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A.I - RESUMO

Um levantamento geofís'ico de prospecção de min6rio

de cobre sulfetado nos d'istritos cupríferos da llina de Camaquã, Rìo Gran

de do Sul e Mina Caraiba,Bahia, foi executado, aplicando-se o m6todo e-

letro-magnãtico indutivo de fonte mõvel.

pìicabilidade

tes em fi I ões

do

ou

A finalidade dos trabalhos foi a verifìcação da a-

m6todo e equipamentos na prospecção de min6ríos existen

disseminados numa matriz rochosa.

0 equipamento E.lt1.Sharpe, de construção canadense,

não apresentou rendimento dada a sua baixa sensibilidade. 0 equ'ipamento-

t H Gun da ABEM, de constnução sueca, mostrou-se muito eficãz na determi

./.
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nação de anomalias em ambas as áreas estudadas.

Um total de mais de 60 km de perfis foram levanta -

dos, dos quais mais de 25 km no Rio Grande do Sul e o restante na Bahia

0s trabalhos de campo foram divid'idos em duas fases.

A primeira, uma fase preliminar, levada a cabo em regìões de geo'logia e

mineralogia conhecidas. Comprovada a ap'licação do equipamento e da metodo

logia, era então desenvolvida uma campanha de prospecção geofísica.

Na Bahia, a fase prelim'inar foi executada não sõ em

locais de geolog'ia e mineral'ização conhecidas, mas tamb6m em ãreas de ano

malia geoquímica. Constatou-se a presença de anomalias geofis'icas em ãreas

de anomalias geoquímicas. Um levantamento detathado de uma ãrea de a'lgu -

mas dezenas de hectares foi ai executado a fim de se estabelecer a faixa-

de anomalias geofisicas. 0s dados obtidos nesta ãrea foram tratados pela

técnica do "trend surface analysis", comprovando-se a ap'l'icabilidade dês

te processo na delimitação de ãreas geofis'icamente anômalas.

Minérios com teores em sulfetos 'inferiores a 1,0% ,

ou seja,aproximadamente 0,5% de Cu, não provocam o aparecimento de anoma

^+ll as geol'r sl cas.

Entre outros fatôres, falhas e concentrações de so-
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luções salinas prõximas a- superfTcie provocam o aparecimento de anomaliæ.

Em laboratõrio foi desenvolvida uma fase experimen-

modelos reduzidos. tste procedimento permit,iu a elaboração de cur-

facilitaram a interpretação dos dados obtidos nos trabalhos de cam

tal em

vas que

p0.
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A.2 - rNTR0pUçÃO

Métodos eletro-magnéticos de prospecção geofísica ,

cujo desenvolvimento data de mais de meio s6culo, têm sido usados em lar-

ga escala da prospecção mineral em diferentes partes do mundo.

Em países, Þrinc'ipalmente da Europa Setentrional, o

uso dêstes mõtodos de prospecção geofisica demonstrou grande poder de re-

solução e informação. Muitas jazidas, principalmente de sulfetos foram as

sim encontradas.

Procuramos por meio dêste trabalho apresentar uma -

contribuiçã0, dìvulgando os resultados obtidos na prospecção de min6rio de

cobre, empregando-se pela primejra vez no Brasil, o mõtodo do eletro-mag!-ã
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tico indutivo de fonte mõvel.

0 principal objetìvo dôste trabalho é o de geofisì-

ca aplicada, ìncluindo aìguns dados teõricos, a fim de permitir uma melhor

visão do método e da metodologia ap'ljcados.

São dadas também algumas informações geoìõgicas das

ãreas estudadas, apenas para fac'ilitar a compreensão dos problemas geofi-

sicos em djscussão e justificar as diretrizes aplicadas no planejamento -

dos trabalhos de campo.

A fjm de verjficar a ap'licabilidade do método na

prospecção de minério de cobre, os trabalhos de campo foram realizadosnos

distritos da Mina de Camaquã, onde o minãrio 6 do tipo filonar e da Mina

Caraíba, onde predomina minério disseminado.

0 presente trabalho não poderia ter sido executado-

caso não tivessemos tjdo o apôio de d'iversas entidades e numerosas pes

soas.

Destaca-se o auxílio proporcionado pelo GRUP0 INDUS

TRIAL PIGNATARI, QUê não sõ fornecendo os meios materiais, grande apôio -

proporcionou nos trabalhos de campo. Para tanto não podemos deixar de ex-

pressar aqui nos nossos sinceros agradecimentæao Sr. FRANCISCO PIGNATARI,
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principalmente pela autorização de apresentar êstes dados obtidos.

Ao pessoal técnico da referida emprêsa, nas pessoas

dos EngQs Neuclayr Martins Pereira, Fernando Lacourt, Dn. Sylvio de Quei-

roz Mattoso, aos geõlogos Wilson Fontanelli, Carlos Queiró2, Moacir Fran-

cisco Moço, Juarêz Soares de Souza, Maria Antonia Dias Pimentel Cesar, os

meus sinceros agradecimentos pelo apôio concedido.

Não podenã0, ser esquecidos os nomes do Prof. Dr.

Rudolf Kollert, velho mestre e amigo que mujto apôio t6cnjco nos forneceu,

bem como o Prof. Dr. Viktor Leinz pelo incentivo para a e'laboração dêste

trabal ho.

Ao colega Dr. Gilberto Amaral, os meus sinceros a-

gradecimentos pela cooperação na computação dos dados ap'licando a t6cnica

do "trend surface analysis".

