes da capa com a distância damineral i zação .

7.4.2 - Considerações

Alguns comportamentos comuns podem ser des;acados entre os relatados acima:

a - em sua quase totafidade os e.r-ementos analisados apresentam
;naic¡es teores ne capa que na lapa, tanto absol-u.tos quanto
reLatlvos. Os ¡lcmcntos que sc afastam Oesta regra são zi]_cônio e -Lantánio, havendo alguns teores isol"ados altos na1apa, como mais de um por cento de titânio em xisto a 500
m e 700 ppm de chumbo em gnaisse a 600 m abaixo da minerari
zação. Este comp.rtamento é coerente com a idéia U. nr"--nãveria uma diferença geológica importante, de tipo litológi_
co e idade, entre as rochas abaixo dos quartzltos (pré_Setuva) e as da formação perau, que englobam os quartzrr"" ; ;;rochäs a eIe sobrepostas. Os quartzitos analisados apresentaram também baixos teores, .mas deve ser lembrado gue nãoforan amostrados quartzitos muito próximos às minerariza
ções de cobre conhecídas.

b - as rochas cafciosslLicáticas apresentaram altos teores emquase todos os efernentos analisados, exceto nos seguintes
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el-ementos (com seus teores relat,ivos) :Na2O (0 ,07),p20S(0,7)
Sr (0,2) e Rb (0,4). e¡nl¡ ora deva_se considerar que os pgdrões utilizados foram de calcário, gue tenì muÍto provavel-
mente um conteúdo de elementos traços menor que os sediment.os caLciossificáticos olriginadores das rochas em estudorosaJ-tos teores apresentados no Ítem anterior, e detafhados noanexo G, indicam excepcional concentração de efementos metálicos. Estâ concentração poderia ser explicada de duas mgneiras: em primeiro lugar, condições sedimentares que facilitassem a deposição e conservação dos meÈais, tais comÕ asque ocorrem em bacias restritas, com matéria orgânica, coaosugerido por. Barbour & Ofiveira (Ig7g) ; outra causa seria oaporte de metais por exarações submarinas, conforme defendido por Ffeischer (1976), C,R. Silva et alii (f9g2) eFritzsons Jr, et alii (19g2), poderia haver a cornbinaçãodos dois processos, pela remobilização por soluções ter_mais, confo.rme Lopes (I9g3). Não há condições, no momento ,de sofucionar o problema genético. Fica registrado o a.rtoteor em elementos tïaços nas cafciossilicãticas r Ítê srTto tendo sido tomado o cuidado de não mandar â anáfise ,oan.= 

"oasuffetos visÍvels. Estes teôres al.tcs se repetem nos cáfcio-xistos, mesmo Longe da minerafizaçào (700 m) ¡ mostrando hav€r u:tla correspondência entre as condições de deposição d;carbonatos e de mineralização.
os seguintes e.Iementos apresentaran claros padrões espaciais, em teores brutos e corrigj dos, de u'.-,n'u'rao ao ;;;;próximo à mineralização: chumbo, boro, manganôs, magnésio,bãrio e potássio. pâdrões mcnos cl_aros, mas ainda discernÍveis como crescentes com a aproximação da mineralir"n;;:-;;
fluencj-ados pera presença dos elementos procurados J- 

' 
;;chas básicas, ou por prováveis .".o.rêr"ìu" u_ *r".r"ri"u l

ção, como nos cálcio-xj-stos, são os de r^¿ùLUs, sdo os de cobre, cobalto e prata. -Este, como os Õu

ráveis n;, ;;;"";.;#::;"":ïï:::r::'";:::::.:"::::" ï:::
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res teores nas cafciossiticáticas, aparecendo em afto teor
no minério. Os teores d.e ferro não apresentam aumento a
não ser bem próximo da minerar-ização. Ä. ocorrência deste elemento no minério, na formação ferrÍfera e como afto teol
de opacos em lâminas de rochas cofetadas prõxjmo â mll)crglização indica que talvez possa ser ainda utilizado paraprospecção, mesmo com os resul_tados pouco concfusivos das
análises estud.adas,

d - excetuando a.lguns picos na ca.l-ciossilicática imediatamente
no nÍvel mineraÌizado, os seguintes eLementos apresentaram
tendência a aumento dos teores com a distância da mineïali
zação- berilio, vanádio, Ítrio, cromof niquel, estrôncio ezinco anafisado por aÌ:sorção atômica. Este últirno apresenta
um comportamento contrastante com o apresentado por eIe em
quase todas as jazidas citadas poï covett (19g3), em compa
nhia das mÍneralizações de Tuva Orientaf (URSS) em vufcâni
cas calco-afcaLinas, e o de Wainafeka (Rugless, 19g3) r êftìvulcânicas féIsicas, a qual tem empobrecimento regional dezn, mas enriguecimento bem próximo à minerafização. No pe
rau o Zn é um bom indicador da mineralização enr soÌo,confor
me será mostrado no capítu.Io seguinte.

e - os out.ros elementos anafisados não apresentam padrão claro
dos teores ern relação à mineralização, a não ser o generali
zado aumento dôs teoïes nas cafciossificáticas, já comenta
oo.

a16m dos gráficos de dispersão o comportamento dos
efementos em relação à distância da mineralização foi estudadoatravés do cãfculo de coeficientes de correlação entre os t.gres e esta distância, apresentados na tabera z.rX, Devido âgrande diferença de comportamento dos elementos na capa e nalapa os coeficientes foram calcuLados apenas para os teores deamostras coletadas na capa d.o perau. Dois grupos foram estudados: as rochas com anáLise total (25 na capa) e aquelas apenas
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Tabela 7,fX- Coeficientes de correlação.
elementos anaLisados por EE e À.4 pára
6l- amostras de rocha da capa do pèrau,
tro do. hor.i zonte. mineralízado. (.S.LTMTN.)

de Pearson e Spearman dos
25 amostras e por EE para
con a distância ao cen

Efemento P.ear so¡ Spearmân
6l 25 l

Fe
Mg
Ca
Ti
rtn
B
Ba
Be
Co
Cr
Cu

Mo
Nb
NÍ
Pb

Sn
Sr
V
Y

ZT
cuq
PbQ
znq
coq
Nig
srq
Rbq
s. o^
err6..'
FerO,
FeO
TiO ?
MnO-
CaO
Mgo
Na^o
K20

