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Alguns fatos podem ser explicados de wirias maneiras,
mesmo quando, na verdade, exisÍe apenas

uma explicação coneta.
Lucretius.

Cada meta é um novo ponto de partida.
Kuchilán.

Cada metro quadrado de nosso território
deve ser explorado detalhadamente.

ché.

A Mery e Janet.
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Resumo.

Em Cuba Centro-Oriental, a análise da integração de dados Landsat-TM, com os

provenientes da informação geológic4 geoquímica, geomorfológica e geofisica" resultou em

uma grande quantidade de novos dados e interpretações sobre as regularidades de distribuição

estruturais das oconências de petróleo, bem como das regularidades de distribuição

magmático-estrutu¡ais das mineralizações de ouro e metais base.

O desenvolvimento econômico de Cuba exige a reavaliação wgente do potencial

mineral de grandes porções de seu território. Para isto, resulta imprescindível um melhor

conhecimento da relação existente entre as estrutuas e a mineralização, nos diferentes

ambientes tectônicos presentes.

A parte centro-oriental de Cuba constitui uma daq ¿ireas mais favoráveis do País para a

localização de novas reservas de ouro e de petróleo. A pesquisa cobriu urs 20.000 Km2 deste

território, abrangendo a região da Bacia Central e uma grande parte do arco de ilhas

vulcânicas do C¡etáceo. A via escolhida para aproximar-se as regularidades estruturais

buscadas foi a assinatura. Isto é, aquele conjunto de critérios e indicadores que caracterizam a

oco¡rência e evolução de um elemento, sub-sistema ou sisteÍra estrutural. O procedimento

desenvolvido foi uma reinterpretação da informaçäo geológica disponível, centrada no uso do

Sensoriamento Remoto que, partindo de setores teste, terminou na análise regional.

As imagens básicas utilizadas foram as tomadas pelo sensor Thematic Mapper, do

Landsat-S. As técnicas de processamento aplicadas foranL fr¡ndamentalmente, composições

coloridas entre bandas, razões e principais componentes, bem como classificações não

supervisionadas. Através deste tratamentos foram encontradas diferenças de tonalidades na

paisagem e realçada a rede de drenagen¡ indicadores, tanto de lineamentos e formas curvas,

como de litologias e alterações nas rochas. Os dados integrados com as imagens são de

naturezâ geológica, geomorfológica, geoquímica e geofisica, sendo realizada esta integração

por duas vias. Uma, está baseada em técnicas de processamento de imagen¡ tais como a HSI e

a superposição de isolinhas, aplicando-se no caso de se dispor de dados originais em formato

digital, o qual ficou restrito à informação do campo magnético residual. A ouha vi4 baseou-

se na criação de um mapa de indicadores geológicos, geomorfológicos, geofisicos e

geoquímicos, e sua superposição sobre as imagens de Sensoriamento Remoto.
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Os resultados atingidos pela pesquisa correspondem com os objetivos planejados. A

mineralização de arco endógena encontra-se associada ao magmatismo tardio do arco

(Campaniano Inferior), desenvolvido em zonas de cruzamento de tectoli¡eamentos sin-a¡co

NE, WNW e N-S. A mineralização aurífera epitermal vincula-se a estruturas vulcânicas.

provavelmente caldeiras, enquanto o ouro em veios e o cobre porfirítico relaciona-se com o

desenvolvimento do magmatismo hipabissal e sub-vulcânico. Foram inferidas pela pesquisa

grandes estruturas lulcânicas e tripabissais, incluindo grandes areas onde era considerado

anteriormente apenas o desenvolvimento da cobertura cenozóica. Assumindo-se cada uma

delas novas estruturas detectadas como um setor metalogenético de_ interesse, isso

representaria o aumento em um 600% da ¡fuea total considerada atualmente para a reavaliação

aurífera do território.

Por outro lado. na região da Bacia Central foram encontradas estreitas relações

espaciais entre as jazidas conhecidas e os tectolineamentos transtensivos dc direções NE e N-

S, a maior parte deles detectada pela pesquisa. De validar-se em um futuro esta relação

espacial como um critério genético, se completaria o modelo de prospecção do território ao

explicar-se um processo tão importante como é o de migração vertical dos hidrocarbonetos.

Conseqüentemente, a possibilidade de adicionar em um mapa um atributo de forma linear,

fomeceria uma poderosa via de discriminação de lugares para perfurar.



ABSTRACT.

Integrated analysis of Landsat-TM, geological, geophysical, geochemical and

geomorphological data resulted in a large amount of new data and interpretations related to

the structwal regularities ofthe oil, gold and base metal occurrences of Central-Eastern Cuba.

The economic development of Cuba requires the inmediate revaluation of the mineral

potential of large portions of its 1erritory. For this, a better knowledge of the structural

regularities ofthe distribution ofthese resources, in different host environments, is essential.

The central-eastern region is one of the most favorable for location of new gold base

metals and oil reserves. For achieving those objectives, an area of about 20000 km2 was

selected in this territory, enclosing portions of the Cretaceous Vulcanic Islands a¡ch and the

Central Basin. The former enclosing gold and base metal deposits and the last several oil

fields. The project was centered in the determination of structu¡al signature, the group of

criterions and indicators that cha¡acterize the ocurrence, morfogenesis and evolution of

structural systen¡ sub-system or element.

The selected methodological approach involved the reinterpretation of available

geological information supported by Landsat-TM imagery digital processing. This was done

by color compositions, band ratios, principal component analysis and unsupervised

classification. These procedures allowed the enlnncement and identification of landscape

textures and drainage patterns, useful for extraction of lithological and structural information.

IHS transformation or simple superposition performed integration of these results with

aeromagnetic data. In the case of morphological, geological, geochemical geophysical and

metallogenic data, simple superposition was used.

The endogenous a¡ch mineralization is associated with late magmatism (Lower

Campanian) developed at the junction of NE, WNW and N-S syn-arch tectolineaments. The

epithermal gold mineralization is associated to volcanic structures, probably calderas. Vein

gold and porphyry copper deposits are related to the development of hypoabrssal or

subvolcanic structures. As one of the main results of this project, several new volcanic and

hypoabissal structures were identified, even under Cenozoic sedimentary cover. Assuming

that these structures could host similar deposits, this will represent a tenfold increase in the

area presently considered for gold exploration ofthe territory.

ln the Central Basin area. close spatial relations among known oil fields and NE and

NS transcurrent tectolineaments were found. lfadditional studies confirm this situation. a new



model for the vertical migration of hydrocarbons will be available and new drilling sites

defined.
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I - TNTRODUÇAO

1.1. Definição de ProPósitos.

o crescimento econômico de cuba" dentro da realidade atual, oferece um grande

desafio para seu Serviço Geológico: incrementar ao rniximo as reservas minerais do país'

dispondo de um mínimo de recursos financei¡os próprios para atingir esse objetivo'

Sob o ponto de vista administrativo, o estilo de trabalho já apresenta. uma mudança

radicalsecomparadocomoquesevinharealizandoatéoiníciodadécadade90.

Anteriormente,caracterizava-sepelaexecuçãodegrandesprogramasdepesquisasistemáticos'

emcolaboração,alongoprazo,comospaisesdoantigoblocosocialistaecomcontrole

centralizado pelas instituições govemamentais'

Atualmente, as prospecções podem ser feitas por diferentes companhias de paises

capitalistasdesenvolvidos,empaxcelascontratadascomogovernodentrodoesquemaderisco

total.Conseqüentemente,estenovoestilodetrabalhoexigedoServiçoGeológicoNacional

atingir rapidamente novos níveis de eficácia na reavaliação regional de potencial mineral, passo

préviodascontratações.Paraisto,faz-seimprescindíveltantoomelhorentendimentodas

regularidades de distribuição das acumulações minerais nos diversos ambientes tectônicos

presentes em Cub4 como a rápida introdução dos modemos meios técnicos e tecnológicos, no

sentido de process¿Ìr, generalizar e reinterpretar a imensa quantidade de informação geológica

e geofisica disPonível'

De modo geral, o principal problema geológico a ser resolvido em Cuba para uma

avaliaçãodepotencialmineralestáemdispordeumainformaçãoestruturaladequadapara

estabeleceravinculaçãoentredeformaçõeseasacumulaçõesmineraisbuscadas'Semdúvid4

o nível de conhecimento aìcançado nas últimas duas dé;adas sobre a composição e estrutua da

faixa dobrada cubana resulta elevado (shein et at. 1984, Pushcharovsþ et al. 1989a-b)' Ã

indiscutivel relevância desses resultados e a real importância da fase orogenética dentro da

história geológica do território têm influenciado a idéia, sustentada por muitos, que pouco mais

se pode acrescentar à compreensão estrutual do arquipélago. Entretanto, os encarregados de

estudar um potencial mineral em questão, conhecedores da universalidade, e diversidade' da

relaçãoestruturalmnercluação,nãoencontrammuitasvezesvínculoentreaquelainformação
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estrutural e o objetivo a ser atingido (Cabrera et al. 1990, Coutín ¿/ al. l99l). A explicação

desta situação deve-se a que eles também precisam conhecer sobre as deformações anteriores

(épocas de pre-subducção e subducção) ou posteriores (época do neoautóctono) à orogenia"

ou da separação e caracterização das diferentes etapas estrutuais dentro da história de uma

unidade pré-orogenética, desde sua formação, até a atualidade.

Por outro lado, não têm sido obtidos resultados favoráveis nas diversas tentativas

(Cabrera et ol. 1990, Coutín ¿/ al. 1991) de adquirir dados mais úteis, pela via da

generalização cartográfica da abundante informação estrutural fomecida por trabalhos nas

escalas 1:50.000 e l:100.000. A explicação flmdamental está em que cadá interpretação

estrutural feita por cada equipe de mapeamento nessas escalas, apresenta diferenças

conceituais e nos traços dos elementos principais. Essa situação não ocorre apenas devido ao

alto nível do subjetivismo das interpretações em áreas pouco aflorantes, abundantes em Cuba"

como também ao fato de que cada mapeamento, via de regr4 representa um agrupamento

peculiar de variáveis. Entre estas, encontram-se a escola do saber geológico, a experiência no

mapeamento de arcos de ilhas, a disponibilidade de recursos para os trabalhos, bem como a

época e o nível de conhecimento da geologia de Cuba quando o estudo foi desenvolvido.

Portanto, a generalização estrutural de um território a partir dessa informação tepresenta

muito rnais do que uma rotina cartográfica.

Dentro do novo estilo de trabalho que necessita aplicar o Serviço Geológico Cubano, o

Sensoriamento Remoto deve ocupar um papel relevante. Em quase quatro décadas, tem

evoluído até constituir, mais do que o aperfeiçoamento de uma ferramenta de mapeamento,

uma via confiável e inovadora que modifica totalrnente a visão da pesquisa geológica.

Numerosas experiências provam sua capacidade única de generúszaçio e visão sinóptica"

assim como sua disposição de um registro espectral muito superior ao do olho humano,

permitindo não apenas uma avaliação nþida de areas inacessíveis e desconhecidas, mas

também o aunento de conhecimento de outras, com maior gtau de estudo. Dentro da pesquisa

mineral, seu uso durante os estágios iniciais das investigações é praticamente obrigatório,

sendo, portanto, sua efetividade objeto de constante e urgente aperfeiçoamento.

A aplicação em Cuba do Sensoriamento Remoto na Geologia tem sido limitada, o qual

se deve a va¡ios fatores. Um deles, constitui a pouca disponibüidade no país de imagens

orbitais de segunda geração, devido ás grandes limitações externas para compráJas. Outro

fator, é a escassez ou ausência no Serviço Geológico Cubano de recursos próprios para sua
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aplicação. No caso da fotogeologia classica, está na falta de arquivos de negativos' de

laboratórios fotográficos e de reprodutoras de mapas. No processamento digital de imagens,

constitui-se da falta de sistemas potentes de última geração e da pouca capacidade de memória

instalada, incluindo os sistemas híbridos (sistema de informação geográfica mais processador

de imagers) feitos para microcomputador.

A possibilidade de executar uma Tese de Doutofamento, no Instituto de Geociências

da universidade de São Paulo, sobre a aplicação em cuba da análise integrada de dados

centrada no uso do Sensoriamento Remoto, contribui com a política de aumento da efetividade

indicada para o serviço Geológico cubano. Fator determinante no desenvolvimento da tese

foram as contribuições financeiras feitas pela CAPES (Fundação Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior) e a FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa

do Estado de são Paulo). A primeira, com o outorgamento da bolsa de estudo (variante PEC-

PG) e a segund4 para aquisição de imagens TM-5 (imageador de varredura Thematíc Mapper

instalado no satélite Landsat-S), através do Projeto de Auxílio à Pesquisa9412998'6.

com o objetivo de propiciar uma maior contribuição técnica e econômica, o território

de estudo foi escolhido criteriosamente. Por um lado, resulta muito estratégico do ponto de

vista nacional e, em contrapartida, necessita-se ar¡mentar urgentemente seu grau de

conhecimento geológico para reavaliar com efetividade seus potenciais rninerais'

1.2. Definição do Tema. Seteção do território de estudo'

Na atualidade, os alvos essenciais da prospecção em Cuba são o ouro e o petróleo'

Tendo em consideração os altos preços do ouro no mercado intemacional e os avanços

obtidos no desenvolvimento das métodos de tratamento, foram reavaliadas no ano 1992 as

reservas dos depósitos cubanos conhecidos. Deste modo, foi determinada a viabilidade de sua

extração em diferentes zonas, mas, tambénu que as quantidades totais (medidas mais

indicadas) säo pequenas para sustentar uma produção nacional contínua, ainda discreta, por

mais de cinco anos. Portanto, estabeleceu-se a missão de reavaliar o potencial aurífsro com a

finalidade de saber com maior exatidão as possibilidades de desenvolvimento da nova indústria

mineral.

o arco de ilhas r.ulcânicas do cretáceo na porção centro-oriental do país é uma das

regiões mais promissoras para encontrar novas reservas deste metal (Escobar et al. 1988,
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López-Kramer et al. 1990. cabrera et al. 1991. Escobar 1994, Pimentel et al. 1994),

especialmente na área que abrange as cidades Ciego de Áviìa e Las Tunas (Fig'l' 1)' Antes de

1959 (ano do início da Revolução Cubana), tinham sido encontradas nesta região diversas

ocorrências de ouro e ferro, parte das quais foi minerada em pequena escala. No período 1970-

1993 cobriu-se 60%" de sua superficie por mapeamentos geológicos nas escalas l:50.000 e

1:100.000, acompanhados de prospecção regional de metálicos. Nas a¡eas consideradas como

as mais adequadas, resultantes desses trabalhos, foram desenvolvidos trabalhos de prospecção

a escalas 1:25.000, 1:10.000 e outras maiores. Contudo, nesse peíodo nenhuma nova jazida

foi descoberta. Recentes estudos têm revelado novÍ¡s reservas de ouro e prata nas

proximidades cle ocorrências conhecidas" dadas como esgotadas ou não promissoras por

trabalhos anteriores, prova de que ainda falta uma conveniente compreensão metalogenética da

região.

o território apresenta sérios obstáculos à efetividade dos trabalhos de mapeamento e

prospecção de metálicos, tanto os tradicionais, como os que usam os métodos indiretos' Isto

ocorre devido à existência de uma geologia muito complexa e as pequenas dimensões dos

corpos minerais esperados, somando-se a pouca ou total falta de exposições das rochas e

mineralizações buscadas. Além disso, o relevo plano, existente em quflse toda sua extensão,

fomece poucos elementos para sua interpretação. contudo, a não inclusão nos objetivos

principais das pesquisas do reconhecimento dos fatores controladores estrutu¡ais e magnlitico-

estruturais regionais envolvidos na forrnaçäo dos sistemas hidrotermais pretéritos, assim como

a realuação da cartografia geral destes, tem compfometido os resultados obtidos. Isto é, em

vez de apenas plocr¡r¿ìr a acumulação em si, somar à investigação a busca da arquitetura

geológica à qual pertence, geralmente de maior tamanho e com mais elementos para sua

discriminação .

A principal fonte energética de Cuba é o petróieo, cuja importação representa um gasto

considerável anual em divisas. No país existem três campos gaso-petroliferos conhecidos,

todos ativos, atingindo em coqiunto, no ano 1998, a produção total de 1,2 milhões de

toneladas. o qual significa entre 15 a 20To das necessidades. os maio¡es campos são Vía

Blanca-Jaruco e Varadero-cardenas, situados na parte ocidental do país' responsáveis por,

aproximadamente, 8070 da produção anual.
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O terceiro campo é (Cuenca) Bacia Central, localizado a oeste da cidade Ciego de

Avila" na parte oeste de Cuba Centro-Oriental (Fig. 1. l). Sua produção basica atual' petróleo

leve, representa muito para Cuba Central e Centro-Oriental. Parte do mineral extraído vai

dhetamente para as flíbricas de açucar do território, onde é utilizado como combustível inicial

do processo industrial, enquanto o resta.nte representa a matéria prima da refinaria de

Cabaigu.ir¡ a única nesta parte do país. O estudo desta bacia tem sido feito mediante grandes

investimentos na prospecção geofisica e na realização de perflrações, considerando-se na

década de 80 ter sido suficientemente pesquisada. No entanto, em 1989 foi encontrada a jazida

Pina. Este fato mostrou de uma maneira clar4 a possibilidade da existência de acumuþões de

interesse econômico a Serern encOntradas, tanto na álea COmO em Seus arredores, assim como a

urgente necessidade de atr¡alizar o modelo de prospecção, ainda de alto custo e de prolongado

tempo de execução. Neste sentido, se faz necessrírio o conhecimento aprofrrndado dos fatores

estrutuais que participam na complexa migação e trapeamento dos hidrocarbonetos da área.

Para a migraçäo sub.horizontal, o conhecimento existente sobre a tectônica de cavalgamento

oferece explicações plauslveis (Echevarrfa et al. 1991, Tenreyro et al. 1994). No entanto, os

fatores envolvidos em um plocesso tão importante como a mþação vertical nâo têm sido bem

escla¡ecidos e, conseqüentemente, não têm sido levados em conta.

1.3. Objetivos.

A pesquisa tem como objetivo Þrincipal:

atingir uma melhor compreensão dos åtores rnagrnrítico-estruturais que controlam a

metalogenia endógena do arco de ilhas vulcânicas do Cretriceo na área Ciego-Tunas, bem

como dos fatores estruturais envolvidos na migração dos hidrocarbonetos da região da Bacia

Central.

Objetivos secundários a atingir são:

¡ Acrescentar informaçôes com o estudo de parte de um complexo paleo-arco de ilhas

wlcânicas, à escassa literatura ah¡al sobre aplicação da aluilise integrada de dados na pesquisa

mineral, centrada no Sensoriamento Remoto, em áreas de condições adversas para sua

interpretação. Além disso, possibilita-se a comparação com ¿í.reas similares de outros países e

idades.



o Contribui¡ com a orientação das novas gerações de geólogos cubanos, no sentido de que.

apesar das tecnologias computadorizadas constituírem uma formidável ferranenta para

ressaltar, relacionar e visualiza¡ dados, qualquer passo dado no computador deve estar

acompanhado obúgatoriamente por runa compreensão geológica do problema a resolver.

1.4. Direção metodológica da pesquisa.

O reconhecimento de estrutuas controladoras regionais em um território de complexa

evolução estrutural, leva implícito uma aproximaçÍio as idades de formação è reativação, assim

como da morfogênese, dos diversos elementos principais que compõem o universo de

estn¡turÍrs presente.

A presente pesquisa é uma analise integrada de dados, centradâ no uso do

sensoriamento remoto, onde essa aproximação é feita através do estudo da assinatura, aquele

conjunto de critérios e indicadores que caracterizam a ocorrência e evoþão de um elemento,

um sub-sistema ou um sistema Pa¡a isto, não devem ser apenas analisados os lineamentos e

formas cu¡vas da paisagerr¡ mas também os elementos litológicos e de alteração relacionados

com eles espacialmente, parte firndamental dos critérios geológicos da assinatura

Para a execução da pesquis4 encontram-se disponíveis imagens TM-5 em formato

digital bem como materiais aéreos em papel e uma grande quantidade de dados geológicos,

geoquímicos e geofisicos provenientes de mapeamentos e prospecções, ger¿Lnente em estado

não digital. A falta de referências diretas sob¡e r¡m trabalho sobre este assunto em um paleo-

arco de ilhas vulcânicas, sob um clima srb-tropical úmido, em condições adversas de

interpretação obrigou a tomâr caminhos metodológicos próprios, pafindo dos trabalhos mais

próximos.

Uma característica a salientar da pesquis4 é a revisão da informação anterior

relacionada com seu objetivo principal tatrto da publicada como da inédita- Não resulta

incomum que nos trabalhos geológicos centrados no uso dos métodos indiretos, apenas sejam

¡evisados com profirndidade os trabalhos anteriores baseados nesses métodos, não sendo

consultadas. outras obras, resultado da aplicação de métodos cl¿íssicos mrìs que perseguiam

similares objetivos. Não poucos resultados "surpreendentes" são, apenas, o fruto de uma

revisão incompleta de trabalhos anteriores.
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Na figura l. 2 pode observa¡-se o fluxograma geral da pesquisa-

Um fator que complicou o método desenvolvido e, conseqüentemente, prolongou seu

tempo de execução, foi o atraso ocorrido na importação das imagens TM. Sua aquisição era

prevista pa.ra setembro de 1994, no entanto foi efetivada somente em setemb¡o de 1996.

exatamente dois anos mais ta¡de.

Os resultados atingidos pela pesquisa correspondem com os objetivos planejados.

Aqueles, mostram que no território estudado existem numerosas estruturas retilíneas e curvas

sin-arco de notável interesse metalogênica. Este conjunto de estruturas sin-a¡co sustenta uma

reavaliação futura da potencialidade metárca endógena de arco em uma ¿írea de grandes

dimensões, a qual abrange amplos setores onde anteriormente era apenas considerado o

desenvo lvimento da cobertura cenozóica.

Por outro lado, na região da Bacia Central foram encontradas estreitas relações entre

uma parte dos tectolineamentos transcorrentes detectados pela pesquisa e as acumulações de

petróleo conhecidas, o qual pode significar um novo critério de prospecção para a região.
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2. HISTÓRICO.

2.1. Estrutura crustal de Cuba.

2. ].1. GN,qU M CONHECIMENTO.

Referências às ocorrências de ouro nas regiões central e centro oriental de Cuba são

conhecidas desde o início do século XVI, quando os espanhóis iniciaram a busca de minerais

por rios e córregos em todo o País. No ano de 1881 foi publicado o primeiro- mapa geológico

da Ilha de Cuba (Ferruindez de Castm), sendo indicadas nas regiões central e centro oriental as

ocorrências de rochas sedimentares, xistos, granitos e rochas vulcânicas.

Após a queda do domínio espanhol, no final do século KX, até o ano 1958, o

arquipélago foi visitado por numerosos geólogos de dferentes países, tanto para fazer breves

verificações de ocorrências às suas ompresas ou praticar prospecções mais completas, como

também pan realÞar estudos estrdigráficos e estruturais nesta parte do mundo, destinados a

diferentes universidades da Europa e dos Estados Unidos. Grande parte desses trabalhos, entre

os quais podem-se citar Thiadens (1937) e Hatten (1958), foi feita nas ¿íreas aflorantes da

região central de Cuba (Cuba Central), constituindo até agora uma das mais estudadas de todo

o País. O contrario oco¡reu na vizinha Cuba Centro-Oriental, a qual atíngiu um pobre

conhecimento nesse período, podendo citar Flint et al. (1948) como r¡m dos trabalhos mais

significativos dos realizados nesta região.

Durante os últimos t¡inta anos têm sido desenvolvidas numerosas pesquisas geológicas

em Cuba (Fig. 2. 1), existindo centeras de relatórios inéditos e artigos publicados, assim como

alguns liwos, sobre este tema. Paratrodo o território nacional dispõe-se de um mapa geológico

nâ escala 1:250.000, produzido pelas Academias de Ciências de Cub4 Bulg¿iria, Hungria,

Polônia e a antiga União Sovietioa (1989), o qual permrte uma boa compreensão da

composição crustal do país. Do mesmo modo, fornece uma base geológica geral para os

cadastramentos das jazidas e ocorrÊncias minerais conhecidas (Coutín et al. 1987, Lavandero

et ol. 1989)-

Outros mapeamentos geológicos estão disponíveis nas escalas 1:50.000 e 1:100.000,

dando cobertura a aproximada¡ncnte 600/o da superficie do Arquipélago (Fig. 2. 1).

Executados por especialistas cubanos, alemães, tcheco-eslovacos, húngaros e soviéticos, têm
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sido produzidos fundamentahnente com fi¡s de busca de minerais metálicos, para o qual foram

considerados dentro dos trabalhos feitos, grandes volumes de geoquímica e geofisica

Mais de 80% da area total do País foi levantada por aeroÍnrgnetometria e aeroganâ-

espectrometria (4 canais), na escala l:50.000, com detalhamentos em zonas em l:25'000 (Fig.

2. 1). Para a busca de petróleo, tem-se feito tanto em terra como na plataforma da ilh4 o

levantamento gravimétrico rn escala l:50.000 e mais de 50.000 Km de linhas sísmicas, assim

como muitas perfirações de prospecção (Fig. 2. l).

Até o momento, não têm sido executados, a nível naciornl, trabalhos envolvendo

aspectos geoquímicos. Os estudos dessa natureza realizados até o momento, foram

desenvolvidos durante os trabalhos de mapeamento nas escalas l:50.000 e l:100.000, através

de diversos métodos de amostragen¡ bem como analíticos.

O uso sistemático do S. R. rn geologia de Cuba inicia-se em 1976 com os trabalhos

fotogeológicos para rnapeamento geológico e pesquisa mineral, feitos pelo atual Instituto de

Geologia e Paleontologia do Ministério da lndústria B¡ísica. No ano 1979, Makarcv et al.

começ¿rm no país o uso das imagens orbitais nas pesquisas geológicas. No anexo I pode

encontrar-se um resÌ¡mo da aplicação do Sensoriamento Remoto em Cuba,

2. 1.2. GEoLoGu REGIoNAL.

Cuba é um arquipélago alongado no sentido NV/-SE e côncavo para o sul, de

aproximadamente I11.000 km2 de superficie, que separa o Golfo do México - Mar do Caribe,

ao sul da plataforma Flórida - Baharnas, ao norte. Sua maio¡ ilþ do mesmo nome, constitui

também a maior das Grandes Antilhas.

As feições fundamentais da geologia das Grandes Antilhas são que elas foram criadas

como arco de ilhas no Cretáceo, evoluíram e foram deformadas no C¡etáceo Superior e

Terci¿írio Inferior pela tectônica tangencial e, posteriormente, pela tectônica transconente, no

Cenozóico Tardio (Lewis et al. 1990) (Fig. 2. 2). A maioria dos enfoques atuais da complexa

evolução tectônica da iírea são feilos do ponto de vista da tectônica de placas, sendo entre eles

o de Pindell & Banett (1990) um dos mais argumentados. Mesmo assinl não faltam hipóteses

altemativas, tal como a de Morris et at. (1990),baseada na teoria da contração da Terra.
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Em Cuba, podem-se diferencia¡ dois níveis estrutu¡ais diferentes: a faixa dobrada,

formada na Orogenia Norte-Caribenha (Campaniano Médio até Eoceno Médio) e o

neoautóctonor (Eoceno superior -Quaterruírio) (Iturralde-Vinent 19964)' (Figs. 2' 3 e 2. 4). A

essa faix4 são agregadas diversas unidades alóctonas e paraautóctonas, tanto continentais

como oceânicas (Iturralde-Vinent 1996a). Ao norte, estendem-se porções da margem

continental norte-americana (MCNA) (Jurrássico Médio?- Cretáceo Superior, Maastrichtiano),

onde é possível diferenciar seqüências de plataforma (com desenvolvimento marcado de

siliciclastitos e evaporitos na base e predomínio de calc¿irios e dolomitos a partir de Cretáceo

Inferior), de talude (calcarios com intercalações de cherts) e de sopé (interestratifcações de

calciirios, argilitos e cherts, com diques de basaltos em algumas partes). O embasamento da

nìargem continental norte-americana encontra-se exposto na Serra Morena, na parte oeste de

Cuba Central, constituindo as rochas mais antigas datadas em Cuba (['ig. 2.3). Incluem

miinnores, siliclastitos metamorfzados e o Granito Río Cañas. As idades radiométricas

determinadas nas flogopitas de mármores e siliclastitos são: 
aoAr/ tn Ar : 952 + 12 a 718 + g

miihões de anos; K-A¡' : 945 + a 910 + mühões de anos (Renne et al. 1989 in Echeva¡ría et al

1991). A idade determinada no zircão dos granitos pelo método uÆb é de 172 + 4 milhões de

anos (Renne et al. 1989 in Echeva¡ría et al. l99l).

No sul são conhecidas amplas exposições de rochas referidas a terrenos continentais

(Jurássico Inferior-Paleoceno) que recebem o nome geral de terrenos sulinos, devido a sua

proveniência incert4 provavelmente da placa sul-americana ou de um micro-continente

meridional mais próximo da atual Cuba. Estão compostos por unidades formadas por

terrígenos e clásticos continentais (Jurássico Inferior e Médio) e seqüências de sua margem:

calc¡írios de profundidades rasas e calc¡írios pelígicos com intercalações de cherts e argilas

(Jurríssico Superior-Paleoceno). Durante a subducção, a formação de um prisma de acreção

motivou o metamorfismo de parte dos terrenos sulinos (Ilha da Juventude e Escambray, ver

Fig. 2, 3) e a formação de uma zona de distemão destrutiva, mapeada na area do Escambray

(Fig. 2.3) (Pushcharovsþ et al. 1989a-b).

Na metade norte de Cuba, e ao longo de quase toda el4 se estende uma faixa de

ofiolitos de idade mesozóica (Fig. 2. 3), onde é possível encontrar tanto rochas dos complexos

do embasamento melanocrático (complexo peridotítico e complexo de cumulados), como dos

complexos oceânicos (complexo de diques de diabrísios e complexo de basaltos e sedimentos),

1 No texto, as deformações neotectônicas pertencem apenas ao período de desenvolvimento do neoautÓctono.
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sendo os representantes do embasamento melanocrático, isto é, blocos do antigo assoalho

oceânico, os mais comuns na superficie (Itunalde-Vinent 1996a).

Os complexos vulcano-sedimentares e plutônicos do arco de ilhas I'ulcânicas do

Cretáceo (AIVC) (Cretáceo Inferior?- Campaniano Médio) encontram-se bem desenvolvidos

em Cuba Central e Centro-Oriental , sendo o produto direto da suMucção cretácica pela borda

ativa da antiga placa proto-caribeuha (Ianev et al. 1993). A colisão do arco com a ûìargem

continental da placa norte-americana (no Paleógeno Inferior) ocorrida depois da subducção

levou as zonas frontais e axiais do arco (iunto com resíduos da crosta oceâfúca) a uma

feelaboracão muito intensa (Ianev ef at. 1993). Conseqüentemente, os rèstos do AIVC,

conservados atualmente, não pertencem a sua parte axial, mas a sua zona extema, junto com a

parte mais intema da bacia marginal. Isto se infere devido à espessura relativamente limitada da

crosta nesta zona (Bush & Cherbakova 1986). Portanto, as particularidades estruturais e tecto-

faciais primarias do arco encontram-se relativamente conservadas atualmente apenas em

algumas porções das províncias de Santa Clar4 Sancti Spíritus, Ciego de Ávil4 Camagüey e

Las Tunas (Ianev et al. 1993). As rochas do complexo vulcano-sedimentar, segundo as

litologias de suas seqüências, podem ser agrupadas em três conjuntos estreitamente

relacionados, que correspondem, provavelmente, a distintas bacias do antigo arquipélago

vulcânico: seqüências epiclastico-sedimentares (bacia de retroarco), seqüências efi¡sivo-

sedimenta¡es (bacia axial do arco), e seqtiênci¿rs sedimenta¡-pioclisticas (Itunalde-Vinent,

1996d). Os principais plutons, estendidos desde Cumanayagua, em Cuba Central até Las

Tunas, em Cuba Centro-Oriental, apresentam as caracteristicas geoquÍmicas próprias dos arcos

vulcânicos, na me$n¿r variação dos mlcanitos (Itunalde-Vinent, 1996d). Segundo Pérez et al.

(1992), estas rochas plutônicas podern dividir-se em três séries, de acordo com suas

características petroquímicas 1) série criLlcico-alcalina normal,; 2) série cálcico-alcalina sódica;

3) série alcalina.

lanev et al. (1993) observam diferenças importantes na evolução wlcânica de cada um

dos dois megablocos definidos pela Falha La Trocha (Fig. 2. 3). Por exemplo, no megabloco

de Cuba Central, o vulcanismo inferior do arco é contrastado (riolítico-basáltico), enquanto no

megabloco de Cuba Centro-Oriental, é andesítico-basáltico.

Na parte sul oriental de Cuba desenvolve-se o arco de ilhas vulcânicas do Paleógeno

(Paleoceno Inferior-Eoceno Superior) (Fig. 2. 3). A parte axial deste arco, composta de

extrusivos calco-alcalinos e rochas pfuoclásticas intrudidas por plutões de graûitóides, está
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presente ao longo da Sierra Maestra (Iturralde-Vinent 1996a). Ao norte, aperuN ocorrem

piroclastitos e sedimentos associados, enquatrto a oeste, em Cuba Centro-Oriental, Central e

Ocidental, o vulcanismo do Paleógeno está representado por firns intercalações nas þ¿sias

superpostas (Iturralde-Vinent I 996a).

Bacias superpostas e depressões de avanço (Campaniano Superior-Eoceno Superior)

atestam o fim dos ¿rrcos e a ação da orogenia- Os sedimentos terrígenos e carborøtados que

formam as bacias de Cuba Ocidental, Central e Centro-Oriental foram formados a partir do

Cretáceo Superior, enquanto em Cuba Oriental aconteceu desde o Eoceno Inferior, sendo

depositados todos em zonas de subsidência dos extintos arcos, sob um regime de tipo

piggback (Iturralde-Vinent 1996a). Na figura 2. 3 pode-se observa¡ a localização das

principais bacias superpostas.

A cobertura cenozóica [(Oligoceno-Recente, em Cuba Oriental) (Eoceno Superior-

Recente, resto do Arquipélago)] ocupa 407o da superficie do Arquipélago, sendo car¿cterística

a formação de depressões de ambiente mis16 (¡¡¿¡'i¡¡lsJacustre), representadas em Cuba

Cent¡o-Oriental por partes das depressões Puerto Padre e Cauto-Nipe (Fig. 2. 3). Em outros

luga¡es, como na Bacia Central, a cobern¡ra cenozóica alcança espessuras de 1.000 a 2.000

metros de sedimentos marinhos, devido a descensos locais de blocos neotectônicos.

2.].3 GRAU DE NTERPRETATIqDADE, DAS IMAGENS.

Em Cub4 o grau de interpretatividade geológica (GI) das imagens aéreas e orbitais2

está fortemente reiacionado com o clima e com o relevo (Fig. 2. 5), sendo o primeiro muito

mais regular do que o segundo. Esses dois fatores naturais determinam a inluência maior ou

2 Grau de interpr€tstividâde geológica- Expressa a capacidade das imagens d€ Sensoriamento Remoto de

permitirem a detecçäo dos objetos geológims que contêm, supondo-se um registro ótimo e sern nuveris. Em

fotogeologia conhece-se tamMm como grau de dificuldade fotogeológica (Miller 196l). Em Cuba se usa a

classificação de três graus:

o alto: na imagan são diferenciáveis todos, ou quase todos, os elemefltos estruturais e litológicos, tanto os

glandes como os pequenos,

o médio: é discernivel uma grande parte dos eleme¡tos grandes e mais de 30o% dos elementos pequenos.

o baixo: é possívei somente observar alguns dos elementos estruturais maiores e pane do desenvolvimento das

áreas ìitológicas de maior envergadura. Os elemenros menores são discemíveis muito isolâdamente, ou em

nenhum caso.
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meno¡ de elementos que nuscaram o objeto a interpretar. Levando em consideração a

superficie total do arquipélago (pouco mais de 110.000 Km2¡, a variabilidade do GI é grande

(Fig. 2. 6). Em pequena escala- os graus de interpretatividade de Cuba são médio e baixo, mas

localmente o tipo litológico pode determinar um gtau alto, como acontece em algrrmas iíreas

de calc¿irios da margem continental norte-americana e das bacias superpostas. Os

deslocamentos neotectônicos maiores, por serem limites entre blocos com sensíveis diferenças

nas velocidades de subsidência e, conseqüentemente, de ambientes de formação do relevo,

representam também fronteiras aproximadas dos graus de interpretatividade. Como a direção

desses deslocamentos é geral¡nente NE e a das unidades pré-orogênicas ç orogênicas de

grande parte do ter¡itório do país é NW, resulta ûeqüente que uIna mesma unidade tectônica

apresente viírios graus de interpretatividade, como é o caso do arco de ilhas vulcânicas do

Cretáceo em Cuba Central (fundamentalÌnente médio) e Centro-Orient¿l (fimdamentalmente

baixo) (Fig. 2. 6).

No anexo 2 pode encontrar-se um resumo sobre os recursos minerais de Cuba.

2. ].4. FEIÇ)ES ESTRWURAIS PNNCIPAIS DE CUBA.

Na parte introdutória já foi apontado que a melhor compreensão da evolução do

falhamerrto regional de uma ¡írea em Cuba constitui um problema geral a resolver em ulna

avaliação de potencial mineral. Por isto, resolveu-se aproflrndar no Histórico sobre as feições

estruturais de Cub4 no sentido de esclarecer quais aspectos de interesse para a pesquisa foram

revelados durante a análise bibliográfic4 e quais ûcaram por estuda¡ nas ulteriores etapas.