Ao colega Prof. Dr. Reinholt Ellert, os meus agrade

cimentos pelas sugestões e criticas para a boa apresentação dôste traba-

I ho.
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4.3 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS

Como jã mencionado, para os trabalhos de campo foi

aplicado o m6todo eletro-magn6tico indutivo de fonte mõvel. 0s equipamen-

tos utilizados neste método constam essencialmente de fonte e receptor de

ondas eletro-magn6ticas isoladas do solo e que são deslocadas na superfî-

cie do terreno, cobrindo a ãrea a ser pesquisada.

Trôs foram os equipamentos utilizados, dois dos quais

no campo e um apenas no laboratõrio.

0 primeiro equipamento,

do pela ABEM da Suãcia- 6 de fãcil transporte

Consiste de apenas duas unidades jnterlìgadas

denominado E M Gun fabrica

e operado por

por um cabo,

duas pessoas.

chamado de ca-



.8.

bo de referência. A primeira

missora. A segunda unidade é

cepção e fones.

unidade é um transmissor como bobina trans -

um a¡pljfica9or-compensador, com bobina de re

C transmissor consiste de um oscilador

zado, a'limentado por baterias, acoplado ã bobjna transmissora

rolad¿., sôbre um núcleo de ferrite. 0 oscilador opera em duas

ciistjntas,880 c/s e 3520 c/s, conr uma potência de saída de 6

transi stori -

que estã en

fnequônci as-

If.

A fim de fornecer uma corrente de referência, quan-

ts-o a amplitude e fase, existe uma segunda bobina, montada em paralelo com

a bobina transmissorar Çuê é ligada ao sistema compensador pelo cabo da L.

ferância acima menc'ionado. Este cabo, além de conduzir a corrente de refe

rênc'ia, serve também para controlar o espaçamento entre os dois operado -

res.

0 sistema amplificador-compensador, guê é camegado

pelo observador, consta além das partes jã menc'ionadas, da bobìna recepto

ra, onde serã induzida a corrente provocada pe'lo carnpo eletro-r¡agnético al

terado. Por razões t6cnicas e eletrônicas, o ampl'ificador possui uma ban-

da passante bastante estreita, onde sõmente as correntes de BB0 e 35?0c/s

devem ser ampl ificadas.

Em paraì el o com o ampl'if i cador estã o s j sten¡a com-

pensador que possibi I i tarã as med'idas. ileste s'istema são comparadas as

./.
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corrente vindas da bobina receptora e aqueìa induz'ida na bobina de referâr

cia, existente em paralelo com a bobjna transmissora.

Considera-se executada a medida em um ponto, quando

por me'io de dois "diais" R e I se anula o som nos fones, som êste corres-

pondente ã corrente induzida na bobina receptora. A determinação desta'hu

sência de som" é dada, não s6 por via auditiva (fones), como também por

via visual (micro-amperímetro).

Como parâmetro de medida, o equ'ipamento efetua a de

composição do vetor campo-eletro-magn6tico-resultante em suas componentes

horizonta'l (chamada tambõm de I = imaginãria ou "out of phase") e a compo

nente vertical (chamada também de R = real ou "in phase").

As medidas de I e R são dadas em unidades de porcen-

to, em relação ao campo eletro-magn6tico normalr pôFô um determinado espa

çamento entre as bobinas.

A sensibilidade do equipamento chega a ser de 0,2%,

para ambas as componentes das duas frequônc'ias.

0 segundo equipamento, denominado E M Sharpe, de

construção canadense, tambãm consiste como o anterior, de uma unidade

transmissora e outra receptor-ampf ificadora.
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A diferença fundamentaì entre êste aparêlho e o E 14

Gun 6 o parâmetro medido, que 6 o ãngulo de inclinação do vetor campo-ele

tro-magnéti co resul tante.

A medida 6 feita, colocando-se a bobina transmisso-

ra numa posição pr6-determinada (horizontalr poF exemp'lo). A bobina recep

tora ã movida de tal maneira a não se ouvir qualquer som nos fones. Neste

instante mede-se o ânguìo que esta bobina faz com o plano horizontal. Tal

posição indica não haver qualquer linha de fôrça cortando a bobina recep-

tora, ou seja, a bobina encontra-se no mesmo plano que cont6m o vetor cam

po eletro-magn6tico resultante.

Neste equipamento não existe qualquer elemento fisi
co de'ligação entre as unidades transmissora e receptora. A sua sensibili

dade não 6 superior a lÇ.

Em trabalhos de campo o método da medida do ângulo-

de inclinação do vetor tamb6m pode ser utilizado empregando-se o equipa -

mento E M Gun, quando o cabo de referência não ã conectado.

0 terceiro equipamento, E M R K Lab, construido pe-

no Brasil, ã utilizado-

esquema e funcionamento,

lo Prof. Dr. Rudolf Kollert durante a sua estadia

sõmente em trabalhos de laboratõrio. Pormenores,

serão dados em capitulo ã parte.
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4.4 - PROCEDIMENTOS DE CAMPO

Como se trata de um trabalho pioneiro no Brasil, de

prospecção de minãrios sulfetados utilizando-se o método eletro-magnãtico

alternado indutivo de fonte mõvel, não dispunha o autor de experiência

quanto a metodologia desejãvel.

Para isto os trabaìhos de campo nas regiões das

nas de Camaquã e Caraiba obedeceram duas fases: a primeìra pre'liminar

em seguida a de prospecção.

Mi-
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F igura I - L,ocallza@o das âreas prospectadas

A fase prellminar foi por nõs prlmeiramente reatizg

da na negião da Mlna de Camaquã, em regiões de geologia e mlnerallzaçãoco

nhecidas. Constituiu-se de levantamentos ao longo de perfïs, transversais

aos fílões, com pontos de medlda espaçados de 20 metros. Para comparação-

de resultados, os dois equipamentos foram utitizados, obseryando-se que

o equipamento E M Gun possui uma sensibilldade multo maior. Anomallas que

atingem 60% (pico a pico) não foram acusadas pelo equlpannnto E M Sharpe.