P^O-z5
Pf

*0.1775
-0 .3299
-0.2809
-0.1045
-0.3671
-0 .2r9 4

0.3028
0. 7835

-0.5206
0,0009

-0 .2385
0.1254

0.3989

-0.2401
-0.3343

0 .6667
-0.0561
-0.1456

0.0804

0.4930
-0, 189Ì
-0.2563

0.2080
-0.2r99
0.0473
0. 0056
0. 3 812
0.4336
0, 0451

0.2007
a .2007
0.2184

-0 .3522
-0.4366
-0.4317
-0.3289
0.2304
0. 19 86

-0.117,f

0.0738
-0.1_594
-0.0593

0.3140
-0.2963
-0.1953
-0.0r06

0.0876
0.28I4
0. t50 9

-0.1031
-0.0989
0.2f38
0.235r
0.3082

o .2693
0 .2922

-0.2144
0.2958

-0.0525
-0.l_944
-tj .1C09

-0.2655
-0.3t55
-0.4294
-0.2Ò36
-0.2563

0. 0864
o .4459
0 .66 80

-0 . 4597
-0.0195
-0.1986

0 . 1319

0. 3f 14
-0.1904
-0.3606
-0.3041

0. s686
-0.1783
-0.1946

0.2096

0.46t8
-4.2216
-0.4000

0.19r01
-0. f204

0.0686
-0.1754

0.3104
0.4i9r

-0.I179
0. 073r

-0.3029
0.4239

-0.3835
-0.5265
-0.3884*0. 1891

0.2040
0 .2237
0.2725

i

I

I

I
I
¡

å

o .0827
-0. 0338

0.0437
0.2890

-0.3636
-0 .1409
-0.02s8

0. 06 86
0.L734
0. tB20
0 .1229

-0 .2205
0.224s
o .2287
0 .2r99

-0.4983
0.2186
0 .2956

-0.3460
0.3780
0.0727

-0.1_976
-0.1056



com análise por EE (6t na capa) . Os teores crÍticos para os nÍ
veis de significância de 10& e 5? respectivamente são, segundo
Fisher & Yates (I97I) t para n=25, 0,3260 e 0,3809 e para n=60,
0,2f80 e 0,2500. Coeficientes posi¿ivos indicam a tendência de
aumento dos teores com a distância d.a mineralização; coeficien
Èes negativos indicam dírninuição, Foram calculados coeficientes
de Pearson e Spearman. Sendo os coeficientes de Spearman ordi
nais, eles não são distorcidos pela presença de alguns vaLores
discrepantes, muito aftos ou baixos o que é um defeito dos coe
flcientes de Pearson.

Segundo as correlações, apresentam enriguecimento for
te ao aproximar-se na mineralízação Ti. Mn, pb, Sr. CaO, MgO,
lr'irlo; pequeno enriquecimento Mg, Ca e Na2O. Apresentam forte em

pobrecimento Mo, Nb, Sn, Zn e SiO2; fraco empobrecimento Bâ,

Rb, TiO2 e P2O5. Embora pelo teste de Ko lmogorov- Smirnof os

dois grupos não apresentem diferença significativa em suas dis
tribuições, os coeficientes de corretação de Co, Ni, Sc e V a
presentan sinal diferente nos grupos de 25 e 6l amostras.

7.5 - Correlaçãc e análise d.e agrupamentos

Foram calculados coeficíentes de pearson e Spearman
para todos os conjuntos de dad.os estudados. Os resul_tados para
as rochas da capa do Perau ( 61) são apl:esentad.os na tabel_a j .X
e agueles para as rochas ccm análise total '(31) são apresenta
dos na tabela 7.XI. Na impos s ibi l- idade de comentar isoladamen-
te as correlações, pelo seu grande número, duas técnicas foram
util-izadas para extra j-r das matrj_zes de coeficientes os resufta
dos nais importantes para a interpretação geoquÍmica. A prinei
.ra, comentad.a abaixo, foi a análise de agrupamentos, que ordena
os elementos atl:avés d.a correlação simples. -A outra, comentada
no tópico seguinte, foi a regressão múltip1a, que utiliza corre
tações parciais.
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A figura 7.22 mostra um dendrograma, que agrupa os
elementos analisados nas 31 amostras de rocha da mina do perau,
Todos os agrupamentos reunem pequenos conjuntos de efementos,
sendo estes conjuntos em sua maioria explicados pelas afini¡¡g
des naturais dos elementos (conforme expressas peJ-a tabela pe
riódica e a classificação de coldschmidt) . poucos êl-ementos de
monstran, por sua posição no dendrograma, .Ler sido afetados p9
los ..e f emenÈo s -minéri o . É o caso do boro, ligado ao chumbo, bá
rio, ligado à prata e cromo ligado ao cobre.

A figura 7.23 mostra um dendrograma montado a partir
de coeficientes de distância entre as amostras com análise to
laf. Os agrupamentos encontrados sâo controlados predominante
mente pela composição geral da rochar expressa por sua classifi
cação como xistorgnaisse, quartzito, anfibollto e cafciossilicá
tica. o dendrograma cfassificou corretamente os cáfcio-xistos (a
20 e 620 m na capa) juntamente com a calciossilicática, o anfi
ból-io-xisto (+ 15), juntamente com os anfibo]itos, e geralmente
juntou xisto e anfibolitos com seus pares em agrupamentos com
litologia uniforme. As únicas amostras que parecem ter sido co
l-ocadas à parte pela ligação com a mineralização são um xisto a
15 m, e um anfibofito a Ì0 m na capa e um fifito a f0 m na lapa.
Mesmo'com estes resultaclos na maiorla positivos esta técnica
de separação das amosLras é unfluenciada demais pelas vari acões
litológicas para gue possa ser utilizada para prospecção litc
geoquímica na ãrea <1o Pcrau, caso sejam utilizados, como aqui,
teores brutos para o cálculo dos coeficientes de correlação e
distância.

7.6 - Anãl ise de Regressão

Vlsando combinar os teores dos
Índices compostos/ úteis para prospecção
efe+".edas regressões de tres tipos:
a - regressão simples, calculando teores

efementos analisados em

litogeoquÍmica, foram

dos elementos analisa
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figura 7.22- ¡¡gyygamentos de elementos, conforme coe
ficientes d.e correlação de pearson en
tre teores, para 3l amostras de rocba
na mina do perau com análise total,
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¡
.'--- :3 ¿¿,3355 XSTO -l- 90
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I¡

.----- 1ó z?.e3óÊ xsTo + 430
i

- 3 a.ô.Í7et xsTo + 680

- ?ó {i7.¡?.ó xsTo + 6 ã o

Figura 7.23- Agrupamentos de arostras de rocha da mina do

Perau, cafcufados usando coeficientes de

dj.stâ¡cia a partír de anáfises quÍmicas to
tais (Ì3 óxidos, 7 elementos por .AA e 30 el-e
mentos por EE).



dos tomando sÍlica como variáve1 independente. Foram cafcu
lados os resÍduos e estes considerados como teores corrigi
dos em relação à silica e usados para o estudo do comporta
mento dos elementos em relação ã distância, Os resultados
são apresentados na tabefa 7.XII.

b - regressões múftipl,as, visand.o reproduzir os teores dos ó"i
dos de efementos principais e os teores de elementos traços
analisados por ¡rA usando como variáveis independentes os
teores analisados por: EE. Os resultados são apresentados na
tabela 7.XIfI.

c - regressões múl-tiplas. usando como varíáve1 dependente a dis
tância da amostra ao centro da mit'ìeralização (SITMIN) e co
mo variáveis independentes dj-versas combinações Ce teores
de elementos principais e traços, sendo os resultados apre
sentados na tabela 7.XIV. Elementos citados no texto e nas
tabefas com o prefixo R (RFe, Rpb, etc.), referem-se a teo
res corrigidos por sífica (resÍduos de regressão do elemen
to pefos teoïes de SiOr) ; efementos com o sufixo N (FeN,

PbN, etc-) sãc expressos pelos seus teol:es relativos (ra
zão entre o teor bruto e o teor méclio mundial, conforme a
'l-abela 7. I)l) . O pref ixo L inoica J-ogaritmos decimais dos
teores do elemento indj.cado (LFe, Lpb, etc) .