A figura 2. 3 mostra a síntese dos ultimos trabalhos sobre tectônica publicados. Nel4

as falhas mais relevantes do arquipélago apresentafi! fi¡ndamentalmente, direções longitudi¡al

ao arquipélago, ou nordeste. A primeira direção é adotada pelos cavalgamentos e ålhas

inversas gerados durante a orogenia norte-caribenha, os quais encontram-se comumente

associados com dobramentos fortes, de tipo alpino (Pushcharovsþ et al. 1989b). As grandes

falhas NE, são geralmente de ângulo abrupto, de comportamento transcorrente sinistral

durante a orogenia (Pushcharovsky et al. 1989b). Tal arranjo geométrico-genético representa

uma situação típica de falhas transferentes formadas em um ambiente compressivo do tipo

faixa dobrada. bem definida na literatura sobre tectônica transcorrente e da qual Zalán (1986)

oferece uma ampla revisão.
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A análise desses trabalhos sobre tectônica pubLicados, revela a oconência de diversas

insuficiências de ca¡áter metodológico, ð g"'is motivam uma simplificação excessiva nas

deformações regionais refletidas, especialmente das falhas. No mapa tectono-estrutural na

escaia l:500.000 de Puhch¿ro vsky et al. (1989), obsena-se uma ênfase na interpretação de

dados geológicos, enquanto no mapa tectônico na escala l:500.000 de Shein et al. (1984), o

peso da anáIise recai sobre a gravimetria e a sísmica- Na produção desses dois mapas não

foram usadas imagens de satélite.

Outra fonte de simplificações no mapa tectono-efrutual de Pushcharovsky e/ a/.

(1989a-b) é a própria base geológica usada para as interpretações, isto é, o mapa geológico na

escala 1:250.000 (Academia de ciências de cuba et al- 1989). Esta carta foi compilada e

generalizada exclusivan¡ente pela via cartognåfic4 a partir dos rnapeamentos feitos nessa escala

por diferentes grupos de geólogos, ent¡e I970 e 1981, nas antigas 6 províncias cubanas (desde

1976 são 14 províncias) (Piotrovsþ et dl. 1976, Kanchev et al. 1978, Nagy et al. 1979, de

Albea¡ ¿/ al. 1980, Piotrovsþ et al. 1980, Belmustakov et al. 1981). O exame separado de

cada levantamento geológico reflete que cada equipe de trabalho representou uma escola de

saber diferente, assim como distintos mornentos de conhecimento da geologia de Cuba e

também de disponibilidades variáveis de recr¡rsos para o trabalho. A generalização cafográfica

de um gnrpo de mapas com est¿ts características não pôde proporcionar, em muitas partes,

uma compatibüização entle as interpretações feitas em ¡¡na ¿i¡ea e sua vizinha, o qrtâl resulta

na omissão de um elemento, ou viiLrios deteg no mapa final

A interpretação conjunta de imagens de satélite e dos campos regionais gravimétrico e

magnético (Capote et al. 1984, Capote at al. 1989) mostrou a ocorrência de um quadro

estrutual muito mais complexo (Fig. 2. Ð. conformada por tectoüneamentoss, de diversas

direções e idades, e por anomalias morfológicas anelares e curvas de variadas gêneses, esta

nova visão leva a pensar que as deformaçôes regionais, inclusive as geradas dentro da orogenia

norte-caribenþ não obedecem a um esquema tão simpies como o apresentado na figura 2. 3.

I rectolineamento. é um lineamento interpretado como de natu¡eza tectônica (Briujanov er aL- 1982).

Lineamento,. é uma feição rctilíneå, ou levemeÍte cr¡rvilínea, de alguns quilômetros de extensão, mapeável

sobre uma supèrficie e que reflete presumivelmente um fenômeno de suÞsuperficie (O'Leary el al. 1976).

Lineação. Alinhamento estrutural unidimensional intemo de uma rocha, imposto por agerites extemos, o qual

nào pode ser representado em um mapa como uma feigo individual (O,Leary et al. 1976).
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Vtulocirkin (1985), baseado na interpretação exclusiva de dados magnéticos e

gravimétricos e direcionado à coompreensão da estrutua profirnda do arquipélago, propõe um

modelo (Fig. 2. 8) que apresenta diversos pontos coincidentes, e outros compiementares, com

a inlbrmação lomecida rn figura 2. 7 , pelo que su¿rs opiniões tanrbém serão somadas ao

desenvolvimento deste item.

A seguir é oferecida uma breve caracterização das feições rupteis retilíneas e curvas

extraídas da análise destes estudos mais regionais. com a finalidade essencial de estabelecer

uma base compalativa à discussão dos resultados finais desta pesquisa.

2. I. 4. 1. Tectolineamentos.

Direcão NE, Abrange valores entre NNE (direção "Camagüey'', Itr¡rralde-Vinent 1996a) e

E.NE (direção "Cayman", Itr¡n-¿lde-Vinent, 1996a). A maioria das ålhas profundas destas

direções estão bem evidentes nos campos magnético e gravimétricoo 1Fig. 2. 9), e tambem pelo

relevo (Figs. 2. 10 e 2. ll) e a geologia (Fig. 2. 3). No entanto, a cartogmña de

tectolineamentos apresentada na figura 2. 7, fruto de uma anílise integrada e não de um

estudo centrado em um método, pode variar com relação à indicada pelos trabalhos de Shein er

al. (\984) e Pushcharovsky et al. (1989a-b), como acontece com La Trocha e Hicacos.

AIém do comportamenfo transferente sinistral das falhâs NE de primeira ordem duante

a orogenia, já apontado, a revisão feita por la¡rev e¡ al. (1993) indica que tamberû ao menos

uma parte delas, exerceu um papel controlador importante na origem e evolução tectônica do

arco de ilhas wlcânicas do Cretáceo (AfVq. A maioria dos elementos NE que limitam os

megablocos foram determinad¿s em 1958 por Hatten (Hatten ¿f al. 1958 e Hatten 1967, in

Ianev et al. 1993). Estas rìrytuas têm sido limites paleotectônicos e paleogeogriiûcos

importantes com relação aos processos de deformação e das manifestações magnuíticas nos

diferentes blocos (Meyerhoff & Hatten 1968, in lanev et al. 1993). Anteúormente, foram

mencionados exemplos de marcadas diferenças petrológicas de um lado e outro da Falha La

Trocha. Conforme Wilson (1991) isto pode indicar um comportamento transformante desta

r A informação magnética e gravimétrica apresentada na ligura 2. 9 é fruto de gøreralizações feitas no ano

1985 (Linares er al, Mapa Geológico da Repùblica de Cubâ) de diferent€s compilações publicadas nos anos 60

e 70 por O. N. Soloviov e B. A. Levchenko, no caso da magnetometria, e N. B. Sazhina e S. P. Ipatenko, no

caso da gravimetria.
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ruptura durante a subducção. como resultante de variações na velocidade e/ou o ângulo da

convergência.

Os mapeamentos nas escalas l:100.000 e 1:50.000 (Shevchenko et al. 1979, Alvarez et

al. 1987, Piñero e¡ al. 1995 entre out¡os) mostram a existência em Cuba Centrai e Centro-

Oriental de outras falhas supracrustais e profundas dessa direção, não mostradas na figura 2.

3, mas que agiram como controladoras do magmatismo dentro dos megablocos do arco de

ilhas vnlcânicas do Cretáceo. Do mesmo modo, os trabalhos de Kuzatkov et al. (1978).

comprovam o cont¡ole exercido por falhas da tendênci4 dentro da formação dos complexos

vulcano-plutônicos do Paleógeno, em Cuba Oriental. Possivelmente, após a eKinção dos

arcos, r¡rna parte destas falhas, tanto supracrustais como profundas, tcou desativada ou sua

atividade diminuiu sensivelmente. Ao menos. isto deve ter acontecido em Cuba Centro-

Oriental, onde cla¡as disjunções regionais no campo magnético e o controle magmático

(Shevchenko et al. 1979) não apresentam deslocamentos evidentes nas unidades pós-arco. nem

um bom reflexo no relevo. Portanto, não foram detectadas em trabalhos posteriores de

mapeamento baseados fundamental¡nente em observações na superficie (Belrnustakov e/ a/.

1981). Neste último sentido resulta outro argumento a favor desta suposição, o fato que a

detecção dos traços dessas falhas "fósseis" sin-arco nas fotografias orbitais russas disponiveis

se toma muito dificil, .inclusive com a aplicação simultânea do exame da informação magnética

(Capote et al. 1989).

Enquanto urna parte dos elementos de direção NE extinguiram sua atividade junto com

os arcos, outra exerceu um papel importante du¡a¡rte a orogenia, gerando-se també¡n como

produto da evolução desta última novas linhas dessa direção. Na formação do neoautóctono.

seus movimentos tra¡scor¡entes foram mais leves, estando geralmente com distensões, que

inclusive podem ter-se manifestado também antes, durante a orogenia (Shein ¿¡ al. 1984,

Pushcharovsky e t al. 1989a-b, Iturralde-Vinent I 996a).

A figura 2. 7 fornece uma grande quantidade de elementos supracrustais NE. Isto

indica, ao menos nas proximidades das grandes falhas conhecidas. a ocorrência de amplas

zonas de falhamento, geralmente associadas à formação de descensos continuados durante a

orogenia e o neoautóctono, tais como as ocorridas para as bacias Central, Los Palacios e a

depressão Cauto-Nipe. A atividade neotectônica de direção NE encontra-se bem marcada nas

imagens orbitais pelo relevo recente e pelo controle evidente da sedimentação cenozóica
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tardia. Vtulochkin (1985) propõe que. no caso das falhas La Trocha e Cauto-Nipe. os

movimentos ocorridos tiveram também um caráter aberto, formando rfs (Fig. 2. 8).

Direcão N-S. Esta designação geral abrange, neste texto, os elementos que apresentarn

direções N-S (direção ',Banao", Iturralde-Vinent 1996a) NNE e NNW. Na figura 2. 3 pode

obsen,ar-se que apenas uma falha N-S, Cochinos. interpretada como de natweza neotectônica-

é apresentada como de importância regional. Contudo, o ex¿rme das imagem cósmicas fomece

uma grande quantidade de elementos dessas direções, exercendo uma parte deles um forte

controle na estrutura do entomo (Fig. 2. 7). Uma porção dos mapeamentos geológicos nas

escalas l:50.000 e 1:i00.000 complova su¿r ocorrênci4 inclusive profunda baseados em dados

geológicos e geofisicos (Kuzatkov et al. 1978, Nvarez et al. 1987, Piñero ef al. 1995,).

Conforme estes autores, falhas desta direção exercem controle nas alterações metassomíticas

de arco, assim como na sedimentação das bacias superpostas.

Como resultado <ta a¡álise topogñifica da Bacia de Yucat¡in (área submersa situada ao

sul de Cuba), Rosencrantz (1996) indica: " ....4 estrutu¡a geral da Bacia de Yucatiin leva a crer

que a história convergente do período Cretáceo Tardio-Paleôgeno do Caribe Oeste foi mais

complexa do que acrcditávamos. O falbamento norte-sul e as deslocações tra¡sformantes

sinjstrais ao longo do extremo oeste da Bacia de Yucat¡in incluem a formação de rrl crustal

em aclição aos movimentos transcorrentes e podem envolver o transporte e estabelecimento de

terrenos crustais...".

A informação disponível sobre este sistema é ainda insuficiente para levar à

catacteruzção, mas permite fazer algumas considerações gerais:

o Sua ocorrênci4 pelo menos, desde o C¡etiíceo Inferior, à semelhança do sistema NE, assim

como a perpendicularidade aproximada que guardam entre si os elementos mais longos de

ambas direções, sugere uma vinculação de natu¡eza transcorrente ou tra¡stersiva entre eles,

sob um esforço principal (o') de direção SSW, o qual deve ter-se mantido até o fim da

orogenia.

o Os mapeamentos nas mais diversas escalas apresentarn comumente seus elementos com u¡n¿l

forma marcadamente sinuosa- assim como fortemente deslocados por linhas NE e WNW. Isto

parece significar uma desativação dos movimentos pelo rumo na direção N-S, devido a uma
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modi-ficação no sentido de or, N-S ou NW, o qual pode ter sido um processo gradacionaL

ocorrido entre o fim da orogenia e o inicio do neoautóctono.

Direcão WNW. Esta direção geral, chamada de 'tubana" (Iturralde-Vinent' 1996a)' está

presente. a semelhança do sistema NE- em elementos subductivos (sincrônicos com a formação

do arco), orogenéticos e pós-orogênicos (neotectônicos).

O estudo do papel desta tendência na formação do a¡co resulta fundamental para

entender melhor a evolução deste ambiente- Dferentes autores corsideram que sua atividade

finalizou depois de intrudidos os plutões do eixo do arco flturralde-Vinent 1981,

Pushcharovsþ et al. 1989b). Porén¡ em diferentes relatórios de mapeamentos 1:100.000 e

l:50.000 indica-se a continuacão de sua ¿ìvidade até a extinção do arco (Shevchenko et al.

1979, Stanek et al. 1989). Nos trabalhos feitos com as fotografias de satélíte russas estes

elementos quase não são discemíveis, No rDapa do campo magnético residual ressaltam-se os

eixos do axco por anomalias positivas elongadas (Fig. 2. 9-a).

Nas partes central e centro oriental de Cuba os cavalgamentos e falhas inversas

orogenéticas (longitudinais) adotarg em geral, esta direção. Em Shein et al- (1984) e

Pushcharovsky et al. (1989b), podem-se encontrar cartogafias detalhadas destas ruptums. A

observação dos elementos principais nos campos magnéticos residual e gravimétrico é

geralmente viável (Fig. 2. 9), mas as fotognfas orbitais russas também fomecem indicadores à

interpretação das linbas secr¡nd'árias do sistema (Figs. 2. l0 e 2. Ll).

O termo WNW no caso dos tectolineamentos neotectônicos tem um signiûcado apenas

geral. abrangendo linhas com valores entre E-W e NW. Na figura 2. 3, pode-se obsewar que a

falha Manatí-Baconao apresenta esta tendência, sendo indicada corno "normal-trarscorrente no

embasamento mesozóico, sin-sedimentar com respeito à cobertu¡a cenozóica", não sendo

mostrada na fonte bibliografica (Pushcharovsþ et al- 1989a) seu sentido de transconência. Na

mesma figur4 outras linhas da direção são mostradas como de "nzttxeza indeterminada". A

partir das imagens orbitais tem sido obtida uma grande quantidade de tectolineamentos, muitos

até então desconhecidos, desta tendência (Fig. 2. 7). A maior parte encontra-se bem ma¡cada

por indicadores de uma formação recente, tais como a feições retas na confguração do litoral.

longos segmentos nas correntes de água e o controle da sedimentação na cobertura cenozóica.

Em alguns elementos a t¡anscor¡ência tem sido observada como destral (Capote ef a/. 1989).

devido ao deslocamento nesse sentido de correntes de água que levam um curso geral
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Fig. 2. 10. Foto orbital Soluz*, na qual se pode obsewar uma gtande parte de

Cuba Centra! e a porção oeste do território de estudo.

Dentro do desenvolvimento do arco de ilhas vulcânicas do Cretáceo (AIVC), é possfvel

separar diferentes complexos vulcano-sedimentares (cvs-1, cvs2, cvs3) e o
pluton de granitóides (G). Ressaltam na foto os metamorfitos do Ëscambray

e a estrutura reg¡onal, dobrada-escamada. Além das falhas sinistrais

"Alacranes" e "La Trocha" e os cavalgamentos setentrionais e me'
ridionais, são ind¡cados outros tectolineamentos, alguns de gran-

des dimensöes. outros símbolos: MCN, margem continentel nor-

te-americana; MMA" mega-morfoanomalia anelar; TL, tectolinea-

mento, ìndicando-se ao lâdo sua direção; MA, morf. anelar.

. data, 0628.84; hoÊ, 16:44',h,270Km
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2. 11. Foto orbital So1.uz*, na qual se pode observ'ar uma grande parte do território de

Dentro do desenvoMmento do arco de ilhas vulcânicas do Cretáceo
(AlVc) não é possfvel sepârâr os complexos plutônicos e vulcâno-sedimentares,
sendo visíveis alguns setores de relêvo mais acidentado (quadro A), megaestrutu-
ras anelares como "Salvadera', e traços de tectolineamentos de diferentes d¡r+

Ressaltam na foto elenentos como o embasamento melanocrático dos ofio-
litos (EM), e áreas da margem contjnenfal no e-americana (McN) e de bq

cia supêrposia (BS)- Além da falha sinistral "Camagüey' e o cavalgamento

"Cubitas", são ind¡cados outros tectolineamentos, alguns de grandes d¡-

mensöes. CC: cobertura cenozóica;
DC: depressão cenozó¡ca
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trarsversal ao tectoüneamento. A relação geométrica que apresentam os elementos desta

direção com os representantes da tendência NE é bastante homogênea, sugerindo urna

vinculação genética entre os elementos das duas tendências, dura¡te a formação do

neoautóctono.

2.1.4.2. Morþanomalias anelares e curvas

Nas imagens orbitais do arquipélago cubano são observáveis numerosas

morfoanomalias arqueadas e fechadas (MA). Delas são apresentadas, mediante a frgura 2. 7 ,

as principais estrutu¡as anelaresJ (EA) interpretadas. assim como aquelas MA sujeitas ainda a

estudos destinados a esclarecer sua gênese.

t Ert rrto."a anelares. A presenç¿ na supeÌficie terr€stre de anomalias morfológicas de configurações anelares

e curvas são mencionadas na literafi.ra há decadâå mas sua identificação em larga escala sobre a superficie

terrestre deve-se ao surgimento das imagens de satélite. Apesar de que teriha sido moda na década de 70

separar aréis em muitas áreas do planea, existe uma vinculação espacial entre uma parte desses elementos e

diferentes acumulações míneraís, cegas ou aflorantes, embora as relações genéticas algumas vezes não tenham

sido suficientemente esclarecidas. Uma estrutua anelar ocorre como resultado de uma força do tipo central

externa, tal como a causada pela queda de r¡m meteoro, ou centr¿l e¡rdógena, tais como as geradas pela

atividade magmática (intnrsivas e wtcânicas), diápiros salinos (diapíricas), ou nas antiformas e sinformas. Da

mesma maneira, ern uma imagern podem ser obaervadas feições naturais de configuração anelar que não

refìetem a existência de UIna estrutura anehr, como pode ser o caso dos efeitos da erosão sobre lineaçõcs

fecharì'q (por exemplo: dobras), ou sobre zonas de cruzamento de falhamentos dou lineações, de diferentes

direções. Diante da probabilidade de exisir na imagem wta falsa estrutura do tipo anelar é melhor usar o

termo morfoenomalia anelar proposto por Briujanov er a/- (1982), até não diçor de mais informação sobre a

gênese do elemento.

A monografia de Solovíov (1978) oferece uma ampla caracterização das esfuturas anelares do território da

ântiga U.RS.S., segundo os dados da análise geológico-geomorfológica, constituíndo uma obra reconhecida

sobre o tema. No trâbâlho de Pérez (1987) encontra-se a seguinte defrrnição para estrutura anelar:

".....lineamento curvo, ou semi-cuwo, que pode ser identificado nas imagens de satélite e aéreas. Estão

amplamente distribuídos na superficie da Terra e em outros corpos celestes. Sua natureza pode ser muito

va¡iada. mas muitas delas podem ser usadas como indicadores para a localização de ocorrências de

mineralização endógena. V.l. Makarov (1981) difereîcia três tipos morfológicos principais: formações anelares

(anéis de difererìtes diâmetros que dístinguem-se sobre um fundo homogêneo, ou que separam as partes da

superficie terrgstre que encontram-se fora e dentro dos mesmos), as formações circulares (zonas com contomos

circulares be¡n diferenciadas do espaço que as entoma) e formâções concêntricås (sistemas de anéis onde uns

aparecem denko dos ounos). São conhecidas também como estruturas ci¡culares ou de tiPo central"'
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Dentro dos arcos, são inferidos como magrrulticos alguns lineamentos fechados, em

iireas que não foram muito intersamente deformadas pela orogenia- Isto é possível quando o

anel ocorre dentro de campos litomorfoiógicos identificados como vulcano-plutônicos, com

limites intemos de formas arqueadas e, além disso, está acompanhado de anomalias magrréticas

residuais, positivas ou negativas, como ocorre na parte sul de Cuba Centro-Oriental , inclusive

em área submersa (Fig. 2. 9-a).

Ao longo de todo o arquipélago têm sido separadas numeros:ts estrutur¿ts anelares

neotectônicas. Associadas geralmente a grandes falhas de longa-vida e neotectônicas, sendo os

principais indicadores em sua interpretação a rede de drenagen\ limites litológicos arqueados

dentro da cobertura cenozóica e anomalias gravimétricas, positivas e negativas. Uma parte dos

maiores elementos deste tipo apresenta estudos mais detalhados, como é o caso de Mantua

(Magaz 1984) e Holguín (Coutín er al. 1980). Esta última inferida na frgura 2.7 como

antiform4 resulta a única classiûcada dentro de um agrupamento desenvolvido dentro do

lnferido rift Cauto (Vtulochk in 1985) (Fig. 2. 8). A oconência de magmatismo b¿isico

oligocênico t¡a zona do Yarey (CoutÍn et al. 1987) (Fig. 2. 7), ou sej4 dentro do traço da falha

Cauto-Nipe, e a coincidência ou proximidade de anomalias magnéticas residuais, positivas e

negativas (Fig. 2. 9-a), e positivas gravimétricas (Fig. 2. 9-b), com algumas dessas estrutu¡as

fechadas, poderia sigrrificar a ocorrência de estruturas mâgnúticas cenozóicas entenadas.

Também da época neotectônica (Eoceno Superior-Recente), são conhecidas diferentes

estruturas cupulóides salinas no lito¡al norte de Cuba Central $ig. 2. 7). Mais ao norte, dentro

da plataforma e em algumas das pequenas ilbas, são inferidas novas estruturas desse tipo nos

sítios onde coincide a observação de pequenos anéis, com os indícios de salinização anômala

compilados por J. Estapé (comunicação oral 1996).

2.2. Estado da arte sobre Sensoriamento Remoto e integração de

dados.

A possibilidade real de aquisição para a pesquisa de materiais orbitais não fotográficos,

reside nas imagens multiespectrais TM e SPOT. A prioridade de escolha é dada as primeiras,

devido à sua melhor resolução espectral para trabalhos de pesquisa mineral (Fig. 2. 12).
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Avaliações, em outros contextos econômicos, de efetividade/custo de sistemas de

Sensoriamento Remoto utilizados na pesquisa mineral, indicam que as fotografias aéreas

pancronriíticas apresentarn uma efetividade razoáwel e representam o menor custo, se

disponíveis (Mussakowski et al. 1993). Esses autores indicanl tambenu que as imagens TM

são as que fomecem a maior quantidade de dados, sendo seu custo sensivelmente inferior ao

das imagers SPOT e SAR (ERS), e pouco superior ao das fotografias aéreas panc¡onuíticas e

imagens MSS.

A discriminação de elementos do substrato em ¿fueas com um perfrl de intemperismo e

com cobertura vegetal bem desenvolvidos, usando-se apenas a reflectância espèctral resulta um

tema ainda de absoluta atu¿lidade. Em Paradella (1983) e Ama¡o (1998), podem encontrar-

se amplas revisões dos aspetos relacionados com o comportamento espectral de minerais,

rochas e solos, assim como da influência da cobertura vegetal, na aruílise de dados

multiespectrais de varredura Durante a interpretação do substrato em áreas fortemente

masca¡adas por solo e vegetação, deve somar-se ao uso das diferenças tonais o exame das

textwas naturais, ftrndamentalmente aquelas que refletem os diferentes elementos do relevo.

Portanto, o adequado tealce textural, sobre tudo em aquelas iireas de relevo suave ou

aplainado, deve corstitui¡ r¡m alvo permanente, tambe[L do processamento.

O exame de imagens multiespectrais constitui uma ferramenta rotineira na pesquisa

mineral atual, existindo centenas de exemplos sobre o tema oriundos tanto de países

ocidentais como do antigo bloco socialistq sendo a graride maioria das experiências

acumuladas de geologias continentais.

Para a separação de rochas alteradas ou de solos com conteúdos minerais anômalos,

onde a cobertura vegetal é pequen4 seria particulannente eficaz o uso de razões ent¡e bandas

digitais multiespectrais (Drury 1993). Dentro do primeiro caso, üna experiência bem sucedida

com imag:rs MSS é a busca de molibdênio feita em 1984 m Groenlândia por Komads &

Harpoth 1982 (in Cervelle & Chorowicz 1986). Esses autores usaram a composição RGB das

razões 4/5,517 e 6/7, respectivamente, conseguindo separar prováveis zonas ricas em óxidos

de ferro sobre vulcanitos, uma das quais resultou ser um depósito do metal, após os trabalhos

de prospecção. Dentro do segundo caso, Drury (1993) apresenta o uso da composição RGB

das razões 5/4,3/l e 7/5, respectivamente, de bandas de imagens TM, na localização na Eritrea
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de zonas ricas em sfic4 através da separaçäo de áreas anômalas caracterizadas por altos

conteúdos em óxidos de ferro. A identificação no terreno dessas anomalias permitiu conclui¡

que lrlna pequena parte delas localizava-se sobre as zonas de alteração br¡scadas, enqu¿rnto

outras, as maiores, correspondiam a espessos mantos de intemperismo sobre rocbas b¡ísicas.

Em terrenos plutônicos d¿ fu¡¿2gnia, a an¡ílise de componentes principais nas imagers

TM têm sido usad4 junto com a determinaçäo de r¿zões entre bandas, com a finalidade de

optimizar ainda mais, as possibifdades da informação espectral dessas imagens @aradella

1986). No t¡abalho de Martini (1995) na Ser¡a dos Carajris, os resultados- do processamento

complexo de imagens TM (razões, aruílise de componentes principais) são conjugados, através

do sGI, com a aruílise morfométrica, para aproveitar a ampla informação que o acidentado

relevo fornece, assim como com os dados provenientes dos levantamentos aéreo magnético e

gama-espectrométrico. os resultados dessa integração são de extrema valia, à separação de

litologias e zonas de alteração.

A aplicação da geobotânica senpre deve ser considerada potencialmente útil em ¿ireas

com r¡rna cobertura vegetal bem desenvolvida e as obras de Brooks (1972, l9s3) constituem

uma das referências obrigatórias sobre a temática. A disponibilidade nas imagens TM de uma

banda verrrelha e três bandas dentro do infavermelho próximo, permite observ-ar variações

sutis dentro dos pigmentos, a estrutura interna foliar e o conteúdo de :igua foliar (Fig. 2. l3).
Isto torna possível a detecção de anornalias tonais e texturais na vegetaçäo, indicadoras de

variações na densidade de floresta e distribuiÉo de espécies (paradella & Bruce 1990), a qual

pode conduzir à separação de litologias e arylas zonas de alteração. No entatrto, a resolução

espacial e espectral dessas imagens não perrnite esperar born resultados mediante seu uso no

estudo do sfress vegetal (Paradella & Bruce 1990), produto de alterações em runa mesrna

espécie devido a alterações locais de elemßntos no solo (Brooks 1972, lgïj). o relevo exerce

u'n forte controle na cobertura vegeta! sendo que swß variações devem ser leladas em conta

no momento da interpretação. segundo Paradella & Bruce (1990), '...A constatação de que

variáveis geomorfométric¿rs - como elevaçtio (altitude), declividade þrimeira derivada vertical

da elevação), aspecto (primeira derivada horizontal da elevação ou direção da declividade),

convexidade (segunda derivada da elevação ou a taxa de mudança da declividdde) etc. - são

atributos quantificáveis do terreno, os qu,is, portanto, exercem controle na distribuição da

cobertura vegetal, tem levado à integração de dados de sensoriamento Remoto com DEM

(Digital Elevation Modet)...". o alto grau de aplainamento presente em quase toda a ¿írea
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para avaliar o potencial mineral, e as escalas de trabalho, possibilitam não considerar as

variáveis geomorfbmétricas dentro de seu estudo.

Reconhece-se, amplamente. a importancia das deformações endógenas nos processos

de acumulação de muitos insumos minerais metálicos e industriais. sejam sedimentares,

magnuiticos ou metamórficos. Portanto, o estudo do controle estrutural. ou análise

estrutural, desempenha há algumas décadas um papel fundamental dentro do desenvolvimento

de muitos trabalhos de avaliação e prospecção minerais, constituíndo o trabalho de Badgley

(1959) uma ob'ra reconhecida sobre o tema. Desde os anos 40 incorpora-se nestes estudos o

exame das fotografias aéreas, mas, o surgimento das imagens de satélite, a partir da década de

60, e os avanços atingidos no desenvolvimento de sensores fotográficos e não fotográficos têm

signiñcado o início de uma nova era, fundamentalmente nos níveis regional, continental e

global. A importância dos tectolineamentos e as estrutwas anelares é capital na a¡álise

estrutural dentro da pesquisa mineral, pelo que, erroneamente, é usada a expressão "análise de

tectolineamentos", como sinônimo de "aruílise estrutural".

No campo relativo à aplicação de fotografias multiespectrais à identiûcação de

mineraüzação hidrotermal metálica em plataformas e faixas móveis, é de grande utilidade a

análise qualitativa e quantitativa de tectolineamentos e estuturas anelares. Bons exemplos desta

linha metodológica são os trabalhos de Yablonskaya & Meleshko (1981) (in Mezhelovsky et

al. 1986), Sta\lesev et al- (198a), e Yakovlev et al. (1986), desenvolvidos na antiga U.R.S.S'

Para o prognóstico de ouro em terrenos wlcânicos terciarios da Nicarágua, em

condições clim¿íticas tropicais que implicam uma maior cobertura sobre os objetos a estudar

(vegetação, sedimentos e nuvers) Lilljequist et al. (1984) escolheram a análise de estruturas

wlcânicas. A interpretação de diferentes composições coloridas entre bandas, feitas a partir de

imagens MSS, permitiu-lhes estabelecer a ocorrência de um maior número de paleo-estruturas

anelares, se comparadas com as anteriormente encontradas mediante a fotogeologia. Deste

modo, o critério da estreita relação existente na região entre os aparelhos vulcânicos (caldeiras

e estruturas secund¿irias associadas) e as acumulações auríferas fica fortalecido. Em trabalhos

posteriores desenvolvidos também sobre arcos continentais, são combinados a identificação de

tectolineamentos e estruturas lulcânicas. o mapeamento de litologias e zonas de alteração

hidrotermal e medições de reflectância no terreno. Este é o caso do estudo leito por Eiswerth

& Rowan (1993) com imagers TM-5. em terrenos nrlcânicos neógeno-quaterná¡ios da

Bolivia. Chile e Perú. na busca de ouro e metais associados. As imagens pib loram utiliz¿das
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para a anál.ise estrutural. a composição RGB das bandas 5, 4 e I para a discriminação litológica

e a RGB das razões 5l'7,3/I e 413 para a separação das alterações hidrotermais. Neste trabalho

obseryam-se métodos mais complexos para o exame das imagens em relação à Nicarágua-

apesar de que os climas (temperado-seco e frio-seco) e o relevo existentes na parte sul do

hemisferio possibilitam um maior afloramento geral do substrato.

Kowalik & Glerui (i987) provam as va¡tagens na interpretação estrutural da

integração de imagens TM com os dados do levantamento aeromagnético. Woldai (1995)

oferece um bom exemplo de combinação de imagens cósmicas e aéreas para o mapeamento

Iitológico e estrutu¡al em ter¡enos de baixo relevo e com vegetação, no sudoesie da Espanha.

Atual¡nente o uso do S. R. na busca de reservatórios de hid¡ocarbonetos geralmente

combina a a¡ullise estrutual e a interpretação fototonal ou estudo direto. Neste caso, a aruílise

estrutural é uma continuação do uso de imagens à avaüação clássica, feita pelos geólogos de

petróleo, das defotmações detectadas à procura de armadilhas e vias de migração dos fluidos.

No início da época da aplicação das imagens orbitais na geologi4 Briujanov et al. (1978)

ofereceram um nxrpa estrutural da grande região Aral-Caspio, baseados fundamentalmente na

interpretação de fotografias pancromiiticas e multiespectrais de satélites russos. Uma parte das

estruturas anelares traçadas por esses autores contribuiram para detecção de jazidas atuais de

petróleo dessa ¿á.rea. Berger (1994) apresenta excelentes exemplos sobre estudos de bacias

fraturadas, onde são combinados dados de sensoriamento remoto, geofisicos e geológicos de

campo. Deste modo, fica demonstrada a extrema importância da an¿ilise integrada no exame

das mais dive¡sas situações estrutuais e de grau de interpretatividade. A relação direta

estabelecida, em alguns dos casos apresentados, entre a intensidade de fraturamento,

determi¡ada pela via quantitativare a produtividade gaso-petrolífera da bacw também é um

fator muito importante.

A interpretação fototonal ou estudo di¡eto é possível quando as exsudações de

hidroca¡bonetos leves, ou a ocorrência superficial ou subsuperficial de fontes termo-minerais

vinculadas a acumulações gaso-petrolíferas mais profundas, são responsáveis pelas alterações

na superficie em rochas. solos e vegetação. As referências encontradas estão baseadas em

experiências realizadas em áreas de climas temperados ou frios, pouco úmidos. Uma delas foi

praticada em umrì zona cultivada nos arredores de Velrna Field, em Oklahoma. Aqui, Donovan

et al. (1981) (compilação de Townsend 1984 in Berger 1994) obtiveram bons resultados nesse

sentido. mediante o uso de imagens TM-4. O procedimento corsistiu em fazer composições
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RGB das bandas 3. 2 e I e 5.4 e 1, assim como aplicar essa mesrÉ composição nas razões

517, 5/l e 3/4, Nos três casos foi ressaltada urna zona de alteração nos solos mediante

tonalidades mais obscuras. embora o segundo tratamento ter fomecido melhores resultados.

Na planície húngara, Goczan et al. (1987) integraram o uso da interpretação tonaljunto com a

informação geofisica. Na bandas TM4 e 5 eas2 e 3 do SPOT, separaram alomalias tonais no

solo e a vegetação como possíveis indicadoras de petróleo e gas. para depois relacioná-las com

anomalias gravimétricas, sísmicas e eletromagnéticas.

Os indicadores da paisagem usados na interpretação6 de falhas e dobras mediante o

exame de imagens constituem um tema bem tratado na literatura. tanto sobre lotogeologia

(Lattman 1959, Miller 1961, Vink et al. 1965, Howa¡d 1967, Yergara 1971, Soa¡es & Fiori

1976 entre outros), como em uso de materiais orbitais (Briujanov et al. 1982, Berger 1984

entre outros). Sobre os métodos de interpretação de tectolineamentos, Lattman (1959) oferece

uma detalhada compilação referente ao uso de fotos aéreas, enquanto Amaral (1995),

apresenta uma ampla revisão das técnicas usadas no exame dos produtos orbitais. Um assunto

a ser tratado com mais atenção a seguir, constitui-se das particularidades da interpretação e da

an¿ilise de tectolineamentos mediante materiais de sensoriamento remoto, como ferramenta

biisica da pesquisa mineral.

6Interpretação. Segundo Capote (1987a), .."tem o objetivo de escla¡ecer e avaliar o significado geológico das

feiçöes naturais identifrcadas na paisagem, tais como elementos da drenagem, relevo, vegetação, e outros,

constituindo um processo intelectual onde influem aspectos obietìvos e subielvas, definidos a seguir.

Aspectos objetivos.' 1) o grau de interpretatividade das imagens escolhidas; 2) as resoluções espacial, espectral

e radiométrica do(s) sistema(s) sensor(es); 3) a eñcácia teorica do sensor para o cumprimento da tarefa

proposta; 4) a qualidade do registro original (cobernrra de nuvens, efeitos atmosféricos, defornações e ruídos

introduzidos pelo sensor, "esolução do filme, etc.); 5) e a qualidade do processamento de imagern

Aspeclos sul)jetivos.' l) experiência no trabâlho com imagens; 2) experiência como geólogo de campo na

especialidade onde aplica-se o S. R.; 3) grau de compreensão dos objetivos do trabalho e 4) clareza dos

mesmos: 5) grau de preparação prévia; ó) grau de esrabilídade psicológica no momento do traba¡ho e outros.

Dentro da aplicação do S. R. na pesquisa mineral, a interpretâção pode ser feita quando for possivel

separar nas imagens as zonas de mineralizaçâo buscadas. Exemplos claros de interpretação podem ser

elevaçòes de calcários para pedra de construção, chapéus de tèrro planos desenvolvidos sobre sulfetos maciços.

separáveis nas imagens por uma tonalidade mais escura. ou pequenos morros de tonalidades claras que indicam

a ocorrência de recheio silíceo em uma falha''
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Para que a posterior análiset possa dar bors resultados, o trabalho de interpretação de

elementos estruturais deve ter como objetivo principal o fornecimento da informação

específica que o estudo precisa. o qual requer uma tarefa técnica bem explicita. De manera

geral. deve evita¡-se que o resultado da interpretação seja o simples arranjo de lineamentos

retilineos e fechados. criticado oportunamente por Wise (1982). De modo contrário, o produto

deve ser o mais acabado possível no referente à nalul;reza (morfocinética, profi.rndidade de

desenvolvimento, idade relativa e, no c¿rso específico de estruturas anelares, gêneses) dos

elementos estrutu¡ais separados, em dependência dos objetivos conc¡etos da pesquisa Tal

material de trabalho permitirá durante a análise, a adequada discriminação de elementos. tanto

no tratamento manual como no automatizado

Cada trabalho de interpretação para pesquisa mineral tem suas características

específicas, mas existem algumas regras, adaptadas neste caso ao exame de tectolineamentos,

que é convenieme lembrar. A primeira:

r Deve existir uma ou v¡irias direções de lineamentos artificialmente mais evidentes que outras,

em função das suas relações geométricas com a direção da ilumirnção (Amaral 1995).