A segunda fase, ou seJa, de prospecção, era ìnicia-
da apõs comprovada a aplicabilidade do equipamento na prospecção de minã-

rios sulfetados.
./.
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0 procedimento de campo foi o mesmo em ambas as ã-

reas prospectadas. 0s pontos de medida eram dispostos ao'longo de perfís-

perpendiculares ã estrutura geolõgica.

Na ãrea da Mina Caraíba, além de serem medidos per-

fis sôbre corpos mineral'izados, durante a fase preliminar, foram tamb6m -

medidos perfis em ãreas de anomalia geoquímjca. Neste distrito foi também

prospectada detalhadamente uma ãrea de algumas dezenas de hectares, cuia

finalidade foi de correlacionar as d'iferentes anomalias de um mesmo per -

fil, com as anomalias dos outros perfis, bem como testar a ap'licação da

técnica do "trend surface analysis" na delimitação de ãreas geofisicamen-

te anômalas.
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de fenômenos que dificultaram
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A.5 . DIFICULDADES ENCONTRADAS NO CAMPO

trabalhos de campo foi notada uma serie

mesmo chegaram a 'impedir a sua execuçã0.

os

ou

4.5..| - Descargas el6tricas

Como possuem grande energ'ia, causam o aparecimento

de um forte campo eletro-magn6tico indutivo que se manifesta sob a forma-

de um impulso que induz correntes na bobina receptora. Apesar do ampìifi-

cador ser de banda estreita, o sinal captado õ amplifjcado, provocando o

aparecimento de um forte ruido nos fones e uma forte deflexão no micro-am

perímetro.
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Como

minimo, ou mesmo ausêncja

tro, tais fenômenos muito

as medidas são realizadas determinando-se o som

de som e uma deflexão minima no micro-amperime-

difjcultaram os trabalhos de campo.

A.5.2 - Eletricidade estãtica

Em regiões de clima sôco, como o 6 da Caraíba, a in

tensidade da eletricidade estãtjca é grande e ã semelhança das descargase

l6tricas ocasiona dificuldades nas medidas. A intensidade dêste fenômeno-

aumentava consjderãvelmente por volta das 10,30 horas da manhã. Não foram

fejtas observações para determinar o t6rmino de tais perturbações.Em dias

de umjdade relativa mais alta, as perturbações eram minimas, permitindo -

trabalhos de campo o dia inteiro.

4.5.3 - Fios de alta tensão

da

na

alta tensão é

linha, o que

Em di stâncias

intensa. E causada

dã origem a ìmpu'lsos

inferiores a 200 metros, a influência

provãvelmente pela varjação de carga-

el etro-magnétì cos .

A.5.4 - Tõrres de transmissão

semelhança da bobinaTôrres de rãdio e televisão, ã



transmissora, induzem correntes na

pedem totalmente qualquer traba'lho
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bobina receptora gerando sinais que im

em suas proximidades.

4.5.5 - Condutores artificiais

A presença de quaìquer condutor artificial na ãrea

que estã sendo prospectada deve ser cuidadosamente anotada. Tais conduto-

res representados por tubuìações de ãgua, esgôto, gãs, bem como triìhos

de estrada de ferro, cêrcas de arame, etc., âlteram os valores reais, prg

vocando o aparecìmento de uma falsa anomalia.
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A.6 - FUNDAMENTOS TEORICOS

4.6.1 - Introdução

A maior parte dos fundamentos te6ricos descritos 6

baseada em um memorando inõdito fornecido pelo Prof. Dr. Rudolf Kollert.

Uma corrente el6trica alternada circulando pelo

rolamento de uma bobina (bobina emissora ou transmissora), cria ao seu

dor um campo eletro-magn6tico indutivo alternado.

Em qualquer bobina (bobina receptora), colocada nes

te campo, aparecerã induzida uma comente elãtrica alternada, de sentido-

de circulação inverso ao da corrente primária. Esta corrente induzida te-

rá a mesma frequõncia que a corrente primãria e estarã em fase com a mes-

en-

re
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ma. A intensidade desta corrente induzida dependerã dos parâmetros da bo-

bina receptora, da intensidade do campo primãrio, bem como da distância -

que a mesma se encontra da bobina transmissora.

Assim como são induz'idas correntes secundãrias numa

bobina, correntes tamb6m são induzidas em corpos condutores, quando êstes

se encontram em um campo eletro-magn6t'¡co indutivo alternado.

A indução de correntes alternadas neste corpo condu

tor cria ao seu redor, um campo eletro-magnãtìco alternado.

Colocando-se uma bobina receptora em tal condição ,

a corrente induz'ida não mais serã causada exclusivamente peìo campo primã

rio, mas sim pela superposição dos dois campos eletro-magn6t'icos. Estes -

são o campo primãrio, criado pela corrente primãria e o campo secundãrio,

criado pela corrente secundãria jnduzida no corpo, gu€ somados darãoocam

po resultante.

A.6.2 - Campo Primãrio

0 campo primãrio 6 criado pela passagem de corrente

el6trica alternada peìas espiras da bobina transmissora.

Como as dimensões desta bobina são pequenas, quando
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comparadas com a distância que separa normalmente as bobinas em trabalhos

de prospecção (60 metros em m6dia), a forma das linhas de fôrça e a inten

sidade do campo eletro-magnãtico podem ser calculadas por meio de fõrmuìæ

para d'ipolos. Assim, para a construção das linhas de fôrça podemos usar a

fórmula:-

r. = r
1

2

osen a (figura 2)

F, a expressão

(l )

e para o cãlculo da intensidade

¡1F ttl- =--=
G

onde

d = distãnc'ia do ponto considenado ao centro da bobina

M = momento magnético do dipoìo = I R2

R = raio da bobina

I = intensidade da corrente que c'ircula pela bobina

mpo

(2)2cos o



x

Figura 2 - æâ,fíco das linhas de fôrça

6 pequeno quando

ser desprezado,

,20.