Observando-se a tabefa 7.XIV aparecem alguns resufta
dos impor-t-anLes Ðara a interpretação;

a - as f r.rnções de regressão aprcsentam me.lhores índices Ce ajus
te (quadrado do coeficiente de correlação e eïro pairão) ,na
maior:ia dos casos, quando são introduzidos no cál-culo tam
bém os teores transformados Ìogar itmicamente . Mesmo a dis
tribuição não sendo lognormal , est,a tïansformação reduz a
excessiva assimetria das distribuições de frequência dos
teores.

b - o conjunto de rochas da capa do perau com análise total-
(Q25) foi o que apresentou mel-hores resultados nas regres
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Tabefa 7.XII - Coeficientes das funções de regressão da formaBo * Bl * SiO2, utilizadas para córreção dos teores por sÍ
lica (RFe, etc) e coeficientes de correlação de pearson .en
tre os teores de SiO" e os teores dos outros elementos anãfisados em 31 amostrás de rocha da mina do perau.

Elemento ou óxido B
o R

1
R

Mg
Ca
Ti
Mn
Ag
B
Ba
Be
cd
Co
Cr
Cu

Nb
Ni
Pb
Sn
Sr
V
w
Y

cuQ
PbQ
znQ
co0
Ni0
srQ
RbQ
A1^O -¿J
Fe^o^
FeO
TiO^
MnO
CaO
Mgo
Na^O

K^O

P^ O_

9,45
4,00
7 ,04
0,43

2335 ,47
- 0,39
L79 t64
<o1 10

0, 36
5,64

36,099
200 | BA
76,72
11, 73

5 ,2't 4
79,13
83,24
2,264

279,3I
L20,92

1À 1)
1^ D1

- 16,57
I42,93
87,90
82t48
24t46
55 ,02

806,68
a oa

19, 31

5,223

0 ,463
23 | 688
16,635
5,r92
r ¡242
0, 6l_1

- U,Uó¿
- 0t049
- 0,045
- 0,004I
- ta E?

+ 0,169
- 1 Ê.)
+ r,66+ 0,0 025+ o,oo79
- 0,375
- . 1,8l_6
- 0,825
+ 0,318
+ , 0;00J-3
- 0 ,810
- 0 tL2I
1- 0 ,137
- 2 t2g7
- 1,0:
+ 0, r97
+ 0,0086
+ I,44

- ..0,845
- 0,67r
- 0 ,2I4
- 0,5 03
- ro t52+ I ,827
- 0,096
- 0'025
- 0, 101
- 0,0Ì7
- 0,005I
- 0,3f1
- 0,204
- 0,0 40

+ 0,0196
- .0.0053

-0
-0
-0
+0
-0
+0
+0
+0
-0
-0
-0
+0
+ô
-0
-0
+0
-0
-0+0
-0
i0
-0* 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- (),
* 0,
- 0,

- 0,
- 0,

- 0¡
- 0,
- 0,
-n
+ 0,

| 49O
?ôq

| 69r
, 192
,655
,097
,092
, 017
,035
,t6B
,s93
.427
,514
L25
010
399
009
2II
407
376
t68
018
4L7
493
109
361
409
325
380
240
320

209
594
3s4

698
824
848
282

t17
349
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Tabela 7.XIIr- Resultados de regressões múltiplas de teores de óxi
dos de efementos principaiè e teores de elementos
traços determinados por AA em relação a teores dc
eJ-ementos determinados por EE, para 32 amostras de

. .rocha do perau e uma de Água Cla¡:a.
ar iave

Deoen de nte'
Fe total
Tio 

2̂
Ltv2

Mn0
MnO
CaO
CaO

Mgo
Na ^O
Na^O

¿

K^O
¿

K^O

P^O-

P^C-¿>
cue
cuÇ
PbQ
PbQ
znç
znQ
CoQ
coQ
NiQ
NiQ
sr0

RbQ
RbQ

I.e-Zr
Fe - LZr
Fe-Zr
Fe-ZT
îe - LZT
Fè-Zr
Fe - LZI
Ee - ZT
Ee _ LZT
Fe - ZT

Fe. LZT

Fe - ZT

Fe - LZr
Fe-ZT
Fe - LZT

Fe-Zr
Fe - LZra
Ee-Zr
Fe-- LZr
Fe - Zr
Fe - LZr
Fe - Zr
Fe - LZI
Fe - ZT
Fe - LST
Fe-Zr
Ee - LZt
Fe-Zr
Fe - LZr

ì-Idente
arlaveis na equaçao

Fe, Mn, Ca, Sr
LEe¡ LZr, LSr / LY

Fe, ZY

Mn, Fe
Mn, Fe, LSc I ZT, LPb
Ca, Mg. Co
ca, Mg, LSr, Ba, LSn, Cr
Mg, Ni/ Ba
Mg, Ba, LSI , Ag, LCo
Sc

LBa, LSc, LSr, LY, Fe
¡/rìì À^ Þô

LLa, LB, B

Ti
TiI LB

Cu, Cr, Tì
Cut Z:, Tj ¡ I,Cr, LY
Þb, víf Sr, V
Pb, W, B, LPb¿ Caf Mg

Sr, LSr , LFe, LBa
Sr, Fe Co
ôËr!, !çv/

LNi, LLa, Nb, Zr
Sr, Ti
LSr:, Cu, Ca,Ag,Ni,La I Mg
Be, Cu
LBe , l,Cu

88, 36
61 ,82
35 ' oB

66 ,9r
80,54
9I ,64
97,r0
9r,74
95,50
30,68
75,13
la a)

68,68
18,93
31, o6
ot 'ì ?

93r44
99,08
99 ,40
67,25
85,93
56 t95
75,l_1
49 t06
57 t99
a) )1
93,83
50,39
68 ,4L



Tabela 7. )CV- Resultados da
aos teores dos elemcntos
da regressão por SiOr; N

Grupo (nQ de

amostras )

Lapa (17)

Lapa (17 )

Capa (61)

Capa (61)

AN FB (27)

ÀNFB (27)

xsro (30)

xsro (30)

A (2s)

a (2s)

a Qsl
ç (25)

a (2s)

o (2s)

a Qsl

regressâo dos valores da distância à
analisados e suas transformações (L
= corrigidos por tipo de rocha).