Outras regras (Capote i987b), são:

o Se a ruptura é mais antiga, seu traço deverá esta¡ mais deformado por eventos tectônicos

posteriores e pode estar marcado por elementos positivos do relevo, tais como cristas;

o as ruptwas mais recentes geral-rnente reflelem-se melhor na superficie da Terra que as mais

antigas e, freqüentemente, estão marcadas por elementos negativos do relevo, tais como

drenager4 vales e outros;

o a separação de lineamentos naturais e antrópicos deve ser um objetivo constarite durante

todo o trabalho I

.t Análise. Segundo Capote (1987a),.. sé feita quando necessita-se avaliar um conjunto de elementos

interpretados (tectolineamentos, dobras, campos litemorfológicos, etc.) para encontrar a relação existente

entre eles, desde o ponto de vistâ de algum aspecto da evolução geológica da area de estudo. Na pesquisa

mineral. a anállse tem como objetivo estabelecer as regularidades de disribuição (es'truturais, magnáticâs,

litológicas. geomorfológicas, etc.) de uma mineraliza$o para inferir ou não sua presença".
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. o conhecimento da informação anterior. relacionada com a pesquis4 é basico. Ou seja-

toda aquela informação relacionada com os objetivos a atingir e não apenas a proveniente de

trabalhos a¡teriores onde foram usados métodos semelbantes aos utiÏzados na pesquisa.

Para a presente pesquisa levou-se muito em conta as seguintes considerações sobre a

análise. com ênfase na análise de tectolincamentos (Capote 1996b):

o a determinação da relação genética entre um sistema ou arraqjo de tectolineamentos e rùna

mineralização dad4 é geralmente um processo trabalhoso, que se baseia na detecção e

inventario das "assinaturas" nas imagens dos elementos principais da história do faihamento da

região, bem como em estudos especiais destinados a estabelecer quâis tectolinearnentos

realmente têm uma relação genética com a mineralização investigada. Tanto nos trabalhos

óptico-analógicos como nos automatizados, com freqäênci4 requer-se aplicar a regra do

conhecimento: "desde o conhecido até ao desconhecido". Ou sej4 em vez de se pafir de

critérios e modelos elaborados em outras pafes do mundo, ou de uma leve comparação de

alguns elementos conhecidos da mineraüzação buscada com os elementos estrutuais

interpretados, deve-se estabelecer critérios próprios sobre as regularidades estruturais de

distribuição da mineralização que se procura- Para resolver essa tarefa podem-se usar á¡eas

padrões escolhidas dentro da região de estudo, onde o maio¡ detalhamento permite um estreito

relacionamento entre a informação estrutural encontrada nas imagens com aquela já conhecida

de trabalhos anteriores, assim como com os outros dados disponíveis sohe litologias,

ocoffência mineral geoquimica, geofüic4 e outros. Outra vi4 é toma¡ a população de dados

sobre a -¡s¡¿lização br¡scada na rirea total de trabalho e lrata-la junto com a informação

estrutural da mesma. Em qualquer caso, a exatidão planimétrica alcançada na localização dos

dados. é muito importante para rma boa aruáJise.

o Tanto na análise qualitativa como na quantitativa deve-se levar em conta que o quadro

estrutural obtido é somente uma aproximação da realidade. Essa aproximação não depende

apenas da perícia do intérprete ou da equipe de interpretação, mas também do grau de

interpretatividade estrutural da ¿irea nas imagens. Em ¡írea extensas que possuem diferentes

graus de interpretatividade. sobre a mesru litologi4 é recomendável realtzax a an¿ilise em

separado.
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. Depois de leita a análise estrutural regional. mediante os recr¡rsos próprios do S R, sempre

é recomendável comparar seus resultados com os dados disponíveis, provenientes de outros

métodos.

o Nos estudos metalogênicos. sempre que seja possível, a análise estrutural deve estar

conjugada com a análise relativa à evolução magmática.

2.3. Características do território de estudo.

2.3. ]. GENERAL|DADES.

O território de estudo. com uma extensão aproximada de 22.000 Km2, estende-se entre

as coordenadas geográficas 79' 15' (W), 77" 25' (W),22" 25' (N) e 2l' 00' (N) (Fig' 1. l). O

sistema de projeção cartográfica usado em Cuba é o cônico conforme de Lambert, passando

pelo norte da cidade de Camagüey, a divisão entre os sub-sistemas Cuba Norte e Cuba Sul

(Fig. 1.1).

A economia regional é basicamente agropecurî:ia, sendo a criação de gado e os cultivos

de cana de açúcar e citricos seus principais iters.

O tenitório de estudo abrange diversas zonas fisiográficas (Fig. 1. 1). Basicamente

857o de sua extensão é aplainado, representado pela Savana Ciego-Tunas, desenvolvida entre

cotas de 20 e 120 m snmÍL as planícies Litoral Norte e Litoral Sul (cotas entre 0 e 20 m

snmm.) e as áreas de mangue Norte e Sul (cotas 0-5 m snmm.) (Academias de Ciências de

Cuba & URSS 1970). O restante está encravado em áreas montanhosas baixas (cotas entre

140 e 443 m snmm.), representadas pelas serras Jatibonico (com altitudes relativas até 300 m)

e Najasa, (com altitudes relativas até 170 m); assim como por ríreas de elevações interiores e

pre-montanhosas, com cotas entre 120 e 160 m snmm. (Academias de Ciência de Cuba &

URSS 1970).

O clima do território é sub-tropical úmido, o predominante no país. Em dezembro

(invemo) a temperatura média do a¡ é 19o (noite) e 22' (dia), e 27" e 28", respectivamente, em

julho (verào). As precipitações médias totais a¡uais oscilam entre 1200 e 1600 ÍúL enquanlo

as médias totais no período chuvoso (maio-outubro) variam entre 1000 e 13000 m¡r\ e as do

período seco (novembro-abril), entre 48 e 60 mm (Academias de Ciência de Cuba & URSS

1970).
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O divisor de águas princþl passa aproximadamente pelo centro da Savana Ciego-

Tunas (Fig. 1. 1). Os elementos de curso perene da rede hidrográfica são os rios Jatibonico del

Sur. J. dei Norte, Najas4 Saramaguacrir¡ Najarro e Las Cabreras (Fig. l. l).

Os solos no território são predominantemente residuais, refletindo geralmente a

natureza do saprolito subjacente. Os diferentes estudos pedológicos feitos em Cuba mostram

sempre a presença de um complexo universo de grupos, sub-grupos, tipos e sub+ipos,

classificados sob diferentes pontos de vista. Levando em consideração isto, assim como que o

objetivo principal da abordagem desta terruitica é possibilitar uma melho¡ compreensão dos

fatores que nÍìscaram o território de estudo, optou-se pela apresentação da visão ocular

simplificada do solo, dada nas descrições geológicas das perfurações de mapeamento

(Slrevchenko et al. 1979, Yéuquez et al. 1994, Piñero et al. 1995). Sobre os granitóides e

sienitóides os solos são arenoso-argilosos, de pardo claro, de pequena espessrua (entre 0,05 e

0,1 m). A vegetação artificial constitui-se por diferentes ervas de pastagen¡ enquanto nas iíreas

não cultivadas cresce o "marabú" (arbusto espinhoso).

Sobre as diferentes formações dos complexos wlcânicos e vulcânico-sedimentares, a

va¡iedade de solos é notável. Sobre as lavas intermedi¡írias e básicas o solo geralmente é fino

(0,1-0,25 m), de natrueza arenoso grosso-argiloso, pardo, onde ¿ìs vegetações predominantes

são constituidas po¡ pastagem e'lnarabú". Sobre as lavas ácidas o solo é fundamentalmente

pedregulho-arenoso, pouco fertit com pequenas parceias de "marabú". Sobre os tufos, os

solos apresentam espessr¡rns e composições muito diversas, sendo objetos de plantio de cana

de açúcar, pâstagem e legumes.

Nos calcários de bacia superposta o solo é vermelho ('tena rossa"), ou pardo,

desenvolvido entre lápies, de espessura muito va¡iável (0,0-l,2 m), crescendo iírvores grandes

nas ¿fu'eas onde o solo é mais espesso. O cultivo destes solos realiza-se em parcelas isoladas.

Nas margas, o solo é argiloso-carbonatado-arenoso, pardo e pardo escuro, com espessuras até

0,8-1,0 m e, fundamentalmente, se prestam ao plantio de arroz e cana de açúcar.

Sobre os argiltos e arenitos da parte norte da cobertura cenozóica o solo é argiloso.

pardo escuro ou negro. Intensamente cultivado, predominam os campos de cítricos.
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Sobre os calcários e margas da cobertura cenozóica sul o solo predominante é

carbonatado-argiloso-arenoso. pardo. E também intensarnente cultivado, predominando a cana

deaçúcareo¿uroz

Entre o solo e o substrato do territó¡io de estudo é comum o desenvolvimento de um

espesso manto saprolítico. Pelos dados de Shevchenko et al. (1979) e Piñero et al. (1995),

sobre os granitóides a espessura do saprolito varia entre 10 e 25 m; nos sienitóides, B-27 m;

nas lavas andesítico-basálticas. l-10 m, e nas alterações metassomiíticas, l-10 m. Segundo

Y ázquez et ul. (1994), as espessuras do saprolito sobre as rochas de cobertura cenozóica

variam entre valores de l0 e 30 m. Conforme esses autores. o saprolito sobre as seqüências de

bacia superposta apresenta um interyalo semelhante de variação de espessuras.

2.3.2. GRAU DE C)NI]ECIMENT) GEoLoGICo

No arco de ilhas" as escolas que têm contribuído Íiais à compreensão de sua evolucão

petrológica e estrutural são a búlgara e a soviética, enquanto na prospecção, a escola soviética

é a que dominou. basicamente, com relação os métodos desenvolvidos até o final da década de

80. Atuaimente, nas campanhas de prospecção executadas pelas companhias canadenses nota-

se o domínio de uma alta tecnologia de perfiuação, assim como na geofisica e tta realÞação

das análises químicas, mas, também, é patente a influência nestes resultados do elevado grau de

conhecimento alcançado nos últimos anos soh¡e os depósitos do tipo epitermal.

No estudo geológico e na prospecção de hidroca¡bonetos na Bacia Centrd observa-se

também o predomínio da escola soviética.

A figura 2. 14 sumariza os trabalhos geológicos regionais e de prospecção desenvolvidos, no

território de estudo, entre os anos 1959 e 1993.

2.3.3. GEoLoGu E RECURS¡S MTNERATy Do ARCI DE rLHAS vuLCÅNrcAS Do

CRETIí.CEo

O grau de complexidade geológica8 de um arco de ilhas vulcânicas é, geralmente, alto.

No caso do paleo-arco de ilhas wlcânicas do Cretáceo (AIVC) presente no território de

I Grau de complexidade geotógica. Conceito proveniente dâ terminologia soviética baseado,

fundamentalmente. na densidade de afloramentos do substrato, na variabilidade litológica, nas dimensôes
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estudo. a variabilidade litológica resulta elevada- tanto nos complexos plutônicos como nos

vulcano-sedimenta¡es. As dimensões esperadas nas mineralizações metálicas buscadas não

ultrapassam 2 Km de comprimento e 600 m de largura As exposições de rochas são muito

escassas. A evolução estrutûal apresenta três etapas fundamentais: l) sin-arco, com

compressões e distensões;2) orogênic4 compressiva; e 3) neo-plataformica, transcorrente-

distensiva. Entretanto, o grau de deformação não chega a ser tão alto como na frente de

cavalgamento do AIVC sobre a faixa ofiolítica, mais ao norte, possibilitando-se assim a

preservação das feições fi¡ndamentais dos aparelhos magrnáticos e dos contatos lilológicos

pré-parautotóctonos. Em consideração ao anterior, o grau de complexidade geológica da rirea

do a¡co de ilhas wlcâ¡icas do Cretáceo dentro do território de estudo, é avaliado como muito

comDlexo.

O descobrimento na década de 70 de rochas sieníticas na á¡ea situada ao norte de

Gu¿íimaro (Shevchenko et al. 1979) constituiu o primeiro fato que rompeu o esquenvl.

estabelecido na época, de urna composição granodiorítica-diorítica para todos os batólitos das

regiões central e centro-oriental de Cub4 conceição cliissica que pode-se observar na ligura 2.

15. Posteriormente, Eguipko et at. (1984) determina¡am uma idade absoluta nas biotitas,

através do método K-Ar, mais antiga para os sienitóides ( 120 Ma + l0 Ma) que para os

granitóides vizinhos (60 Ma + 10 Ma). Este fato configura um dado contrastante na evolução

considerada como cl¡ássica nos a¡cos de ilhas, onde as rochas alcalinas pertencem aos estágios

mais tardios. Os estudos desenvolvidos durante o mapeamento à escala 1:250.000

(Belrnustakov et at. l98l) mostra¡am que o chamado Batólito Sibanicú-Victoria de Las Tunas

é, na realidade, uma cadeia composta por pequenos corpos de dife¡entes composições,

localizados ao longo de eixo de direção NW (Fig. 2. 16). Posteriormente, pelos trabalhos

petrológicos feitos por T. Marí e seus colaborado¡es dentro dos mapeamentos desenvolvidos

na rirea Ciego-Cascorro, à escala l:50.000 (turralde et al. 1987:' Piñero et al. 1992: Ptñero et

at. 1993; Fiñero e/ al. 1994) é mostrada a ocorrência de três complexos em atenção aos dados

petrográficos e geoquÍmicos, a saber: complexo granodiorítico; complexo gabro-sienítico,

complexo gabro-plagiogranítico, todos com l¡Ina idade inferida, pelas relações de corte.

referivel ao Cretáceo Superior-Campaniano (Ç'o ). Do mesmo modo, foi determinada a

prováveis da mineralização procurada (no caso específico da prospecção mineral) e na evolução estrutural Em

Cuba ainda utiliza-se a escala de 6 graus'. muito simPles, simPles' médio, completo, muito complexo'

exfremamente complexo.
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existência de granitos. granodioritos e leucogranitos que formam stocks e diques que cortam

os complexos plutônicos. todos agrupados sob a designação de Granitos Maragtuír¡ com a

mesma idade, inferida por igual via.

A atividade lr¡lcânica está representada por um grupo de ruridades lito-estratigráficas,

que em geral podem referir-se a duas etapas principais. Com a etapa inicial ou inferior são

vinculadas as seqüências caracteristicas de um lulcanismo basico, moderadamente alcalino. de

formação submarina num relevo variável. predominantemente profundo, localmente raso (Díaz

de Villalvilla 1988). Nelas, predorninam lavas de composição b¿isica e intermediriri4 sobre os

tufos. de similar composição. As rochas wlcano-sedimenlares e sedimentares têm pouca

distribuição, encontrando-se dentro das últimas tanto rochas cliåsticas (conglomerados e

arenitos), quanto calcários. A idade destas seqüências inferiores esLi datada pela fauna

(amonites. rudistas e foraminíferos bentônicos) de suas rochas sedimentares, sendo Albiano-

Santoniano (Díaz de Villalvilla 1988) (Fig.2. 17).

A segunda etapa dâ atividade vulcânica representada pela parte superior do corte

vulcano-sedimentar, se diferencia claramente da parte inferior por suas particularidades

internas e estrutu¡ais. Estas seqüências sob,repõem-se às anteriores, de forma transgressiva e

discordante. Exibindo uma composição geral intermeditll:ra-ircida, suas exposições refletem a

ocorrê¡rcia de vulcanismo vinculado a ambientes diferentes, desde submarinho raso até

explosivo sub-aé¡eo (Fig, 2. l7). Enquanto o regime sedimenta¡ da etapa inferior foi

relativamente estável, numa ampla baci4 nesta segunda elapa a ¡å¡ea de sedimentação é

composta por um arquipélago de pequenas ilhas, com marcada formação de rochas clásticas de

grão grosso (na ordem de cm) nas porções submersas (Díaz de Villalvilla 1988). No trabalho

de Stanek (1996), infere-se a equivalência entre os vulcanitos riolítico-dacíticos do topo destas

seqüências, que formam domos e mantos estreitos de textura fluidal, geralmente bem expostos

na superficie, com os granitos hipoabissais, descritos como Granitos Maragurln (Iturralde-

Ynent et al. 1987).

As principais ocorrências minerais de arco, conhecidas no território de estudo, são

mostradas na ligura 2. 18. Todas são devidas à mineralização hidrotermal associada à

formação do arco de ilhas wlcânicas do Cretáceo e, portanto, sua idade não é mais jovem que

a campaniana inferior. Os tipos de mineralização existentes são, ouro epitermal, ouro em veios,

ouro escarnítico. cobre porfuitico lcom molibdênio) e ferro escarnítico, todos típicos de

ambiente de subducção (Mitchell & Garson 1981) e relacionados com magmas de
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composições ácida e intermediríria. A figura 2. 19 mostra um modelo de interrelação entre os

tipos de mineralização porfirítico, escarnítico e de veios.

A ocorrência de mineralização de ou¡o e prata de natureza epitermal é conhecida por

toda a area Ciego-Tunas (Escobar et al. 1988, Capote eî al. 1991, Escobar 1994). O trabalho

de Velinov et al. (1983) foi o primeiro que caracterÞou mineralogicamente as ocorrências

deste tipo de alteração em ambiente de arco, e ressaltou as vantagens econômicas de seu

estudo detalhado. Heald er al. (1987) distinguem dois tipos de depósitos epitermais de metais

preciosos: sulfato-ácido e sericita-adularia. Ambos tipos formados em sistemas geotermais sob

condições de pressão/temperatura similares, mas em situações geológicas e geoquímicas um

pouco diferentes (Fig. 2, 20-a e Tabela 2. l) . O ambiente estrutural de formação. para

ambos, é complexo, tipicamente em caldei¡as geradas no cruzamento de dive¡sas gerações de

falhas ou ûaturas desenvolvidas em duas ou mais direções (Heaid et al. 1987) (Fig. 2. 20-b).

Tabela 2. 1 Surruírio das características distintivas entre os tipos de depósitos epitermais em

rochas vulcânicas (Heald et al. 1987).

Cada trabalho de mapeamento nas escalas 1:100.000 e 1:50.000 fomece importantes

dados sobre as falhas principais, ou os procedimentos metodológicos usados para seu estudo.

que resultarn aproveitáveis em futuras reinterpretações direcionadas a estabelece¡ relação entre

rupturas e mineraliz-ação. Entre eles, podem citar-se a separação de falhas por idades, feita por

Shevchenko et al. (1979), assim como a importância regional do sistema N-S mostrada pelo

Tipo sulfato ácido Tipo ad u laria-scricita

Assembléia mineral de sulfetos de temperatùa
mais alta.

Alunita hipogênica.

Alteração: argílica avançada-+ argflica
(-rsericita).

Notável produção de cobre.

A hospedeira típica e a riodacitíca.

A mineralização e a hospedeira têm idades
similares.

Dimensão fisica da étrea

relativamente pequena.
produtiva

Assembléia mineral de sulfetos de temperatura
mais baixa.

Sem alunita hipo gênica.

Alteração : sericitica-+ argílica.

Produção de diferentes tipos de metais base.

A hospedeira varia entre ácida e intermedia¡ia.

As idades da mineralização e da hospedeira
são diftrentes (>l ma.).

Dimensões fisicas variáveis; algumas muito
grandes.
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trabalho de Piñero er al. (1995). Contudo. cada interpretação de falhas regionais feita por cada

equipe de mapeamento nessas escalas. apresenta diferenças conceituais e nos traços dos

elementos principais, cujas causas já foram comentadas no item l.l. De maneira gráfica, estas

diferenças interpretativas estruturais existentes entre os rnapeamentos realizados dentro do

território de estudo são mostradas na figura 2. 21, mediante um mosaico de mapase, resumido.

O estudo das estruturas magmático-tectônicas dentro da iírea de pesquisa teve seu

inicio no trabalho de Shevchenko et al. (1979). Posteriormente, esses estudos foram

retomados por Tchounev (1981), como parte dos trabalhos de mapeamento na escala

1:250.000 (Belrnustakov et at. 1981); Echevanía (1988), aproximadamente na mesma área

coberta por Shevchenko et al. (1979); e Piñero et al. (1995), na rirea Ciego-Cascorro (Fig. 2.

21). Nas imagens orbitais da area da pesquisa têm sido observadas grandes estruturas anelares

(Capote et al. 1984;Pérez &P&ez 1986; Capoæ er al. 1989,Pérez 1990), sendo classificadas

uma parte delas como magmáticas, inclusive abaixo da cobertua cenozóica, mediante a

comparação desses resultados com os mapas magnetométricos (Capote et al. 1984; Capote et

al. 1989).

Os resultados do mapa metalogenético-previsional da República de Cub4 na escala

l:500.000, (Cabrera et al. 1990) mostram que, para uma real compreensão dos processos

metaìogenéticos acontecidos em Cuba e uma melhor avaliação de seu potencial metálico, deve-

se partir de uma identificação dos ambientes geodinâmicos existentes e melhorar o estudo dos

depósitos conhecidos com vistas à criação de padrões locais. Na parte concernente ao arco de

ilhas wlcânicas do Cretáceo, as conclusões do trabalho são controvertidas devido ao fato de

não se contar com urna base estrutu¡o-magmática alualuada onde estivessen¡ ao menos

inferidas. as estruturas e as fácies magnriticas controladoËs. No mapa previsional de ou¡o de

Cuba, à escala 1:500.000, López-Krámer et al. (1991) avaliam Cuba Centro-Oriental apenas

na área mapeada por Shevchenk o et al. (1979) (Fig. 2. 1a). O trabalho de López-Kramer et al.

(1991) inclui entre as ferramentas usadas, a avaliação de alguns sistemas direcionais de falhas e

algumas morfo-anomalias anelares como possíveis controladores da mineralização ar.ufera,

e O mosaico de mapas é um recurso cartográfico usado na análise de uma área já coberta por diferentes

mapeamentos geológicos. Seu objetivo essencial é identificar as semelhanças e diferenças entre as

interpretações fomecidas por cåda tipo de carta (geológica, estrutural, etc.) resultante de cada mapeamento.

Constitui-se de um ajuste ou arranjo de mapas, conservando-se em cada um sua versão original, o qual abrange

desde o conteúdo. até a forma de apresentação (simbologia, orientação de cortes, etc.).
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assim como a utilização da análise multivariada axtor.¡latiz¿da de dados, as quais constituharrL

na época, um avanço nos trabalhos desse tipo. Mas, na parte concernente ao AIVC em Cuba

Cent¡o-Oriental. as reduzidas dimensões da ¿i¡ea estudada e a não discriminação prévia das

estruturas retilíneas e anelares consideradas na aniilise, constituem fatos que afetam a

relevância dos resultados apresentados por esses autores.

No trabalho de Shevchenko er al. (1979) (Fig. 2. l4), a delimitação dos setores

favoráveis, para futuros delalhamentos, é baseada nas oconências minerais e o mapa de

anomalias geoquímicas exógenas. feito pelo método metalométrico (amostragem no nível C do

solo).

Os trabalhos de Sta¡ek et al. (1989); Piñero ef al. (1992): Piñero ef al. (1993); e

Piñero e/ al. (1994) apresentam um cad¿¡stro de ocor¡ências, loc¡lizadas sobre uma base

geológica à escala 1:100.000 e são resumidas as regularidades de distribuição mediante um

mapa metalogenético, na mesma escala. Um aporte essencial desses trabalhos é constituído dos

resultados apresentados sobre o estudo das alterações hidrotermais, o que representa um

detalhamento e uma aplicação, à prospecção de minerais metillicos, dos trabalhos geológico-

mineralógicos iniciados por Vel.inov et al. (1983) A delimitação, em plant4 e a, carzictenzaçäo

preliminar mineralógica dessas alterações, junto com ocorrências e ariomalias geoquímicas

exógenas (sedimento e bateia), forneceram a base para delimitar as zonas favoniveis.

Tanto no trabalho à escala 1:i00.000, como rurqueles à escala l:50.000, faltou a

integração de dados estruturais e geofisicos, com vistas à avaliação do potencial mineral e o

esclarecimento, ou simplesmente a investigação, da relação entre o falhamento regional e a

mineralização hidrotermal de arco. Sobre esse último problema toma-se muito sþnificativo o

mapa de tectolineamentos, à escala 1:100.000, apresentado por Stanek et al. (1989) como

parte dos resultados da prospecção reâlizada paralelamente ao mape:rmento geológico, cujo

rela'ório sobre a geologia geral foi apresentado em período anterior (Itunalde-Vinent ef al
1987). Stanek et at. (1989) tentaram estabelecer a relação entre a mineralização e as medições

do fraturamento. feitas durante a prospecção acompanhante, com as falhas cartografadas no

mapa geológico (Ituralde-Vinenf et al. 1987), mas, apareceram numerosos aspectos

controvertidos. Isto levou-lhes a produzir o citado mapa de tectolineamentos baseado nas

falhas mapead¡s (Itunalde-Vinent et al. 1987), assim como nos tectolineanentos observados

por lotogeologia (Capote 1984) e por geofisica (Pereda el al. 1989), com a finalidade de

fundamentar melhor seus resultados e propor trabalhos complementares no futuro.
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Apesar de todas estas insuficiências apresentadas nos trabalhos de mapeamento nas

escalas 1:100.000- 1:50.000, a análise detalhada de seus resultados permite inferir que as

concentrações metálicas guardam uma relação, ao menos espacial, com algumas estruturas

rupteis, retilíneas e curvas. Somenle este fato representa um ganho com respeito à outra base

usada nas avaliações de potencial mineral (Pushcharovsky e/ al. 1989a). Isto é observável

mediante a comparação entre a figura 2.21. onde a ocorrência mineral está localizada sobre o

mosaico de mapas tectono-estruturais provenientes desses mapeamentos, e a figura 2. 11,

onde a mesma ocorrência está sobre uma base que reflete fundamentalmente deformações pós-

arco (Pushcharovsky et ai. 1989).

Capote el al. (199I), dentro do planejamento de trabalhos de pesquisa na area

Siboney-Las Tunas (Fig. 2. l4), insistem na necessidade de aprofundar o estudo das estruturas

do arco para revela¡ novos critérios de prospecção. Com essa finalidade, apresentam r¡m mapa

onde relacionam-se as estrutr¡ras sin-arco, inferidas da informação anterior e da interpretação

preliminar de mosaicos aéreos, com os dados de ocorrências minerais disponiveis. Desta

integração concluiu-se que os cnzamentos de falhas sin-arco de direções NE e NW

constituíam setores favoráveis para a concentração de elementos metálicos hidrotermais (Fig.

2. 22). A falta de financiamento impossibilitou a investigação do lema

2. 3.4. Snronos rESTE Do ARCo.

Com este objetivo foram escolhidas sete iireas, três de ou¡o epitermal, uma de ou¡o em

veios, dois de cobre porfirítico e uma de ferro escamítico. (Fig. 2. 18). No caso dos setores de

ouro epitermal, sua seleção baseia-se, fundamentalmente, nos seguintes åtores:

. maiores dimersões relativas dos halos de alterações no plano (mais de 300 m de

comprimento por 40 m de largura), o qual possibi.lita um¡egistro de pixels distintivos nas

imagens TM (resolução espacial de 30 por 30 m);

. posição do setor com respeito ao eixo do arco, o qual pode significar mudanças locais nas

condições magmático-estruturais de formação ;

. maior grau de conhecimento anterior, fator que favorece sersivelmente os resultados da

reinterpretação.

A seleção dos restantes setores sustenta-se' essencialmente, em seu maior grau de

conhecimento anterior e à estreita relação espacial existente entre eles, indicadora- a sua vez.

de uma possível vinculação genética. No caso do ferro escarnítico. a inexistência de dados
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fuistóricos minei¡os das jazidas já mineradas. impossibilitou soll]ff para este tipo de

mineralização outro setor teste. de maior envergadura e com urn melhor grau de conhecimento

A seguir, uma breve descrição dos setores.

2. 3. 4. I Ouro epitermal.

Golden Hill.

Generalidades. LocalÞzdo a oeste da cidade Tunas (Fig' 2. 18), o depósito é conhecido

desde finais dos anos quarenta. tendo sido minerado em pequena escala desde èssa época até o

início da década seguinte. Revisada durante a prospecção acompanhante dos trabalhos de

mapeamento de Shevchenko et al. (1979) foi, em seguid4 objeto de prospecção na escala

1:10.000 por Ochivnikov et al. (1983), pela qual foram obtidos resultados que indicaram a

área como pouco promissora. No ano i996 foram iniciados novos trabalhos detalhados por

parte da companhia canadense Mac Donald, os quais continuam até o momento (1998). A

cartografia e o corte geológico disponíveis provêm de Ochivnikov et al. (Fig' 2. 23). Foi

possível obter dados das perfurações rea\z,adas no período 1996-1997, fomecidos pela Mac

Donald através da Intemet, sendo apresentada na ligura 2.23 a localnação aproximada dos

setores de trabalho da companhia canadense.

A rnineralização Golden Hill encont¡¿r-se associada a anomalias negativas do campo

magnético residual regional de até -300 nT (Llufriú et al. L994), anomalias geoquimicas

exógenas complexas polimetálicas (Shevchenko et al., 1979), e anomalias exógenas de Cu, Zt¡

Pb, As, Ba (Ochivnikov e/ al. 1983).

Segundo informação adquirida da "home page" da Mac Donald

(//www.macmines.com/), nas áreas Big Golden Hill, Little Golden Hill e Three Hills (Fig. 2.

23) a situação geral da mineralização é descrita da seguinte forma: o minério prinuirio

encontra-se sob forma de corpos lenticulares, incünados, de sulfetos maciços e disseminados

densos, basicamente piritosos, com conteúdos de Au entre 1 e 30 g/t e de Cu, entre 0,5 e

1,5%. As dimensões das lentes na horizontal, pelo rumo, variam dentro das primeiras centenas

de metros. enquanto ao longo do mergulho, de 40-60", sua extensão pode chegar até 40 m.; as

espessuras reâis variam entre 25 e 40 m. As alterações associadas indicam a presença do tipo

sulfato-ácido de depósito, encontrando-se duas associações mineralógicas essenciais: argílica

avançada (com quartzo e caolim), e alunítica (com quartzo, a}rnita pirofilita, esmectita e
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illita). A zona de oúdação sobre os sulfetos maciços atinge espessuras entte 15 e 60 m. De

natureza argilo-fem.rginos4 friável, seus teores de Au oscilam entre valores de 0,8 e 40 g/t,

notando-se um enriquecimento claro até a base da zona oxidada.

De acordo com a informação da Mac Donald, as rochas portadoras da mineraüzação

endógena são brechas traqui-andesíticas, enquanto as hospedeiras são lavas andesíticas e

bas:ilticas, assim como seus tufos. Do mapa de Ochivnikov et al. (1993), infere-se que as

rochas portadoras são dacitos e brechas dacíticas (Fig.2.23).

Situação estrutural Shevchenko et al. (1979) aponÌam que a mineraüzação caolinítica

piritica do seto¡ está controlada por urna estrutu¡a wìcânica, com a qual guarda relação

"periferica e central" (Fig. 2. 21). Por outro lado, Ochivniko v et al. (1983) não indicam a

presença de tal estrutura, mas revelam que existe uma ampla zona de fraturamento WNW que

controla de forma geral as alterações hidrotermais do setor (Fig. 2. 23). A ocorrência desta

zona de ûaturamento é reconhecida também nas informações da Mac Donald, relatando-se sob

o nome de Golden Hill Trend. O mapa de Ochivnikov et al. (1983) indica também a existência

de frlhas abruptas de direções NE, N-S e NNW, sem especificar suas relações temporal e

genética com a mineralização da área

Setor Jaqäey.

Generalidades. A ocorrência de ouro e zinco Jagüey foi descoberta dura¡te trabalhos de

prospecção na escala 1:25.000 (Escobar et al. 1993), sobre uma ampla rárea de alterações

metassomríticas e hidrotermais mapeadas nas proximidades a sudeste da cidade Camagüey

(Iturralde-Vinent et al. 1987), Esta zona de alteração forrn parte da complexa iá¡ea de contato

ent¡e os granitóides e sienitóides do eixo (Cretáceo Superior, Campaniano), e as efusivas

rio[tico-dacíticas (Cretáceo Superior, Santoniano-Campaniano?), piroclastitos andesítico-

dacítico-basálticos com intercalações de calc¿írios e conglomerados (Cretáceo Superior,

Santoniano-Campanialo) e efusivas andesítico-basálticas (Cretáceo Superior, Cenomaniano-

Turoniano) (Fig. 2, 24). Na constituição da mineralização epitermal foram encontradas

diversas flícies mineralógicas, de natureza filic4 de alta aluminosidade e argílica (Fig.2.2a\.

Da oconência de alunita dentro do segundo agn¡primento de fácies, i¡fere-se que a alteração

epitermal, em seu conjunto, pertence ao tþ sulfato-ácido (Tabela 2. 1). Segundo os dados

fornecidos por Escobar et al. (1991), a zona enriquecida em metais encontra-se nas alterações

filicas. Apresenta forma de stockwork. com espessr¡ras de 10-15 m, mergulho SW com ângulos
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et al. 1993.
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Fig. 2. 25. Esboço fotogeológico do setor Jagüey (Vidot-Siboney). Modificado de Capote 1989d.
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de 60-70'. sendo detectada sua extensão em profundidade até os 200 rn. As concentrações de

Au variam entre 0,9 e 3,2 g/ton- e as de Zn. entre 1,7 e 3,5Vo.

A zona de alteração associa-se a anomalias aero-g¿trtlri-espectrométricas de K da

ordem de 5-9%o (Zaruvezhgeologi4 1994), a anomalias positivas do campo aero-magnético

residual de 500-1000 nT (Llufriú et al. 1994), a anomalias geoquÍmicas exógenas e endógenas

de natureza polimetálic4 complexa, bem como de epidoto, reveladas a partir dos concentrados

de bateia (Goruüez et al. 1995).

Situação estrutural. Na figura 2. 24 mostra-se que as alterações fflicas da oeorrência Jagüey

e da rnineralização de andalusita Ceno La Mina relacionam-se a estruturas vulcânicas (Escobar

et ø1. 1993), o qual não foi refletido pelas interpretações regionais posteúores (Fig. 2. 2f). No

entanto, Escobar et al. (1993) não apresentam a relação dessas estrutr¡ras com o falharnento da

á¡ea. sobre o qual foi fornecida informação através do esboço fotogeológico prévio (Fig.2.

2s\.

Setor Gaspar.

Generalidades. Situado na pafe ocidental do território de estudo (Fig. 2. f8), foi localizado

durante trabalhos de revisão de anomalias magnéticas (Lugo et al. 1989). Conforme esses

autores, consiste em concentrações, em algumas falhas, de lmneraluação sulfetad4

parcialrnente enriquecida em ouro (2-5 g/ton.), dentro de diferentes zonas de alteração. As

alterações caracterizam-se pela presença de caolinL quartzo, hidrobiotita sericita e alunit4

composição mineralógica que indica tambern, à semelhança dos setores descritos

anteriormente, até o tipo sulfato-ácido. O setor encontra-se no limite do contato dos

granitóides do eixo principal do arco (Cretáceo Superior,Campaniano Inferior) com intrusivas

plagiograníticas e lulcanitos de composição ácida e intermediária, ambos também do

Campaniano Inferior (Lugo et al. 1989) (Fígs, 2. 26 e 2. 27'¡.

A nível regional, a oconência está associada espacialmente a anomalias positivas do

campo magnético residual (>500 nT) (Zaruvezhgeolo gia 1994) e a anomalias geoquímicas

exógenas e endógenas de natureza polimetálica" um parte erniquecida em wolfrâmio (Gowiùez

et al. 1995). Ao nível local. relaciona-se com anomalias de polarização induzid4 assim como

com anomalias exógenas de Cu e Zn (Lugo et al. 1989).
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Situação estruturâI. A interpretação estrutural apresentada por esses autores baseia-se

exclusivamente em falhas. nenhuma delas dada como comprovada. As ¡i¡eas de alteração

hidrotermal encontram-se geralmente no cruzamento de falhas de direções NE e SW ou N-S

(Figs. 2. 26 e 2. 27). No sub-setor El Pilar, onde foram encontrados teores sigrrificativos de

ouro. estes estão vinculados a falhas de direção SW (Figs.2.26 e 2. 27). No entanto, Piñero ¿f

al. (1995) inferem a existência- no setor, de duas estrutùas vulcânicas, vinculadas

espacialmente a falhas regionais de direções NE e N-S (Fig. 2. 21).

2.3.4.2 Ouro em veios.

Florcncia.

Generalidades. Este pequeno depósito encontra-se localizado a oeste da cidade Las Tunas, na

parte oriental do ter¡itório de estudo (Fig. 2. 18). Conhecido e minerado desde fins da década

de quarenta, depois de 1959 tem sido objeto de prospecção por Czhestokanova et al. (1966) e

Alonso et al. (1994). O ouro encontra-se associado à pirita e teluretos (de Pb, Au, Au-Ag, Bi e

Bi-Ag), disseminados dentro de quartzo e calcita, sendo a temperatura de formação estimada

de 120'-280" (López-Kramer et al. 1990). Os corpos minerais principais são dois, a saber:

corpos 1 e 5. O corpo No I apresenta uma espessura de 0,5-1,0 ÍL com um azimute de N20-

25oE, e mergulho para SE, com ângulos de 70-80o (López-Kramer et al. 1990) (Figs' 2. 28 e

2. 2.29\. Conhece-se da superficie até 170 m de profundidade e, pelo rumo, por mais de 300

rn sendo seu teor médio de Au de 3,5 glton. O corpo No 5 começa aos 80 m da superficie,

apresentando espessr¡rì.s entre 0,2 e 0,4 rry e azimute geral de, aproximadamente, 40o. Seu

mergulho em swr parte norte é de 50-70o, oposto aqui, portanto, ao do corpo número 1

(López-Kramer et at. 1990) (Figs, 2. 28 e2.29). O teor médio de Au do corpo Ñ 5 é de 4,2

g/ton. As rochas encaixantes para todo o depósito são tufos andesítico-basrilticos e diques de

andesitos e dioritos. (López-Kramer et al.1990) (Figs.2. 28 e2.29).