R

FNI Vr¡ ¡ tOOTo

comparado com a distãncia -

aparecendo assim:-

Td

Como R

que separa as bobinas, poderã

-Inl'=--
dJ

Para se obter

ou seJa:-

3 cos-Ö (3)

F em tãnmos absolutos, ã suficiente -

multiplicar por 0,.l,

F=0,1 I+
d"

(4)

./.

Gauss/Ampere



Desta expressao

ponto A, situado ã uma distância X do

são: -

(4) verifica-se que

dÍpo'lo (0 = 909), 6

.21.

a fôrça FO, no

dada pela expr€s

F^ = o.l frrA - ,r, 
NT

e a fôrça F* no ponto B, ao'longo do eixo do dipolo (O = 09), tambõm

uma mesma distânciâ, X, 6 dada pe'la expressão

FB = 0,2#

o que mostra que FU = 2 FA. A djreção é oposta ã ae fO, Pois as linhas de

fôrça atrav6s de A e B são de sentidos opostos.

0 campo eletro-magnõtico (F) é tangente is linhas

de fôrça no ponto de observação e formarã um ângu'lo (O + e) com a direção

do eixo do dipolo. 0s ângulo O e e podem serinterrelacionados pe'la fõrmu

la:-

tge tge (7)I=2

(5)

(6)

(B)

Para uma bobina emissora

tical do campo em qualquer ponto (N) serã dado

V*=Fcos(ô+e)

vertical, a componente ver

pe'la fórmula geral:-

Para a condição onde 0 + e = 909 teremos



too + ioe tqô + 1 /2 toöEge+e=Iffi = m =æ

Para I -1/ :42þ =O þ = 54Q 44' (e )

0 campo eletro-magnético é horizontal (mãximo de lj
nhas de fôrça) ao longo da linha que forma um ângu'lo 0 = 54Q44' com a ho-

rizontal.

.22.

A construção dêste grãfico 6 feita da seguinte ma -

ponto R (receptor) é escolhido na abcissa a uma distância T da

(transmissora) onde o campo normal F* é tomado como sendo igual

distância ro para qualquer ponto de intensidade F* pode ser

fãcilmente pe'la f6rmula (5) onde:

neira: um

bobina Tr

ã rooz. n

calculado

FN:F*=1713:

.o=T 
Ë"=t

1 /.r,

VF (t0)

Assim, por exemplo, para campos de intensidade

Fx= 800%,400%,200%,50%, teremos respectivamente, ro = 0,5T; 0,6317

0,794T e 1,26T (vide figura 3).

As linhas de fôrça, passando atravês dôstes pontos,

são construídas ap'licando-se a fõrmula (l) que nos darã as djstâncias r

para os diferentes ânguìos.



'o=# \[;;;;'
e Çomo Fd = FR, podemos escrever:

Qualquer ponto com intensidade de campo F*,

-M| ='-X 
""o
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são construidas uti I i

zando-se a

As

fõrmul a (2).

I inhas de equi-intensidade

L-rR -

Para o ponto R, â

M

F l+3cos2 904

equação serã:

t4=-
-3
¡

Nos demais pontos da curva de iso-jntensidade que -

passa por R, a equação terã a forma geral:

å=å \F;"' (11)

terã co

mo expressao:

ou então, considerando-se a fõrmula (l):

100 -3I
F

X

aor2p

( l2),3cl=
X
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Como llustração sôbre as condições do campo eletro-
;,r.rgnõtico em tôrno de um dipolo vertical, a figura 3 mostra os vetôres da

jntensidade total e da componente,vertical nos pontos onde o ângulo -

0 = 09' 30ç, 50Q, 54944', 609, B09r ÞôFâ uma mesma distânc{u d* = T = I do

di pol o.

Figura 3 - campo eLetro-magnético de um dipolo.

4.6.3 - Correção Topogrãfica

asE muito raro, em trabalhos de campo, QUê ambas
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bobinas se encontrem no mesmo plano. Havendo uma diferença de cota,6 ne-

cessãrio efetuar-se uma correção na componente real R, ou seja, na compo-

nente vertical.

A fìgura 3 anexa, exemplifica o fenômeno, ou seja ,

a variação da intensidade da componente com a topografia.

0s pontos E, F, G e R, 'locados

cia de Tr, mostram uma diminuição da componente com

ça de e'levação entre as duas bobjnas.

a

um

uma mesma distãn -

aumento da di feren

Normalmente, no campo não são executados trabaìhos-

em encostas com declives superiores ã'259, não sõ pela grande correção a

ser efetuada, como tamb6m pelas dificuldades de deslocamento dos operado-

res.

0 sinal da correção é sempre positivo, isto 6, o

lor da correção deverã ser sempre adicionado ao valor R medido, indepen

dentemente da cota absoluta da bobina receptora.

vg
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oh

rsl,l, ç1

+20

+to

0 o;t o;2 o:3
GRADIANlE h/¡

Figura 4 - erâ,¡lco para a corregão topogrãfíca.

0 valor da correção ã dado por:

K=F¡-V1 (13)

./.



onde FN = campo normal (

d'ipolo e Vt = componente

observação.

= ì00%) no ponto

vertical teõríca
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R srtuado ã uma distäncia T do

do campo primãrio no ponto de

Vi pode ser calculado por meio das fõrmulas (7)

(8), depois de determinado o valor 0 pela relação:

cos Q = h/I, onde T é o espaçamento entre as bobi

nas e h = di fenença de cota.