Varíáveis
te stad.as

Ee-Zr
Ee - LZr
Ee-Zr
Fe - LZT
Fa - 

t7-

Fe - LZt:

Fe-ZT
Fe - LZr

Fe - LZr, CuQ - tf
RFe - RZr

RFe-RZr , RCUQ-Rpf

RCUQ - RPF

FeN - ZrN

EeN-ZrN, CuoN-p^ 0 _N¿)
FeN-ZrN (sem I,lN ) ,
Cuon - P^ 0-N¿5

R2

68t3
t7,7
37 ,6
47,7
60,8
7t,8
66,I
66,I
73,4
b),4

49 ,2

82 t0
86 ,2

6'l ,.4

Erro
Pa dr ão

3 71,

105

405

3/L

355

301

256
) q, €,

212

242

191
?q?

174

152

)1¿.

mineralização em relação
= Logâritmo; R = resÍd.uos

+La, -Co, +B

-LSn, -Co, +LCu

+Ti, +Sn, +Ni , -Sr
-LPb | -Llvln, +LTi , -LLa , +sn
-Sr, +Ti, -Fe, +Co, -B
+LTi, -LPb, + LZn, -Fe
+Be, +V/ -Co, +Sn
+Be, -Co, +LSn
+Be, -Ti, -pF
-RSn, +RBe, + RCr, -RTi
+RSr, +RBe, +RCr r-RTi, + RFeQr_RCo
+RTi02, -RCoe,+RZne, +RAI2 03 , -RMnO

+BeN, - iÀiN, + SnN, - TiN, + BaN
+BeN, -tr^/N | +SnN, -TiN, +NiQN | -SiO2N

+BeN,-snN,+ZneN,_TÌN

varlaveis na equaÇao

P(,



sões, seguindo-se das rochas da .lapa (17), sendo o pior o
do total das rochas da capa do perau, apenas com anãlise
espectrográfica de emissão (61). fsto é devido a duas cag
sas: primeiramente, o tipo de anáfise quÍmica empregado tem
pouca precisão, fato que não impediu a obtenção de bom ajus
te no grupo de 25 amostrasf apenas com Be e Ti anaLlsadoE
por EE, Em segundo fugar, o grupo de 61 amostras reuniu
maior nûmero de amostras com alleração íntempérica, sendo
o grupo de 25 amostras constÍtuÍdo quase totalmente por a
mostras frescas, tendo apenas cÍnco alteradas. Separando-se
as amostras por composição lit.olõgica, os conjuntos de amos
tras de xístos e anfibol_itos apresentaram melhores resufta
dos que o conjunto total.

c - para o conjunto de rochas com análise totaf, as anáfises es
pectrográficas permitiram a montagem de f r:nções de Ìegres
são da distância ã mineraÌizacão com ¡nelhores parâmetrcs do
que aquelas efetuadas utifizando apenas as análises guant.i
tativas, quer de eLementos principais, quer de elementos
+Yã^^ô

d - os el-ementos selecionados pela técnica de regressão sequen
cial prog:cssiva ptrr:-, a ront¡('em das ec.,r:;f :s oc rcqressão
são apresentados abaj-xo. Deve ser lembrado que esta técnica
utifiza correlação parc.iais, eliminando da equação ou não
deixando que nela entrem efementos com al_ta correlação com
aqueles que jã participem da equação. fsiÕ fa? com que haja
pequenas diferenças na lista dos el-ementos usaCos nas equa
ções e aquelcs que mostraram, pelos gráficos ou pelas coË
relações simples, terem sua oistribuição aietada pela dÍs
tância à mineralização, Apresentaïam tendôncia de aumento
dos teores próximo da mineralização g e Cu, na lapa; Sr, pb,
Mn, l,a, ¡.e, B, Co, Ti, perda ao fogo, SÍO2 e o único teor
afto de W na capa. Este el_emento ilustra, conforme os resul
tados mantidos defiberadamente na tabela, o problema de fa
zer cálcuLos sem análíse prévia dos dados. SenCo os resul_ta
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dos de W (todos constantes, menos um) corrigidos por tipo
de rocìla, resultou um conjunto de teores rel_ativos gue foi
cl-assif icado como bem influenciado pela distância ã mínera
1Ízação. Eliminados estes teores, a equaçåo fol recalculada,
diminuindo seu a just.e, mas ganhando confiabilidade peJ_a eIi
minação de falsos teores. Mostraram tendêncla de dininuição
ao aproximar-se a minerafização, na lapa, La, Co e Sn e na
capa Ni¡ Znt Be, Cr, FeO, Af2O3 e Ba. Os valores de Co,Sn e

Ti apresentaram comportamento incoerente, com aumento em a}.
gunas regressões e diminuição em outl:as.

e - as equações obtidas pefâ regressâo permitem calcular ..com

boa precisão a distância da amostra à mineralização (erro pa
drão de fO5 a 405 rn, maioria por vol-ta de 200 m) . Evidente
mente não é objetivo deste trabalho fornecer uma equação
que calcule magicamente a focalização da mineralização (a

quaf terie sua aplicabilidade restrita aos dados com os
quais foi calculada) , Os nívej s de significância foram ¡laA
tidos a 5?, visando obter equações menoresr para poder sele
cionar efementos que possam ter aplicação em prospecção em

tcda a área da formação Perau e não apenas no perfil estuda
dû"

f - para o grupo da capa do Perau com anãl-ise total a utiliza
ção dos teores brutos, dos corrigidos por sitica (R) ou dos
corri gidos por tipo litológico (N) forneceu equações com a
jus=.e muito semel-hante, ern relação ao R2 e erro padrão, ef
volvendo, com pequenas variações, os mesmos efementos. Tsto
indica gue provavelmente as variações ligaclas å minerafiza-
çåo são sufi cient.emente fortes para encobrir as variações
devidas eo tipo lit.o].ógíco. Observando o comport.amento dos
teores nos gráficos de dispersão por disLância, agueles ela
borados com os teores corrigídos por rocha fornecem indica
ções mais cfaras da minerafização. Considerando a1ém disto
que a correção por tipo 1itológico ten base no comportamen
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médio dos elementos, e pode ser explicada pefas leis geogui
micas, recomend.a-se que eIa seja aplicada em futuras pesqui
sas na região.