O depósito associa-se espacialmente a anomalias negativas do campo residual

magnético (até -300 nT) (Llufriú et al. 1996\ e anomalias geoquímicas exógenas polimetálicas

(Shevchenko et al. 1979).

Situação estrutural. Os veios apresentam uma direção NE, encontrando-se estreitamente

relacionados, na superficie e em profundidade, com diques de granodioritos dessa direção

(López-Kramer et at. 1991), provavelmente tardios (Figs. 2.28 e 2.29). Espaciaimente, a

jazida encontra-se relacionada com urvì falha regional de direção NE (Fig' 2. 21).
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2.3.4.3. Cobre porfìrítico, com molibdênio.

Setor Guáimaro.

Generalidades. Encontra-se locali2do a três kilómetros a oeste da jaztda de ou¡o Florencia

(Fig. 2. 18). Descoberta pelos trabalhos de Shevchenko et al. (1979), constitui a primeira

ocorrência deste tipo mineralógico encontrada no arco cretácico cubano. Após o

reconhecimento preliminar feito por esses autores, o setor foi submetido a prospecções mais

detalhadas por Ochivnikov et al. (1983) e Fateliev et al. (1993). Corsiste em uÍìfr

mrneralÞação de calcopirita e molibdenita, com estrutura tipo stockwork, ass-ociada a zonas de

feldespatização dentro do .rtocft granitóide Guaima¡o (Fig. 2, 30). Estas zonas emiquecidas

apresentam espessr¡ras de até 6-2f10 m, com teores médios de Cu entre 0,1 e 0,2V. e de Mo,

entre 0,005 e 0,08% As baixas reservas desses metais na ¿Í¡ea a indicam como não promissor4

pelo menos dos pontos de vista econômico e tecnológico atuais (Fateliev et al. 1993) '

Situação estrutural. Segundo os trabalhos de Shevchenko et al. (1979), o setor encontra-se

dentro do traço de uma falha regional NE (FiS.2.21), vinculada à atividade magrrvítica da

região. No entanto, a informação fomecida por Fat elev el al. reflete a presença de falhas locais

dessa direção, mas s€m indicar sr¡a vincula$o com a mineralização e o magmatismo, embora

sejam coincidentes em direção os contatos transicionais dos granitóides com as falhas NE (Fig.

2. 21). Além disto, tanto o mapa como o corte da figura 2. 30 não apresentam informação

sobre o magmatismo tardio portador da mineralização, apesar de que esta mostra-se vinculada

espacialmente com os dioritos quatzíferos, iúerpretados por esses autores como o produto de

uma mudança litológica transicional dentro do s/oc,t Gruidmaro. Outro elemento estrutural

destacável resulta a falha N-S apresentada, bem ma¡cada na geologi4 mas não refletida no

mapa de Shevchenko et al. (1979'¡.

Cobre Palo Seco.

Generalidades. O setor encontra-se localiz¡do 13 Km ao NNE do setor Guümaro (Fig' 2.

18). Cobre Paio Seco foi localizado por Ochivnikov et al. (1983), através de trabalhos de

detalhamento sobre uma marcada anomalia exógena de Cu-Mo resultante dos trabalhos de

Shevchenko et al. (1979). É uma zona de alteração metassomiitica complex4 no contato sul

dos granitóides e sienitóides do eixo do arco com as seqüências wlcano-sedimentares (Fig. 2.

31). As litologias presentes são lavas andesítico-bas¡ítticas e seus tufos, intrusivos e diques de

granodioritos e dioritos qua-rtzíferos, sienitos e traqui-andesitos subvolcânicos (Fig. 2' 31)' A
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ocorrência mineral constitui-se de veios com sulfetos disseminados, presentes

fundamentalmente nas rochas wlcânicas e sienÍticas e associados espacialmente aos diques de

composição intermedi¿åria (Fig. 2. 31). Os teores de Cu variam entre 0,1 e 0,7%io e os de Mo,

entre 0.003 e 0,018%. Segundo Fateüev ¿¡ al- (1993) o s€tor não é promissor, devido as

pequenas quantidades de cobre e moliMênio determinadas.

Regionalrnente, o setor está relacionado, além das anomalias exógenas que conduziram

¿ r¡¿ lss¿lização. com anomalias magnéticas positivas do campo magnético residual (>500 nT)

(Llufriú et al. 1996). Localmente, apresenta anomalias significativas de polarização induzida-

assim como anomalias geoquímicas exógenas, polimetálicas e de Cu-Mo.

Situação estrutural. Fateliev et al. (1990) indicam para este setor: ....' Ao nível regional. as

possíveis ocorrências cobre-moliMeníticas estão relacionadas com ålhas sub'meridionais

Q'INE) do tipo controlador de minério. A localização da mineralização efetiva-se no

cruzamento dessas linhas regiornis com estruturas anelares, ou com ålhas NW de segundo

ordem. A presença de falhas regionais sub-meridionais não é um fato local no setor pois

formam um sistema regiorial no território cubano"...... Estas regularidades de distribuição

estrutural podem observar-se na figura 2. 31, com exceção das estrutu¡as ariela¡es, as quais

não foram localizadas nos materiais originais desses autores. A falha profunda de direção NNE

que propõem esses autores como controladora regionai da mineraüzação (Fig, 2. 21), não foi

observada durante os trabalhos de mapeamento anterio¡es (Shevchenko et al. 1979).

2. 3.4.4 Escarnito de ferro.

Hierro (ferrol Palo-Seco.

Generalidades. Localuzda ¿s¡1¡6 das ¿í¡eas de alterações de Cobre PaIo Seco (Figs. 2. 3l e

2. 32), esta mineralização foi detalhada por Pimentel et al. (1993). Se comparado com o

mapeamento de Fateliev et al. (1990), do trabalho de Pimentel et al. (1993) tem-se outra

classificação das alterações metassonuiticas, assim como conhecimento da presença de rochas

vulcâ¡icas ácidas. e dacitos, geralrnente alterados (Fig.2.32).

Situação estrutural. A direção dos corpos magnetíticos é NW ou NE. A direção geral da

alteração metassorruitica é NW, a semelhanza daquela apresentada por Fateliev er a/. (1990).
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Na figura 2. 33 pode encontrar-se um mapa geral dos setores Florencia. Cobre

Guáimaro, Cobre Palo Seco e Hierro Palo Seco.

2. 3. 4. 4 - Comentár ios gerais.

Pelo exposto, podem ocorrer diferençãs notáveis entre a compreensão da estrutura de

um setor, a part dos resultados das prospecções nas escalas l:25 000, l:10.000 e maiores

realuadas nele, e a refletida para o mesmo lugar nas interpretações regionais dos mapeamentos

nas escalas 1:100.000 e 1:50.000. (Fig.2.3a).

Por outro lado, existem também diferenças, às vezes sustanciais, entre os resultados

das prospecções realizadas nos diferentes setores teste, sob o ponto de vista dos critérios

estruturais e magmriticos estruturais do controle da mineralização metálica de arco. Além

disto, dentro de um mesmo tipo de mineralização, como é a aurífera epitermal, existem

resultados muito discrepantes com respeito aos processos magrn¿itico-estrulurais que

acompanharam à mineralização. Em vez de refleti¡ variações grandes na gênese desses

processos de mineralização, a análise bibliográfica feita mostra que, fundamentalnente. esses

resultados contrastantes signifcam diferenças interpretativas dos latores controladores

regionais envolvidos, tais como o falhamento sin-arco e a natureu dos aparelhos magmáticos.

2.3.5 BACIA CENTRAL.

2.3.5.1 Generalidades do petróleo em Cuba.

Segundo Morris ¿r at. (1990), os dados disponíveis permitem inferir que as

possibilidades de encontrar petróleo em Cuba estão limitadas à plataforma de Bahamas. à faixa

de cavalgamento mais próxima dela e às bacias que se estendem ao sul desta última. os

geólogos cubanos petroleiros estendem essas possibilidades mais ao sul (Echevanía et al.

1991), acreditando que as maiores reservas. por descobrir, estão abaixo do mar que contorna o

Arquipélago.

São reconhecidas em Cuba duas províncias gaso-petrolíferas: província norte e

província sul (Echevarría er al. 1991) (Fig. 2. 35). A primeta abrange o norte da ilha maior do

arquipélago e o mar adjacente, estando situada na faixa principal de cavalgamentos entre o

arco cretácico, os ofiolitos e a margem continental norte-americana. Nesta, agrupam-se as
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jazidas atualrnente explotadas em dois campos. um deles é vía Blanca-Jaruco (Fig. 2. 35),

onde as rochas coletoras são fi¡ndamentaimente serpentinitos da f¿ixa ofiolítica O petróleo

deste campo apresenta densidades e composições variáveis. O out¡o carlPo desta província é

Va¡adero-C¿tdenas, onde o óleo encontra-se armazenado dsfitÍg d¡s seqüências de talude e de

sopé da nìargem continental norte-americana, corsideradas ta¡nbém como as ¡ochas geradoras

(Echevarría et al. I99l) (Fig. 2.35). O petróleo aqui é geralmente denso, com altos conteúdos

de enxofre.

Segundo Ávarez-Castro & Valiadares (199a), as armadilhas princi.pais da província

norte se constituerr¡ nas jazidas da margem continenta! de escamas tectônicas, combinadas as

vezes com setores de intensa carstificação e de falhamento, etrquanto nas jazidas em

s€rpentinitos, as armadilhas são fundamentalmgnls ¡gþsisnarl¡s ao fraturamento. Conforme

Ríos-Montano & DomÍnguez (1994), em uma grande parte do campo Vía Blanca-Jaruco, as

falhas do tipo leque, formadas nas partes frontais dos cavalgamentog constituem elementos

que influenciam di¡etamente a porosidade dos reservatórios. López et al. (1994) indicam que,

nesta provínci4 a migração é lateral entre escamas de um mesmo câvalgamento principal e

vertical, entre unidades de diferentes cavalgamentos. Seggndo Tenreyro et al. (1994), a

locali"aç¿o das ¿¡'sas mais favoráveis dentro da província estäo associadas aos seguintes

fatores: abundância de rochas produtoras nos dominios de bacia intema da margem continental

norte-americana, selos sinorogênicos associados às bacias de antepais e aOs mantos de

cavalgamento dos serpentinitos, reservatórios ûaturados e carstficados e umâ alta densidade

de estruturas.

A província sul ocupa a maior parte da terr¿ finne do país e a plataforma meridional,

abrangendo a ¿irea de desenvolvimento d¡s bacias superpostas e depressões cenozóicas, sendo

a Bacia Central seu único campo gaso-petrolífero conhecido (Fig. 2.35). Echevarría el a/.

(1991) apresentam afgumentos sólidos contra a idéia de uma geraçäo in situ do petróleo na

ri.re4 indicando sua proveniência da margem continental nqfts-ameriçanâ Generalizando esta

idéia para a busca regional Tenreyro et al. (1994) indicam que a localização das areas mais

favoráveis dentro da província sul est¿i relacionada com a migração desde as ¡6shas gsradoras

do domínio de bacias internas da margem continental ¡6¡1s-amsriçanr, até armadilhas nos

lenenos do arco cretácico, sendo de pa¡ticular importância a conservação eventual de

sedimentos 
'associados 

as bacias de ret¡oarco no extremo sul, Contudo, a vinculação teórica:

geração de petróleo / bacia sedimentar orogenétic4 constitui um elemento ainda bem arraigado
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denrro da prospecção de hidrocarbonetos em Cuba. (Barceló et al. 1994, Miró-Pagés 1994.

Padrón-Vazquez 1994 e Lopez et al. 1994).

Pelo exposto, em ambas as províncias, devem oconer migrações dos tipos: 1- lateral-

longitudinal, 2- subhorizontal-transversal, 3- trarsversal-vertical e 4- vertical ascendente. Os

planos de cavalgamento são gerahnente indicados como a via utilizada nos dois primeiros

tipos, mas, não é reahnente abordada a natureza dos fatores regionais que possibilitaram a

migração, tanto no terceiro, como no quarto caso.

2.3.5.2 Geologia e acumulações da Bacia Central-

Entre 1952 e 1956 diversas companhias estrangeiras, como a Subsurface Inc. e a

Rayflex Explorations, realizaram trabalhos de gravimetri4 magnetometria e sísmica de reflexão

na Bacia Central. Baseados nesses resultados, e em trabalhos próprios, as companhias Cuban

Canadian Petroleum Co. e Cuban American Drilling Co. iniciaram os trabalhos de perfuração,

descobrindo as jazidas gaso-petrolíferas Catalina e Cristales (Fig. 2. 36). Posteriormente ao

ano de 1959, novos t¡abalhos geológico-geofisicos encontraram Mamonal, Reforma,

Jatibonico e, em 1989, Pina (Fig. 2. 36).

A Bacia Central é uma depressão vinculada muito estreitamente à evolução

trarstensiva (Cretáceo Superior- Recente) da Falha La Trocha (Figs. 2.36 e2.37). Encontra-

se formada por seqüências de bacia superposta [Cretáceo Superior-Eoceno Médio (IQ -Pz '?)] e

de cobertura cenozóica [Eoceno Superior-Mioceno-Quatemiírio (Prr-N-Q)], denominadas

estas últimas como pós-orogênicas pelos geólogos petrolefuos (Fig.2. 37). As primeiras são

depósitos terrígenos, cl¿isticos e carbonatados (espessuras de até 4.000 m) que repousam

discordantemente sobre rochas do arco de ilhas do Cretáceo e, em seu extremo nordeste, sobre

ofioütos. As rochas cenozóic¿s são basicamente Íü¡gas e calc¿írios, que chegam a atingù os

1.300 m de espe:sura. Os reservatórios (com grÍs e petróleo leve) estão em tufos, pertencentes

ao a¡co de ilhas vulcânicas do Cretáceo, assim como em calcários e rochas terrígenas de bacia

superposta.

Até meados dos anos 80, as formações argilosas dessas rochas orogenéticas eram

consideradas como geradoras dos hidrocarbonetos da área (Pairosián et al. 1975 tn Mili¿in

1986). A explicação de sua ocorrência nos tufos infrajacentes seria Èuto de migrações laterais-

nos casos das acumulações da borda da bacia e verticais descendentes. nas jazidas das porções
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mais centrais. sendo o falhamento em blocos como a via fundamental de migração até as

rochas piroclásticas (Milìán 1986). A ocorência de calcii¡ios coletores era entendida por

Milián (1936) como o resultado do trapeamento dos fluidos provenientes das rochas

geradoras, argilas da própria bacia. Echevarría et al. (1991) sustentam a tese de que as

concentrações de material orgânico nas seqüências orogenéticas foram muito pequen¿¡s para

dar origem ao óleo da área. sendo a possível fonte as escamas tectônicas inferiores da margem

continental. Álvarez-Castro & Valladares (1994) indicam que as armadilhas características na

Bacia Central são de dobramento nos tufos, e de natureza estratignifica, dentro das seqäências

orogenéticas. A inlerência destes tipos de armadilhas constitui atualrnente o çritério principal

para a localização das perfurações de prospecção (Álvarez-Castro, comunicação oral, 1994).

Echevania et al. (1991) indicam também que a migração vertical a partir das escamas

situadas em profundidade pode ter sido feita através de falhas verticais, não escla¡ecendo a

natvleza destas. No mapa da figura 2. 36 pode observar-se a fall:ø La Trocha junto com outra

da mesma direção, inferida mais ao sul, ambas traçadas como resultado da interpretação da

sísmica profunda e da gravimetria. As jazidas que formam o cÍìmpo gaso-petrolífero guardam

certo paralelismo com estes elementos, mas falta uma melhor cartografia do falhamento da

fuea para aproximar sua possível relação com as acumulações de hidrocarbonetos. Despaine ef

al. (1994) não fomecem nova informação sobre o falhamento vertical da região no mapa

tectono-estrutural resultante do mapeamento geológico à escala l:50.000 (Fig.2.2l), apesar

de Capote (1992) ter detectado a presença de um elevado número de tectolineamentos NE e

de outras direções, mediante o estudo fotogeológico de uma parte da superficie da Bacia.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS.

t.

il.
m.
IV.

v.

vI.

A seguir, as etapas do método desenvolvido (Ver Figs. l. 2 e 3. l):

De preparação,

Generalização e georreferenciamento da informação anterior.

Processamento de imagens,

Interpretação de imagens.

Análise integrada de setores teste.

Ànálise integradâ regional.

Se torna conveniente escla¡ecer porque não se realìzaram verificações de campo para

este trabalho. A obrigatoriedade de sua aplicação nos estudos baseados em fotografias aéreas

foi apontada por Guy (1966) e, abrangendo também o uso dos produtos orbitais, por Amaral

(1983). No caso do território de estudo, devido as características de seu mascaramento. estas

verificações não podem ser realmente efetivadas mediante simples itineriirios de campo. Basta

acrescentar que nos trabalhos geológicos anteriores deveram ser utilizados, apenas com fins de

mapeamento, dezenas de milhares de metros de perfuração e milhares de metros cúbicos de

trinchei¡as e poços rasos. Lcvando em consideração esta realidade, foi inserida dentro do

planejamento inicial a execução, por parte do Serviço Geológico Cubano (SGC), de alguns

trabalhos de perfi.uação e perfilagem elétrica para verifica¡ novas estruturas magmiiticas. A

falta de possibilidades atuais do SGC para executar essas comprovações em curto prazo,

motivaram sua não realuação.

No Laboratório de Processamento de Infürmação Georreferenciada (LAPIG), do

Irstituto de Geociências da Univenidade Estadual de Campinas ([INICAMP), loi iniciada a

familiarização com o programa de processamento de imagem usado na pesquisa, assim como

transladados a disco compacto as imagens Landsat- TM, fomecidas originalmente em fitas de

8 mm. As etapas II, ilL IV, V, VI e VII fnram executadas nas instalações do Instituto de

Geociências da Universidade de São Paulo (IG-USP). O processamento das imagens e a

integração de dados foram feitos no Laboratório de Informática Geológica (LIG), do

Departamento de Geologia Econômica e Geofisica Aplicada do iG-USP.



86

ETAPA
Resultados principais por etapa

. Esboços
das áreas do arco.
o Esboço estn¡tural da reg¡ão da
Bacia Central.
. Esboçotectonæslrutural
prel¡minar de Cuba CentrcOriental.

I
DE

PREPARAçÃO

ANÁLISE
BIBLIOGRÁFICA

LEVANTAMENTO
DE DADOS

. Justif¡cat¡va do tema e escolha do tenitório de
estudo.
. Histór¡co crít¡co geæs{rutural.
. Fundamentação da abordagem
metodológica.
. Seleção de setores teste.
. Delimitação das áreas de trabalho.

. Rl'uisiçao de foto+ateria¡s âéreos e imagens
TM,
. ExtraÉo de dados de relatórios de pesquisa,
de mapeamento e de prospecção.
. Histórico crítico metodológico.ll

GENERALIZAçÄO E
GEORREFERENCIAMENTO DA

INFORMAçAO ANTERIOR
. Mapas generalizados geológ¡cos, geoquímicos e
geûfísicos de setores teste e do tenitório de estudo, em

. Base digital multivariada de dados, georeferenciada.

Composições coloridas de bandas, razões e princ¡pais
componenles. Classifìcações não supeN¡sionadas.
Multiprodutos de imagens

UI
PROCESSAMENTO DIGITAL

DE IMAGENS

. Levantamento da
drenagem em algumas
zonas do tefiitório de
eSudo.
. Esboço preliminar
fotogeológico do teritório
de estudo.
. Esboços prel¡m¡nares
TM das áreas de trabalho.

. Levantamento
da drenagem em
alguns setores tese.
. Esboços
preliminares dos
setores teste.

IV
INTERPRETAçÃO

DE IMAGENS

v
ANÁLISE INTEGRADA
DE SETORES TESTE

Esboços magmát¡co-
estruturais dos
setores teste.

\'I
ANÁLISE INTEGRADA

REGIONAL

Fig. 3. f. Fluxograma dos resultados da pesquisa.
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3.1. De preparação (Etapa I).

Esta etapa é constituída por duas subetapas. A figura 3. I apresenta essas subetapas.

com seus principais resultados, assim como sua interrelação com as etapas restantes.

Na subetapa análise bibliognifica incluem-se a seleção de setores teste e a delimitacão

das áreas de trabalho. descritas a seguir.

Setores teste. Uma grande quantidade de ocorrências do território de estudo tem sido

prospectada detalhadamente. Isto permite a aplicação da regra: "do mais conhecido até o

menos conhecido". Neste caso, aplica-se esta regra no sentido de estabelecer, ou esclarecer. as

regularidades estruturais controladoras da ocorrênci4 para posteriormente estudar seu vínculo

com a estrutura regional. No caso dos seto¡es gaso-petrolíferos conhecidos, sua proximidade

espacial propiciou fazer sua a¡uilise de forma conjunta. Entretanto- a mineraliiração de arco

necessitou de uma seleção de objetos, sendo já apresentados no item 2.3.4. os critérios usados

para sua seleção.

Delimitação das áreas de trabalho (Fig.3.2). A interpretação das imagens TM do tenitório

foi feita por áLreas. A região da Bacia Central, por seu específico significado mineragenético.

constituiu uma delas. No extenso território ocupado pelo arco de ilhas, os critérios para a

separação de areas foram:

o Localuação em r¡ma das cenas TM que cobre o arco.

o Tipos de setores teste abrangidos.

. Tamanho digital da area, no sentido de ter volumes compactáveis nos meios de

a¡mazenamento extemos disponíveis.

Na subetapa levantamento de dados, a aquisição de imagens TM necessitou da

realÞação de um projeto de auxflio à pesquisa- assim como o acompanhamento do processo de

importação.

3.2. Generalização

anterior (Etapa II).

georreferenciamento da informação

O conteúdo principal desta etapa é a reelaboração da infbrmação anterior. provenientc

do levantamento de dados efetuado dentro da etapa I. Um dos objetivos t'oi levar à análise
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bibliográfica (l) uma abundante e básica informação. a maior parte inédita, de relatórios de

pesquisa. mapeamento e prospecção. Por outro lado. cria-se a base de dados em ambiente

vetorial. direcionada ao desenvolvimento das etapas III, IV, V e VI. No georreferenciamento

desta base loi necessário incluir a transformação ao sistema UTM, coordenadas das imagens

TM. já que os dados anteriores encontram-se, pelo exposto no item 2.1, em coordenadas

Lambert, Cuba Sul ou Cuba None. Na figura 3. 2 mostra-se o fluxograma de execução da

segunda etapa.

Basicamente, a inibrmação levantada encontra-se sob a forma de mapas desenhados em

papel. estando disponíveis somente em formato digital os dados do ôampo residual

magnetométrico (Llufriú et ul. 1996).

A grande maioria da informação desenhada em papel, tanto nos setores teste como ao

nível regional, encontra-se mal conservada, sendo a reprodução realizada para seu posteúor

tratamento, geralmente. apenas viável pela via da fotocópia. A ocorrência ûeqüente destes dois

fatores. causas de deformações inaceptáveis nos mapas, obrigou somar aos trabalhos rotineiros

de redução, generalização c veto¡ização, outros, tais como os de reconstrução cartognifica e

reajuste planimétrico (Fig. 3. 3). Na informação dos setores teste, o processo foi destinado

filrdamentalmente à simplificação, segundo os objetivos da pesquis4 do alto nível de

del.alhamento exposto nos mate¡iais resultantes da prospecção. No caso da geologi4 sempre

estiveram disponíveis os map¿ìs e perfis geológicos do estudo. No restante da informação

(geofisica e geoquímica), sua existência e, quando havia, a forma gnifica de apresentação dos

dados encontrada foi extremamente variável. Os resultados intermedi¿í¡ios desta tarefa foram

mapas generalizados geológicos e de indicadores geofisicos e geoquímicos, feitos em acetato

(Fie. 3.3).

No caso da informação regional, as característic¿5 das generalizações realizadas

encontram-se estreitamente relacionadas com a naturez¿ dos dados tratados, a seguir:

@gþ: Nesta área a disponibilidade de materiais é grande. Foram tratados de maneira

diferente o mapa geológico regional na escala I:250.000 (Academias de Ciências de Cuba ¿/

al. 1989) e o mapa tectônico nacional na escala 1:500.000 (Pushcharovsky et al. 1989), com

relação aos mapas tectono-estrulurais, na escala l:100.000, dos mapeamentos geológicos nas

escalas I :100.000 e 1 :50.000. No primeiro caso, os materiais estão publicados e seus níveis de

infbrmação e. portanto. de generalização e exatidão cartográficas, são convenientes para a
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pesquisa. pelo que não foi necessária a execução de tarefas prévias à vetorização e ao

georreferenciamento. No restante caso. pelo contriírio, a generalização foi imprescindível.

assim como todas as tarefas preparatórias que a antecedem (Fig, 3. 3), sendo o produto

resultante acetato. um mapa mosaico. na escala l:250.000 (Anexo 4).

Geoquímica. Sendo a causa fundamental das anomalìas geoquímicas detectadas no território

do arco a presença da mineralização metálica que acompanha sua formação, este conjunto de

dados foi tratado no sentido de encontrar indicadores de estruturas sin-arco. Os materiais

disponíveis são duas cartas de anomalias geoquímícas. procedentes dos mapeamentos nas

escalas 1:100.000 e i:50.000. Uma delas, a de Shevchenk o et al. (1979). upr...ntu anomalias

exógenas obtidas pelo método metalométrico (amostragem do nivel C do solo), com

resultados espectrais semi-quantitativos. A segunda (Goruäez et al. 1995), mostra anomalias

endógenas e exógenas (método de corrente), segundo resultados da análise espectral

quantitativa" junto com anomalias mineralógicas (concentrados de bateia). Partindo das

descrições dos setores padrões, onde são apontadas as anomalias geoquímicas regicrnais

coincidentes, e do trabalho de Fateliev el al. (1990), que mostra as va¡tagens da classiiìcação

genética de anomalias geoquímicas para o estudo da mineralização de arco, foram feitas sobre

cada mapa simplificações da informação. No caso das anomalias geoquímicas de elementos.

tomaram-se apenas as de dois ou mais elementos, reclassificando-se segundo a gênese inferida

da composição. Isto é: 1- polimetálicas (Pb, Zr¿ Ba, Ag, Au), 2 -cobre-molibdênicas (Cu-Mo),

3 -mistas (1+2), 4- outras ( com contéudos de elementos não típicos de arco: Ni, Co, e

outros), e 5- polimetálicas com Wolfrâmio (l+Wo). No caso das anomalias mineralógicas

foram reclassificadas em dois tipos: aurferas, e de alteração (epidoto, clorita, magnetita e

outros).

Realizadas as generalizações em oada mapa, foram reduzidas à escala l:250.000 e, em

seguida, feito um mosaico, reajustado planimetricamente.

GeoIÏsica. Segundo a análise de setores teste, e os trabalhos de Pereda et al. (1989) e Fateliev

et ol. (1990), as áreas mineralizadas apresentam relação com anomalias negativas e positivas

do campo magnético residual- Segundo Shevchenko et al. (1919), as falhas controladoras do

magmatismo encontram-se associadas a cadeias de anomalias positivas e negativas do campo

magnético residual. bem como as estruturas r,r¡lcânicas a anomalias negativas e eixos

arqueados. positivos e negativos. deste campo. Os gradientes bem marcados, assim como os



90

limites entre campos contrastantes. constituem lineamentos ambíguos, no sentido de refleti¡

tectolineunrentos sin-arco- ou posteriores.

Como assinalado anleriormente. existe uma base digital disponível do campo magnético

residual. No entanto. a baixa resolução das informações (média de 800 por 350 m) (Llufriú er

al. 1996) não evidenciam claramente anomalias e gradientes locais, embora essas possam ser

observáveis em mapa (papel), na escala l:250.000, confeccionado a partir da generalização

cartográfica da escala l:50.000. Portanto, na busca de uma melhor informação, foi tratado o

mapa em papel, na escala 1:250.000, do modo a seguir. Ressaltaram-se sobre o mapa os eixos

negativos e negativos, os gradientes notáveis e os limites evidentes entre campos complexos

diferentes, assim como as anomaiias negativas inferiores a --250 tfl, valor limite extraído da

anrilise de setores padrões e do trabalho de Shevchenko et at. (1979).

Segundo a análise de setores teste (itens 2.3.4\, e os trabalhos de Pereda et al. (1989)

in SteLnek et al. (1989), as áreas minerali'adas de arco apresentam reþão com as anomalias de

pot¿issio do mapa aerogarna-cspectrométrico (Zaruvezhgeolo gia 1994). Para ressaltar este

indicador para toda a ¡á¡ea do arco foram levantados, no mapa gama-espectrométrico de

potrássio, na escala 1:250.000, os eixos de anomalias, os limites entre carnpos contrastantes e

as anomalias relativas, este último segundo valores fomecidos por Pereda e/ a/. (1989) e pardo

& Matamoros (1989). Em zonas de sienitóides, os valores anômalos são aqueles maiores de

5%, em granitóides, maiores de 30á e em rochas vulcânicas, maiores de lolo.

Obtidos os mapas generaüzados em acetato para os setores teste e o território de

estudo' efetuou-se sobre eles a vetorização e o georreferenciamento. Levando-se em

consideração cada situação concreta" sempre na busca da via mais eficiente, foram usados <lois

métodos: I -vetorização sobre mes4 mediante o uso do programa Autocad (versões 12 e l4),

com pontos de controle (mínimo de 5) em UTM, tomados das imagens TM; ou 2 -
"rasterizåções" dos prod,rtos em acetato (resolução de 300 dpi.), em seguida sua restituição,

mediante o ER-Mapper e, finalmente. efetivada sua vetorização na tela, usando-se o anotador

do próprio ER-Mapper. Na restituição realizada dentro do ER-Mapper usou-se o método das

poligonais, com erro mínimo quadrático meno¡ de I m.
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A informação gravimétrica existente em Cuba. na escala l:500.000. não foi disponivel

para a pesquisa.

Uma lista dos diferentes materiais cartográficos usados nesta etapa encontra-se no

Anexo 3.

3.3. Processamento digital de imagens (Etapa III).

3. 3. ]. IMAGENS UTILIZADAS.

3. 3. I. l Imagens A¿lreas.

Pa¡a todo o território de estudo loram utilizados orto-mosaicos aéreos pancromáticos,

reduzidos à cscala 1:100.000, a partir de negativos originais da escala 1:76.000 (Aero Service

Corporation 1956), em papel fotográfico de brilho, de contrasto normal e peso simples.

Resolução espacial: 2 m.

Em alguns setores teste, foram usadas fotografias aéreas pancromáticas na escala

1:37.000 (Projeto K-10, 1970). Impressas por contato; em papel fotográfico de brilho,

contraste normal e peso simples. Resolução espacial: 1 m.

3.3.1.2. Imagens TM-5.

O Landsar1, opera¡te desde abrii de 1984, faz parte da segunda geração deste

programa, iniciada com o lançamento do Landsat-4, e apresenta profundas mudanças em

relação aos primeiros satélites da série.

Este satélite opera a uma altitude nominal de 705.3 Km, em órbita heliossincrônica

quase polar com mclinação de 98,22', cn¡z¿ndo o equador a partir do nurte a cada 98,9

minutos, às 9:37 h (hora local). A faixa de imageamento apresenta largura de 185 Km, sendo a

repetibilidade de amostragem de um mesmo ponto da superficie do planeta de l6 dias (EOSAT

1990). É importante notar que imagens Landsat originais não são corrigiclas geometricamente,

apresentando o norte deslocado cerca de l0o, no sentido horário. em relação ao norte

verdadeiro (Lillesand & Kiefer 1 994).
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O sensor TM-5 é um imageador multiespectral, composto por sete bandas, acoplado

ao satélite Landsat-S. A fìgura 17 mostra sua posição e das imagens MSS e SPOT no espectro

electromagnético, assim como uruì comparação com algumas das reflectâncias diagnósticos

mais usadas em Geologia. A resolução espectral e nomenclatura dessas bandas, segundo

Markham & Barker (1985) é indicada a seguir:

Banda TM- I : 0,45 a 0,52 pm (azuUverde);

Banda TM-2: 0,52 a 0,60 pm (verde);

Banda TM-3: 0,63 a 0,69 ¡1m (vernælho);

Banda TM-4: 0.76 a 0,90 ¡rm (infiavermelho próximo);

Banda TM-5: 1,55 a 1,75 pm (infravermelho médio);

Banda TM-7: 2,08 a2,35 pm (infravermelho médio);

Banda TM-6: 10,4 a 12,5 pm (infravermelho termal).

A resolução espacial dos canais TM é de 30 m nas bandas refletidas e de 120 m na

banda termal (Lillesand & Kiefer 1994).

Pa¡a uma maior informação sobre os satélites Landsat, assim como sobre seus sensores

e produtos, podem ser consultados Fredem &Gordon (1983), Markham & Barker (1985) e

Lillesand & Kiefer (1994).

Via de regra, as cenas TM de Cuba cobrem uma parte do mar próximo, ao sul ou ao

norte, e lllna parte de terra firme. Iævando em consideração que o território de estudo abrange

apenas terrenos emersos, incluiu-so na solicitação de imagens a integração de cenas (Fig. 3. 2).

Foram usadas duas cenas TM integradas, as 12/45-46 e a 14/44-45, registradas nas

datas: 8/15/93 e ll09/90, respectiva.rnentg assim como a cena 13/45, registrada na data

1/29/94 (Fig.3. 2). A primeira corresponde ao período chuvoso (maio-outubro) e as restantes,

ao período seco (novembro-abril)- A escolha das imagens realizou-se mediante os catálogos da

EOSAT, tendo-se como critério flmdamental que a po¡centagem de nuvens mínina total no

registro fosse menor de 5%, o qual, por outro lado, significou a impossibilidade de obter as

três imagens dentro do mesmo período climático e em anos de registro mais próximos, além da

qualidade na aquisição das cenas.

As ímagens inicialmente fornecidas estavam em formato de fita magnética de 8 mnL

sendo transladadas para disco corlpacto. com extensão .ers (do ER-Mapper). A informação
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apresenta uma correção planfunetrica boa, sem ruídos visíveis de registro, orientada ao norte e

com referenciamento em coordenadas UTM.

3. 3. 2. PR)GRÀMA UTILIZAD)-

Foi aplicado o ER-Mopper. versão 5-5, para PC. Desenvolvido pela Earth Resource

Mapping, este programa é um sistema destinado ao processamento de imagens a partù de

dados ruster e vetoriais. Diferentemente da maioria dos softwares de processamento atuais. o

ER-Mapper não cria durante o tratamento um novo arquivo rasler. que ocupa uma grande

memória e um tempo considerável para mostrá-lo na tela, mas arrnazena oi"nu, o, p^ro,
dados sob a forma do algoritmo ER-Mapper, exibindo-se o resultado em um tempo

relativamente curto. Pa¡a uma rnaior informação sobre este progrâma- pode consultar-se o ðR-

Mapper Reference Manual, Vertion 5.

O ER-Mapper foi usado, fundamentalmente, instalado em urna "Work Station,'

Intergraph, com processador Pentyum II, de 200 MHz, 32 Mb de RAMI modelo TD-3 10.

3. 3. 3. PROCEDIMENT} DFßENV)LVID).

O objetivo essencial desta etapa é o aumento da informatividade das imagens

disponíveis, principalmente rns TM, no sentido de facilita¡ nelas a interpretação dos objetos

geológicos de interesse, is¡o é, lineamentos, mineralizações, Iitologias e alterações

relacionadas. O desenvolvime o de um relevo plano em 850/o do ter¡itório de relaciona-se com

a ocorrência de quatro fatores complexos que nrascar¿ìm fortemente o substrato. Porta¡to, o

procedimento desenvolvido ns processamento de imagens foi direcionado, basicamente, ao

aumento da informação das imagers nesta paisagem aplainada. O primeiro passo foi a

definição desses fatores mascarantes, assim como o modo geral de sua abordagem durante o

processarnento, a seguir:

Fator I -Escassez de texhr¿s naturais indicadoras. O único elemento morfológico

formador de texturas naturais válido para todo o território é a drenagem. Portanto. seu

adequado realce foi um alvo de primeira importância durante todo o processamento.

Fator 2 -Perfil de intcmperismo bem desenvolvido, com solos cobertos de vcgetação

(artificial ou natural) o ¡no todo. Este lator. constitui a principal dificuldade na

discriminação dos objetos geológicos de interesse, usando-se apenas a rellectância espectral.
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Sobre o perfìl de inlemperismo da área aplainada do território de estudo, apresentam-se dois

conjuntos de elementos. O primeiro. está relacionado estreitamente com o divisor principal das

águas (eixo da Savana Ciego-Tunas) e. portanto. também com os granitóides e sienitóides do

cixo principal do arco. Está formado. principalrnente. por um espesso manto saprolítico, onde

a ocorrência de solo (terra cultivável), geralmente arenoso, não é importante (entre 0,05 e 0,1

m de espessura). A vegetação relacionada é. basicamente, herbácea rala. O segundo.

desenvolvido lundamentalmente sobre as bordas da Savana e sobre as planícies litorâneas,

abrange grandes extensões de solos espessos (>0,6 m), de natureza argilos4 onde os dferentes

cultivos relacionados são tanto densos como ralos.

No primeiro conjunto, a separação dos tipos e sub-tipos de saprolito nas imagens TM mediante

as reflectâncias relativas resulta uma via importante para a discriminação de elementos do

subslrato. No segundo, o realce nessas imagens de diferenças tonais na vegetação artificial, e

uma aproximação dos aspectos b¿isicos dos padrões de ocupação de solo, atingen¡ também^

papéis relevantes. A presença de ambos conjuntos nas áreas de trabalho, determinou que

fossem submetidos conjuntamente aos diferentes processamentos aplicados.