Quando a topografia 6 suave, o êrro devido a topo -

grafia pode ser negligencìado, uma vez que o mesmo cai dentro da sensibi-

I i dade do equ'i pamento.

Normalmente em trabalhos de campo, trabalha-se den-

tro de uma margem de êrro de 1%. Observando-se a tabela para 1% de corre-

çã0, a reìação h/T -e igual a 0,06, ou sejar pôFô um espaçamento T de 60me

tros, a diferença de cota h é 'igual a 3,60 metros.

Quando se requer uma interpretação acurada e as ano

malias encontradas são pequenas, faz-se necessãria a correçã0.
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4.6.4 - Componente Relultante

Como hã uma grande diversificação na medida de parâ

metros eletro-magnõticos e por conseguinte, uma grande variação instrumelt

tai e operacional, hã diferentes maneiras para se representar uma anomalia

As anomalias' aqui descritas e

quelas encontradas quando se aplica um equipamento

tivo de fonte mõvel, tal como o E M Gun, da ABEM'

apresentadas, são a-

eletro-magn6tlco indu-
j

ooa. rRANs /

---ì--ì*. .t/"j-'/¿'

-coNouroR

F'igura 5 - Campos primário e aecundãrio'

.t.
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A figura ac'ima permite visualizar claramente o fenô

meno da indução eìetro-magn6tica. Ela mostra o caso de um corpo condutor-

vertical, de forma tabular, situado em um campo eletro-magnético alterna-

do.

Suponhamos que em um certo instante a corrente este

ja fluindo na bobina transmjssora, no sentido anti-horãrio (quando a bobi

na é vista de baixo).Ag linhas de fôrça, representando o campo primãr'io,

terão sentido de baixo para c'ima, ao'longo de todos os pontos da superfi-

cie do terreno (princípio da mão direita). As correntes secundãrías indu-

zidas no corpo condutor terão sentido oposto ao da comente primãria.

Por razões geométricas, a componente vertical do

campo secundãrio tem o mesmo sentido que o campo primãrio em pontos da sg

perficie situados entre a bobina transmissora e o corpo condutor, e senti

do oposto em pontos situados ã direita do condutor. Consequentemente, a

componente vertical observada serã maion que o campo primãrìo se ambas as

bobinas estiverem do mesmo lado do corpo condutor, enquanto que serã me-

nor que o campo primãrio se o condutor se encontrar entre as bobinas.

0 grãfico da figura 6 6 obtido colocando-se em orde

nadas o campo ou componente de campo medida e em abcissa o ponto médio en

tre as bobinas transmissora e receptora, ou seja, a estação de observa -

çã0.
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Bob. Troms. Bob. Reccp,
+

/\a o r/\-
tooo/o-_. -.4-----\ 

- 
--Y. -- /\a/\',/

\--l

Figura 6 - Intensidade da componente vertical"

Um amortecimento mãximo 6 obtido na estação 0 (ver-

ticalmente sôbre o corpo condutor) onde as bobinas estão situadas nos pon

tos A e B respectivamente (simõtricos ao corpo condutor).

0s pontos A e B são portanto de um certo interôsse-

poi s:

- quando se mede na estäção A, a bobina receptora estã localizada no pon-

to 0. Neste ponto o campo secundãrio õ horizontal (vide figura 5) e po¡

tanto a componente vertical corresponde exatamente ao campo primãrio.

- quando se mede na estação B, a bobina transmissora se encontra no ponto

q" Neste ponto nenhuma comente 6 induzida no corpo condutor pelo fato

do campo primãrio ser vertical e novamente sõ o campo primãrio 6 regis-

trado (FB'= T, onde T = esPaÇamento entre as bobinas).

./.
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0 princlpio usado para a construção da curva resul-

tante õ vãlido tamb6m para outras orientações mútuas das bobjnas, por e-

xemplo, horizontais, como também para condutores com outras formas e/ou o

rientações relativas. As curvas por6m, serão diferentes daquela acima re-

presentada.

As condições de amplitude e fase de um campo eletro

-magnãtico, onde estã presente, alõm da corrente primãria, a corrente se!

cundãria e os seus respectivos campos, bem como o campo resultante, podem

ser representados peto grãfico de um movimento harmônico descrlto por uma

corrente alternada.

1p (Fpl

lf t:>- Correnfc prr'molrio kompo primórto)Vs."'.
i-" --'- Corrcnfe mduzido

â .r'aÌ Correnfe secundoiio bompo secuddrio)
-Compo rcsulfonfe

q, OifercnÇo de fose enfre Vs e Fp' 9Oo
,(? Oiferenço de fosc enfre Vs o 7s

f Oìfor"nço de fosc cntre Fp c Fr
r' Oìfcrenço de fosc anfrc Fs e Fp

Figura 7 - Representagão grãfica das correntes. .t.



A figura B, mostra a

componentes I e R, a componente resultante

.32.

conrelação geom6tnica entre as

o ãngulo da diferença de fase.

cos 0

sen ô

uma

7.to

Esta figura õ

harmônico representado na figura

Fìgura I - Representação

(14)

representação vetorial do movimen

1p

(Rc )

(rc )

Fr
Fr

Fp

vetorial do movimento harnônico.

Fr
F'p

F
s

= Cô;tlpO

= CêltlPO

= campo

resuï tante

pni märi o

secundãri o

I

I

ül\rìr
sr
õl9l

I

I
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A.7 - EXPTRIÊNCIAS EM MODELOS REDUZIDOS

4.7.1 - Introdução

Em alguns métodos geofisicos de prospecção pode-se-

chegar ã uma interpretação quantitativa das anomalias encontradas, PoF

mejo de fórmutas matemãticas ou então por comparação com curvas teõricas-

calculadas matemãticamente, determjnando-se assim os parâmetros do corpo-

causador da anomalia.