7.7 - Análise Díscriminante

Foram efetuadas anáfíses discriminantes entre grupos
de amostras da capa e da lapa do perau, e enÈre os grupos das
mais próximas e mais distantes da mineral-i zação, À partir dos
gráficos de dispersão dos teores e da localização das amostras
no campo foi considerado que os efeitos imédiatos da mineraliza
ção pareciam bem def inj-dos à dj.stância de 200 m. Assj,m sendo,
a maioria das análises discriminantes foi efetuada comparando
grupos de amostras coletadas a atê 200 m, e coletadas a mais de
200 m. Foram também testadas distâncias de f00, 3OO, 400 e 600
m. os resultados são apresentados na labela 7.xv. A eficléncia
da separação é indicada pelo Índice fâmbda de t{ilks, que é in
versanente proporclonal â variância explicada pela separação, e
tarnbém pela percentagem das amostras corretamente crassificadas
pelas funções discriminantes. os valores da estatÍstica F e sua
signiflcáncia sâo també¡n apresentados, lembrando porém que esta
signi.Írcância está co:rpronetida pe-lo fato das variár¡eis estuda-
das não apïesentarem distribuições de frequência nor:mais.

As seguintes concl-usões podem ser extraÍdas dos resuf
tados das aná11ses disc¡iminantes:

a - a separação entre amostras da capa e da fapa apresentou aJ-

La percentagen de classificações cor;retas, nrantendo a ten
dêncÍa d.e Zr e Ti apresentarem a-ltos valores na Iapa, äpr9
sentando esta tendência também Sc, Cu, Sn, ¡\g e W, cujo co4
portamento indÍvidual- não é tão claro pelos gráficos. o Sc
apresentou um comportament.o contraditório, com os teores
brutos indicados como característicos do grupo da lapa e os
logaritmizados da capa.
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- a combinação nas funções de t.eores brutos e logaritmizados,
embora aumente a percentagem de classificações corretas, in
troduz em diversos casos, como da análise anterior, compor
tamenLos contraditórios do mesmo elemento, comprometendo a
interpretação. Considerando não serem as distribuições tog
normais, não foi julgada útil efetuar transformações logarit
micas para análises discr j-minantes, para os dados estudados.

- Comparando as anáLises entre grupos de amostras coletadas a
at.é 200 m da mineralização e distâncias maiores, observa_se
que Sc, B, Fef pb, K2O, Mg e Co predominam fortemente entre
os efementos indicadores da proxímidade da mineralízação rseguidos mais fracamente por cu, Ni, Sr, T,a. V, Ca, Al2O3,
Na2O e SiOr. Os el-ementos Be, Cr, Sn e Ti predominam for
t.emente entre os que indicam afastamento da minerafi z¿;ção to que tambêm acontece em ¡¡,enor escala com Ba I Ca I Zr: I Mn tz¡-l
Be e Mo. Àquel_es considerados com forte predomlnåncia numa
parte do hafo são os que ocorrem em maior número de vezes
nas funções e não ocorrem em diferentes parles do halo em
diferentes funções ou o f¿.ze;r :ruito poucas vezes. Os outros
elenentos oco.rren poucas \¡ezes ou ¡nostram comportamento in
coerente, ocorrendo com s.inaís diferentes em dlfeïentes fun
ções.

d - Os teores brutos e corrigidos. por rocha apresentam comporLa
mento muiic semelhante nas iu:çõe: discriminantes, no grupo
de 6l- amostras com anãIj-se por EÐ; no gïupo de 25 amostras
a correção por tipo titológico aumentou a percentagem de
classificações corretas.

7.8 - Comparação dos resul-tados

Conparando os resultados do tratamento dos dados
1os diferentes métodos, nota-se que:

pe



a - a análise de agrupamentos não se mostïou adequada para fins
de prospecção. Os agrupamentos de elementos foram mefhor
explicados pelo comportamento desses elementos nas rochas
normais, do que pela influência da mineralização. Os agru
pamentos de rochas foram muíto mais governados pelo tipo Ii
t.o16gico que pela distância à mineralização.

b - os outros processos de tratamento dos dados I quais sejam os
gráficos de dispersão em relação à distância, os coeficien
tes de correlação simples de pearson e Spearman entre os
teores e a distância à mineralização, as análises de regres
são das distâncias em relação aos teores e as análises dis
criminantes, todos permitirafl distinguir os comportamentos
dos grupos de elementos que sofrem enriguecimento ou empg
brecimento refativo com a distância à mineratização. Os ïe
suftados são de um modo geral concordantes. Os efementos pb,
B, ¡19, Cu e K apresentam forte enriquecimento/ por qual_quer
sistema de tratamento de dados. Apresentam predominantemen -
te enriquecimento ou ocorrem apenas uma vez na lista como
enriquecidos Sr, M¡/ Fe, Co, Ag, Cat peïda ao fogo, La, Sc,
e Na. Aprèsentam forte empobrecinento Sn I Zn, Bet l,li¡ Cr e
Ito; pre doninantemen te empob::ecin:nto ou ocorrem apenas uma

vez na fista como empobrecimento Rb, TiO2, p2O5, FeO, r,a,

Al-, Nb. AqueJ-es indicados com comportamento mais coerente,
rnantendo em todos os casos seu empobrecimento ou enrique
cimento relativo são tarLbám os Clue apresentam mais a]tos
coeficientes de correlação e coeficientes nas funções de
regressão e discriminantes, Ti e Sr apresentam comportàmen
to errático, apresentando ora empobrecimentof ora enriqueci
mento em m6todos diferentes.

c - comparando o comportamento nos gráficos de dispersão, os
er::os padrões de correlação e os resultados das eguações dis
criminantes pode ser considerada uma largura segura para o
halo primário da mineralização d.o perau a de 200 m. A in
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fluência da mineral-ização vai além disso, o que pode ser no-
tado na permanência dos elementos normalmente enriguecidos
mostrando este comportamento nas anáfises discriminantes en
tre amostras como distâncias até 400 a 600 m. Na área estuda
da este padrão foi influenciado pelos cáfcio-xistos anômafos
que ocorrem dos 600 a 700 m, o que impede a distlnção inequÍ
voca do halo da minerafização principal.
as amostras mais discrepantes em geral apresentaram comporta
mento semefhante nas regressões em relação â distância à mi
nerallzação e anáf j-ses discríminantes (tabela 7.XVf) . As
amostras que apresentaram maiores resÍduos na regressão quC
se sempre foram também mal classificadas nas anáIises discri
minantes. Seu comportamento pode ser explicado peta difere¡l
ça lito1ógÍca (am 2 é um gnaisse, 250 é cálcio- si licãtica ,
277 tem excesso de sÍIica) r pela maior al-teração intemp6rica
(am 9,10 ,I\ t12 ,13 ,16 ,I7 ,22,202 tzIO ,230 t23I ,26L,262 ,264 e 2D)
ou maior proximidade da mineralização (am 253, 254 e 260).As
amostras discrepantes não foram removidas das anáfises, por-
que o interesse do estudo foi verificar quais el-ementos mos-
tram diferenças s*gr.ificativas ccn a proximidade da nineiali
zacão, levando em contã toda a varj-ação 1itológica, Uma gran
de seleção das amostras levaria a equações ou anáIises dÍs
cr:iminantes com ótir,,os r:esuf tadcs, rnas aplicãvei-s apenas aos
conjuntos de amost-ras expurgados, sem apLicabifidade na pros
pecção. Quando se :'.az uÌÍr trabalho de prospecção não se sabe
de antemão quais amostras apresentam variação normal-, quais
são anôrnal-as devido à minerafização e quais são discrepantes
por outros motivos. 06 processos de interpretação só terão
tucesso se forern beseaclos em el-en.e¡tos que apresentem anoma-
lias perceptÍveis mesmo na presença das discrepâncias.
comparando os comportamentos dos teores nas proximidades da
mína d.o Perau e aqueles relatados na literatura (e resumicl.os
no capÍtufo 2) verificamos que:
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- Cu, Pt¡, Ni, Co, Mn, K e Mg apresentam comportamento i_
quaL ao da quase totalidade dos trabathos consultados;