Fator 3 -Feições antrópicas. Segundo a geometria básica que aprìÌece nas imagers, devem ser

diferenciados aqui dois conjuntos: a -urbanização e barragens e b -estradas e cercas.

A ocorrência do conjunto a i¡fluenciou na análise regional, rrtas seus efeitos foram diminuídos,

basicarnente, prira o exame de setores teste metalogenéticos. Para isto, a via fi¡ndamental foi a

criação de imagens multitemporais, mediante as TM (dos anos 90) e materiais aéreos (ano

1956 ou 1970).

No caso das estradas e cercas, fomecem uma grande quantidade de lineamentos a¡1ffisiais que

dificultanl fundamentalmente, a aniílise regiornl. As cercas não significam apenas elementos

retüíneos ou suavemente arqueados. O desenvolvimento, a partir dos anos 60, do

'þlanejamento" Voisin no uso da pastagenl determinou a construção de cercas anelares, de até

5 Km de diâmetro.

A abordagem básica baseou-se no realce destes lineamentos artificiais nas imagens TM, para

sua melhor separação visual durante a interpretação, assim como leváJos muito em

consideração. no momento de avaliar a utilidade das filtragens direcionais desses materiais.

Fator 4 -Pequenas dimensões de alguns objetos geológicos (tectolineamentos estreitos e

curtos, diques, alguns tipos de mineralizações, áreas de afloramentos). Este fator está

relacionado di¡etamente com a resolução espacial do material. No caso das imagens TM, isto

resulta insolúvel, mas o caráter regional de sua interpretação não afeta sensivelmente seus
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resultados. No caso dos setores padrões metalogenéticos, o realce da drenagem e o contraste

nos materiais aéreos foi a principal via de processamento escolhida para diminuir os efeitos

deste fator.

Os passos b¿isicos dados durante o processamento de imagem desenvolvido podem ser

observados no fluxograma da figura 3.4. A experiência de tratamento de imagens tem

mostrado que esta seqüência é a que fornece melhores resultados, segundo um aumento

gradativo na complexidade dos algoritmos usados. No item 4.1, são discutidos os resultados

obtidos.

3. 3. 3. I. Trabalhos prévios.

Depois de registrados em CD-ROM os dados originais, o passo seguinte foi a criação

de arquivos de dados com as seis bandas de reflexäo, visando cobrir todo o território de

estudo. Nas cenas Cuba-l2 e Cuba 14 foram abertos os arquivos Cuba 12 centro-sul e Cuba

14 sudeste. Na cena Cuba 13 forarn criados dois arquivos: Cuba 13 sudeste e Cuba 13 oeste

(Fig, 3. 2). A oena Cuba 12 estil com coordenadas UTM, fuso l7-este, enquanto as duas

restantes, em UTM, fuso l7-oeste. Portanto, foi necess¿á¡io levar todos os arquivos ao mesmo

subsistema, determinando-se que este fosse o UTM-I7 oeste.

3.3.3.2. Análise dos registros originais. Realces de contraste. Composições

coloridas de bondas.

Na escolha do melhor trþlete teôrico de bandas foi utilizado o OIF (Optinum Index

Factor) (Chin,ez et al. 1982).

OIF=

Aplicando-se a formula:

dp(a) +dp(b)+dp(c)
R(ab) +R(bc)+R(ac)

onde, a, b e c são irês bandas quaisquer, e R(ab) é o coef de correlação de Pea¡son entre duas

bandas.

3. 3. 3. 3 - Corueção atmosflrica.

A via usada para obter valores adicionados pelo espalhamento foi a partir da

determinação, por band4 em cada arquivo de dados dos valores digitais de corpos d'água" de

mar e de barragens, sem sedimentos em suspensão. A plotagem para cada arquivo dos dados
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Referenciamento geral em UTM-oeste. Anál¡se separada de seis bendas,
realçâdas por amd¡ações de contraste, linear e equalizada, (ALC) e (ALE),
respectivamerÍe. De{erminação pelo OIF (Optimum lndex Facfo4 do triplete
de bandas menos conelacíonedas.

Composiçöes RGB (Red, Green Bluele HSI (Hue, Satuntion, Intens{y) de
bandas, contrastadas e filtradas.

lnterpretação preiiminar com os dados geológicos disponíveis.
Determinação dos tratamentos mais informat¡vos.

Coneção atmosférica.

Obtencão de raz6'es entre bandas. Composições RGBI (RGB mais
intensidade) realçadas.

Composições RGB e HSl, realçadas, de rezões. Composições RGBI (RGB
mais intensidade) realçadas.

lnterpretação prel¡minar com os dados geológicos disponíveis.
Determinação des composições realçadas mais informativas. Compamção
com resultâdos A

Obtenção das trar¡sfomadas de Kauth-Thomes (lêssered cap) e de
composições coloridas entre elas. Classificação nåo superv¡sionada.

lnterpretação prel¡minar com os dâdos geológicos disponíveis.
Determinação do€ tratamentos mais ifrformativos. Cornparaçåo com
resultados A e B.

Obtenção dos 6 Principais Componentes: determinação matemál¡ca e v¡sual
dos PCs realçados ma¡s ¡nformativos. Obtenção de PCs para "método
Crósta" e Análise SdetÍva de Principais cornponentes.

Composições RGB e HSl, realçdas, de PCs. Composiçoes RGBI (RGB
mais intensidade), realçadas.

lnterprelação prd¡minar com os dados geológicos disponfveis.
Determinaçåo das composiçóes realçadas mais informativas, Comparação
com resultados A, B, C.

"Rasterização", r€s{ituição, referenciamenlo e realce de foto-máeriais
aéreos (lA). Cornposiçoes de multiprodutos: TM processâdas mais lA.
Mosaico TM de Cuba Ce¡tr+.Oriental.

lnterpretação preliminar com os dados geológicos disponíveis.
Determinação dos trâtamentos mais informativos.

Fig. 3' 4. Fluxograma da etapa III, Prccessamento digital de imagens.
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tomados ofereceu um comportamento aritmético linea¡, o qual mostrou sua confiabilidade. Em

seguida, esses valores foram subtraídos dos arquivos iniciais, criando-se outros novos, para

posteriores processamentos, os quais adquirem a letra â para dferencia-los dos originais. Em

Meneses (1986) pode encontrar-se uma extensa compilação rias diferentes maneiras pela qual a

atmosfera influencia as imagens coletadas de alta altitude, assim como das correções aplicadas

para diminuir seus efeitos no registro.

3.3.3.4. Razões.

A utilização das divisões entre bandas para a discriminação de litologias e alterações

oferece excelentes resultados na pesquisa mineral em ¡ire¿s aflorantes, de natureza ¿iLrida ou

semi-¿irida. Sua aplicação em um¿! á¡ea com as condições que apresenta o território de estudo

desta pesquisa apresent4 a priori, sérias desvantagers. Entre elas, estão as complexas e

variadas composições do saprolito e do solo ocorrentes sob¡e cada tipo de rocha e alteração

silicica" e a alta variabilidade da vegetação existente, particularmente a artiñcial. A investigação

da utilidade deste método no território de estudo requer de uma pesquisa independente, que

deve abranger a determinação das assinaturas de reflectância mediante medições de campo

deste parâmetro, assim como a an¿ilise por separado das 30 razões possíveis e a determinação

das melhores composições coloridas, entre os 455 tripletes teóricos a testar. No presente caso,

o uso deste tratamento foi restrito às areas de arco com desenvolvimento importante de

saprolito, mediante a aplcação de divisões usadâs em outros contextos ambientais, mas com

alterações silícicas semelhantes.

3. 3. 3. 5. Transþrmadas de Kauth-Thomas. C las s ifrcaç ão não s upervis ionada.

O uso das transformadas de Kauth-Thomas, "tasseled cop", foi incluído no

processamento com fi¡rs geobotânicos, tanto para a discriminação de litologias como das

alterações silícicas de a¡co.

A classificação não supervisionada foi aplicada com o objetivo de testa¡ suas

possibilidades como material auxiliar na interpretação estn¡twal. Isto foi planejado em atenção.

fundamentalrnente. ao seguinte: l- constituir a classificação uma forte via de integração de

bandas, diferente em essência à das principais componentes; 2- à observação, nas imagens

provenientes dos passos prévios do processamento, da relação estreita de diversos

tectolineamentos. e blocos conseqüentes. com os padrões de uso de solo; 3-. dispor de um
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exame ''cego" complementar. nesle caso, baseado exclusivamente na avaliação autornítica, não

visual, dos dados multiespectrais e 4-. à possibilidade que se tem neste caso de influenciar

diretamente na representação colorida de campos com valores de DN muito próximos,

facilitando-se assim sua diferenciação visual.

Utilizou-se o método isoclass, do ER-Mapper. O número de iterações aplicado foi de

1000, com um porcento desejado de não modificação de 98,0. O intervalo de amostragem por

linha esteve entre 1 e 3, sendo de igual modo, e sempre em correspondênci4 pela coluna. Os

membros mínimos em urÞ classe foi de 0,01% do total. O desvio padrão foi 4,5. A distância

minima entre as médias das classes foi de 3,2. Foram testadas classificações de 10, 20, e 30

classes, utilizando-se tanto as 6 bandas de reflexão, como a principal componente 1.

3.3.3.6. Análise de principais componentes-

A obtenção das principais componentes foi baseada nas 6 bandas TM de reflexão. Na

revisão da informatividade de cada componente foi utilizada tanto a aná.lise matenntica,

baseada em autovetores e autovalores, dados pela via da cova¡iânci4 como a inspecção visual

de cada componente.

Na discriminação de litologias e alterações silícicas de arco foi testada a Análise

Seleti'ra de Principais Componentes (Châvez & Kwarteng 1989), a qual corsiste em runa

composição colorida das PCl das bandas (l -2-3), (4), e (5-7). Neste caso, no sentido de obter

a maior cromaticidade, segundo a ordem RGB seguinte: (PCl das 5 e 7, PCI das l-2-3, e PCI

da 4). A apücação do lratamento, criado para ¡áreas ¿iridas e semi-¿iridas, aflorantes ou quase

aflorantes, forneceu menos informação que a obtida através da composição colorida das razões

5/4,3/l e 7/5 (Drury 1993), e semelhante à fomecida pela RGB das bandas l, 5, 4.

Na tentativa de separar subtipos dentro das alterações silícicas no maior setor de

mineralização epitermal, o setor Jagüey, na iírea Camagüey, foi tambem testado o "método

Crósta" (Loughün 1991), tratamento construído para usaJo em condições nâturais

semelhantes as consideradas para a Análise Seletiva de Principais componentes . consiste, em

essência. de uma composição RGB formada com uma PC, escolhida segundo seus maiores

autovetores (covariância), neste caso a PC4, de um arquivo formado pelas bandas l. 4, 5,7
("imagem de hidroxila"); a PCl de um arquivo criado com a-s "imagens de hidroxila e óxido de

ferro"; e uma PC. escolhida segundo seus maiores autovetores (covariância), neste caso a PC4,

lNgTlTUl-O DË GEoclËtlCÍAg - UgP
_ R!n, rô-r'Ec^ -
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arquivo formado pelas bandas 1,3. 4, 5 ("imagem de óxido de ferro"). A aplicação deste

t¡atamento não somou novos elementos aos provenientes do uso da RGB das razões 514.3/l e

7/5 (Drury 1993). mas. em atenção a seu alto poder extrativo. deveria ser testado em outras

regiões de Cuba com alterações silícicas hidrotermais de maiores dimensões. bem como mais

aflor¿mtes.

3. 3. 3.7. Realização de multiprodutos.

A aplicação de materiais aéreos dentro da pesquisa. para seu uso independente ou para

sua integração com imagens TM, fez necessário sua "rasterização". bem comô a restituição e

realce dos dados. já em estado digital.

A realização do mapa preliminar estruturo-tectônico de Cuba Centro Oriental. precisou

da preparação de um mosaico da banda 5 TM de todo o tenitório de estudo.

3.4. -Interpretação de imagens (Etapa IV).

O objetivo essencial desta etapa é a extração rnixima de informação das imagens sobre

os objetos geológicos de interesse para a pesquisa. A via b¿isica para seu desenvolvimento é a

interpretação "cega". Isto é, a interpretação da imagem segundo a informação prévia que

possui seu executor, nüN sem altera¡ seus resultados através da consulta simultânea de outros

materiais (geológicos e/ou geofisicos), tanto b¿ísicos como interpretativos. No esboço final

resultante da interpretação "cega", os campos litomorfológicos e lineamentos separados se

identificam mediante a base geológica mais detalhada disponível, Ítas sem alterar aqueles

traços feitos pelas imagens. Tal procedimento é executado no sentido de aproveitamento

mriximo da informação fornecida pela imagen¡ evitando-se a medida do possível a infuência

de outros dados e interpretações sobre a estrufura da área. Na figura 3.5 encontra-se

resumido o procedi,nento desenvolvido dentro da etapa.

3.4.l. Trnntrouo DE ESTUD).

No planejamento inicial da pesquisa- a interpretação de imagens do território de estudo

baseava-se, essencialmente, nas imagens TM. PorérrL o atraso ocorrido em seu fomccimento e

a i¡cerleza de que algum dia chegassem. obrigaram a utilizar os ortof'otomosaicos aéreos como
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meio fundamental da taretà no início de sua execução. Estando já disponíveis as imagens TM,

o resultado do trabalho feito com esses mosaicos aéreos resultou apenas complementar.

Os trabalhos fotogeológicos no território de estudo começaram pelas iíLreas onde não

tinham sido executadas labores deste tipo (Fig. 3. 6). Nelas, a interpretação foi executada

sobre os orto-mosaicos na escala l:100.000. mediante o uso de þa, traçando-se sobre acetato

translúcido os elementos geológicos deduzidos. A simbologia usada foi baseada em Capote ef

al. (1991). A ií¡ea coberta no arco de ilhas foi de 4.000 Km2, enquanto na região da Bacia

Central foi de 700 Km2.

A generali"¡ção fotogeológica na escala l:100.000 foi iniciada com a redução

fotográfica dos mapas fotogeológicos à escala 1:50.000, feitos para os tÌabalhos de

mapeamento geológico (Anexo 1). Em seguid4 foram desenvoMdas as generalizações natural

e cartográfic4 mediante o uso dos orto-mosaicos aéreos, na escala l:100.000, utilizando-se

como simbologia base a desenvolvida para a tarefa descrita no parágrafo anterior. Na

interpretação dos campos litomorfológicos separados foram usados os mapâs tectono-

estruturais na escala I :100.000 de Despaine et ø1. (1994) e Piñero et al. (1995), assim como o

mapa geológico na escala I : 100.000 de Shevchenko et al. (1979). Finalmente, o produto assim

obtido foi reduzido fotograficamente a escala 1:250.000, e redigido nâ mesÍvr escala o esboço

fotogeológico, incluindo-se aqui o ajuste planimétrico sobre o mapa topográfico dessa escala.

O mapa fotogeológico do território de estudo na escala l:250.000 pode observar-se no anexo

6. Visando a utilização posterior destes resultados, junto com os obtidos mediante a

interpretação de imagenes TM, esse esboço fotogeológico foi vetorizado em mes4 sendo

georeferenciado da mesma forma que a informação tratada na etapa II. .

O exame de imagens TM do território de estudo teve duas itas: a- levantamento da

drenagem e b- interpretação. A tarefa a foi executada em aquelas partes das iá¡eas de trabalho

onde necessitava-se separar este elemento morfológico, para posteriormente usálo como

indicador morfológico independente, r¡a análise integrada regional. O levantamento foi feito

mediante o anotador vetorial incluido no ER-Mapper, traçando-se os elementos de todas as

ordens visíveis sobre os materiais onde eram mais evidentes (basicamente sobre a banda 5 e a

principal componente 1, realçadas), mantendo-se o arquivo resultante em estado digital.

A interpretação das imagens TM processadas foi realizada também mediante o

anotador vetorial do ER-Mapper. Para isto. em cada área de trabalho foi aberta uma "folha", a
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qual foi superposta sobre cada um dos produtos de processamento mais informativos,

resultantes da etapa III. A simbologia usada derivou-se da legenda do anexo 6. A
interpretação dos campos litomorfológicos separados foi feita media¡te os mesmos materiais

tectono-estruturais e geológico usados na generaluação fotogeológica. Os esboços

preliminares TM resultantes foram mantidos, basicamente, em estado digital.

3.4.2. SET)RESTESTE.

De maneira semelhante ao território de estudo. o exame de imagens dos setores teste

teve duas vias: a -levantamento rla drenagem e b -interpretaçâo. atingindo ambas. também,

objetivos similares da análise integrada. Do mesmo modo, a execução de ambas tarefas foi

dentro do ER-Mapper.

A tarefa a foi executada nos setores teste onde o relevo era extrernamente plano, sendo

utilizados ortofotomosaicos, ou fotografias aéreas. No caso da interpretação. esta foi realizada,

tanto sobre esses materiais, como sobre imagens multitemporais (materiais aéreos mais TM),

utilizando-se para a interpretação dos campos litomorfológicos os mapas geológicos

generaüzados provenientes da etapa II. Os esboços preliminares resultantes foram mantidos,

basicamente, em estado digital.

3.5. Análise integrada de setores teste. (Etapa V).

O objetivo desta etapa é estabelecer, ou esclarecer, os critérios e indicadores que

possibilitam a identificação da ocorrência mineral de cada setor teste. Seus resultados,

constituem fatores de valor local a ser incluídos na análise integrada regional (etapa VI). No

caso do arco, os critérios são estruturais e magmático-estruturais. Os indicadores são

geológicos, morfológicos, geoquímicos e geofisicos. Na figura 3.7 pode-se observar o

fluxograma da etapa, cujas tarefas são descritas a seguir.

O mapa de indicadores consiste em uma carta digital, para cada setor teste (Fig. 3'7),

onde são apresentados os diferentes conjuntos de dados obtidos nas etapas II e IV. Como foi

explicado com anterioridade, a disponibilidade de dados geofisicos e geoquimicos em cada

setor loi extrsmamente variável. o que influenciou di¡etamente no grau de informação de cada

mapa de indicàdores.
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Fig. 3. 5. Fluxograma da etapa IV, Interpretação de imagens.
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A anúiisc inlegnrrìa baseou-se na superposição mediânte o ER-ÌuÍupper de dados

vetoriais (esboços estruturais. mapa de indioa<Iores) sobre as imagens prooessadas mais

iniirrmaiir.as. eonsiituidas por mareriais aéreos e multi-temporais (aéreo mais TVI). Como

resultados dcsta tarefa cstão os esboços magmátioo-estruturais dos setores teste do arco, toc{os

acompanhados da listagem dos critérios e indicadores de ocorrênoia mine¡al.

3.6. Análise integrada regional (Etapa VI).

[sra etapa oonstitui a integração cie dados c resultados de todas as etapas anteriores.

visando obter uma melhor compreensão clo papel do contr<¡le estrutural na metalogenia

enti(rgena tlo arco de ilhas vuicânicas cio Cretáceo na área Ciego-Tunas, e nas acumulações

gaso-petrolíferas na região da Bacia Central. Isto é, o objetivo geológico principal ilesta

pesquisa. Na lìgura 3. I pocie-se o'oservar o fiuxograma da etapa, oujas tarefas são descritas a

seguir-

O tna¡r:r tÌe intiic¿riores consisic em uma caria digital. para cad:r área de trabalho

(Fig. 3. 8), oncle são rcsumidas as feições principais dos dife¡entes conjuntos de daclos obtidos

nas etapas 2 e 4, e ciireoionada a esiabeiecer sua reiação com a evolução estrutural regional.

Estas feições prinoipais podem ser de oaráter linear, tais como os elementos anómalos da

cirenagem e os iimiies determinados dentro ciesia entre configurações diferentes, bem como os

eixos cle anomalias geoquímicas ex(rgenas de unt rnesnlo tipo genétioo inferido, como por

exemplo. polimetáiir:as. Outras ieições principais apresentam formas irregulares, tais como as

áreas de alterações hiclrotermais, extraídas de mapeamentos anteriores.

z\ ar¡álise integr:rda €strutúr¿¡, e¡¡¡ peq¡¡enâ escala, dos campos gaso-¡retroliferos

de Cuba está direcionada a esolarecer se existe uma relação regional. entre as jazidas da;

províncias peirolíÍèras cuban¿¡:; e a tectônica trânscorrente, que afeta toda a faixa dobrada.

Deste r¡oclo. fbi estabeleoiclo um critério geral a ser estudaclo, a maior escal4 na re¿ião da

Bacia Central.

O desenvolvirnento desta tarefa é clescrito a seguir.

¡ Preparaçiio dc esboços iectônicos na escaia i:500.000 dos campos gaso-petrolíferos

conireciclos cle Cuba. baseados no mapa cosmogcológico cle Cuba (Capote el al. 1989), no

rnapa geológico de Cuba em escala l:250.000 lAca<lemia de Ciências de Cuba el al. 1989) e o

mapa magnetométrico (l-luliiú et d. 1994). Fste procedimento tem como objetivo principal



Fig. 3. 7. Fluxograma da etapa V. Análise integrada de setores teste



Análise integrada estrutural, a
pequena escala, dos campos gaso-

petrolíferos de Cuba.

Análise integrada
r lntegração visual.

. lntegração mediante processamento digital de imagens
(HSl, isolinhas, 3D).

REGIÃO DA BACIA
CENTRAL CUBA CENTRO-

ORIENTAL

ÁRels Do ARco
DE ILHAS

I

I

I

V

Esboços magmático-
estruturais das áreas

de trabalho.
Esboço generalizado

do arco em Cuba
Cenfro-Oriental.
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separar e representar cartograficamente as falhas por idade de formação, profundidade de

influôncia e morfogênese.

o Localizar neles a i¡formação conhecida sobre a ocorrência de hidrocarbonetos (Coutín e/

al. 1987, Linares & Valdespino 1991).

r Descrever as regularidades espaciais encontradas entre os elementos estruturais mapeados

e as acumulações de óleo. Produção do modelo de migração e trapeamento para a região dos

campos gaso-petrolíferos conhecidos em Cuba.

A análise integrada foi feita mediante duas vias: a- integrdção visual e b- integração

mediante processamento de imagem. A primeir4 e a mais aplicada neste trabalho. baseou-se

na superposição media¡te o ER-Mapper de dados de uma natureza específica (estruturais,

litológicos, magnetométricos, etc.) ou do mapa de indicadores, sobre as imagens processadas

mais informativas, levando-se em consideração as regularidades observadas na análise

integrada de setores teste, e, no câso da Bacia Central, dos resultados da análise integrada

estrutural, em pequena esc¡la, dos campos gaso-petrolíferos de Cuba.

A segunda consistiu, especificamente, na relação (utilizándo-se também o ER-Mapper)

da informação do campo residual magnético com as imagens mais informativas. Isto foi

efetivado por três vias: a utilização do espaço HSI (Hue-Saturation-Intensily), e a criação de

mapas de isolinhas e de modelos 3D.

Como resultado desta larefa estão os esboços magmritico estruturais das ¿iLreas do arco,

o esboço estrutu¡al da região da Bacia Central e o Ílapa tectono-estrutural preliminar de Cuba

Centro Oriental. Este último foi produzido visando a comparação dos resultados estruturais

obtidos para toda esta parte do país, com os últimos trabalhos tectônicos publicados (Shein e/

al. 1984, Pushcharovsky et ø1. 1989a-b, Iturralde-Vinent 1996a) .Como regras gerais da

representação cartográfica de todos esses mapas, estão: a- separação de estruturas em: sin-

arco (Cretáceo Inferior- Cretáceo Superior, Campaniano Inferior), de longa-vida (Cretáceo

Superior, Campaniano-Quaternrírio), orogenéticas (Cretáceo Superior, Campaniano Médio-

Eoceno Médio) e neotectônicas (Eoceno Superior-Quaternário); e b- delimitação de unidades

e sub-unidades lito-tectônicas.
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4.- RESULTADOS E DISCUSSÃO.

4.1. Processamento digital de imagens.

Devido à ocorrência no território de estudo de fatores peculiares de mascaramento, o

processamento digital de imagens aplicado apresenta resultados que necessitam ser discutidos,

separadamente da interpretação de imagens. A existência de v¿í¡ios arquivos de trabalho

dificulta esta análise. Portanto. se bem são analisadas algumas características dos dados de

cada um deles, a apresentação de exemplos ilustrativos das diferentes técnicas aplicadas

referem-se à porção oeste da rirea Golden (no arquivo Cuba 12 centro-sul, com data de

registro em 08/15193). Nos itens dedicados à anáIise integrada, são discutidos os resultados da

interpretação geológico-estrutural efetuada sobre as imagens mais informativas, da totalidade

do território de estudo.

4.1,1 , AN/LLISE DoS REGISTR)S ÙRIGINAIS. REÀLCES DE C)NTRASTE. CouposlÇol,s
COLORIDAS.

No anexo 5 podem observar-se as estatísticas principais dos arquivos multibandas

criados inicialmente, mostrando-se através da tabela 4.1 apenas os desvios padrões.

Assumindo-se esta variável como urna medida di¡eta da quantidade de informação de cada

arquivo, o canal 5 teria mais informação, enquanto o canal 2 conteria a mínima informação. A

ordem geral dessa queda é 5, 4,7,3, 1, 2 mas no arquivo Cuba 13 oeste existe uma variação,

expressa pela seqüência 5, 4, 7, 1, 3, 2.

Baseados nos histogramas correspondentes, foram aplicados aumentos lineares e

equalizados de contraste, ALC e AEC, respectivamente, sendo este último, geralmente, aquele

que realça melhor os elementos da paisagem (Figs 4. l, 4. 2, 4.3). A rede de drenagerr¡

caracteruzda em parte por vegetação exuberante, ciliar, e nå parte restante, pela falta de

vegetação, é melhor expressa, por baixos albedos, nas bandas 5 e 7 (Fig. 4. 3). As seis bandas

fomecem abundante informação sobre a vegetação, permitindo a discriminação de ¿í¡eas de

mata, litorâneas e de savana, assim como a separação de sub-tipos empíricos, beisicos para a

separação de litologias. Na figura 4.1 mostram-se, do norte para o sul, os principais

complexos litológicos desenvolvidos na ¿fuea- a saber: margas terci¿írias (M), granitóides (G),

complexos lulcânicos (V), calcarios cretácicos (Ck) e cobertura cenoáica (CC).



Fig. 4. 1. Bandas TM L e 2. Fara cada banda, a imagem esqtterda mostla o contraste

clo-registro original' na oentral, os dados encontram-se. roalçaclos através da ampliação

linea¡" de contiaste (ALC), e na direita, o realce foi obtido mediante a ampliação

cqualizada de contraite (AEC). Pontos de referência discutidos no texto'



It'ig. 4. 2. Bandas llM 3 e 4. Para cada. banda, a imagem esquerda mostra o oontraste
do legistlo original, na central, os dados encontram-se realçaclos através da ampliação
liuear cle contraste (AIC), e na clireita, o realce foi obtido urediante a ampliaçäo
equalizada cie contraste (AEC).



't 13

770 50',

[¡tg. 4. 3, Bandas TM 5 e 7. Pata c;ada banda, a irnagern esquerda. mostra o oontl'asle
do registro original, na r:entlal, os clados encontram-se realçados atr¿rvés cla aurpliação
linear de contmste (ALC), e na <lileiin, o realce fbi t¡btido mediaute a amplii4ão
equalizada de contraste (.AEC).
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Tabela 4.1. Desvio padrão dos seis canais de reflexåo dos quatro arquivos de

dados do território de estudo.

Os dados utilizados para o cálculo do OIF nos quatro arquivos criados, assim como os

valores obtidos para este fator para cada um dos tripletes possíveis, podem encontrar-se no

anexo 5. Na tabela 4.2 mostram-se os melhores três tripletes prira os quatro arquivos,

segundo os valo¡es de oIF. Para cuba 12 centro-sul , cuba l3 oeste e cuba 14 sudeste os dois

melhores tripletes são os formados com as bandas 1-4-5 e 1-4-7. No entanto, para o arquivo

Cuba 13 sudeste, da mesma cena que o arquivo Cuba 13 oeste, a combinação 1-4-5 é superada

levemente pela 4-3-5, a qual nâo alcança nos outros casos valores relativos altos do oIF
(anexo 5). Isto explica-se pela ocorrência de diferenças na paisagem do arquivo cuba 13

sudeste, com relação ao refletido nos outros arquivos, tais como o predomínio maior na

superficie do saproüto e a influência importante neste da existência de rochas ultramáficas.

Com a finalidade de avaliar empiricamente a eficácia das combinações ótimas indicadas

pelos valores do oIF, foram reaüzadas composições coloridas RGB com os três melhores

tripletes de cada arquivo- Por esta via, foi verificado que o melhor trþlete para os quatro

arquivos de dados era realmente o l-4-5, segundo a ordem RGB 1-5-4. A ordem RGB foi

escolhida sempre, durante todo o processamento d;gital de imagens, pela via da decisão visual.

Na fìgura 4.4 observa-se uma composição RGB l-5-4. Nas parte nordeste e central da

imagem o predomínio da co¡ amarela e de um padrão de drenagem dendrítico denso, indicado

pelo número 1' possibilita discriminar com clareza o saprol.ito. com solo poucos espessos e

vegetação herbácea rala, o qual encontra-se desenvolvido sobre granitóides. Por outro lado, a

associação da coloração amarelada com o centro da morfo-anomalia anelar presente no

exlremo sudeste, permite inferir a existência na área litorânea sul de uma estrutura magmática

Arqu¡vo Cuba 12 centro€ul

Desv¡o Padrão

Banda 1

7 ,629

Banda 2

5j25
Banda 3

8,768

Banda 4

22.775

Banda 5

30,506

Banda 7

14,704

Arquivo Cuba l3 sudeste

Desv¡o Padrão 4.097 3,044 5,071 11 173 15,356

Arqu¡vo Cuba 13 oeste

Desvio Padrão 7,371 I 4.785 I 6,890 19,906 26,139 10,47 5

Arqu¡vo Cube 14 sudeste

Desvio Padrão I ø]sz 4.614 8,059 15,460 25,512 I 11.811
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quase aflorante, o qual resuharia. de comprovar-se, um dado reievante sobre a geologia do

território. No destaque A-1. a realìzação de um RGBI (adição de uma camada de intensidade

a uma composição RGB) mediante a incorporação da banda 7, permite o realce dos padrões de

drenagem nos granitóides, conduzindo assim à separação de subtipos de interpretação (a b, c).

Esta via de tratamento oferece texturas mais constrasta¡tes que as obtidas pela aplicação de

filtragens de passa alta em todas as camadas, como a mostrada no destaque A-2, tratada

através de um filt¡o kemer passa alta, de l lxl l.

ïabela 4.2- Melhores três tripletes para os quatro arquivos de dados do território de
estudo, segundo os valores de OIF calculados.

ARQUIVOS DE DADOS
Cuba l2 centro-sul Cuba 13 sudeste Cuba 13 oeste Cuba l4 sudeste
ïriplete otF Triplete otF Triplete otF Triplete otF

4t1t5 109,55 4t3t5 32,179 4t1t5 131.57 411t5 47,865

1n 107 .40 4t1t5 30,811 q1n 126.68 41n 37,561

3t1t4 73.632 4t3n 29.379 311t4 60,259 4t2t5 29,'tU

o número 2 identifica uma ampla rirea de parcelas cultivadas, com um predominante

tom pardo, relacionada com o desenvolvimento de piroclastitos de composição intermediária-

básica. dentro de rulca¡ritos andesítico-basálticos (3).

Tons azuis de diferentes intensidades permitem delimita¡ a rlrea Najas4 de relevo mais

acidentado, cuja superficie apresenta uma dersa vegetação natural. Dentro desta áre4 ocorrem

calc¿í¡ios (4) e margas e terrígenos (5) de bacia superpost4 assim como piroclastitos

andesítico-basálticos (6) e rulcanitos de similar composição (7). A transfonnação para o
espaço HSI obscu¡ece os arredores da rire4 mas inc¡ementa notaveknente dentro deia as

possibilidades de discriminação dos complexos litolólógicos (destaque B). Em geral, tanto nas

áreas de relevo acidentadc como nas planas, a utilização do espaço HSI nas com¡osições

coloridas entre bandas permitiu uma rnelhor discriminação litológica dentro do

desenvolvimento de rochas sedimentares.
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Fig. 4. 4. A imagem da esquerda mostra uma composição RGB das

bandas TM 1, 5 e 4.
Destaques A: A-1, composição RGBI das bandas l, 5,4,7.
A-2, Composição RGB 1, 5, 4, com aplicação de fütro passa alta
kerner I lxl 1.

Destaque B: Composição HSI das bandas 1,5,4.
(Vide texto).
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RGB: 514,311,715

Fig. 4. 5. Em 4.S-aobserva-se gma composição RGB das razões 514,311,715 Qrwy 1993), enquanto na Fig. 4. 5-b pode observar-se o

resultado da adição da banda 5, em intensidade. (Vide texto).

RGBI: 514,3,1,715,85
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4.1.2. RAZ)ES.

Fundamentalmente, foram usadas as razões 5/4,3/1, 4/3, 5/7 e 7/5, forma¡do-se as

combinações RGB 5/7, 3/1 e 4/3 (Eiswerth & Rowan 1993) e 514, l/1 e'l15 (Drury 1993). Se

comparada esta segunda combinação RGB (Fig. 4, 5-a), com a composição de bandas da

figura 4. 4, oferece bons resultados na separação de alteraões silícicas (1 e 2) dentro de rochas

granitóides (3).

As perdas no sombreamento e no contraste inerentes ao tratamento, causantes neste

caso na falta de definição da drenagem e do microrelevo, podem ser diminuÍdos mediante a

soma da banda 5 em intensidade, com aumento linear de contraste, controlado ma¡ualmente. A

aplicação de uma filtragem passa-baixa, mediante um filt¡o mediana de 5x5, nas três camadas

coloridas conduz a uma simpliñcação da cromaticidade que favorece a observação das texturas

naturais fomecidas pela banda 5, melhorando-se a discriminação de litologias (Fig. a. 5-b).

4. 1. 3. TRANS F)RMADAS DE KAUTH-TH)MAS. Ct.tsnncdçÃo NÃo SupERvrsroNADA.

Obtidas a trarsformadas brightness (b), greenness (g), e wetness (w) (Crist & Kouth

1986), foi construída a RGB de maior c¡omaticidade sob decisão visual, resultando ser a

formada por g, w, b. Nem o espaço RGB, nem o HSI, foi observado aumento da extração de

informação com respeito à composição RGB de ba¡das 1, 5, 4.

Na imagern esquerda da figura 4. 6 pode-se observar uma classificação não

supervisionada de 30 classes, baseada nas 6 bandas de reflexão, com amostragem de 1, tanto

pela linha como pela coluna. Aplicou-se urna legenda colorida arbitrriria, generalizando-se as

classes mediante um filtro de mediana 5x5. Desta form4 sâo separados 6 padrões principais de

ocupação de solo, correlacioruíveis com elementos da geologia regional. A seguir:

1. ¿Í¡eas de pastagern, desenvolvidos sobre granitóides e sienitóides;

2. altemância de campos cultivados, de diversos tipos, sobre wlcanitos, e de ¿åreas estéreis,

desenvolvidas em rochas de arco, com alterações silícicas;

3. zonas de mata, desenvolvidos sobre calc¿írios e rvtrgas (bacia superposta), e de campos

cultivados, de diversos tipos, sobre wlcanitos e piroclastitos;

4. cultivos de cana e de anoz, sobre piroclastitos, margas (bacia superposta) e argilitos e

rochas terrígenas (cobertura cenozóica);

5. ¿ireas de mangue.



119

Esta generalização da paisagem possibilita a melhor visualização de tectolineamentos

de diversas direções, parte dos quais é indicada na imagem esquerda da ligura 4. 6. No

entanto. por esta via resulta possível também separar elementos de natureza litológicq tal

como ocorre mediante a repetição do padrão No 1 na área de desenvolvimento da morfo-

anomalia mal (imagem esquerda da Fig. 4. ó).

A aplicação de um filtro passa-balxa de 31x31 sobre a mesma classificação ¡s¿liz¡d¿

para a imagem principal da figura 4. 6, permite ressaltar alguns elementos dent¡o do conjunto

de tectolineamentos, o qual pode indicar uma maio¡ importância regional (destaque A-l). No

destaque A-2, mostra-se uma classificação de 30 classes da principal componente 1, com

amostragem de 3, tanto pela linha como pela colun4 filtrado do mesmo modo que o aplicado

no exemplo do destaque A-1. A comparacão entre ambos destaques mostra resultados muito

semelhantes, o qual também foi notado através do uso de filtragens mais suaves, tais como o

obtido através do filtro de median4 de 5x5.

4. ] .4. ANÁLISE DE PR]NCIPAIS C)MP)NENTES.

Nas tabelas 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 podem obsewar-se os autovaloÍes e autovetores dos

quatro arquivos multibandas utilizados. Algumas inferências podem ser feitas media¡rte o

exame dos auto-vetores, ou sej4 a carga relativa de cada banda original (de entrada) em cada

componente.

A banda 5, em função do seu maior desvio padrão, contribui em maio¡ grau com a principal

componente I (PCl), em quanto as bandas I e 2, que apresentam os menores desvios padrões,

são as menores contribuintes. A PCI apresenta informação positivamente correlacionada de

todas as bandas, indicando que express4 de uma maneira estreit4 a média de todas estas.