Para o método eletro-magn6tico indutivo, grãficos pa

fins de interpretação são construidos fãcilmente de modo experimenta'1,

meio de medidas em modelos reduzidos, onde se variam as caracteristi-

geomãtricas e elétricas do sjstema.

ra

por

cas
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0 estudo do comportamento do campo eletro-magnético

indutivo alternado em modelos reduz'idos õ muito importante, prãtico e con

clusjvo, pois é possível, em laboratõrio, simularem-se condições encontra

das em trabalhos normais de prospecção.

Tais modelos devem porém, obedecer a chamada "lei da

escala", que estabelece que: o campo eletro-magn6tico indutivo em modelos

reduzidos terã a mesma distribu'ição que aquô'le de trabalhos normais de cam

po, se a intensjdade da comente e tôdas as dimensões, jncluindo o parãme

tro L, forem mudados na mesma proporçã0.

res i sti v'i dade
frequãnci a
espessura

(15)

Quanto ã L a relação (15) estabelece que:

p
fdl=

p=
f=
d=

- se ambos

râmetro

I
p

e d forem mult'iplìcados (ou divididos) por um fator K, o pa-

(resist'ivjdade) serã dividido (ou multip'lìcado) por K2.

A.7.2 - Equipamento Empregado

Fonte de ondas

ã vãlvulas, com

560 c/s.

A fonte

3 frequências

ondas utilizada constou de um osc'ilador-

oscilaçã0, a saber 130 c/s, 260 c/s e

de

de
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A razão da utilização de um oscilador com diferen -

tes frequôncias era observar a ampìitude (pico a pico) da anomalia, empre

gando-se diferentes frequências, em um mesmo modôlo.

Rêde urbana --- fonte de corrente ----- osci I ador
tt

I

bobina transmissora

bobi na receptora
I
I
I

- - compensador
I
I
I

ampì ificador

fônes

Esquema I - oiagrama de circuíto.

Compensador

E a un'idade de medida prõpriamente dita do equìpa -

mento. 0 compensador tem por finalidade determinar a intensidade da compo

nente resultante e a diferença de fase existente entre as correntes primã

ria e secundária.

Estas medi das , tai s como no equi pamento uti ì i zado no

campo, são feitas decompondo-se o vetor campo eletro-magnético resultante

em suas componentes I e R.

A corrente de referôncia 6 obtida por meio de bobi-
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nas acopladas

emi ssora.

di retamente em paralelo ã instalação que alimenta a bobina-

Bobi nas

Tanto a trnamissora como a receptora são de peque -

nas dimensões (Ø Ae 2 cm), fixadas numa piaca de acril'ico, que 6 desloca-

da sôbre o modâto durante as medidas.

0 espaçamento entre as bobinas podìa ser a'lterado ,

variando-se de 6 a 12 cm, o que corresponderia a 60 e 120 metros, respec-

tivamente, em trabaìhos de campo.

Ampl i fi cador

A unidade amp'l i f i cadora usada era um ampì'if i cador &

eletrola para alta fidelidade.

Como amplificadores dêste tipo possuem uma banda pls

sante muito amp1a, frequentemente eram notadas dificuldades nas determina

ções de R e I.

Como além da corrente do oscilador, eram tamb6m am-

plificadas comentes provocadas pela indução devida a râde urbana, ou se-

ja,60 c/s, a medida na realidade, se resumia não em uma ausência de som,

nras sim de um ponto de som mínjmo. 0 fenômeno era tambõm parc'ialmente pro

./.
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vocado pela polarização e1íptica, devido a alta condutjv'idade dos modelos.

Fones

Como as medidas eram feitas exclusivamente por via

auditiva, os fones tinham por finalidade transmitir o som e'isolar os rui

dos externos, permitindo uma acurada determínação das medidas.

4.7.3 - Resultados Obtidos

4.7.3..| - Dimensionamento dos modelos

Como vimos anteriormente, o m6todo eletro-magnético

indutivo 6 repetitivo, quando são guardadas algumas relações.

0 exemplo a seguir tem por finalidade demonstrar o

dimensionamento de um modêlo.

- suponhamos que haja o interêsse de se estudar a anomalia que seria obti

da em medidas no campo, rea'lizadas com um equipamento E M Gun, com espa

çamento de 40 metros entre as bobinas, atravãs de um corpo condutor de

0,80 metros de espessura e uma resistividade de 46 Ohm.m. A experiência

com modelos reduzidos seria reaìizada com a mesma frequôncia que no cam

po, com bobinas espaçadas de l0 cm (ì00 run).

Como a relação de escala ã l/400, a espessura e are

sistividade do modêlo serão respectivamente:
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d
e

pe

=800/400= mm

2,88= 0,46 / 4OOz l0-6 ohm.cm

2

ou seja, um modêìo representado por uma p]^ca de alumínio

(p = 2,9 . 10-6 0hm.cm) com espessura de 2 mm.

0 inverso do exemplo acima é frequentemente realizg

do para fins de se procurar interpretar as anomalias encontradas durante-

as medidas de campo.

Como decorrência da fõrmula (15), observações con -

firmam que diferentes condutores tabulares tendo o mesmo valor L, causam

anomalias idênticas, se a frequôncia e a escala não forem mudadas. Portan

to, õ a relação entre a resistividade e espessura do corpo que determinaa

influência de um condutor no comportamento do campo eletro-magn6t'ico enão

os seus valores individuais.