- Zn apresenta empobrecimento, tal como Ðast Tuva (Govett,
1983) , Wainaleka (RugLess, t9g3) e Aurora (Costa, 19g0). No
tando serem Wainaleka (Fiji) , Aurora (Ceará¡ e perau focal-iza
dos em área tropical, e sendo Zn gerafmente móvel em ambiente
secundário, o que acontece certamente no perau (cap.g), taf_
vez possa ser atribuido ao in¿emperismo, uma vez que o zinco
apl:esenta a]-tos teores por AA no minério e nas calcossilicáti
cas i

- Na apresenta enriquecimento, como em Aurora (Costa.l9g0),
Limerick (Dunlop el alii , I979) e Caribou (Govett, l9g3) . A
ausônc-ia de empobrecinento de Na em Limerick 6 interpretada
como indÍcio de seu caráter distal, nâo tendo as sotuções hi
d.rotermals naquele caso intensidade suficiente para destruir
os feldspatos. fsto poderia acontecer no perau, e mais ainda
considerando que também o ca nesta mina conserva altos va10ræ
próximos da mineral-ização, possÍvel herança sedimentar não
destruida pela ativi.dade termaL nem pelo intemperismo;

- permanece inexplicado o comportamento discrepante do Sr
e do Ba, este com af.;.cs teores ben p::õximo ä mineralização,
mas padrão gerat de ernpobrecimento , ao contrário da maioria.

Ã concorcl.ânci- do comportamento da maioria dos elemen_
tos indicadores com aqueÌe exibido pelas jazidas de origem exala_
tiva reforça a iCéia de que haveria a pal:ticipação de soluções ter
maís na gênese da jazida do perau. À predominância de metassedi -
mentos sobre rochas de possÍvel origem vul-cânica, a variação es-
pacial dos teores de minõr:io e a persistência de padrões litológi
cos e quÍmicos de origem sedinentar apciam a interpretação da gô-
nese como sedimentar -exalativa .



8-OHA].OSECUNDÂRIO

8.1 - lntrodução

A mineralização do Perau apresenta um halo de disper
são secundário, estudado pelo autor em prospecção geoquÍmica de

solo, descrita em delal-he por Macedo, in Sifva et alii (1981)
apresentada em Macedo et afii, 1981 e resumida aÌ:'aixo. Estudos
de menor porte foram efetuados nas proximídades da mína do Pe

rau por souza (L972 | 1977' e JICA/MMAJ (I982t , em áreas restri
tas, mas também mostrando a aplicabilidade do mét,odo de prospec

ção geoquínica de solo para p::ospecção de detalhe de jazidas co

mo a do Perau.

8.2 Estudo orientativo

Foi efetuado r.rm estudo orierLativo de prospecção geg
química de solo, atrav6s da amostragem em três trinchej-ras, com

a coleÈa de 126 amostras, analisadas para Cu, Pb e Zn por absor

ção atômica. Foram coletadas amostras simples nos horizontes A'
B e C e amostras compostas, em canal, acoinpanhando a parte mais
argiiosa do horizonie ts em duas trincf.e-Ìr:.s. Cs resultados fo
ram semefhantes nas três, sendo apresentados na figura 8.1 a

localização do estudo oríentativo e das á::eas aniostradas e na

figura 8,2 os gráficos teor-distância da trincheira f. Tendo si
do edotado o l-imiar sugerido por Mel-cher {1960)' de 100 ppm de

Pb, foi f ixarlo, conforme os resultadls da amostragem nas trin
cheiras, o espaçamento de 50 m entre amostras para levantamento
de rotina e 25 m para foJ-Iow-up de a¡:cnalias.

8.3 - Estudo de detafhe

O estudo de detalhe foi efeLuad¡ para testar a conti
nuidade do nr,ve-L mrneraf izad.o, a sul- e a norte da área favrada.
Foram coletadas 600 amostras, nos horizontes B e C, Os resulta
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dos foram tratados em papel de probabiJ-idade 1ognormaf , adotando
o processo de Williams (1967) para a decomposição das curvas em
partes atrÍbuídas às amostras não afetadas pela mineralização
(backgror:nd) e amostras com teor elevado do elemento procurado
(anomal-ias) . Deste modo foram avalíados os parâmetros da popula
ção de background e através deles determinados os limiares da
anomalia apresenl-ados abaixo. Foi adot.ado como limiar de anoma
lia possÍvel o vaÌor ¡4c.DG2, sendo MG = m6dia geométríca dos
teores e DG = desvio geométrico. para l-imiar de anomal j.a prová
vef foi adotado o val-or de ¡4G.nG3. DaÍ resuftaram os fimites da
tabefa ab,aixo:

Tabela 8.f = Parâmetros estatÍsticos e faixas de teores adota
dos para os resultados de amostras do horizonte B do sofo na
área da mina do Perau (segundo Macedo, in C.R. Silva et alii,
19 Bl) . Dados em ppm.

El-emento A¡omal-ia possÍve 1 Anomalia provável

Cu

Pb

Zn

30

16

30

2,0

2,2

L20-239
l-00-2.i,1

145-318

240-1600
2s0-700
379- 420

Aplicando-se estes fimiares foram definidas faixas a
nômal.as muÍto distintas, a sul e nort.e da årea -lavrada. As ang
mal,ias foram posteriormente confirmadas como ligadas à minera
J-ização, através de trabafhos de geologia, geofísica e escava
ção. As faixas anônalas apïesentaren. a l-alrgura superior a l0O m,
para os vafores su¡rr:riores aos f inia::es_ de anomalia possÍve1.Em
bora o relevo seja muito acidentado, condicionando a formação
de solos pouco desenvolvidos (litossolos e cambissolos) , este
fator não impediu a detecção das anomalias. provavelmenLe devi
do ao relevo ocorreu uma d.ife::ença notável entre o comportamen
to do Cu, gue apresentou anomalias muito mais extensäs que as



Pb e Zn, proÌongando-se para cotas mais baixas que as ocupad.as
pelas anomalias destes dois el_ement,os. Este comportamento se
refletiu nos coeficientes de correlação entre os teores dos
três elementos, apresentad.os abai xo :

Corre la ção Cu

Pb

Cu

Zn

Pi)

Zn

Estudo orientativo

l,ev. de detalhe

0 t766

0,032

0,694

0,054

0,874

0,378

Tabefa 8.II - Coeficientes de correlação de pearson entre os
teores de efementos anal-isados em 176 amostras de solo do estu
do orientativo e 600 amostras de solo dos levanlamentos de de
taLhe na mina do Perau (segundo Macedo & Balo.l,l_a. lg8f) .