Existe uma exceção neste comportamento, com a banda 1 do arquivo cuba 13 oeste (tabela

4.5), com um valor de -0,016. Para as outras componenles existe uma mistura de positivo e

negativo nos auto-vetores, assim como de altos e baixos valores, em todo o qual o fator

predominante deve ser a vegetação, de acordo à inspeção visual das bandas originais. Nas

principais componentes 5 e 6, com um comportamento normal dos autovalores, os quais são
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Fig. 4. 6. A imagem da esquerda mostra uma classificação não
supervisionad4 de 30 classes, das 6 bandas de reflexão, suavizada
através de um filtro de mediana, de 5x5. No destaque A-1, pode
observar-se a mesma classificação, rrìas suavizada com um filtro
passa-baixa, de 31x31. No destaque A-2, uma classificação não
supervisionad4 de 30 classes, da principal componente 1, suavizada
com um filtro passa-baixa" de 31x31. (Vide texto).

A-2: PÇ1, fpb-31

A
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minimos. a contribuição de algumas bandas não deixa de ser importante. Na componente 5,

têm participações notáveis as bandas 7, 3, l, enquanto na componente 6 contribuerr¡

fundamentalmente, as ba¡das 2, 3,1.

Ïabela 4.3. Auto-valores e auto-vetores do arquivo Cuba 12 centro-sul-a.

BANDAS: 87B584B382B1

PC

PC1

PC2
oa-â

PC4

PC5

PC6

AUTO-

VALORES A

1279 0,O7 4

462 0,187

68 0,686

11 -0,308

6 0,565

2 4,273

UTO-V
0,082 0,172

0,077 0,214

0,444 0,453

-0,097 0,278

4,214 -0,688

0,857 4.410

ETO
0,332

-0,900

0,229

0,155

0,041

0.042

RES
o,u4 0,368

0j67 0,275

-0,273 -0,029

-0,423 0,7U

-0,076 0,391

-o,o21 0,141

T abela 4.4. Auto-valores e auto-vetores do arquivo Cuba 13 sudeste-a.

BANDAS: B7B5B382B1

PC AUTO-
VALORES

PC1 317

PCz 120

PC3 22

PC4 15

PCs 2

PC6 1

A

0,158

0,075

-0,558

4,151

0,771

{.203

0,119

0,006

-0,419

-o,172

-0,133

o,a73

0,214

0,150

-0,580

-0,149

4,621

-0,433

T

0,225

-0,952

-0j26
0,151

-0,031

-0,059

ooU

0,854 0,368

0,097 0,237

0,386 -0,107

-0,334 0,889

0,032 0,010

0,007 0,075

ïabela 4.5. Auto-valores e auto-vetores do arquivo Cuba 13 oeste-a.

BANDAS: 87B5B:82B1 84

PC

PC1

PC2

PC3

PU
Þ/'\Ã

AUTO- A U
VALORES

1018 -0,016

206 0,313

75 0,646

8 0,406

6 -0,464

o

0,023

0,17'l

0,449

{,014

0,123

0,1 10

0,298

0,412

-0,494

0,593

o

0,513

0,755

0,366

-0,136

-0,109

0,802 0,282

0,330 0,324

-0,241 -0,141

0,392 -O,U7

0,189 -0,609



122

PC6 -0,323 0,868 -0,367 -0,041 0.018 o,077

Tabela 4.6. Auto-valores e auto-vetores do arquivo Cuba 14 sudeste-a.

BANDAS: 87B5B38,1 84

PC AUTO-
VALORES

PC1 917

PC2 't70

PC3 59

PC4 8

PCs 6

PC6 1

0,097

0,212

0,672

-0,473

0,461

4,241

T

0,103

0,052

0,411

-0,002

4,1U
0.885

0,217

o,162

0,476

0,362

4,647

-0,389

T

0,326

-0,904

0,208

0,113

o,132

{,053

oo

0,835 0,360

0,154 0,292

{,332 -0,006

{,384 0,696

-0,149 0,544

0,016 0.058

Nas figuras 4.7 e 4.8 pode fazer-se uma análise visual das ó pCs. A pCl fomece

abundante informação sobre os complexos litológicos, ao poder-se delimita¡ numerosos

campos tonales que guardam estreita relação com a informação conhecida para a área sobre

este aspeto. Ppr exemplo, com os granitóides (l), as alterações silícicas nos sienitóides (2), os

calc¿irios de bacia superposta (3) e as margas e os terrígenos terci¿irios (a). sob o ponto de

vista do estudo das estruturas principais, a informação oferecida não é alt4 enfatizada alé

algurs elementos NE e NNE, bem como algumas morfo-anomalias anelares (mal e ma2).

Na PC2, é possível uma melhor separação de algumas litologias, tais como tipos de

granitóides (1a, 1b), e decrece o grau de interpretividade de outros, como é no caso dos

calcários de bacia superposta (3). Por outro lado, aumenta a quantidade de informação sobre

os tectolineamentos regionais de direções N-S, NNW e NW.

Na PC3 a informação litológica é muito específica e localuzda. por exemplo, um

campo de piroclastitos (5). No entanto, aparecem novos elementos retilíneos regionais, tanto

NNE como N-S.

Na PC4 é possível traçar uma grande quantidade de lineamentos regionais, segundo

duas vias: campos orientados (co), e elementos lineares independentes (li). Resulta

particularmente interesante a visível relação entre um tectolineamento N-s e a mo¡fo-



F'ig.4.T.Daesquerdaparaadireita,asprincipaiscomponentes(PC) l,2e3.Asimagensestãoempseudo-cor.filtradascomfiltrode
mediana. de 5x5. (Vide texto).



Frg. 4. 8. Da esquerda pdra a direita, as principais conrponentes (PC) 4,5 e 6. As imagens estão em pseudo-cor, filtradas com filtro de
median4 de 5x5. (Vide texto).
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A-1. RGBI: PCs 1,2,3, e 85
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Fig. 4. 9. Na imagem da esquerda mostra-se uma composição RGB das principais componentes 1, 2, 3. No destaque A=1, pode observar-
se uma composição RGBI das PCs 1,2,3, e a banda 5. No destaque A-2, mostra-se uma composição RGBI das PCs 4, 5o 3, l. (Vide
texto).

A-2 . RGBI: PCs 4, 5,3, 1
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anomalia anelax rna2. assim como a ocorrência da morfo-anomalia ma-3 no cruzamento de

lineamentos N-S, WNW e NE.

No PC5, apesar da interferência causada pelo realce do ruído do registro original,

denotado por linhas wNW, nota-se que urnâ parte dos lineamentos regionais N-s vistos nas

anteriores PCs, separam grandes campos. tal como acontece a um lado e outro do

tectolineamento TL l.

Na PC6, sob uma forte interferência dos elementos lineares wNW provenentes do

realce do ruído, é possivel traçar alguns longos tectolineamentos NE, como, por exemplo, os

que limitan o campo Cl, caruclenzaÅo por altos valores de cinza.

Diante do fato de oferecer as 6 PCs informação út.il para os objetivos da pesquisa.

procedeu-se a realjzar composições coloridas apartir de todas elas, pela via de tentativa e erro

e sob decisão visual da ordem RGB, utilizqndo-se filtragens de passa-baixa visando a

diminuição do ruído inerentes as componentes altas.

Se comparada com as figuras 4. 4 e 4.5, a composição RGB das pCs 123, com

aplicação de AEC em todas as carnadas, resultou particularmente efrcaz para a discriminação

litológica e estrutural nos terrenos de arco (imagem esquerda da figura 4. 9). Nest4 podem

observar-se as cores contrastantes de granitóides (l), vulcanitos andesítico-basálticos (2),

piroclastitos de similar composição (3) e vulcanitos ta¡dios dacíticos (4). .Do mesmo modo,

resultam destacados diferentes tectolineamentos, tais como TLl, TL2 e TL3. A criação de um

RGBI mediante a soma da banda 5, com aumento linear de contraste ajustado manualmente,

realça a drenagem de forma tal que facilita-se a interpretação de tectolineamentos e litologias

(destaque A-l). Em alguns casos, a adição a esta RGB da própria pcl na camada de

intensidade, com ALC ajustado ma¡rualmente, forneceu melhores resultados que os obtidos

através da banda 5.

No destaque A-2 mostra-se uma composição RGBI, feita com as pCs 4, 5, 3, l. Nas

camadas coloridas aplicou-se um filtro mediana de 5x5 e AEC, enquanto na camada de

intensidade foi utilizado ALC, ajustado manualmente. sob o ponto de vista da discriminação

litológic4 se comparada com a RGBI do destaque A-1, aquela oferece uma melhor definição

dos calc¡irios de bacia superposta (5), assim como dos sienitos com alterações silícicas (ó),

entre outras vantagens. Do mesmo modo, sob o ponto de vista da interpretação estrutural.



't27

aparece uma maior definição de alguns tectolineamentos, como, por exemplo, TL4, TL5 e

TL6, assim como da morfo-anomalia anelar ma3, nas proximidades do cruzamento desses três

tectolineamentos.

4.2. Anátise integrada das áreas do arco de ilhas vulcânicas do

Cretáceo1o.

4.2.1. Ánn.aGzLDEN.

4.2.I.I. Setor Golden Hill.

As pequenas dimensões do setor exigem a utilização, das imagens disponiveis, de

fotografia aérea pancromática" sendo escolhida uma de 1971, na escala l:37.000 þrojeto K-

10) (Fig. 4. 10). Além da informação geológic4 o restante dos dados disponíveis sobre a

prospecção de Ochivnikov et al. (1983), constituí-se dos provenientes do levantamento

geoquímico metalométrico (amostragem do nível C do solo), apresentados em forma de

anomalias de monoelementos. Na figura 4. lO-a pode-se observa¡ a integração sobre a

imagem aérea de indicadores locais e regionais. A a¡uilise conjunta de toda essa informação

mostra que os eiementos representantes da mineraüzação apresentam um controle segundo

elementos anela¡es e retilíneos, enquanto, na atividade hipabissal, o controle é apenas retilíneo.

Em 1, a alteração silícica intensa e o fraturamento relacionado fomram r¡ma faixa de direção
'WNW, marcando com cla¡eza a ocorrência de uma mna de ûaturamento sin-a¡co dessa

direção, já conhecida (Ochivnikov et ol. 1983)- Mas, a integração possibilita encontrar novas

regularidades. Em 2, a presença de um dique de direção NE relacionado espacialmente com

anomalias exógenas de Cu de similar direçäo, indica a ocorrênci¿ no lugar de um controle sin-

a¡co NE. Em 3, um divisor local iso é, um microelemento positivo do relevo, de direção

NNW, coincide com o limite da alteração silícic4 enquanto a mesma ftição, mais ¿9 s¡¡
encontra-se relacionada com uÍìa concentração de diversas anomalias geoquímicas locais.

Com uma margem de incerteza maior que nos dois anteriores casos, este riltimo conjunto de

indicadores foi tomado para a inferência de tectolineamentos sin-arco de direção N-S.

Em 4, um limite curvo entre padrões da drenagem marca com clareza um contato entre

tufos e lavas dacíticos, ao norte, e piroclastitos andesítico-basíLlticos, ao srf, encontrando-se

v¿í¡ias anomalias geoquímicas, de diferente composição, ao longo de uma grande parte deste

'o Em seguíd4 tånto no texto como nas figûas, os nomes de estnfuras em leüâ maiúscula indicam

denominações de t¡abalhos anteriores (ex: FALHA LA TROCHA), enquanto os nomes dados em itálico

denominam elementos enconûâdos pela pesquisa (ex: Tectolineanento Sábalo)-
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Iimite arqueado. Esta situação. indica com clarezz a falha anelar principal de uma estrutura

rulcânica, sugerida por Shevchenko et al. (1979), mas não observada durante as prospeções

posteriores.

Os pontos 5, 6 e 7 indicam controles retilíneos na drenagen¡ refletindo a ocorrência de

ruptur¿ìs pós-arco.

Na figura 4.10-b most¡a-se sobre a fotografia aérea a reinterpretação estrutu¡al,

enquanto na figura 4.ll pode observa¡-se o esboço magmático-estrutulal resultante, no qual

apresenta-se uma nova visão da situação estrutu¡al do depósito Golden Hill.

Do estudo do mapeamenlo de Ochivnikov et al. (1983), a area mine¡alizada do setor

devia-se a uma falha sub-latitudinal, de idade de atividade indefinida e não cor¡elacionada com

a informação do mapeamento precedente (Shevchenko et al. 1979), que afetava rochas

wlcânicas ácidas e intermedi¿irias do Cretáceo Infe¡ior e rochas lulcânicas aridesítico-

basálticas do Cretáceo Superior. Desta forma, estes autores indicavam a mineralização como

um evento independente das ¡ochas wlcânicas mais ácidas mapeadas na ârey não dando uma

explicação, alén¡ da causa daquela.

Para a presente pesquis4 interpreta-se que o depósito e seu halo de alterações

relacionam-se geneticamente com urna estrutura vulcânica, provavel.mente uma caldeira,

formada por lavas e piroclastitos ¡ícidos e intermedi¿lrios pertencentes à fase terminal do arco

(Campaniano Inferior), no cnrzamento de falhas sin-arco, de direções WNW, N-S e NE.

Na figura 4. 12 mostra-se o depósito Golden Hill e seus arredores (localização na

figura4. 17). Aqui, a integração é feita mediante uma imagem RGBI das PCs 1,2,3,I ( EC

nas camadas coloridas e ALC com ajuste manual na camada de intensidade), a drenagem

realçada e a informação regional magnética do campo residual (em isolinhas, a intervalos de

200 nT) e geoquímica (eixo de anomalias exógenas).

O depósito encontra-se sobre um elemento curvo da paisagenq expresso por uma

tonalidade de verde na vegetação a¡bustiva natural e elementos alongados da drenagerr¡ o qual

é refletido também no campo magnético residual mediante um eixo negativo (1). Este campo

lìtomorfológico é claramente correlacionável com o desenvolvimento na ¿irea de rochas

extrusivas, interpretadas como ignimbritos por Shevchenk o et ot. (1979} Esta feição cuwa

não é única na. zona. Em 2. indica-se a existência de um eixo arqueado positivo nos
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valores de nT, remarcado também pela drenagenl nurs expressa com outras tonalidades na

superficie. dadas nos cultivos e a vegetação arbustiva natural, o qual reflete a existência de

piroclastitos e lulcanitos andesitico-basálticos mais antigos que as rocha extrusivas. Por outro

lado, em 9, assinala-se out¡o lineamento magnético negativo, o qual passa por uma anomalia

do mesmo sentido (8).

Os pontos 7, 10 e i I indicam pequenas formas concêntricas da drenagerr¡ alinhadas em

direção NE, o qual é remarcado por alguns elementos da drenagern, assim como por leves

inflexões do campo residual de tudo o qual infere-se a ocorrência no lugar de um

tectolineamento sin-arco. Da mesma idade parece ser o tectolineamento sublatitudinal indicado

em 5, onde um eixo de anor¡¡alias geoquímicas regionais, passa nas proximidades de uma

cadeia de similar direção de m¿iximos e mínimos de nT.

Em 4 e 12 observa-se a coincidência de inflexões nas isolinhas de nT com um claro

controle NEE da drenagenr, o qual, em menor grau, é visível também no ponto 3. Destes

indicadores infere-se uma atividade pos-arco, não descartando-se que sigrrifique a reactivação

de elementos mais antigos.

Do exposto, interpreta-se que a estrutura lulcânica do depósito Golden Hill pertence a

runa estrutura curva maior, refletida na paisagem e no campo magnético residual e ocorrente

na zuna de cruzamento de lectolineamentos NE e quase E-W, sendo tuna pafe dos

tectolineamentos NE, e o quase E-W, de natu¡eza sin-arco.

4.2.1.2. Setores Oro Florencia, Cobre Guáimaro, Cobre Palo Seco e Hierro

Palo Seco.

Na figura 4,13 é representada a integração de dados realizada para a zona dos setores

padrões Oro Florencia, Cobre Guáima¡o, Cobre Palo Seco e Hier¡o Palo Seco. A aruí'lise é

feita sob¡e uma imagem RGBI composta pelas razões 5/4,3/1,7/5 e a barña 5. Nas camadas

coloridas foi aplicado AEC, enquanto na camada de intensidade foi usada ALC, com ajuste

manuai. Na parte da cidade Guáimaro, foi utilizada rìa camada de intensidade um ortofoto

mosaico aéreo pancromático (1956), com a finalidade de aumenta¡ a resolução da composição,

bem como diminui¡ os efeitos das aiterações antrópicas conseqüentes do crescimento

urbano. Nestè caso, para a ampliação de contraste foi utilizada a mesmâ via que a
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aplicada na ba¡da 5. Sobre a imagen¡ é sobreposta a informação magnética residual em forma

de isolinhas. sob intervalo de 200 nT, as alterações silícicas mapeadas nas prospecções dos

diferentes setores, bem como os eixos das anomalias geoquímicas exógenas regionais. A

seguir, apresenta-se uma discussão da figura 4. 13 (localização na Fig. 4. 17).

A zona está locaßzzda na parte sul do contato entre granitóides e sienitóides, com os

mlcanitos andesítico basálticos (indicados nâ figura), caracterizando-se toda a iárea pela

ocor¡ência intensa de tectolineamentos, interpretáveis como sin e pós-arco. Em I indica-se um

tectolineamento de direção NE, inferido como sin-arco, exptesso por leves rugosidades do

terreno e por inflexões leves no campo rnagnético residual, de r¿alor positivo. Em 2, este

tectolineamento é deslocado por outro de direção WNW, bem marcado na drenagenl assim

como pelo limite entre gradientes no c¿ìmpo residual magnético, o qual pode ser uma

reativação pós-arco de um elemento pertencente a este, O tectoline¿mento NE continua mais

ao sul, passando nas proximidades da oconência Cobre Guáimaro (3). Em 4 assi¡rala-se outro

tectolineamento NE, na jazida Oro Florencia, cujo setor pode-se examinar melhor na

ampliação A. Em 5, notam-se as pequenas colinas com morfologia de cuesta que indicam a

ocorrência de diques granodioríticos, estreitamente relacionados com a mineralização do setor.

Em 18, um claro controie na drenagem indica um tectolineamento de direção NE,

provavelmente pós-arco, subpararelo ao elemento sin-arco principal da jazida Florencia. Em 6,

Luna pequerìa ruptu¡a sub-latitudinal desloca suavemente o pequeno enxame de diques,

enquanto 7 indica um tectolineanento de maior envergadu¡a com relação a aquele, mas de

similar direção. Bem marcado na drenagem e no microrelevo, este coincide com o eixo de

anomalias positivas e negativas do campo residual (irnagem esquetda). Constitui, por um lado,

o Limite sul do depósito Florencia, e, pelo ouüo, cnrz:ì-se com o tectolineamento indicado em

3 (imagem esquerda), no lugar da ocorrência Cob¡e Gruí'imaro (9 na ampliação A).

Continuando-se a descripção da imagem esquerda, tem-se que, em 10, é possível

separa.r outro tectolineamento sin-arco de direção WNW. Neste caso, refletido no eixo

negativo do campo residual, assim como visíveis diferenças nos padrões da drenagem e do

microrelevo a um e outro lado do tectolineamento. No lado norte, ca¡acterísticas diferentes nas

rugosidades da superficie indicam lulcanitos andesíticos (11) (Shevchenko et al. 1979) e

possíveis alterações silícicas ( 12).
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Nas proximidades lestes do vilarejo Palo Seco. um eixo de anomalias geoquímicas

regionais de direção N-S reflete-se nas inflexões do campo residual e pela formação na

superficie de rugosidades alinhadas com similar tendência (13), desprovistas, em algumas

partes, de vegetação. Nos arredores do ponto de cruzamento dos tectolineamentos NNW (10),

NE (l) e N-S (13) desenvolvem-se as ocoffências de cobre e feno Palo Seco.

Em 14 indica-se o traço de outro tectolineamento sin-arco NE, refletido pelo

desenvolvimento local de um padrão subparalelo rn drenagem, além de rugosidades no terreno

que indicam a presença de rochas subrulcânicas dacíticas (16) (Shevcheuko et al. 1979). Em

15, um controle NE na drenagern, bem expresso, assim como inflexões ali¡hadas no campo

magnético, inferem-se como indicadores de uma reativação pós-arco.

Na figura 4.14 mostra-se uma interpretação rnagrruítico-estrutural, na qual

apresentam-se regularidades estruturais e magm¿ítico-estrutùais comuns para toda a

mineralização metálica da rírea. Pode cita¡-se como a primeira delas, que todos os setores

encontram-se nas á¡eas de cruzamento de falhas sin-arco de direções WNW, NE e N-S,

acompanlndas de manifestações magrníiticas tardias, tanto wlcânicas, sub-vulcânicas, como

hipabissais. Como segunda regularidade. estâ a localuação das ocorrências cupríferas

Guáimaro e Palo-Seco dentro da rírea de afetação de um mesmo tectolineamento NNE, o qual

foi indicado, embora não mapeado em toda sua extensão, por Fateliev et al. (1990).

Relacionando esta segunda regularidade com a sitr¡¿¡ção da janda aurífera Florencia, a qual

ocorre sob um claro controle NE, pode-se etrunciar r¡ma possível tercei¡a reguladdade. Isto é,

a existência de uma especialização metalogenética no sistema NE.

4. 2. I. 3. Análise integrada regional.

O processo dedutivo utiliz¿do para apresentar e discutir os resultados da análise

integrada realþada em cada r¡na das ¿íreas do ¿rrco é, em essência, idêntico. Portanto, na área

Golden. a primeira em examina¡-se, e também a rnaior de todas elas, será exposto por extenso

esse processo, reduzindo-se a discussão das outras áreas apenas a seus aspetos específicos.

Para facilta¡ a discussão, para a fuea apresentam-se figuras onde o leitor pode

encontrar as interpretações essenciais dos trabalhos estruturais anteriores mais reconhecidos.

realizando-se a comparação dos resultados da pesquisa com aquelas. firndamentalmente.

através de números (Figs.4.15 e 4.16).
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Na figura 4, 17 mostra-se uma das imagens mais utilizadas para a interpretação da

¿irea Golden. Constitui-se de uma RGBI das PCs 1,2,3,1, aplicando-se nas carnadas coloridas

um AEC, enquanto na camada de intensidade foi utilizado ALC, com ajuste manual. Nela

resulta identificável a ocorrência de litologias bem conhecidas para a região por trabalhos

anteriores, do qual serão citados alguns exemplos.

Os pontos I e 5 indicam a paisagem típica desenvolvida sobre os argilitos da parte

norte e centro da cobertura cenozóica, enquânto 3 representa o solo desenvolvido sobre

calcarios com rochas terrÍgenas subordinadas. litologia típica da parte sulina da cobertura

cenozóica. Em 2 assinala-se um setor onde aflora o saprolito a¡enoso-cascalhoso desenvolvido

sobre o substrato (lulcanitos riolíticos ) da cobertura ce¡ozoica. Em 4 desenvolve-se um solo

fino, formado sobre vulcanitos e tufos, de composição indeterminada. Em 35, na parte este da

iirea. elevações de calc¿irios miocênicos, com rnata virgerq destacam-se sobre a paisagem

típica da cobertu¡a cenozóica. Em 18, na parte NW da éreu mostra-se úm ¿fuea de saprolito

sobre margas terciárias, pertencentes à bacia superposta. Em 16, na parte centro-oeste da áre4

indicam-se calciirios cretácicos, de bacia superposta, caracterizados por morros cobertos por

mata virgen¡ enquanto em 17 assinalam-se margas de bacia superposta- A coloração ama¡eia"

com dife¡entes padrões de drenagerr¡ indica a ocorrência de um saprolito areno-argiloso, com

um solo fino (0,05 m), onde geralmente cultivam-se gramíneas. Saprolito desenvolvido sobre

grarodioritos e quatzodioritos, indicando os pontos 6,7,8, 10, 11,12, 13,14,24e 30 lugares

onde têm sido mapeadas com anterioridade essas litologias.

No entanto, a interpretação exclusiva da imagem permite detectar novos elementos

litológicos e estrutu¡ais para a írea. No sentido do estudo litológico, resulta particularmente

importante o fato de repetir-se a paisagem desenvolvida sobre granitóides, bem reconhecidos,

em outros lugares onde têm sido mapeadas rochas vulcânicas ou da cobertura cenozóica. Por

exemplo: 9 (centro-norte), l5 (litoral sul), 27 (centro-oeste), 3l (extremo sudeste), 35 (sur da

cidade Las Tunas) e 36 (noroeste).

Do mesmo modo, na separação de rochas vulcânicas e alterações silícicas, o exame da

imagem permite a obtenção de nova informação. Por exemplo, nos pontos 19 (NE de

Sibanicú), 25 e 38 (ambos a oeste de Las Tunas), podem discriminar-se melho¡ rochas

vulcânicas ácidas ta¡dias. tanto pela coloração verde da vegetação (artificial e natural,

misturada), como pelos padrões da drenagenr, densos, de forma reticular (25,28) ou aneiar

(19). Nos pontos 12, 13 e 26. o predomínio da coloração morada nos cultivos assim como a
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existência de um padrão de drenagem ralo, permite separar melhor os piroclastitos andesítico-

dacítico-basálticos.

No estudo dos tectolineamentos, o exame exclussivo das imagens de satélite permite a

localização ou melho¡ traçado de longos elementos, bem marcados pelo controle da drenagem.

Os melhores expressos são os de direção NE (exemplos em:2, 4, 11, 17,21,22. 35), mas é

possível separar também de direção WNW (24, 39, 4l) e N-S (40). Por outro lado, o exame

isolado das imagers permite detectar algumas morfo-anomalias anelares, como, por exemplo,

as indicadas em 15, 19, 33, 37, 38. Somente em 38, esta interpretação coincide

aproximadamente com os resultados do mapeamento de semi-detalhe (Fig. a. f6).

Nos lugares particularmente cobertos, o realce da drenagem e a incorporação da

informação do campo magnético residual são biisicos para o detalhamento de mo¡fo-anomalias

a¡elares e tectolineamentos, do qual são apresentados exemplos na figura 4. 18. cuja

localização dentro da area pode observar-se rø figura 4. 17 .

A imagem usada nas duas sub-figuras 4. 18 é uma composição RGB das PCs 1, 2, 3

com aumento equalizado de contraste nas três camadas coloridas. O significado dos diferentes

elementos do campo magnético residual pode ver-se na legenda da figura 4. 19. Na figura 4.

l8-a, a ocorrência de tectolineamentos sin-arco WNW marca-se pela coincidência de elxos

magmáticos positivos com a orientação de elementos menores da drenagem (7, 40), enquanto

um divisor local e um limite ent¡e campos de nT indicam a existência de um tectolineamento

sin-arco de direção N-S (6, 30). Confgurações anelares ou curyas da drenagem indicam

possiveis estruturas magmâticas ta¡dias dentro dos granitóides (7,52,53), enquanto similares

formas dentro da cobertu¡a cenoznica possibilitam inferir sua existência abaixo desta, o qual

fica reforçado, ao menos em seus arredores, pela ocorrência de uma anomalia negativa do

campo residual magnético (51).

Na figura 4. 18-b, a coincidência espacial e di¡ecional do controle NE na drenagem

com eixos magnéticos positivos e negativos permite interpretar a ocorrência de um

tectolineamento sin-arco (22). Em 50, pode observar-se com clareza a estreita relação espacial

entre várias morfo-anomalias anelares. bem ma¡cadas na drenagem. com um eixo positivo

arqueado e duas anomalias negativas do campo magnético residual. Situação que é

interpretada como a ocor¡ência de pequenos aparelhos magmáticos. associados a uma

estmtura consideravelmente maior.
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A interpretação de materiais aéreos (Fig. 4. 20), fornece uma grande quantidade de

tectolineamentos NE e de morfoanomalias anelares. Na imensa maioria dos casos. estes

¡esultados confirmam ou detalham os resultados obtidos mediante a interpretação de imagens

de satélite.

O exame do mapa de indicadoresr' 6ig. +. 19) permite fazer v¿írias inferências

essenciais sobre a estrutura do arco na áre4 a seguir:

o Várias morfo-anomalias anelares dadas pela drenagem em toda a ¿í¡ea, de até 20 Km de

diâmetro, coincidem em muitos casos com eixos curvos do campo magnético residual o qual

pode dever-se à oconência de estruturas magmáticas.

o Por toda a área existem elementos retos no controle local da drenagern, bem como nos

limites entre seus diferentes padrões, que apresentam direções NE, E-W, NNW e N-S. Estes

elementos retos dados pela drenagem coincidem ou são próximos a limites entre campos e

gradientes magnéticos e a limites entre campos gama-espectrométricos de potássio, situações

que indicam rupturas regionais e locais pós-arco, ou reativadas depois da extinção deste.

o Por toda a área existe coincidência espacial e direcional, ou acentuada proximidade, entre

elementos retilíneos de direções WNV/, NW, NNE, NE e N-S, os quais apresentarn diferentes

gêneses, mas assumidos todos como indicadores da atividade sin-a¡co. Estes indicadores de

forma retilínea são: divisores locais da drenagen¡ bem como os eixos das anomalias

geoquímicas, do canal gama de potiíssio e do campo magrrético residual þositivos e

negativos).

A valoração independente de cada lineamento do mapa de indicadores sob o ponto de

vista de sua natueza tectônica- resulta em uma classifcação com três tipos: sin-arco, pós-arco

e de natureza ambígua (Fig. 4, 19). A sobreposição destes três tipos de lineamentos sobre a

imagem apresentada na figura 4. 17 fomece uma integração ao nível regional, visando

fundamentalmente a detecção das assinaturas necessárias pnxa a separação de estruturas locais

e regionais por idade e morfogênese (Fig. a. 21). Nesta" pode notar-se que os lineamentos de

similar natureza relacionados com um mesmo elemento geralmente não coincidem exatamente

um sobre o outro, especialmente nos elementos sin-arco. Isto deve-se, basicamente, a que cada

indicador reflete diferentes partes de um elemento, bem como cada um deles apresenta

possibilidades distintas para a definição do mesmo. Por exemplo, um divisor local pode indicar,

ao nivel regional. com uma boa aproximação, o eixo central de um tectolineamento, enquanto
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os eixos de anomalias geoquímicas expressam diferentes partes do mesmo (centro ou late¡ais),

e com diferente precissão, em dependência da natureza predominante nas anomalias originais

utilizadas (exógenas ou endógenas), sua composição e, no c¿rso das exógenas, da espessura do

solo predominante. Por outro lado, para amplos setores da iírea ¡ão existe informação

geoquímica, o qual signiñca uma falta de balanço na quantidade de indicadores a interpretar.

Conseqüentemente, a decisão do traço de um elemento é feita com base nos dados TM, se bem

sua natureza é determinada pelos indicadores e os dados litológicos disponíveis, bem como

pela informação extraída dos setores padrões, neste ultimo caso, de exisir relação espacial

entre estes e aqueles.

No sentido de obter uma visão da profrrndidade de afetação e natu.reu dos elementos

principais, fo¡am construídas duas integrações a mais: u¡na, constitui uma vista 3D formada

por wrul imagem de satélite e a informação do campo magnético residual (Fig. 4. 22) e, a

outra, está baseada na sobreposição da infomração do campo magnético ¡esidual sobre uma

classificação não supervisionada (Fig. a. æ).

A superficie da vista 3D da figura 4.22 é wm composição RGB das PCs 1, 2, 3, com

AEC em cada camada colorid¿, enqu¿urto pela vertical (exo Z), são dados os valores do

campo residual magnético.

A figu ra 4. 23-a mostra "-a classificação não zupervisionada de 30 classes das 6

bandas de reflexão, tratada com um filtro de mediana de 5x5. Desta fonna são separados 6

padrões principais de ocupação de solo, correlacioruiveis com elementos da geologia regional.

A seguir:

I . ¡í¡eas de gramíneas, desenvolvidos sobre granitóides e sienitóides;

2. altemância de campos cultivados, de diversos tipos, sobre wlcanitos, e de ¿í¡eas estéreis,

desenvolvidas em rochas de arco, com alterações silícicas;

3. zonas de mata, desenvolvidos sobre calcá.rios e ma¡g¿ls (bacia supeçosta), e de campos

cultivados, de diversos tipos, sob,re vulcanito: e piroclastitos;

4. cultivos de cana e de arroz, sobre piroclasitos, margas (bacia zuperposta) e argilitos e

rochas terrígenas (cobertura cenozóica);

5. cultivos de cítricos e legumes, sobre argilitos e rochas terrígenas (cobernra cenozóica);

6. ¡íreas de mangue.

tt No uou*o 7 podem encontrar-se os mâpas generalizados usados como cartâs preliminares para constmir os
mapas de indicadores das três á¡eas de trabalho do arco.
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ITg. 4. 17. Á¡caGoldc¡. Composigão RGBI das FCs 1,2,3,1. (Vide Telúo).
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Fig. 4. l8-a. A drenagem está realçada em preto, enquanto a informação do campo
magnético residual encontra-se em branco.

Fig. 4. 18-b. A drenagem esta realçada em preto, enquanto a informaçäo do campo

Fig. 4. 18. Zonas da área Golden, para o detalhamento de morfo-anomalias anelares e tectolineamentos
mediante a sobreposiçâo na imagem de olemontos do campo magnético residual e a drenagem real-
çada. A localização das zonas pode observar-se na frgura 4, 17 . (Vide texto).
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Fig. 4. 22. Vista 3D da Area Golden. Na superficie, uma composição RGB das PCs
c¿ùmpo residual magnético. (Vide Texto).
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Fig. 4. 2ll. Área Golden. Isolinhas de nT sobre classificação não supervisionada de 30 classes,

(Vide Texto).
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Sobre a imagem classilicada são superpostas as isolinhas do campo magnético residual,

a intervalos de 200 nT, mostrando-se desta forma ullla colrelação geral entre padrões de uso

de solo e as características qualitativas locais do campo magnético residual. A existência de

limites retilíneos claros entre algurs destes campos de natvÍeTamiSA permite a separação de

tectolineamentos regionais com direções NNW (A), WNW (B), NE (C, D)' Menos

nitidamente, observam-se também teclolineamentos de direção E-ril (E e F)'

Como resultado da aná[se de todas estas informações, assim como das provenientes da

análise dos setores teste, obteve-se r¡Ina nova visão da estrutura da ¡irea muito especiahnente

no referente ao arco de ilhas tulcficas do Cretáceo, e a qual pode observar:se na figurâ 4.

24. Os principais comentários que podem ser feitos, são:

o Ocorrem na a¡ea longos tectolineamentos de direções NE, NNV/' N-S e WNW' A

cartografia destes elementos feita para a pesquisa constitui uma importante generaluação,

extrapolação e complementação da visão das direções principais do falhamento da area que

pode obter-se da leitura da figura 4' 16'

e As a¡eas de cruzamento dos elementos principais sin-arco dessas direções constituem

centros de reativação tardia do arco (cretáceo superior, campaniano), aos quais vincula-se a

mtneralização awífera e de metais base conhecida na região.

¡ Uma grande parte das rupturas de direção NE apresenta atividade pós-arco, de longa vida

e îatv;:ez¡- transtensiva com o elemento transcorrente no sentido sinistral. Grandes elementos

desta direção são a FALHA TANA, e os tectolineamentos Sirven Norte e Sírven Sul.

r De primeira relevância para a evolução deste ambiente são os tectolinearnentos El Remate,

de direções N-S e NNW, interpretando-se o TL. El Remate Centro como de nâtureza crustal.

Na figura 4, 23-b pode-se observar que este elemento serve de limite regional entre padrões

de uso de solo e nos campos do campo rtagnético l'esidual. A notável diferença entre as cores

predominantes nas paisagens de um e outro lado deste tectolineamento (Fig. 4,24) ndica

melhor a existência de variações litológicas regionais. Isto, pode signiñcar a presença de dois

paleo-blocos com evoþões um pouco diferentes, denominados pela pesquisa como sibanicú

e Las Tunas (Fig, a.22'). Na superficie, na zr,ßa de afetação dos tectolineamentos El Remste,

encontram-se os depósitos auríferos Golden Hill e Florenci4 a oconência deste metal, Loma
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Jacinto, bem como as grandes estruturas anelares Sábalo e El Remate, inferidas como

rulcânicas (Fie. a. 24).

o O traço da FALFIA LAS TIINAS, de direção WNW foi identificado para toda a :írea.

Anteriormente, esta ruptwa tinha sido identificada apenas no território mapeado por

Shevchenko et al. (1979). Por outro lado, foram detectados os grandes tectolineamentos

Sábato, Maraguán Centro e Dumañuecos, que apresentam esta mesma direção. Estas quatro

rupturas agiram como eixos do magmatismo tardio, constituíndo a via principal para a

formagão das estruturas lulcânicas e hipabissais conhecidas, ou inferidas, na iirea'

4.2.2. Áne,qCAMAGüEY.

4.2.2.1. Setor Jagüey.

A integração de dados realizada neste setor, assim como sua interpretação magmático-

estrutnral, é mostrada nas figu ras 4.25. Na frgura 4'25-a, a imagem constitui-se de uma

composição RGBI. As camadas coloridas compõem-se das razões 5l4,3ll e 7/5 (Drury 1993),

enquanto a camâda de intensidade está formada por um ortofotomosaico aéreo (1956)'

aplicando-se nas quatro camadas ALC, com ajuse manual. Para a imagem da figu ra 4.25-b

utilizou-se o mesmo ortofotomosaico aéreo da Fig. 4.25-a, mas, neste caso, sobreposto à PCl,

aplicando-se também ALC, com ajuste manual.

Na figura 4.25-a, o ponto I rn¿rca o lugar da ocorrência de andalusita La Mina,

enqr¡anto em 2, assinala-se um¡ falha anelar mâpeada pelos trabalhos anteriores (Escobar et al.

1993). Em 3 e 4, infere-se a presença de outros elementos anelares, desconhecidos até o

momento. Em 3, está marcado na drenagem e por um leve eixo negativo do campo residual

magnético (CRM), enquanto em 4 é expresso com clarez¿ por um eixo positivo curvo do

CRM, bem como pelo microrrelevo.