E possível em laboratõrio aumentar a espessura d e

diminuír a resistividade p, mantendo-se sempre o mesmo parâmetro L. Verj-

fica-se por6m que taì relação 6 vãlida sõmente para p]acas delgadas, ou

seja,

d 309
1

metros, quando g 6 expresso em Ohm.cm
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4,7.3.2 - Exemplos de curvas obtidas-

I ) - corpo vertical representado por uma praca de arumï-

nio, com espessura de 0,5 rm. 0 espaçamento entre as bobinas T = 100 mm

A frequência utilizada era constante. A variãvel nestas medidas foi a pro

fundidade, ou seja, variou-se a relação T/a, onde ¿ = profundidade.

\+ 'o rti
\.

t,'
'..'f 'oro

C.R.r compon.nta raol
C.l. r compon.ôtr lmogino'rlo

FÍgura f - iUo¿ôto vertícal em profundidades variadas.



A f,igura acima mostra

nomalia com a variação da relação T/a.

.40.

a variação da amplitude da a-

te¡nente co¡n

sintõtica ao

Veri fi ca- se

um pequeno aumento na

eixo das abcissas.

2) - Corpo

constante, espaçamento entre

cia da conrente primãria.

que a amplitude da anomalia decresce fol

relação T/a, para depois se tonnar as -

vertical (placa de alumTnio)o profundidade -

as boblnas constante, sendo variada a freqr.Ën

/z'
/:---

c'cr /
"¿l+ror. I

\

lag.ndo

-Af
"'- --' 0f
-__tF

\\ /r' ttooh an *r+n
/1 2co3' ttÍ -Lr a

//i" 
oÛoct. At -t+ n

64t
toa
tai

Flgura l0 - corpo vertical, frequêncías variadas

A figura acima mostra uma variação na amplitude da

,/ .
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anomalia em função da frequêncìa empregada.

Flgura '11 - Uo¿ôlo com dlferenres ângulos de ínclinação.

Com base nâs f{guras apresentadas õ possïvel uma sã

rie de conclusões quanto a correlação da forma e amplitutJe de uma anoma -

trla encontrada no campo e o posslvel corpo causador da anomalla, bem como

å st¡ä pos{ção geolõglca.

Venlflca-se por meio das curvas que¡-

a) - a anoma'lla õ nrãxlma quando as boblnas se encontram simõtricas ao cor

po, ou seJåi quando o corpo se encontra no centro do sistema de bobì

lläs.

---r'--- ;:7'<", .rr{,

/,,

\,cr,

\-
/-c 

^

*'o¿

.à-tc^ha t

,/
I
\
\
,-r"[
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b) - os valores de R=ì00% e I=0% são obtidos quando qualquer uma das bo-

binas se encontra sôbre o corpo.

c) - verifica-se um decréscimo na amplitude da anomalia com um aumentoda

profund'idade do corpo condutor

- para a/T = 0,13 distãncia entre os picos = 50%

- para a/T = 0125 rr rr rr rr = 30%

- para a/T = 0150 rr rr rr rr = 8%

quanto ao mergulho, a coletânea de curvas da fìgura ll mostra clara

mente uma variação no aspecto da curva em função do merguìho do cor

po causador da anomalia. Esta experiência mostra que por meio dêste

m6todo de levantamento geofisico é possivel a 'locação geogrãfica do

corpo causador da anomalia e o seu eventual rumo do mergulho.0 va-

lor do ângulo poderã ser inferido, mas não determinado exatamente.

at6 agora foram feitas apenas referências ã anomalias provocadaspr

corpos tabulares, cuja largura 6 inferior ao espaçamento que separa

as bobinas. Se o corpo possui uma largura superior ao espaçamentoen

tre as bobinas, êle tambõm provocarã o aparecimento de uma anomalia

como mostra na fìgura ll, a curva medida sôbre o modêlo em sua posi

ção horizontal.

d) -

e) -

f) - as curvas medidas com frequência variada mostram que a ampfitude da

anomalia depende da frequência empregada. A ampìitude 6 maior quan-

to maior a frequência, pois com o aumento da frequência aumenta o

fator indutivo.



B.r - CAMAQUÃ

B.l.l - Geologia

B.1.l.l - Geologia Jocal

As Minas de Camaquã, estão

nicípio de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande

do referido Município, côrca de 66 km.

Geoìõgicamente a ãrea é constituida por uma sequôn-

cia de camadas sedimentares, que possui cêrca de 4.000 metros de espessu-

ra (Robertson, 1966).

0s sedimentos são de ambiente continenta'|, com ca -

racteristicas muito semelhantes o que dificulta o estabelecimento de uma

estratigrafia segura.

A região foi submetida ã ação de magmatismo andesi

tico, bem como ã um intenso tectonismo, que provocou falhamentos e dobra

mentos.

Estruturalmente, a região das Minas 6 constituida-

.43.

localizadas ã sul do Mu-

do Sul, distando da sede
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por um anticlinal com eixo de direção N-S. Como a crista dêste anticli-
nal 6 menos resistente, a ação da erosão expôs formações mais antigas c9

mo os Membros Vargas e Mangueirã0. A topografìa é relativamente acidenta

da com, diferenças de nível de até 200 metros.

B.l.l.2 - Estratigrafia e litologia

A coluna estratigrãfica da regiã0, segundo os tra-

ba I hos do DNPM, pub'l i cados em I 966 , ã a segui nte :

Sedi mentos

Grupo Camaquã
l4embro Rodeio Velho

Formação Santa Bãrbara

discordância erosiva

Grupo Bom Jardim - Formação Arroio dos Nobres
l4embro Vargas

Membro Mangueirão

0s sedimentos recentes são representados por casca

lhos e areias provenientes da decomposição dos sedimentos congìomerãti -

cos.

tes

(

l
I

recen

I
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GRUPO CAMAQUÃ

0 Membro Rodeio velho é constituido de sedimentos a

renosos intercalados com lavas andesíticas.