Estes coefÌcientes confirmam o observado nos mapas
d.e isoteores. mostrando que, embora as anomalias prevenham do
nesmo horizonte mine¡allzado (o gue se mostra pelo minério e

;e1as al;a:s ccrr:el.ações dos teol:es do cstudo or:j_enLativo) , o
comportamento do cobre é muito diferente do que os do zinco e
éo chumbo, O cobre é muito mais móvel no ambiente secundário ,
nas condições de rocha, rel-evo e c.lima do perau, que os dois
,JuÈ5cs elementos.

8. 4 - Tral:af hos da JICA/¡IMAJ

Ccmo parte do pLojeto À¡ta Gorda, reaÌizado em co!
vênio por DNPM-MI'47\J-CPRM*JÌCA , cujos resultados são apresenta
dos em JÌCA/MMAJ (1982) foi efetuado um 1evantamento geoguÍ
ríìì co de solo, com a coleLa ¡le ll3 amostras do horizontê B,
com espaçamentos de 50 a l-00 m, e análise por absorção atô¡ni
mica de Cu, Pb, zn, Ni, Co e Mn. Os resultados foram muito



semelhantes aos do trabalho anteriormente exposto, com teores
tigeirarnente maís aftos devido à área de amostragem mais 1ími
tada, e rnais pr6xima à mineralização (recobrindo em parte a
área já amostrada no trabalho anterior) , Os parâmetros esta
tÍsticos apresentados na tabela abaíxo

Tabela 8.III - Parâmetros estatÍsticos e fími-ares de anoma
lias possÍveis (MG.DG) e prováveis (Mc.Dc2), segundo JICA/
MM1\J, 19 82.

E lemento MG.DG MG.DG2

Cu

Pb

Zn

Co

Ni
Mn

52

25

42

I4
16

708

2,5
2,7
2r4
2,6

lro
?o

129

70

100

37

2779

322

f93
24L

96

alÕ

l0 914

são bem maiores que os adotados no estudo anterior, por nãc
lel:em os técnicos japoneses adotado nenhunia 1-écnica dc separa

ção de grupos de background e anomalia, adotando os valores
brutos de média e desvio padrão do totaf dos dados.

Como þarte do mesmo estudo foi efetuada análise fa
torial dos teores, tendo os autores considerado rel-evantes
dois fatoresf cujas cargas fatoriais são apresentadas na ta
befa 8. IV.

O fator 1, no qual apresenlam altâs cargas faLoriais
Zn, Co, Ni e ¡4n foi interpretad.o como dominaCo pela inf l-uên
cia litológica, devida aos anfibolitos e rochas cálciossil-icá
ticas; o segundo fator. com altas cargas em Cu, Pb e Zn, 'e

atribuida a infJ.uência direta da mineralÍzaçao. Recomendam os
autores que em outras prospecções geoquÍmicas de solo na área
sejam consid.eradas como promissoras as ãreas de altos coefi
cientes do fator 2.



8.5 - Consideraçoes

A mineralÍzação do perau apresent.a um halo secundário
em solo facilmente detectáver pera anárise d.os erementos-miné -
rio Cu, Pb e Zn, fato este demostrado em todos os trabalhos de
prospecção geoqulmica lá reafizados. A detecção deste halo por
amostragem do horizonte B, que nesta regÍão se apresenta geraf
mente entre 0,5 e 1,0 m de profundicade, não ê anulada pelo rg
levo acidentado, o qual apenas tem o efeito de aumentar a largu
ra do halo de teores de cobre, sem desloca-l-o. O espaçamento con
veniente para amostragem é o de mafha quadrada de 50 x 50 m pg
ra estudos de detalhe. Malhas maiores que esta poderão não de
tectar anomafias.

Devido à contaminaçâo peto minério extraÍdo, não foi
efetuado estudo ol:ientativo de sedimentos de corrente, embora
resuftados parciais obtidos pefo autor a norte da mj-na,expostos
em Macedo & Batoll-a, f9Bl, indíquem que sedimentos de drenagens
gue. drenarn o nívef minerafizado têm teores de pb (70 ppm) consj_.
derados como anômalos se comparados om o limiar da anomafia (60
ppm) do Projeto GeoguÍnica no vale do Ribeira (Morgental et
alii, 1978) .

Tabel-a B.IV - Cargas falo¡Í¿is para os el_ementos analisad.os em

113 amostras de sofo da área da mína do perau, segr,rndo JI)A/
MMAJ (19 82 ) .

ElemenÈo Cargas f ator.iais
Fator 1 Fator 2

Cu

Pb

Zn

Co

Ni
Mn

0 ,289 0 ,704
- 0r0J-3 otg20

0,629 0,541
0,913 0.200
0,853 0,245
0,901- - 0,021.
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9 - CONCLUSõES

9.1 - Concfusões gerais

O depósito do perau apresenta caracterÍsticas de minera
lização sedimentar -exa lat iva , sendo as nais marcantes o controfe
estratigrãf -ico, do tipo slratabound, a ocorrência de formação fer
rÍfera sobreposta ao d.epósito, as retações entre os teores de pb-
Cu-Zn-Ag, as estruturas de desLizamento na minerafização, a pr9
sença de metavulcânlcas básicas e o ambiente tectônico, interpre
tado ma.is comumente como bacia tafrogênica. Algumas observações
coletadas neste trabalho confirmam estas idéias, principalmente:
a) o zoneamento dos metais' principafmente zn e pb, confirmado pe

la análise de superfÍcies de tendêncÍa, reforça as idéias do
conÈrol-e sedÌ¡nentolõgico da mineralização.

b) o halo geoquímico em rocha, muito mais bem definido na capa
gue na lapa, e com recorrências dos elementos indicadores liga
.das à composição dos sedimentos originais, com anomalias nos
calcoxjstos indica provavelmente gênese sedimentar -exal at iva .