Em 5, indica-se um tectolineamento sin-arco de direção WNW. As alterações silícicas

conhecidas alinham-se segundo um eixo de anomalias regionais gama de potássio, assim como

por um eixo positivo do CMR Em 7, observa-se uma desviação N-S da direção da coloração

verde que indica a presença de uma das alterações silícicas mapeadas no setor.
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O ponto 6 encontra-se dentro do halo de alterações de um tectolineamento sin-a¡co de

direção NE, refletido pela alinhação de cromaticidades anômalas, bem como pela ocorrência de

um elxo complexo de anomalias do CMR. Em 8 e 9, indica-se a semelhanza de coioração

(vermelha) no saprolito existente. quase desprovisto de vegetação, embora existam diferentes

litologias: granitóides (8), e piroclastitos andesítico-dacítico-basálticos (9). Tal situação, pode

indicar a oxidação de um tipo parecido de alteração hidrotermal, fato não indicado nos

trabalhos anteriores.

Segundo Escobar et al. (1993), as alterações do setor devem-se à atividade lulcânica

tardia de arco, representada por quatro pequenos aneis (l-4 Km de diâmetros), não

esclarecendo esses autores se existe vinculação, ou não, entre essas estrutrras vulcânicas e o

falhamento do território. Da interpretação mostrada na figura 4. zS-b, podem extrair-se

algumas considerações de importância sobre o controle magmiítico-estrutural do setor, a saber:

As alterações silícicas do setor encontram-se associadas a estruturas wlcânicas e

hipabissais inferidas, todas tardias. na zona de cruzamento de tectolineamentos sin-arco WNW,

NE e N-S. Algumas das estruturas lulcânicas propostas apresentam diâmetros superiotes aos

l0 Km. não tendo sido mapeadas anteriormente mineralizações de arco vinculad¿ìs a essas

estruturas.

4. 2. 2. 2. Análise integrada regional.

Na figura 4.28 mostra-se uma das imagens mais utilizadas para a interpretação ðz átrea

Camagüey. Constitui-se de uma RGBI das PCs 2,3,5, l. Tanto nas camadas coloridas como

na de intensidade aplicou-se ALC, com ajuste manual. O exame exclussivo desta imagem

permite reconhecer, de modo geral. aspetos litológicos bem estabelecidos para a região

(comparar com as Figs, 4.26 e 4.27). O ponto I indica a paisagem típica desenvolvida sobre os

serpentinitos dos ofiolrtos setentrionais. Em 2, na parte NE da áre4 mostra-se úm ¡irea de

saprolito sobre margas terciárias. Em 3, na parte sudeste da átre4 indicam-se calc¿á.rios

cretácicos, de bacia superposta, caracterizados por morros cobertos por mata virgem. Em 4,

assinalam-se margas e rochas terrígenas de bacia superposta. Em 6 ocorrem granitóides,

separáveis com facilidade do entomo, particularmente das rochas fortemente siÏcificadas do

setor da ocorrência La Mina (andalusita). Em 5 indicam-se sienitóides, separáveis dos
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Fig.4.30-a. Sobreposição na imagem das isolinhas do campo

magnético residual, a intervalos de 200 nT.

Fig. 4. 30. Á¡ea. Camagtiey. Integrações de dados sobre uma RGBI das PCs 2,3,5,1. (Vide
Texto).
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granitóides, situados mais ao sul, apenas por diferenças sutis na drenagem. Em 9, indicam-se

vulcanitos andesítico-basálticos, com uma drenagem facil¡nente distinguível dos piroclastitos

circundantes ( 10).

Da observação da ligura 4. 27 ñca claro que o falhamento profundo da ¡írea foi

entendido pelos autores do mapeamento de semi-detalhe como formado por elementos NE. N-

S e NNW.

Na figura 4. 30-b mostra-se sobreposição sobre a imagem da figura 4. 28 dos

elementos indicadores lineares interpretados segundo sua natureza tectônica. A análise da

ligura 4. 30-b permite fazer várias inferências da estrutura da área, a seguir:

. Além das rupturas regionais de direções NE e N-S, ocorrem também elementos de grande

envergadura de direção suþlatitudinal.

o Um amplo erxame de indicadores sin-arco indica a continuação na área da FALHA LAS

TLTNAS, constituíndo esta o tectolineamento regional sublatitudinal interpretado na análise do

setor Jagüey.

A figura 4. 31 mostra que os tectolineamentos NE são os preferentemente observados

nas imagens aéreas.

Na figura 4. 30-a mostra-se a sobreposição das isolinhas do campo magnético

residual, a intervalos de 200 nT, sobre a mesma imagem utilizada na figura 4. 30-b. O exame

da figura 4. 30-a revela cla¡amente os traços dos tectolineamentos Sribalo, Siboney e

Camagùey Sur e Norte. Por outro lado, a observação do lugar de desenvolvimento da morfo-

anomalia anelar detectada pela drenagem (Figs. 4. 29 e 4. 30-a) possibilita encontrar no c¿ìmpo

magnético residual, aproximadamente, uma confguração curva correspondente. Desta

maneira. infere-se a existência no lugar de urna estrutùa r.ulcânica, denomirnda Siboney.

A figura 4. 33 é uma vista 3D da área. Na superfìcie, uma composição RGB das PCs

2, 3, 5. Em cada camada colorida aplicou-se um filtro de mediana, de 5x5, reaüzando-se

porteriormente o realce mediante AIC, com ajuste manual. No eixo Z, representam-se os

valores do campo magnético residual. A observação desta figura possibilita reconhecer

algumas feiçõÞs estruturais essenciais da ârea- junto com outras já detectadas nos materiaís

integrados. examinados anteriormente. Entre os novos elementos revelados, os
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tectolineamentos Maraguán Norle e Sur resultam de particular importância para entender a

tectônica regiorìâI. com uma direção wNW, e um comportamento trarìscoffente destral,

deslocam importantes ruphras de direção NE, tais como os TLs. camagüey Norte e sur.

Na figura 4.32 mostra-se o esboço magmritico-estrutural da análise integrada

realþada. Os principais comentários que podem ser feitos, são:

o Tanto a estrutura wlcânica La Mina, observada durante a a¡¿ílise do setor Jagüey, como a

estrrttwa Siboney, associam-se à ¿irea de cruzamento dos tectolineament os Sønta Ana Norte e
,Szr e das falhas LA MINA e LAS TLINAS.

o o tectolineamento Guareao,szr passa nas proximidades da oconência de cob¡e La
Purísima.

. Entre os tectolineament os CamogÌiey Sur e Guarapo existe uma relação geométrica típica

de um par transcorrente, o qual deve ter desenvolvido um papel importante durante a história
orogênica da area.

4.ß. Án¿¿ CrEGo-FLoRrDA.

4.2.3.I.Setor Gaspar.

A integração de dados real:øada neste setor, assim como sua interpretação magnuitico-

estrutural, é mostrada nas liguras 4.34 e 4.3s, respectivamente. Além disto, indicam-se em

ambas a parte do setor submetida à prospecção detallada (Lugo et at. l9g9). A imagem

utthzada para â construção destas figuras, constitui-se de um ortofomosaico aéreo (1956),

sobreposto à PCl, aplicando-se ALC para o multi-produto obtido, com ajuste manual. A
localização das figuras dentro da ¿irea, pode encontrar-se na figura 4.39,

Da figura 4.34 interpretam-se novos elementos que enriquecem a informação existente

sobre o setor, descrevendo-se a seguir alguns exemplos.

os pontos 1, 2 e 5 marcam um tectolineamento sin-arco, de direção NW. Nota-se que

que existem dentro de uma estreita faix4 divisores locais, lineamentos do campo magnético

residual, e anomalias locais deste campo e de polar'uação induzida, bem como anomalias

geoquímicas exógenas. Em 12, fora da fuea estudada detalhadamente, divisores locais da
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drenagen¡ anomalias e eixos positivos do campo magnético residual refletem o traço de um

tectoäneamento de similar direção. os pontos 5, ll e 12 destacam ¿íreas onde a imagem

apresenta características semelhantes às observáveis no ponto 4, o qual indica a presença de

alterações silícicas epitermais.

Em 8, um eixo positivo do campo magnético residual interpreta-se como um

tectolineamento sin arco positivo, de direção NE, Em 7 e 14, o controle reto da drenagem

marca nrpturas interpretadas como pós-arco,

Nos pontos 3 e 4 interpretam-se falhas anelares, baseados na coincidência espacial de

formas curvas da drenagem com diferentes tipos de anomalias locais. Em 5, observam-se

similares formas curvas da drenagen¡ sobre o importante tectolineamento de direção NW, já

explicado.

Na figura 4.35 mostra-se a relação entre a imagem e parte dos elementos

interpretados, enquanto na figura 4,36 é apresentado o esboço magnuítico-estrutural do setor.

Do estudo dos trabalhos de prospecção realizados no setor (Lugo et a/. 19g9), exrai-
se que as alterações silícicas, e a mineralização aurifera associada, devem-se ao contato dos

granitóides e plagio-granitos com as rochas wlcânicas, referidas estas últimas como

pertencentes à fase tardia do arco. A reinterpretação realuada (Fig, 4,36) completa esta

explicação, ao vincular a atividade magmática tardia do arco com o falhamento sin-arco, a

seguir:

A mineralização epitermal do setor encontra-se geneticamente relacionada a estruturas

vulcânicas, possíve.is caldeiras, formadas em wlcanitos de composição fi¡ndamentalmente

ácida e pertencentes à atividade tardia do arco. Estas estruturas foram geradas ao longo de

uma falha sin-arco de direção NW, nos cruzamentos desta com falhas da mesma idade, de

direções NE e N-S, interpretando-se algurx aparelhos l'ulcânicos e alterações associadas além

da área estudada detalhadamente.

4.2.3.2. Análise Integrada Regional.

Nas figuras 4.37 e 4.38 são resumidos aqueles mapas anteriores que fornecem a maior, e mais

atualizada. informação estrutural e magmático-estrutural existente sobre a ¡írea.
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Na figura 4. 39 mostra-se uma das imagens mais utilizadas para a interpretação da

airea Ciego-Florida. Constitui-se de uma RGBI das PCs 1,2,3, L Nas camadas coloridas

aplicou-se AEC, enquanto na camâda de intensidade utilizou-se ALC, com ajuste manual. O

exame exclusivo desta imagem permite identific¿r aspetos litológicos bem estabelecidos para a

região. Em 1 indica-se o saprolito dos serpentinitos do complexo inferior dos ofiolitos.

enquanto 2 destaca o mânto de intemperismo desenvolvido sobre estas rochas. No ponto 3

pode-se observa¡ a paisagem tipica existente sobre as rochas de bacia superposta. Em 6,

também sobre seqüências de bacia superposta, a paisagem varia, o qual pode significar

mudanças litológicas, nas proximidades do contato discordante com as rochas.granitóides (9 e

45). Os símbolos das ocorrências auríferas do setor Gaspar servem também para assinalar o

saprolito eústente sobre os lT¡lcanitos dacítico-andesíticos, enquanto i0 indica a superficie das

rochas do complexo gabro-plagiogranítico. Contudo, o exame da imagem possibilita

interpretar granitóides em áreas onde têm-se mapeado rochas da cobertura cenozóica (ver Fig,

4. 38), como é o caso do ponto 15.

Por outro lado, a imagem da figura 4. 39 possibilita observar falhas conhecidas dos

trabalhos de rnapeamento de semi-detalhe (Fig. a. 38), como é o caso das ruprur¿rs de direção

NE indicadas em 12, 13, 16 e 17, ou as de direção NW, destacadas em 5, l8 e 56, e possibilita

encontrar novos tectolineamentos, tais como os de direção NW destacados em 4 e 11. Fora da

¿írea coberta pelos levantamentos à escala l:50.000. é possível discemir na imagem

tectolineamentos de direções NW e WNW, como no caso dos elementos que convergem no

ponto 8.

Na figura 4. 4l apresenta-se a sobreposição de tectolineamentos e morfo-anomalias

anelares interpretados do mapa de indicadores (Fig. a. a0), sobre a composição RGB da figura

RGBI da ligura 4. 39. Seu exame permite fazer v¿irias infe¡ências da estrutura da átea, a

seguir:

o A Falha SAN JERÓNIMO apresenta um comportamento sin-arco. podendo-se levar seu

traçado muito mais ao noroeste do que o mostrado pelos trabalhos de semi-detalhe (Fig, 4,

38). isto significa que o tectolineamento sin-a¡co principal de direção NNW revelado durante a

análise do setor Gaspar resulta ser essa falha.

o Como resultado do t¡abalho de reinterpretação do setor Gaspar. foi detectada utna nova

estnrtura. ao sudeste das estruturas ltlcânicas propostas no setor Gaspar pelos trabalhos de
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semi-detalhe (Fig. 4. 38). A oconência de v¿irias morfo-anomalias anelares nas proximidades

do setor. permite inferir a presença todo um agrupamento de aparelhos vuicânicos na zona.

o Na zona do cruzamento da falha sin-arco SAN JERÓMMO, de direção NW, com o

tectolineamento Cëspedes. de direção NE e da mesma idade, infere-se a existência de um

aparelho wlcânico. denominado San Jerónimo. Esta interpretação baseia-se no seguinte. Na

zona existe outro agrupamento de morfo-anomâlias anelares, de dimensões maiores do que o

discutido no parágrafo anterior. Por outro lado. o mapa generalizado geoquímico (anexo 7)

mostra para a zona a presença de uma grande quantidade de anomalias endógeras e exógenas,

basicamente de natureza polimetálica- enquarìto na figura 4. 40 nota-se a esteita relação

espacial de uma alteração silícica com urna das morfo-anomalias anelares detectadas.

A interpretação de tectolineamentos nas imagens aéreas reflete, basicamente, a

ocorrência de elementos NE (Fig. 4. 42\, de maneira semelhante à observada nas ¡íreas Golden

e Camagüey.

Na figura 4. 44-a apresenta-se a integração de uma classificação não supervisionada de

dados TM, com a informação do campo magnético residual. A classificação é de vinte classes,

da PCl, com amostragem a cada fiês pixels, tarto pela linha como pela colunq enquanto a

inl'ormação do campo magnético está representada em isolinhas, a intervalos de 200 nT. O

exame desta figura permite fazer as seguintes considerações:

o Algumas rupturas de direção NE cruzam toda a áxea, tais como a F. LA CANTERA e o

TL. Esmeralda Norfe.

r A ruptura sin-a¡co SAN JERÓMMO reflete-se claramente no campo magnético por wna

larga cadeia de a¡romalias positivas, most¡ando que, mâis que r¡¡na falha única, constitui uma

zona de falhamento. Apesar de suâ natureza evidentemente sin-arco, seu traço não é

visivelmente deslocado pelas longas rupturas de direção NE, o qtal interpreta-se como uÍvr

reativação neotectônica de alguns dos elementos que a compõeÍL

Na figura 4, 44-b apresenta-se uma vista 3D. Na superficie, uma RGB das pCs l, 2, 3,

tendo-se realçada cada camada colorida mediante AEC. No eixo Z, representa-se a informação

do campo magnético residual. A análise desta figura permite observar, firndamentalmente, a

convergência ias falhas LAS TIINAS e SAN JERöNIMO.
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Fig.4. 39. AreaCiego-Florida. Composição RGBI das PCs 1,2,3,1. (Vide Texto).

J\¡(,



a
a

l.t-
'ì¡a

40'

bir

t+t \
\T\

30'

\r

21"
30'

ù
t

Fig. 4.40. Á¡ea Ciego-Florida.
Mapa de indicadores. (Vide Texto).

20 Km

\

Masneùornehia (cR); '..såo (*t ,/"lf ,-t î än* enrÊ campos 3 anomatia {< -2s0 nl I anomalia (>50o nT)

Gamaespectornetria (K): f;î" i.iîrite 
entre campos ceoqrimica, 

sÍxo 
t:fçåo "..r¿ P-a

Drenagem: \ conhoÞ r* (n?ì",role anetar {'"0",.o, 
t 

{" tl,n,* enüe padrôes 
silfcica: \7

I(:
oo
@

78P 00'

\ .\
r 

rOiOt¡

+'.

lnterpretaçäo de lineamentos por nafureza: sin-arco (s-a), pós-arco (pa), de naü¡reza ambígua (na).

)
t -'/

- - ¡'Ei-'**iì¿-\\

J{À



50'

40'

210
30'

Fig.4. 41. AreaCiego-Florida. Sobreposição de tectolineamentos e morfo-anomalias anelares

interpretados do mapa de indicadores (Fig. 4. 40), sobre a composição RGBI da figura 4.39.
(Vide Texto).

Lambert Norte

Lambert Sul

780 00'

;*
i.¡
i

stn-arco:

pós-arco

de natureza ambígua: EII

Tec'tolineamentos Morfo-anomalia
anelar

I{(¡



50"

CIEGO DE
Avtu

40'

SQ

40'

?00.ry

SQ

Colorado ç

'-'"":-
\l

30'

.. + de ouro
K/caspar

./..t-'.-'/l
16 BS

O
Gaspar

Ocorrências

Lambert Norte

zl " ["tóãtt srr
30'

20'

Fig. 4. 42. Area Ciego-Florida. Mapa de tectolineamentos e morfo-anomalias anelares, interpretados de materiais aereos. (Vide Texto).

<--
--. I \

Il v
I}t++

Piedreeitas

ø
ôl

ol
Ei
6ü

ôl
ol
olFI

neotectôn¡co (Eocerrc Sup -Recente) , f \ morfoarrcn¡aria anerar

- 

de longa vida (cretáceo sup.Recente) Ê U Z
Ê

' cavalganrento (Cretáceo Sup.€oc.médío) '; contato geológico

20 Km

a

b

û

s¡n arco ( cfetáceo lnferior-superior) € "' 
bacia superposta

a- em superffcie, Þ entenado O Se s€dimentos quatenÉr¡os

10'

SQ

780 00'

.o

O
Céspedes

Ioq
ooo

__ '-<
-'\

(_l

+

.-.-..-+

--l

..\.

+'

{
O)



40' 750.000 30'

iå#E'J lj ri

,:*-'}}?*Ér-

210
30'

Fig. 4. 43. AreaCiego-Florida
Esboço magmáti co-estutural
sobre a composição RGBI da
fìgura 4. ]9 (Vide Texto).

20'

;$$

10' 900.000
?i¡'
,t

'Ttr¡
hgfT.
.ll

lEl vumnit* andesític¡åasátticos 1K2"'1 lrrul 
piroclastitos and.-dac

I M-l vutcrnitos dacitico-riolítico" 1r2tp ) | gt 
'l 

cranitos tara¡os(Kzcp) 

I

@ ntteraçao silícica \corìtato

H;ffi#må' o"'uurænica

780 00'

-basálticos (K2

ARco: iWl Ur'onUos e pirocta$itos, indifererrciados

otp¡ 
lyõlcorplexo granodioritico 1x2"p) fl complexo gabrocíenftico (K2cp)

ory
\

secundário 3
neotedônico (trandensivo, P2 -Q)

"'@44..%

de cavalgamento (P1 )

de longa vida (transtensivo, Kr"PQ¡

'þqzçaaa {*.t
3b,

(distensivo? K1-K2) L-

. -tfenscìotÏencla



79" 00'

50'

,.*9
40'

200.000

,"ç#

50' 40' 750.000 30'

--l-it-!---=.-:
/1."t!

' loKm

C'EGO
oe awta

20'

Fig.4. 44-h. Vista 3D. Na superficie,
uma RGB das PCs 1,2,3. No eixo Z,
a informação do campo magnético residual

':. 
:.-

Fig. 4. 44. AræCiego-Florida. Na figura
magnético residual. (Vide Texto).

10' sOO.OOo 78" oo'

Fig. 4. 44-a. Classificação
não supervisionada de 20

classes da PCl. A informa-

ção do campo magnético está

representada por isolinhas,
a intervalos de 200 nT.

.l
a-:..-

.!È r

mostram-se cluas integrações diferentes de dados TM com a informação do campo

tti. -- i I-".%i

It',
--¡9

*o+++.2

%".
lji-.,roo"

¡o+'
2000 nT

-1200 nT

*s;$arq 
o*aro

?ok**^,
9à(agem "oÍte

årtls,rw4s
J\¡
@



179

Na figura 4.43 apresenta-se o esboço magmiitico-estrutural da área. Os principais

comentarios que podem ser feitos, são:

o Reconhecem-se dois elementos fundamentais na zona de falhamento SAN JERÖMMO; as

falhas S. Jerónímo Oeste e S. Jerónimo Este.

o Ent¡e os tectolineamentos de longa vida Esmeralda Norte e La ,Josefa exisle uma relação

geométrica típica de um par transconente. o qual deve ter desenvolvido um papel importante

durante a história orogênica da região.

4. 2. 4. F¿ro nE s MAG MATIC o- ESTRUTU RArs DA MIN ERA L rzAÇ Ão EN DóG EN A.

Nos três setores teste de ouro epitermal examinados, detectou-se que a mineralização

deve-se à atividade wlcânic4 desenvolvida ff$ zonns de cruzamento de falhas sin-arco, de

natureza crustal e supracrustai.

No caso dos seto¡es teste de ouro em veios e metais base estudados. existe uma

vinculação genética entre os diferentes tipos de mineralização, todos relacionados com as

atividades hipabissal e sub-vulcânica desenvolvidas, tambén¡ nas zonas de cruzamento de

falhas sin-arco, de natureza crustal e supracrustal.

Estas regularidades magmrltico-estruturais comuns encontradas nos setores teste. além

de constituir valiosos critérios para a análise integrada regional, são. tamHnL um guia para o 
l

melhor estudo dessas ocorrências, pois possibilitam uma melhor reavaliação da eficiência de

diferentes métodos de prospecção aplicados, sobre condições geológicas semelhantes.

Na figura 4. 45 mostra-se um mosaico, generaliz¿do, dos resultados da análise '

integrada desenvolvida nas três areas do arco, enquanto na figura 4. 46 apresenta-se o esboço

magmático-estrutural resultante. Os principais comentarios que podem ser feitos, são:

o Os tectolineamentos sin-arco de direção IVNW, paralelos ao eixo magmiitico princþal,

continuaram ativos até a extinção do a¡co. constituindo vias essenciais de circulação das fases

mais tardias do magmatismo e da mineralização acompanhante, sendo lortemente reativada

uÍur parte das rupturas durante os movimentos neotectônicos.

o As falhas sin-arco regionais NE não apenas controlaram o estabelecimento de uma grande

parte dos diques de granitóides tardios (Shevche nko et al. 1979, Iturralde-Vinent ¿¡ al. l98l),
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mas também uma parte, ao menos, dos stocks e dos corpos sub-vulcânicos. Uma parte

considerável destas falhas continuou ativa após a extinção do arco, sob a forma de falhas de

longa vida.

o A presença dos tectolineamentos regionais sin-arco N-S resulta comum nas ocorrências de

ouro epitermal, sendo estas direção, por out¡o lado, a de mais dificil detecção mediante a

antilise integrada.

e A formação de áreas mineralizadas vincula-se sempre aos cruzamentos dos sistemas

WNV/, NE e N-S, embora o sistema N-S não seja sempre detectado ao nível regional.

r Futuros estudos devem detalhar a cartograûa de rupturas sin-arco iniciada nesta pesquisa,

bem como aproñrndar na especialização metalogenética de cada sistema.

Na tabela 4.8. podem-se observar os critérios e indicadores das assinaturas

encontradas para os elementos sin- e pós-arco,

4.2.5. AVALUÇ,4O PRELIMINAR Do P)TENCIAL PARA oURo E METAIS BASE

Por todo o tenitório Ciego-Tunas repetem-se as situações magmatico-estruturais

existentes nos seto¡es teste, sendo, particularmente, notável o desenvolvimento dos aparelhos

vulcânicos, incluíndo ¿áreas onde era corsiderada anteriormente apenas o desenvolvimento da

cobertura cenozóica (Fig. 4, 46). Em conseqüência, a reavaliação do potencial metalifero do

arco cretácico deve ser redirecionada ao estudo dessas paleo-estruturas magmáticas, o qtal,

por outro lado, constitui uma ferramenta imprescindível da pesquisa mineral atual,

especialmente na prospecção de depósitos epitermais.

Assumindo-se cada uma das estrutwas apresentadas na figura 4. 46 como um setor

metalogenético de interesse, isso representaria o aumento de 6 vezes da ¿irea total corsiderada

atualmente para a reavaliação do potencial metalífero do território. Apresentam-se

particularmente favoráveis para essa reavaliação, as estruturas lulcânicas da Zona Sábalo (Fig.

4. 4ó). Isto baseia-se em sua quantidade, quase uma dezena, suas maiores dimersões,

diâmetros de até 20 Krn, bem como sua localizzção, longe dos centros de desenvolvimento

turístico.
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4.3. Análise Integrada da Região da Bacia Central.

4.3.1. Ttcro¡¡tc¿ TRANSC)RRENT| e urcn¿Ç¿o-TRApEAMENTo REGI)NATS Do

pzrnorto ou Cua¿.

Mediante a figura 2. 35 pode-se observar que existe uma estreita relação espacial dos

campos Bacia Central e Varadero-Cardenas, com as falhas NE LA TROCHA e HICACOS,

respectivamente. Ou seja, dois campos, pertencentes a duas províncias diferentes, ambos

aparentemente relacionados com grandes falhas transcorrentes, De existir uma vinculação

genética entre a tectônica transcorrente e a ocorrência de hidrocarbonetos, isto explicaria

convincentemente a migração do óleo, tanto desde escanus mais profundas, como a partir de

blocos frontais, assim como o evidente alinhamento transversal de jazidas presente nesses

campos. Os resultados obtidos mediante a criação dos esboços tectônicos dos campos

conhecidos mediante a informação anterior recopilad4 apoiam a eústência dessa vinculação

genética. Na tabela 4, 7 são resumidas as regularidades encontradas através da análise dos

esboços criados, apontando-se a seguir as de natureza estrulural consideradas como mais

relevantes.

Na ligura 4. 47 pode-se observar a iírea do campo Bacia Central. As jazidas Catalina-

Cristales, Mamonai e Pina encont¡am-se alinhadas segundo o traço da Falha LA TROCFIA.

Desses depósitos, a localização de Cristales e Mamonal coincide com as interseções dos

tectolineamento s N-S Guøyacanes Oeste e Guayacanes Este com LA TROCHA. Além disso,

as jazidas Jatibonico e Reforma estão localizadas ao longo do tectolineamento Marroquí.

No campo gaso-petrolíftro Va¡adero-Cárdenas (Fig. 4. 48), ressalta o controle das

jazidas pela Falha HICACOS, ocorrendo o depósito maior na mna de interseção com o

tectolineamento Córdenas. Dentro da áre4 são tamHm visíveis estruturas antiformes e

sinformes, vinculadas provavelrnente aos movimentos distensivos das falhas de longa-vida.

A figura 4. 49 mostra o esboço tectônico do campo Vía Blanca-Jaruco. As jazidas

conhecidas encontram-se nas proximidades ou n¿rs próprias interseções das falhas de longa-

vida com o cavalgamento ofiolitos/margem continental norte-americana, inferido na

profundidade, 
. 
paralelamente ao litoral. A maior jazida estër situada próximo ao cruzamento

inferido entre falhas de longa-vida NE e N-S.
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Tabela 4.7. Caracterizaçáo qualitatíva de padrões superf¡ciais de petróleo em Cuba

(simp liflcada ).

NOME DO

CAMPO SITUAçÃO ESTRUTURAL

LITOLOGIAS

RESERVATÓRIAS

ViA BLANCA-

JARUCO

Jazidas controladas segundo os
tectolineamentos neotectônicos E-W Gøanaóo e
Guanabo-Sur, Iocalizados ao norte da F. PINAR
(longa-vida NE).

Ofiolitos, fundamentalmente
serpenlinitos.

VARADERO-

CÁRDENAS

(maior de
Cuba)

Jazidas orientadas segundo direção geral das
estruturas dobradas do substrato, mas o campo
está controlado pela falha HICACOS e o TL
Hlcacos Sur, ambos NE e de longa vida. A
jazida maior fica próx¡ma da interação da Falha
HICACOS e o TL de direçáo suÞlatitudinal
Cárdenas. Dentro da área, são interpretadas
também estruturas anelares, sinformas e
antiformas.

Rochas do sopé (zona
eslruturo-facial "Placetas") e
do talude (zef. Camajuaní)
continenta¡s.

BACIA

CENTRAL

As jazidas estão al¡nhadas segundo as falhas t A
TROCHA e o TL Manoquf ambos NE e de
longa-vida, co¡ncidindo uma jaz¡da pequenâ e
outra mediana com as ¡ntersecöes entre [A
TROCHA e TLs de direção N-S, de longa-vida,
Guayacanes Este e Guayacanes Oesfe. É
possível que ambas direções perteneçam a um
sistema conjugado transconente.

Rochas vulcånicas, (funda-
merìtalmente tufos) e
seqt¡ências orogenéticas
(argilas, arenitos e calcários).

A tese de uma formação cretácica tardia-terciária de petróleo @chevarria et al. 1991) e

o controle vertical por falhas de longa-vid4 observado na localÞzção das jazidas e ocorrências

dos campos conhecidos, comportam para esta pesquisa a seguinte hipótese de trabalho:

O fraturamento vinculado à formação das falhas transcorrentes de longa vida foi

uma das vias para a migração e o trapeamenúo dos hidrocarbonetos gerados em parte

das seqüências da margem conti¡ental norte-americana. Na ligura 4. 50 pode observar-se

o modeio geral da hipótese.

4,3,2, REGIÃO DA BACIA CENTRAL.

Na figura 4,51 mostra-se um resumo da informação tectono-estrutu¡al afìte¡ior

existente sobre a Bacia Central.

Na figura 4. 52 apresenta-se um dos processamentos de dados TM mais utilizados na

interpretação da região: um mosaico HSI das bandas 1. 5, 4, sendo aplicado em cada camada
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ALC. com ajuste manual. Nele, resulta identiñcável a oconência de litologias bem conhecidas

para a região por trabalhos anteriores. Citando-se algumas das de maior relevância- tem-se as

seqüências plataformicas (1) e de sopé e de talude (2) da margem continental) com

dobramentos intensos, de eixo WNW), o complexo de diques de diabásios (3) e os peridotitos

(4, 5) dos oñolitos (com dobramentos médios e intensos), bem como diferentes rochas

vulcânicas e wlcano-sedimentares do a¡co de ilhas vulcânicas do Cretáceo (6), as quais estão

fortemente dobradas îa zona principal de cavalgamento, apresentando dobramentos médios

nos lugares mais distantes de aquel4 com eixos elongados geralrnente em direção NW Em 7,

podem observar-se calcários e Íìrirgas terciiirios, pertencentes à cobertura cerozóica. os quais

apresentam dobras suaves, com eixos em diferentes direções.

Do mesmo modo, podem-se observar estruturas que luí tempo têm sido estabeiecidas

na literatur4 tais como as grandes falhas trarsconentes sinistrais, de direção nordeste,

TAGUASCO-TUINICÚ e LA TROCIIA, bem como as estruturas cupulóides de PUNTA

ALEGRE e TURIGUANÓ e a antiforma CL.INAGUA.

Por outro lado, o exame exclussivo da imagem permite detecta¡ tectolineamentos

desconhecidos até o momento. Basta citar, de direção ñF, Esmeralda Norte e Sur, de direção

1NNW, Chambas, e de direção NW, Maraguán Norte e Sur.

A integração da imagem da figura 4, 52 com a informação do campo magnético

residual, sob a forma de linea¡nentos e anomalias, permite o melhor definição de alguns

tectolineamentos, de diversas direções (Fig. a, 53-a). Por exemplo, a continuação ao NW do

testolineamento Maraguán Norte, bem como o melhor traço do tectolineamento Chambas.

Por outro lado, esta integração permite observar uma mudança, ao nivel regional, da rede de

tectolineamentos existentes a um lado e o outro da Falha LA TROCHA. Ao norte, predomina

a tendência NE, quadro apenas complicado na zona de cruzamento com a zona de TLs. de

direção N-S Sítio Nuevo. Ao sul, existe uma marcada rede de TLs de direções NW e NE, com

ângulo geral de cruzamento de, aproximadamente, 90o. Ressalta-se também o predomínio do

deslocamento dos segundos pelos primeiros, o qual extrapola para todo este bloco a

observação feita neste sentido durante a análise da area do arco Ciego-Florida.

Da integração feita na figura 4. 53-b obtêm-se. basicamente, informação sobre o

comportamentò em profundidade dos tectolineamentos. Na faixa formada pelas falhas LA

TROCHA e Ceballos Norte, seus maiores valores do campo magnético podem indicar uma
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elevação do tipo horst. No cruzamento desta faira com o TL. Maraguán Norle, observam-se

seu deslocamento, destral. assim como a formação de uma depressão ou baci4 cujo limite SW

está indicado em A. Por outro lado, ao SW da F. SAN JERÓNIMO nota-se um bloco

neotectônjco rebaixado. limitado ao NW pelo TL. Ceballos Norte.

Na figura 4. 54 pode-se observar o resultado final da análise integrada dos dados TM

com a informação do campo magnético residual. Da integração deste resultado com o

proveniente da interpretacão de imagens aéreas e da informação aero-ga¡na espectrométrica

(contagem total) foi produzido o esboço estrutural da região, mostrado na ligura 4. 55. A

comparação deste esboço com o ruipa tectônico de Shein et al. (1984) (Fig. 4: 5l), possibilita

fazer alguma considerações b¿isicas sobre a estrutura da região, bem como de suas

po ssibilidades petro líferas :

. A estrutura da área não obedece a um simples esquema de falhas NE transcorrentes

associadas aos cavalgamentos orogênicos. Foram detectados pela pesquisa nrptwas N-S,

interpretando-se que, durante a orogenia, formaram-se pares de falhas sinistrais (l.IE) e destrais

(N-S). Em suas á¡eas de cruzamento, tanto dos elementos crustais como nos supracrustais,

encontram-se as jazidas de petróleo conhecidas na Bacia Central. Em outras partes da região,

repete-se a ocorrência de tectolineamentos de longa vida, onde infere-se na profundidade a

mesmzr seqüência tectônica presente no campo Bacia Central (Shein el al. 1984,

Pushcharovsky et al. 1989), ou sej4 de cima para baixo: arco de ilha ofioütos, rruirgem

continental. Na figura 4.55, de manei¡a prelimirnr, são propostos diferentes setores

promissores, baseados fundamentalmente na situação estrutural inferida.

r No início do neoautóctono (Eoceno Superior) iniciou-se a geração de um tercei¡o sistema

de falhas, transtensivo, destral, de direção NW, continuando a atividade dos sistemas NE e N-

S.

Na tabela 4.8 podem-se observar os indicadores e critérios das assinaturas dos

tectol.ineamentos de longa vida e neotectônicos.
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Fig.4.53-a.
Sobre posição de linea-
mentos e anomalias do campo
magnético residual sobre a
imagem da figura 4.52.
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Fig.4.53-b.
Composição HSI do
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sidual e um mosaico
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Fig.4. 54.
Região da Bacia Central. Interpretação
estrutural sobre imagem da figura 4.52.
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Fig. 4. 55 (Continuação).
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4.4. Aspetos gerais do falhamento de Cuba Centro-Oriental.

Dos resultados obtidos nas análises integradas das ¿ireas do arco e da região da Bacia

Central, foram extraídos novos dados que enriquecem conside¡avelmente a visão que se tinha

sobre o lalhamento que afeta todo o território de Cuba Centro-Oriental. A integração de dados

b¿ísica usada para correlacionar toda esta informação com o resto do tenitório de Cuba

Centro-Oriental. mostra-se na figura 4. 56. É constituída por uma composição HSI do campo

magnético residual e de um mosaico da banda 5, aplicando-se em cada camada ALC, com

ajuste manual.

A criação de v¿irias vistas 3D, tendo como superficie aquela imagerr¡ e representando

no eixo Z os valores do campo magnético residual, possibilita uma melhor análise dos

elementos N-S (Fig, 4.57). Isto é, aqueles de mais dificil detecção mediante o exame exclusivo

da figura 4,56, o qual deve-se, fundamentalmente, aos seguintes dois fatores. O primeiro. que

estes elementos estão fortemente deslocados por rupturas de outras direções. O segundo. é

devido às caracterÍsticas da amostragem do levantamento aéreo original. baseado em perfis de

direção N-S, com espaçamento entre linhas de 500-700 rrL e distância entre pontos de 50-100

rn Contudo, o uso de diferentes iluminações posibiJita a detecção, ou melhor observação, de

diferentes elementos, tais como La Gloria Este e Oeste, Guajaba, entre outros (Fig. 4.57).

Na sub-fÏgura 4, 51-a, a letra M indica as seqüências da margen continental norte-

american4 onde os valores do campo magnético residual são baixos e negativos.

Na ägura 4,58 pode-se observar o esboço tectono-estrutural de Cuba Centro-Oriental

resultante da pesquisa. A compara@o deste esboço com o mrìpa tectônico mostrado na figura

2.16 permite fazer os seguintes coment¿írios:

r O fàlhamento neotectônico de direção WNW que afeta ao território é intenso. Apresenta

elementos crustais e supracrustais e resulta uma fonte importante de deformações das

estruturas pretéritas. Contudo, sua ocorrência quase não é refletida na frgura 2. 16.

o A situação geométrica eústente entre as rupturas de direção nordeste TAGUASCO-

TUINICÚ, LA TROCHA e Ceballos Norte. e as de direção N-S Boca Grande e María de las

//ier.'es sugere à existência de grandes pares transcorrentes, durante a orogenia. Semelhante

situação repete-se entre a Falha CAMAGÜEY e o tectolineamenfo Guarapo, embora com

menor clareza. Na anáüse das á,reas do arco e da região da Bacia Central foram observadas
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situações semelhantes, a maior escala. Por outro lado, na figura 2.7 pode-se observar que em

otr¿¡s partes do arquipélago têm sido detectadas, mediante a aphcação do Sensoriamento

Remoto. situações parecidas. Portanto, existem argumentos p:¡ra revisar, em futuros estudos

da faixa dobrada cuba¡a- o esquema, atualmente aceito (Shein et al. 1984, Pushcharovsþ ef

al. 1989), de que as falhas transcorrentes geradas durante sua formação foram apenas de

direção NE.

Na tabela 4.8 são ¡esumidos os indicadores e critérios das assinaturas dos

tectolineamentos e estruturas anelares do território de estudo.
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Tipo de estrutura

TABELA 4. 8. lndicadores e critérios das assinaturas dos tectolineamentos e estruturas magmáticas do território de estudo.

Estruturas vulcânicas

Estruturas hipabissa¡s

Gritérios geológicos

Ocorrência de lavas e
p¡roclastitos ácidos e
¡ntermediários, tard¡os. Contatos
litológicos anelares e curvos.

Tectolineamentos (TLs.)

Ocorrêncra de granitos tardios,
ou corpos sub-vulcânicos da
mesma idade, de composições
ácida e intermediár¡a.

TLs. de cavaìgamento

Controle do magmalismo
hipabissal, da m¡neral¡zação, da
alteração endógena e do
vulcanismo ácido intermediårio
tard¡o.Traço sinuoso no mapa.
As direções WNW e N-S são as
ñâ¡e dêf^rmâ.1âc

lnd¡cadores da paisagem

ELEMENTOS SIN-ARCO

TLs. de longa vida
(NE: transtensivo sinistral)
(N-S: transtens¡vo destral)

Confìguração anelar ou arqueada
na drenagem de maior e
mediana ordens, assim como nos
campos litomorfológicos.

lnversões do perfil, amplas zonas
de cisalhamento, ângulo baixo do
plano, dobramentos intensos,
traços sinuosos.

TLs. neotectônicos
(NW e WNW: transtensivo

desiral)

(Semelhantes aos das estruturas
vulcân¡cas).

Sobre o elemenlo podem ocorref
divisores locais das águas.
Controle global da drenagem de
maior ordem. Alinhamento de
curtas e estreitas cadeias de
morros.

Controle local ou regional da
sed¡mentação nas bac¡as
superpostas e na cobertura
cenozóica- Deslocamento de
estruturas pretéritas. Dobras de
ârrâstô Trâcos relos

lndicadores geofísicos

Al¡nhamento anelar, ou arqueado, de
anomalias magnéticas pos¡tivas e
negativas do campo magnético
residual.
Tendência anelar discreta de
anomalias loce¡s de noláss¡o

TECTOLINEAMENTOS POS-ARCO

Controle local ou reg¡onal da
sedimentação na cobertura
cenozóica. Deslocamento de
uma parte dos tectol¡neamentos
ale lônarâ v¡alâ Tracos retos

Escarpas res¡duais e "zonas de
um¡dade" sinuosas.

Alinhamento de anomal¡as do campo
magnético res¡dual, pos¡t¡vas e
negativas.
Alinhamento de anomalias de gama
(K)

Controle nit¡do da drenagem de
qualquer ordem. Bordas relas na
configuração litoÍânea.

Reiteração no desvio do rumo
rlnc rine nrin¡inaic

Indicadores geoquím¡cos

Áreas irregulares de
agrupamento de anomal¡as
geoquímicas, exógenas e
endógenas.

(Semelhantes aos dos TLs. de
longa v¡da, mas melhor
expressos)

No campo magnét¡co res¡dual:
lineamento por disjunção e
interrupção de anomalias, gradientes
e inflexões; contraste a um lado e
outro de limite suavemente curvo.

(Semelhantes aos dos TLs. de
cavalgamento, mas melhor
expressos e sendo geralmente o
limite retilíneo).

Tendênc¡a d¡screta de
anomalias geoquimicas,
exógenas e endógenas.

(Semelhantes aos dos TLs. de longa
vida)

Nc)N



5. CONCLUSÕES.

Mediante a análise de dados integrados, centrada no uso do sensoriamento remoto,

obteve-se uma melhor compreensão dos fatores rnag¡niítico-estruturais que controlam a

metalogenia endógena do arco de ilhas wlcânicas do cretáceo na iirea ciego-Tunas, bem

como dos fatores estruturais envolvidos na migração dos hidrocarbonetos da região da Bacia

Central. As conclusões principais da pesquisa são:

1. os tectolineamentos sin-arco são reconheciveis por uma peculiar assinatura, composta por

divisores locais das águas, eixos positivos e negativos do campo magnético residual, bem

como pelos eixos da gama-espectrometria de potássio e das anomalias geoquímicas, tanto

exógenas como endógenas.

Foram também reveladas as assinaturas das estrutuas lulcânicas e hipabissais. Essas

ca¡acte¡izam-se, em geral, pela coincidência espacial de morfo-anomalias anelares na

drenagem com eixos curvos, positivos e negativos, do campo magnético residual, assim

como pela interpretação ou ocorrência no local das litologias típicas.

A minerali"açãe endógena de arco encontra-se associada ao magmatismo tardio do arco

(campaniano Inferior), desenvolvido em zonas de cruzamento de falhas sin-arco NE,

wNW e N-s. A ffis¡¿lização aurífera epitermal vincula_se às estruturas wlcânicas,

provavelmente caideiras, enquanto que o ouro em veios, o cobre porfirítico e o ferro

escarnítico relacionam-se com o desenvolvimento do magrnatismo hipabissal e sub-

wlcânico, aliado à interação rocha-fluido de corrente.

o conhecimento e a cartografia das feições magmiitico-estruturais que controlam a

mineralização de arco, contribuem decisivamente para melhorar as futuras avaliações

metalogenéticas indicadas para este ambiente tectônico em cuba centro-oriental. por esta

via, o acesso à mineralização procurada é feito através do conhecimento da arquitetura

geológica, na qual está inserid4 o que oferece muito mais indicadores para su¡r

discriminação. Tradicional¡nente, o alvo princþal do estudo tem sido a mineralização em

si, cujas pequenas dimensões, assim como o extremo grau de mascaramento apresentado,

têm constituído grandes obstáculos para sua localÞação.

o fraturamento vinculado à formação das rupturas transtensivas de longa vida (cretáceo

superior, campaniano-Quatern¿írio), de direções NE e N-s foi uma das vias essenciais para
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a migração e o trapeamento dos hidrocarbonetos, gerados em parte das seqùências da

rnÍLrgem continental none-¿unericana.

A possibilidade de adiciona¡ um mapa exibindo as estruturas lineares condicionadoras de

petróleo e gas, forneceria à prospecção gaso-petrolifera na região da Bacia Central de uma

poderosa via de discriminação de alvos de pesquisa. Atualrnente, a localização dos poços

de prospecção é feit4 fundamentalmente, com base nas indicações da geofisica sobre

possíveis armadilhas, em forma de numerosas rá.reas isométricas espalhadas por um amplo

tenitório.

O falhamento tra¡scorrente ocorrido em Cuba Centro-Oriental durante a orogenia, foi mais

complicado do que se pensava. Junto com as rcconhecidas falhas sinistrais de direção NE,

geraram-se também rupturas N-S, provavelmente destrais-

Em Cuba Centro-Oriental, o falhamento neotectônico, de direção geral NW, constitui um

fator extremamente importante na deformação das estruturas pretéritas, detectando-se pela

pesquisa numerosos tectolineamentos representantes deste sistema tanto de îafùrezÂ.

supracrustal, como crustal.

O desenvolvimento de uma reavaliação de potencial mineral em quaisquer regiões de Cuba,

necessita de estudos próprios destinados a estabelecer a relação entre as estruturas

existentes e a mineralização procurada. Neste sentido, a determinação das assinatu¡as dos

elementos estrutu¡ais e magrniítico-estrutu¡ais é uma eficaz via de discriminação.

8.

9.



6. CONSTDERAÇOES FrNArS.

Na pesquisa, o fio condutor de todo o trabalho constituiu na compreersão do problema

geológico a resolver. Por esta, foram traçados os objetivos, escolhida a direção metodológica"

isto é, a detecção da assinatura dos elementos estruturais e magmático-estruturais de interesse,

assim como planejada a abordagem metodológica a executar.

No procedimento aplicado, foram largamente utiliz¡das modemas ferramentas:

imagens de satélite de segunda geração e as técnicas digitais de processamento de imagens e de

integração de dados. Mas, tambén¡ foram essenciais diversos métodos cl¿íssicos, tais como a

revisão crítica dos trabalhos anteriores relacionados aos objetivos da tese, e não apenas aqueles

baseados nos métodos indiretos; o levantamento da drenagerr¡ ferramenta tradicional dos

fotogeólogos pouco usada na atualidade; e o uso de setores teste, recurso aceito por muitos,

mas na realidade pouco explorado. No primeiro caso, basta citar que ¡elatórios de prospecção

de pedra para brita forneceram à pesquisa dados fundamentais sobre a ocorrência de rupturas

de longa vida e neotectônicas, enquanto, no segundo c¿tso, os dados extraídos da drenagem

foram um grafide suporte na revelação de numerosos tectolinearnentos e estruturas

magmiiticas. No terceiro caso, sua aplicação resultou na descoberta, ou esclarecimento do fato

que em geral o que ocome localrnente repete-se regionalmente.

Os resultados obtidos pela pesquisa correspondem completamente aos objetivos

planejados pa¡a a mesnu' Mas, os resultados atingidos, além de constituir uma contribuição à

política de aumento da eficiência indicada pelo Serviço Geológico Cubano, representam

também uma base de partida, para viárias direções da pesquisa mineral. Algumas delas, são as

seguintes:

o Desenvolvimento deste estilo de pesquisa em outras ríreas priorizadas de Cub4 tal como a

Sierra Maestra. Isto é, com objetivos gerais e filosofia semelhantes rø abordagem

metodólogica, significando esta última não apenas uma integração de dados geológico-

geofisicos centrada no uso do sensoriamento remoto para o estudo do controle estrutual

ocorrente, mas também uma compreensão prévia do problema geológico a resolver.

Esta tese é, necessariamente, o fruto de um trabalho individual. O autor estima que,

dispondo de todos os recursos imprescindíveis (imagens de sersoriamento remoto, informação

geológica-geofisica-geoquímica original. capacidades computacionais, etc.), uma equipe
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integrada por três especialistas e dois auxiliares podem desenvolver em 18 meses um trabalho

semelhante ao executado para esta pesquis4 em uma superficie equivalente e com

compleúdade geológica e grau de cobertura semelhantes. Para estas novas pesquisas, seria

muito conveniente que estivessem disponíveis imagens de radar, bem como dados magnéticos,

gravimétricos e gama-espectrométricos com urna resolução de 500 x 50 n¡ bem como

existissem as possibil.idades de se realizar verificações de campo, de natureza correspondente

ao grau de cobertura presente no território de estudo escolhido.

o Nos setores avaliados preliminarmente como favoráveis, seria conveniente realu¡¡r

trabalhos de verificação. No caso dos setores escolhidos dentro do arco de ilhas wlcânicas do

Cretáceo (Fig. a.a6), isto significaria a rcalÞzção da análise integrada, na escala 1:50.000, de

imagens aéreas com a informação aero-geofisica e gravimétric4 acompanhada de levantamento

geoelétrico de superficie, bem como de perfurações de mapeamento e de prospecção

preliminar.

r Para validar o critério est¡utural de prospecção proposto na região da Bacia Central, seria

de grande utilidade correlaciona¡ os setores ¡ecomendados com base nele (Fig. 4.55), com os

resultados atuais da prospecção, o qual é viável no caso de já ter-se coberto alguns desses

setores por trabalhos detalhados geofisicos e de perfiração, nas proximidades dajazida Pina.

o A realþaçáo de estudos do controle estrutural da mineralização, baseadas na a¡álise

integrada de dados centrada no uso do Sensoriamento Remoto, pode ser eñcaz îa avaliação de

outros recursos, lais como os minerais industriais e as águas termo-minerais.
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ANEXO 1. Resumo sobre a aplicação do sensoriamento remoto

em Cuba.

A GEO-CUBA (fusão dos antigos Instituto Cubano de Geodésia e Cartografia e

Irstituto Cubano de Hidrologia) é a entidade nacional produtora de nìapas

aerofotogramétricos, fazendo parte desta um centro de pesquisas Que realiza ¡¡¿pas tem¡íticos,

baseados em imagers aéreas e orbitais. O fomecimento de imagens de sensoriamento remoto

de todo tipo e a impressão de mapas para outras entidades ¡racionais constituem também

responsabilidades desse órgão. A cobertura aerofotográfica do país pode ser considerada boa"

com vôos nacionais pancronuiticos nas escalas l:62.000 (Aero Service Corporation 1956) e

1:37.000 (projeto K-10 1970-71), assim como com atualizações na escala l:30.000, e

detalhamentos desde 1:25.000 até l:5.000, de á¡eas prioritarias do ponto de vista econômico.

Para todo o território nacional encontram-se também disponíveis ortofotomosaicos aéreos na

escala l:76.000 (Aero Service Corporation 1956), assim como em l:50.000 @rojeto K-10

1972), pala grande parte dele. Do mesmo modo, existem ortofotomosaicos aéreos e fotomapas

nas escalas 1:25.000, l.:i0.000 e 1:5.000 para iireas de prioridade econômica que apresentam

um relevo não montanhoso. Em 1978 começaram a ser adquiridas as primeiras imagens de

satélite, consistentes em reproduções fotogriiLficas de algumas bandas p & b dos MSSs

(Landsat¡, assim como fotografias multiespectrais e espectrozonais [duas camadas: visível

(cyan) e infravermelho (magenta)] dos projetos Soyuz, Mi¡ e outros, com resoluções espaciais

de até 50 nL além de fotografias espectrozonais, feitas com a KFA- 1000 (projeto MIR),

existentes somente para a rcgião oriental, com resolução espacial de 5 rn Na atual década de

90, a Geo-Cuba coordena vários projetos de pesquisa nacionais (uso de solos, ecologi4 pesca"

e oufios) baseados no uso do sensoriamento Rernoto, pelos quais estão sendo fornecidas

algumas imagens SPOT. Algumas das companhias estrangeiras que realizam prospecções de

petróleo e minerais metálicos em Cuba usam imagens SPOT e TM nas suas pesquisas, sem

participação, por enqrÍinto, do pessoal do Serviço Geológico Nacional. No Irstituto de

Geologia e Paleontologia (I.G.P.) do Ministério da Indústria Básica, começam a ser

desenvolvidos projetos de geologia ambiental e estudos estruturais baseados, em parte, no

processâmento digital de 'lasterizações" de fotografias orbitais russas, e de bandas TM,

doadas por colegas estrangei¡os, das pequenas ilhas do NE do arquipélago e de cuba central.

Pela via da doação adquiriu-se tamHm imagens de radar do seasat das regiões Escambray e

Ilha da Juventude que ainda não foram analisadas. Em 1986, foi realizado um levantamento
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aéreo infravermelho térmico de zonas de Cuba Ocidental e a parte oeste de Cuba Central,

segundo convênio Cuba-Polônia. Um dos objetos atingidos é de interesse geológico, a fonte

de águas termo-sulfetadas Elguea e seus arredores, na parte oeste de Cuba Central.

O uso sistemático do S. R. na geologia de Cuba inicia-se em 1976 com os trabalhos

fotogeológicos para mapeamento geológico e pesquisa mineral, feitos pelo atual Instituto de

Geologia e Paleontologia do Ministério da Indústria Brásica (Fig. A-1.1). No ano 1979

Makarov et al. começam no país o uso das imagens orbitais nas pesquisas geológicas (Fig. A-

1. 2).

Nos trabalhos produzidos mediante fotografias de satélite, observam-se duas linhas

principais nos procedimentos empregados: l) uso exclusivo, ou qr¡ase exclusivo, døs imâgens

orbitais; 2) uso das imagens orbitais como via para a generabzação natural da informação

geológica disponível e comparação dos resultados com os mapas geofìsicos (A-f. 2). A

figu ra A-1. 3 mostra um exemplo dos materiais orbitais usados na década de 80.



AIIEXO 2. Resumo sobre os recursos minerais de Cuba.

O petróleo não é o único recurso mineral energético de Cuba. Seus mangues e

restingas constituem reservatórios de turfa sendo Ciénaga (Restinga) de Zapata o maior deles

(Fig. 2. 3), onde tem-se inferido centenas de milhões de toneladas do minério seco (Coutín et

al. 1987). No entanto, a extração de grandes quantidades dessa matéria significaria prejudicar

i¡reversivelmente o ecossistema e o turismo da região, pelo que sua utilização apenas pode

cumprir um papel secund¿írio na vida do país.

As reservas de níquel encontradas dentro do manto de intemperismo das ultrarruificas

da parte NE de Cuba (Fig, 2. 3), constituem um 20% das reservas mundiais conhecidas desse

metal (Kesler et al. 1990). Atualmente, sua extração, junto com o cobalto associado,

representa o principal item da indústria mineira nacional. Po¡ outro lado, relacionados com

diversos níveis dentro do embasamento melanocrático, encontram-se pequenos corpos de

cromitas, com va¡iáveis teores de cromo, Iocalizados nas regiões centro-oriental e oriental

(Fonseca et al. 1984). Nas regiões centro-oriental e ocidental, diminuras acumulações de

cobre-níquel têm sido vinculadas tanto ao complexo de diques de diabásios, como ao de

cumulados (Forseca et al. 1984).

As unidades terrígenas e terrígeno-carbonatadas dos fragmentos continentais sulinos

(Fig. 2. 3) são hospedeias de jazidas de sulfetos de cobre e polimetálicos, supostamente de

origem exalativa-vulcanogênica (Lavandero et al. 1989), encontrando-se as acumulações mais

importantes rìa parte oeste. Os calc¿írios marmorizados e mármores das unidades carbonatadas

constituem diversas jazidas de brita e blocos para omamentação (Coutn et al. 1987).

Dentro das seqüências da margem continentâl norte-americana (Fig. 2.3), têm sido

encontradas acumulações de suifetos de cobre dentro das rochas de sopé da parte ocidental de

Cuba. No resto das seqüências da margem norte-americana é apenas conhecida uma

abundante ocorrência de minerais não metálicos. Os calcários e dolomitos plataformais

formam grandes reservas de materiais para construção e fertilizantes (corretores de pH do

solo) (Coutín e/ al. 1,987).

Os complexos vulcânicos e plutônicos do a¡co de ilhas vulcânicas do Cretáceo (Fig. 2.

3) são hospedeiros de pequenas j azidas e ocorrências de diferentes metais. A semelhança das

diferenças petrológicas entre megablocos, já apontadas, existe um marcado contraste entre os
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tipos mineralógicos metálicos desenvolvidos de um e do outro lado da Falha La Trocha (Fig.

2.3). Em Cuba Central são dominantes os sulfetos maciços de cobre, do tipo Kuroko,

enquanto em Cuba Centro-Oriental predominam os de ouro em veios, cobre-molibdênio

porfnítico e ferro escarnítico (Lavandero 1994). Em Cuba Centro-Oriental têm sido

reconhecidas também dentro do AIVC ocorrências de ouro epitermal (Escobar et al. 1988), o

qùal faz estabelecer uma possível correlação geológic4 e conseqüentemente de

favorabilidade, com a grande jazida aurifera Pueblo Viejo (quanto a tipo genético e em rochas

vulcânicas de similar idade), na República Dominican4 explotada desde o início do século

XVI.

No a¡co de ilhas vulcânicas do Cretáceo têm sido encontradas também reservas de

alguns minerais industriais, sendo especialmente notáveis suas jazidas de tufos ceolíticos.

Dentro do arco de ilhas do Paleógeno (Fig. 2. 3) são conhecidas acumulações de cobre

(como El Cobre, a mina desse metal mais antiga das Américas), escamito de feno e manganês

(Lavandero et al. 1989).

As bacias superpostas (Campaniano Superior-Eoceno Superior) (Fig. 2. 3) contêm

grandes reservas medidas de matérias primas para fabricação de cimento, brita e outros

produtos não-metálicos, enquanto na cobertu¡a cenozoica (Eoceno Superior-Recente), existem

depósitos de rochas fosfatadas para adubos, calcifuios pa¡a diferentes usos, sal gema, bem

como margas, argilas e gesso, para cimento.
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ANEXO 3

Materiais utilizados

D O C UMENTAÇ.ïO C ONSULTADA.

v¿âLrios documentos topogáficos, fotogrriúicos e de natûteza geológica foram

levantados para a pesquisa.

Topo gráfi c o s e fo to gr áfi cos.

A base topoqráfìca foi obtida em:

c carta topográfica do Instituto cubano de Geodésia e cartografia (I.c.G.c.), na escala

1:250.000 (1979); Folhas: F-17-7 (Sanra Clara), F-17-8 (Morón), F-17-ll (Morón),F-17-12

(Ciego de Ávila), F-17-16 (Crindido GowÁlez), F-18-5 (Cayo Cruz), F-18-9 (Camagüey), F-

l8-13 (Bayamo).

o carta topográfica do Instituto cubano de Geodésia e cartografia. (I.c.G.c), na escala

1:100.000 (1983); Folhas: 4381 (Sancti Spírirus), 4382 (yaguajay), 44BO (Júcaro),

4481(Ciego de Ávih), 4482 (Morón), 4579 (Vertientes), 4580 (Florida), 45Bt (Esmeralda),

4582 (Bolivia), 4679 (F,atalla de Guisa), 4680 (Camagüey), 4681 (Alvarado), 4778

(Colombia), 4779 (Gúimaro), 4780 (Nuevitas),4877 (Bayamo), 4878 (Tunas), 4879 (puerro

Padre).

Materiais fotopráficos:

. Orto mosaicos aéreos, reduzidos à escala i:100.000 no Instituto de Geodésia e Cartografia

(I.c.G.c.) da escala 1:76.000 (Aero service corporation 1956). papel fotogrrífico de brilho,

contraste normal e peso simples.

o Fotografias aéreas pancromáticas na escala l:62.000 (Aero Service corporation 1956).

Impressas por contato; papel fotográfico de brilho, contraste normal e peso simples.

. Fotografia de satélite soviética (dafa: 27 .06.84. hora: 16:45; altwa 270.4 Km; intervalo

espectral: 0.70-0.85 r;rm; resolução espectral È 50 m), ampliada à escala 1:250.0000; papel

fotográfico de brilho, contraste normal e peso simples.

Documentos de natureza geológica.

Mapa geolóqico.

. de Cuba, na escala 1:1.000.000 (l.lúñez-Jiménez et at. 1962);

o de Cuba na escala 1;1.500.00 (Linares et al. 1986);

o de Cuba, na escala l:250.000 (Academias de Ciências de Cuba ct at. 1989\;
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. geológico e de ocorrências minerais da região MartiTunas, na escala I :100.000

(Shevchenko et al. 1979);

o integrado, na escala 1 : 100.000, da ¡íLrea Ma¡tiTunas (López-Krérmer et al. 1990).

¡ unificado, na escala 1 :100.000, da ¿írea de mâpeamento Ciego-Cascorro (Ptñero et al.

1e95);

c da iazida de ouro Florencia" na escala l:2.000 (Molchanov et al. 1985);

. da zona Vidot-Siboney (Jagüey), na escala l:2.000 (Escobar et al.. 1993);

. do setor de fer¡o Palo-Seco, na escala 1:2.000 (Pimentel et al. 1992);

o do setor Gaspar, na escala 1:25.000 (Lryo et al. 1989);

o do setor Golden Hill, na escala 1:10.000 (Ochivnikov et al 1981);

o do setor Cobre Guáimaro, na escala 1:2.000 (Fateliev et al. 1993);

r Mapa tectônico.

¡ de Cuba, na escala l:500.000 (Shein et al- 1984);

o de Cuba" na escala 1:500.000 (Pushcharovsky et al. 1989);

o da região Ma¡tlTunas, na escala 1:100.000 (Shevchenko et al. 1979\;

o - estrutural unificado da ¿irea de rnapeamento Ciego-Cascorro, na escala 1:100.000 (Piñero

et al. 1995);

- estrutural Las Villas III, na escala 1 :100.000 (Despaigne eÍ al., in Y ëu4uez et al. 1993);

Mapa cosmoqeológico.

. de Cuba na escala 1:500.000 (Capote et al. 1989);

o da região Martí-Tunas, na escala 1:250.000 (Percz, in López-Krármer et al. 1990).

Mapa fotoqeolóeico.

e da região Loma Jacinto, na escala 1:50.000 (Capote 1989a);

¡ da região Vertientes, na escala 1:50.000 (- 1989b);

o da região Ciego-Corojo, escala 1:50.000 (-1989c);

o da zona Vidot-Siboney, escala 1:32.000 (-- 1989d).

Mapa geoquímico,

r (anomalias exógenas por metalometria) da região MartiTunas, na escala 1:100.000

(Shevchenko et al. 1979);

. unificado de anomalias endógenas e anomalias exógenas por corrente e bateia do território

Ciego-Cascorro. na escala I : 100.000 (GonzÁlez et al., Ìn Piirero et al. 1995).

Mapa metalogenético,

o da República de Cuba. na escala 1:500.000 (Vários autores 1991);
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Mapa de ocorrência mineral,

o não metálica e combustívei de Cub4 na escala l:500.000 (Couln et al. 1987);

¡ metálica e de águas minerais e medicinais, na escala 1:500.000 (Lavandero et al. 1989);

o unificado do território Ciego-Cascorro, na escala 1:100.000 (Setién 1995).

Mapa qeofísico,

. Magnetométrico unificado de Cuba, na escala 1:250.000 (Llufriú et al. 1994);

o gama-espectrométrico dos polígonos de levantamento aerogeofisico. na escala l:250.000

(Zaruvezhgeolo giu 1 99 4);



Anexo 4, Mapa mosaico tectono-estrutural do território Yaguajay-
Tunas, em Guba Centro-Oriental. (Encontra-se no envelope da
contra-capa).
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Anexo 5. Tabelas estatísticas e de cálculo do OlF.

Tabela A-5. l. Resumo das estatísticas dos seis canais de reflexão do arquivo Cuba
12, cenko-sul.

Tabela A-5.2. Resumo das estatísticas dos seis canais de reflexáo do arquivo Cuba
1 3 sudeste.

M¡n¡mo

Máx¡mo

Média

Mediana

Desv¡o Padrão

Banda I
11,000

255,000

76,211

75,000

7.629

Banda 2

12,000

160,000

u,552
35,000

5,125

Banda 3

9,000

191,000

u,352
32,000

8,768

Banda 4

10,000

191 ,000

80,939

83,000

22,775

Banda 5

3,000

255,000

87 ,676

88,000

30.506

Banda 7

1,000

255,000

31,967

30,000

14.704

Coef, de correlacão

Banda 1

Banda 2

Banda 3

Banda 4

Banda 5

Banda 7

1,000

0,876

0,7u
-0,208

0,355

0,499

0,876

1,000

0,ar7

0,080

0,556

0,617

o,7u
o,877

1,000

4,044

0,719

0,835

-0,208

0,080

-0,044

1,000

0,409

0J29

0,355

0,556

0,719

0,409

1,000

0,926

0,499

0,617

0,835

0,129

0,926

1,000

Matriz de covariânca

Banda 1

Banda 2

Banda 3

Banda 4

Banda 5

Bande 7

58,196

u,232
52,451

-36,114

82,536

55.931

34,232

26,263

39,406

9,349

86,978

46.503

52,451

39,406

76,883

€,862

192,U4

107,685

-36,114

9,349

-8,862

518,698

2M,136

43,248

82,536

86,978

192,34

2U1fi
960,634

415,473

55,931

46,503

107,685

43,248

415,473

216,202

Mínimo

Máx¡mo

Média

Mediana

Desvio Padrão

Banda 1

35,000

151 ,000

48,466

48,000

4,O57

Benda 2

10,000

80,000

20j02
20,000

3,044

Banda 3

6,000

1 17,000

18,986

19,000

5,071

Banda 4

1,000

189,000

54,487

55,000

11,173

Banda 5

1 ,000

192,000

59,402

58,000

15.356

Banda 7

1,000

255,000

19,575

19,000

7.3't8

Coef. de co¡relação

Banda 1

Banda 2

1,000

0,880

0,880

1,000

0,889

o,877

0,091

0,258

0,620

0.619

o,707

0.645
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Banda 3

Banda 4

Banda 5

Banda 7

0,889

0,091

0,620

0.707

0,877

0,258

0,619

0.645

1,000

-0,005

0,704

0,805

-0,005

1,000

0,283

0,002

o,7M

0,283

1,000

0,889

0,805

0,002

0,889

1,000

Matr¡z de covar¡ânca

Banda 1

Banda 2

Bende 3

Banda 4

Banda 5

Banda 7

16,786

10,972

18,467

4,'t47

38,975

21 ,191

10,972

9,267

13,541

8,787

2A,944

14,379

18,467

13,54'l

25,720

-0,259

u.81'l
29,892

4,147

8,787

4,259

124,832

48,634

0,163

38,975

28,944

il,811
48,634

235,796

99.861

21,',t91

14,379

29,892

0,163

99,861

53,553

Tabela A-5. 3. Resumo das estatísticas dos seís canais de reflexäo do arquivo Cuba
13 oeste.

Mínimo

Máximo

Média

Mediana

Desvio Padrão

Banda 1

2,000

240,000

53,918

51,000

7 ,371

Banda 2

8,000

121,000

22,029

21,OOO

4,785

Banda 3

4,000

145,000

19,975

19,000

6,890

Banda 4

1,000

197,000

42,263

50,000

19,906

Banda 5

1,000

255,000

ß,921
53,000

26,139

Banda 7

1,000

2s5,000

17,055

16,000

10,475

Coef. de correlacão

Banda I
Banda 2

Banda 3

Banda 4

Banda 5

Banda 7

1,000

0,894

o,674

4,271

-0,016

o,117

0,894

1,000

0,818

4,O25

0,181

0,261

o,674

0,818

1,000

0,164

0,566

0,658

4,271
-0,025

0,164

1,000

0,693

o,452

{,016
0,181

0,566

0,693

1,000

o.922

0,117

0,261

0,658

o,452

o,922

1,000

Matr¡z de covar¡ânca

Banda I
Banda 2

Banda 3

Benda 4

Banda 5

Bande 7

54,337

31,540

u,248
-39,785

-3,076

9,008

31,540

22,896

26,961

-2,345

22,667

13,099

u,248
26,961

47,479

22,549

101,979

47 ,459

-39,785

-2,U5

22,549

396,238

3€i0,757

94,250

-3,076

22,667

101 ,979

360,757

683,229

252.505

9,008

13,099

47,459

94,250

252,505

109,716



Mínimo

Máximo

Média

Mediana

Desvio Padrão

Banda I
20,000

255,000

u,332
52,000

6.797

Banda 2

9,000

174,OOO

22,032

22 ,OOO

4,614

Banda 3

4,000

209,000

21,393

21,000

8,059

Banda 4

1,000

190,000

40,321

45,000

15,460

Benda 5

1,000

255,000

53,950

56,000

25,512

Banda 7

1,000

255,000

21 ,572

21,000

11,811

Coef. de correlacão

Banda 1

Banda 2

Banda 3

Banda 4

Banda 5

Banda 7

1 ,000

0,849

o,747

0,045

0,392

0,512

0,849

1,000

0,910

0,387

0,614

0,659

0,747

0,910

1,000

0,368

0,782

0,837

0,045

o,387

0,368

1,000

0,561

0,350

0.392

0,614

o,782

0,561

1,000

0,932

o,512

0,659

0,837

0,350

0,932

1,000

Matr¡z de covariânca

Banda 1

Banda 2

Banda 3

Banda 4

Banda 5

Banda 7

46,197

26,631

40,922

4,728

67,919

41 ,127

26,631

21,289

33,834

-27,602

72,307

35,912

40,922

33,834

u,952
45,8't2

160,687

79,656

4,728

27,602

45,812

238,996

221,207

63,841

67,919

72,307

160,687

221 ,207

650,842

280,839

41,127

35,912

79,656

63,841

280,839

139.499

XIV

Tabela A-5.4. Resumo das estatíst¡€s dos seis canais de reflexão do arquivo Cuba
14 sudeste.

Fo¡am calculados os seguintes valo¡es de OIF para os diferentes arquivos de dados.

Tabela A-5. 5. Valores do OIF do arquivo Cuba '12 centro-sul. (os primeiros dois
valores maio¡es eaüio realçados).

Banda DesvioPâdr,lo P¡r Coef. de Correlaçfo Triplete O I F

Bl : 7,629 I -2 : 0,87ó00 2lt/3 = 8,4832

B2: 5,t25 l-3: 0,78400 zlll4 : 47,499

B3 : 8,768 t-4 : -0,20800 2lv5 : 24,208

B4 = 22,775 1-5 = 0,35s00 21117 : t3,784

85 = 30,506 I -7 : 0,49900 3lI/4 : 73,632

87 : 14.704 2-3 = 0,87700 3lt/5 : 25,244

2 -4 : 0.08000 3/t/'7 : 7,7417

2-5: 0,55600 l+ttts = 109,55 1r>¡ |



XV

3 -4 =

3 -5 =

3 -7 =

4-5 =

4 -7 :
5-7 =

0,ó1700

-0,04400

0,7t900

0,83500

0,40900

0,12900

0,92600

/7 = 107,40 (2>)

5/t t7

312/4

3t2/5

312/7

4/2t5

4/217

5/2/7

413/5

4/3/7

5/3t7

514/7

29,685

40,t62

20,632

12,2',79

55,891

st,579

16,975

57,24t

50,268

2t,765

46,438

Tabela A-5. 6. Valores do olF do arqu¡vo cuba 13 sudeste. (oe primeiros dois valores
maiores estão realçados).

Banda

Bl=
B2=
83=
B4:
85:
B7:

Desvio-Padrão

4,097

3,044

5,071

n,t73
15,356

7,318

Tiiplete

2/t/3

2 /4

2/vs

2/v7

3lt/4

3n/5

3/v7

4/3/7

513/7

514/7

OIF
4,615

14,902

t0,617

6,478

20,863

I1,082

3,8184

Par Co€f. de Correlâção

I -2 : 0,88000

I-3 : 0,88900

l -4 : 0,09100

l-5 = 0,62000

l-6 = 0,70700

2-3 = 0,87700

2 -4 = 0,25800

2- 5 = 0,ó1900

2-6: 0,64500

3-4 = -0,00500

3-5 = 0,70400

3-6 : 0,80500

4-5 = 0,28300

4-6 : 0,00200

5-6 = 0,88900

l/5 : 30,81t (25)

28,235

12,081

t7,069

t0,669

6,632

25,494

23,796

8,546

4/t/7

5/t/7

3/2/4

3la5

3/2t7

412/5

4/2t7

5U7

!:.ì::.,:=r.;:-ttr.r!ìì92,179 GÐ l

to 170

I1,570

28,830
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Tabela A-5. 7. Valores do OIF do arquivo Cuba 13 oeste. (os primeiros dois vatores
mâ¡ores esfüo realçados)

Banda Dewio-Padrão Par

BI

B2:
B3:
B4:
85=
87:

7,371

4,785

6,890

19,90ó

26,t39

10.475

I -2 =

I -3 =

I -4 =

l -5 =

2-3 :
2-4:
2-5 :

3 -4 :
3-5 :
3 -7 :
4-5 :
4-7 =

5 -7 =

Coef. de Correlação Triplete

0,89400

0,67400

-0,27100

-0,01600

0,1 1700

0,81 800

-0,02500

0,18100

0,26100

0,16400

0,56600

0,65800

0,69300

0,45200

0,92200

OIF

2ltl3 = 7,9824

2/v4 : 53,6rs

2/t/5 : 36,16t

2/1/7 -- 17,792

3ltl4 : 60,259

31115 : 33,007

3lt 17 -- 9,8420

l/5 = . 131,57O>)

l/7 = 126,68 e.>,

5/|7 : 42,996

3/214 : 33,000

3/215 : 24,t62

31217 : 12,7s2

4/2/5 -- 59,870

4/217 : 5l,l 13

s/2/7 : 22,672

4/3/5 = 37,200

41317 : 29,255

5/3/7 = 20,272

514/7 : 27,344

Tabela A-5.8 Valores do OIF do arquivo Cuba 14 sudeste. (os primeiros dois vatores
maiores estão realçados).

Banda Dewio-Padrão Pâr

B r : 6,797

B2: 4,614

83 : 8,059

M : 15,46

Bs : 25,512

B7 : It,81l

Coef. de Correlação Triplete

| -2 : 0,84900

l-3: 0,74700

t -4 : 0,04500

l-s: 039200

t -7 : 0,5r 200

z-3 = 0,91000

z -4 : 0,38700

2-5 - 0.ó1400

2 -7 = 0.65900

OIF

2/t13

2/t/4

2/1ls

2/v7

3/v4

3lll5

3/l/7

7 ,7 694

20,977

r 9,905

t 1 ,496

26,t34

?1,014

7,0878

t/5 47,865 (l>)

37,56t e>\



3-4 : 0,3ó800

3-5 = 0,78200

3 -7 = 0,83700

4-5 = 0,s6100

+-7 = 0,35000

5-7 = 0,93200

= 24,03 t

: t6,897

: 16,559

: 10,t76

: 29,t84
: 22,840

= t3,663

= 28,656

= 22,720

= 17,790

= 28,640

5/t/7

3/2t4

3/215

3t2/7

4/2t5

4t2t7

su7
4/3/5

4/3/7

51317

514/7
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Anexo 6. Mapa fotogeológico magmático+strutural do território de

estudo. (Encontra-se no envelope da contra+apa, em duas folhas).



XIX

Anexo 7. Mapas generalizados preliminares, para os mapas de

indicadores das áreas do arco cretácico.

Fig. A-7.1 (pág. XX): Área Golden. Mapa generalizado de aerogama
espectrometria (K).
Fig. A-7.2. (pág. XXI): Área Golden. Mapa generalizado geoquímico.
Fig. A-7.3. (pág. XXll):Area Golden. Mapa da drenagem.
Fig. A-7.4. (pág. XXlll): Área Camagüey. Mapa generalizado
geoquímico.
Fig. A-7.5. (PáS. XXIV): Area Ciego-Florida. Mapa generalizado
geoquímico.
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