c) os elementos gue apresentam maiores enrÍquecimentos com a pr9
ximidade da mineralização são La, B e Cu, na tapa e pb, B, ¡1g,
Cu e K na caira, Ìr.tvendc enri-que cimento tambón en Sr , ¡4n, Fe¡Cô/
Ag' Ca, La, Sc, Na e na percentagem de perda ao fogo, interpre
tada como devida principa]mente ao Co2. Apresentam mênores teÕ

res próximo da mineralização Sn, Zn, Be, Ni, Cr e Mo, em maior
proporção, havendo menor empobrecÍmento em Rb, TiO2, Ba, p2O5,

FeO, A1 e Nb. O halo primário ligado diretamente â mineraliza-
ção principal apresenta pelo menos 2OOn de extensão na capa,
podendo sel: maior, mas sua detecção é prejudicada pela ocÕr-
rência de anomalias nos calcoxistos.

d) o comportamento dos elementos citados é coerente com o apre-
sentado pelos depósitos sedimentar -exa lativo s e volcanogênicos
distais. As diferenças são o empobrecimento em Zn e o comporta
mento de Ca e Na, que parecem pouco influenciados pela minera-
1i zação .
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9.2 - Conc}.rsões para prospecçáo

As seguíntes conclusões foram a base das técnicas de

prospecção litogeoquÍmica recomendadas ã frenter para uso na á-
rea da formaçâo Perau:

a) as análises rápidas, efetuadas por. espectrografia ótica de

emissão, permitiram a detecção do halo geoquÍmico da ninera-
lização do Perau em rocha quase tão bem como as anál.ises de

óxidos e elementos traços por þrocessos mais precisos e muito
mais caros. Uma anál-ise de 30.elementos por EE custa Cz$89,40,
uma llA Cz$I3,70 para o primeiro elemento e Cz$A,70 pelos se
guintes e uma anátise quantitativa de 13 óxidos C2fi878,00, no
Laboratório de AnáIises l{inel:ais (LAMIN) da CPRM. Os elementos

. änalisadÕs simultaneamente pelos dois processos apl:esenlaÌam
resultados guase idênticos, a não ser no caso do Zn, que só
pode ser estudado através de aná1ise por absorção atômíca, de
vioo ao limite inferior de detecção relativamente alto por EE

' (200' ppm) . Os outros elementos com teores mais baixos que os
limites de EE sao sao gerâ.lmente utilizados em pesquisas de

suffetos macicos. Dos elementos maíores gue mostraram variaçã
pera inftuêncÍa da míneralização apenas o potássio não 6 de-
t'-e:;nin¡:do por especl-roqraf ia ót j.ca dt c-nissão. A correção clos

teores por resÍduos em rel-ação à silica não mostrou resultados
que compensassem o aumento de cust.os.

k¡) os processos de tratamento de dados utifizados apresentaram re
suitadcs em sua maioria concordantes, a não ser no caso da a

nálise de agrupamentos, cujos resultados não indicaram seu a

proveitamento para tratamento de dados de prospecção litogec.r-
guímica na área. As amostras com maiores resÍduos na regresSo
da distância å mineralização são em geral- as mesmas mal cfas-
sificadas pela análise discriminante.

c) considerando uma largura do hal-o de 200 m, seguramente detec-
tada neste trabalho, o espaçamento de amostragem deve ser de

aproximadamente f00 m, para obter para cada perfif em média
duas amostras anômalas ao cruzar a ãrea lninera.Iizada.



d)

e)

a correção pelo cáf cuJ-o d.e Leores relativos, dividindo cada
teor pela média de seu tipo litológico, foi a que se most,rou
maís eficiente, parti cul arment.e na definição dos hafos pelos
gráficos teor-distância.
o custo da pr:ospecção litogeoquímica, na região do Perau, con
sj-derando um espaçamento aproximado (controlado pela existên-
cia de afloramentos e variação litológica) de 100 m, é aproxi
madamente o mesmo da prospeção geoquÍmica de solos, cons id.eran

do-se, para um espaçamentode 50 m e o mesmo tipo de análise ,

uma produção diária d,e amostras de solo duas vezes maior gue

a de amostras de rocha e têcnico cofetor para rochas mais ha

bifita<lo, no mínimo geólogo iniciante, com sa1ário aproximada
mente o dobro daquele do técnico de mineração do nÍvel, médio,
coletor de amostras de solo. Haverá mefhor aproveitamento do

trabal-ho, tanl-o do ponto de vista econômico quanto do técnic-o,
se a coleta for efetuada pelo mesmo geólogo que fizer o mapea

mento, e integrada com este. Não existem dados suficientes pa

ra comparar os custos de detecção por sedimentos de corrente
e rocha, na ãrea do Perau.

9.3 - Recomcndações pal:a prospecção

Tendo em vista os resultados acÌma, recÕmenda-se para
prospecção litogeoquÍmica na área do Perau:

a) efetuar coleta em perfis perpendiculares às estruturâ.s Frin-
cJ-pais, na área da formação Perau, preferivelmente eI¡ sua ba-
se, onde e1a puder ser definida por indicações de superfíiie'

b) o espaçamento deverá ser de aproximadamente f00 l'ù no perfil,
procurandÕ amostrar os principaiiì i:ipos J-itológÍcos encontra-
dos. Considerando a necessidade da identificação das rochas,
a cofeta deve ser feíta por geõlogo, e j-nÈegrada aos traba-
thos de levantamento geológico.

c) tendo em vista a numerosa suite de el-ementos que pode mostrar



d)

e)

e)
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variações com a mineral-ização, a análise deve ser multielemen
tar, por processos rápidos para o total das amostras. A preci
são das análises por espectrografia ótica de emÍssão é sufi
ciente para os trabal-hos de rotina. Nas áreas definidas como
potencialmente anômalas as amostras deverão ser reanalisadas
para os e lemen tos-minér i o por processo de maior precisão (ab-
sorção atômica, raios X ou plasma)
ô processamento dos dados deve ser feito inicialmente por grá
fícos de teor-distância e cálculo de estatÍsticas básicas de

teores brutos e reiativos (corrigidos por divisão petos teo-
res médios para cada tipo de rocha) .

para as áreas julgadas em primeira instância como anômafas de
verá ser feito proces samen tod.o s dados por análise discriminan
te e elaÌ¡oração de gráficos teor-clistáncia com os elementos jn

dicadores combinados em Índices compostos.
para detalhamento, consj-derando os bons resultados de ambos os
meios de amostragem¡ deverá ser feita coleta d.e sofo e rocha,
por geólogo, em perfis com mal-ha mÍnima de 50 ¡n, e anáfise de
Cu, Pb, zn, B, Mg, K, Fe, Mn e Ca por processos quanËitativos.
Os tres prírneiros por sua ligação dir:eta con c r"inério, os
tres seguÍntes por serem indicadores da proxi;:iCade da minera
Tização, Fe e ¡ln pefo mesmo rnot:lvo e també¡n p¿-.rð control.e da
absorção de el-ementos t.raços em solo ou produtos de alteração
e Ca para indicação dos nÍveis carbonáticos, hospedeiros da
mineralização.
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