A Formação Santa Bãrbara ã excrusivamente sedimen

tar, onde estão presentes, al6m de arenitos, conglomerados ricos em sei

xos de riõ1ito.

GRUPO BOM JARDIM

0 Membro Vargas, ã semelhança da Formação Santa Bãr

bara, ã tamb6m formado de arenitos e congìomerados. A caracteristica mar-

cante é a presença de seixos de rochas igneas e metamõrficas formando o

congl omerado.

0 Membro Mangueirão apresenta ritorogia mais varia-
da e granulação mais fina. E constituido de siltitos, argilitos, arcõsios

micãceos e grauvacas.

B.l.l.3 - Mineralização

Na região da Mina de Camaquã verificou-se que hã um

contrôle estrutural muito bem definido, bem como um possîvel contrôle li-
to I ógi co.
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As estruturas controladoras na formação dos veios-

foram falhas e fraturas. As falhas regionaisn de d'ireção NE, no geral,es

tão isentas de mineralizaçã0. Esta estã associada ã tathas subordinadas,

de pequeno rejeito, com djreção preferenc'ial NhJ e mergulhos sub-verticais

0s veios mineralizados são de preenchimento, apre-

sentando espessuras variadas, com mineral'ização disseminada nas encaixan

tes .

Pesquìsas efetuadas pela Companhia Brasileira do

Cobre sugerem que o Membro Vargas atuou como principal contrôle 1ìtológi

co. Não obstante, pode ocorrer também mineralização no Membro Mangueirã0.

0s filões em expìoração são: Filão S.Luiz, Barnab6,

S.Julio, Uruguai, todos com direções que variam de N-20-hl ã ¡I-ZO-W. 0s

fjlões 0scarino, Felicjano, Piritas não estão sendo minerados. A espessu

ra 6 variãvel, podendo atingir a'lguns metros. Atualmente a maior produ -

ção prov6m dos filões S.Luiz e Uruguai, onde a zona m'ineralizada compre-

endendo min6rio de preenchimento e disseminado pode atingir at6 l0 me

tros de espessura

0s principais minerais de min6rio, descritos por

Lejnz e Almeida (1944), são:

a) - carbonatos: malqu'ita e azurjta
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b)

c)

d)

silicato: crisocola
õxido: cuprita
sulfetos: calcosina, covelina, calcopirita

bornjta e pirjta.

0s princ'ipais minera'¡s de ganga são: quartzo, limq

nita, hematita e barjta.

Junto ã superficje é comum uma zona completamente-

lixiviada, com poucos remanescentes de minerais de minério. Na zona de o

xidação encontram-se quantidades apreciãveis de calcosinar QUÊ 6 o sulfe

to secundário mais importante. Raramente tem sido encontrado cobre nati-

vo. Nesta zona de oxidaçã0, QUê pode atingir atã 20 metros de espessura,

predomìnam carbonatos, silicato e 6xido de cobre.

Abaixo da zona oxidada predomìnam sulfetos que são:

calcopirita, bonnjta, pirita e calcosina. Esta não 6 encontrada na zona

pri mãri a .

B.l.l.4 - Gônese da iazida

Diversos autores como Leinz e Almeida (1940),Leinz

e Barbosa (1941), Costa Filho (.l944)r procuFâram reconhecer qua'is seriam

as causas da mineralização de cobre nestes sendimentos.
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A proxìmidade de intrusões andesíticas ìevou

maioria dos autores a admitìr que estas seriam as prìncipais responsã

veis peìo processo de mineralização hidrotermal.

Leinz e Almeida (1940) crôm numa origem hidroter -

mal de média temperatura associada ao magmatísmo andesitico, guê teria -

fornecido as soluções mineralizantes em sua fase fina'l de consolidaçã0.

Outros autores, como Melcher e Mau (.1960) sugerem-

ser a mineralização relacionada ao granito que ocorre na ãrea de Caçapa-

va.

B. I .2 - Geofisi ca

8.1.2.1 - Introdução

Este d'istrito cuprifero foi o primeiro a ser por

n6s estudado geofisicamente.

Como jã mencionado anteriormente, os trabalhos

campo foram iniciados por uma fase prelim'inar desenvolvida em locais

geo'l ogi a e m j neral 'i zação conheci das .

a

de

de
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Sôbre os filões S.Luiz, Feliciano e Oscarino foram

medidos perfis transversais, com pontos de med'ida espaçados de 20 metros,

porque ôstes filões apresentam não sõ as melhores condições geo'lógicas e

topogrãficas, como também a ausôncia de condutores artificiajs.

8.1 .2.2 - Fase preliminar

F'i I ão S. Lui z

Este fi I ã0,

nera'i i za'la , estã sendo expl orado

se encontra na parte NE da zona mi

via subterrânea.

que

por

Devido a topografia e sua localjzaçã0, o filão co-

meçou a ser desmontado a partir de cotas inferiores ã do seu afloramento

em superfície.

Com o desmonte rumo ã superfície o mjnõrio ainda -

não foi totalmente retirado, restando a'inda algumas dezenas de metros de

altura do fjlão, al6m do min6r'io de profundjdade.

A abertura de cham'inãs para ventiìação dos traba -

lhos subterrâneos expôs o filão numa secção vertical, onde se pode obser

var que a profundidade da zona de oxidação não ultrapassa 20 metros. Sua

potôncia atinge valores superiores ã I metro com teor de at6 ?% de Cu,ou

seja, no mínimo, 4% de sulfeto.
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0 mlnãrio sulfetado produz anomallas geofTsicas, e

como a profundldade de alcance do equlpamento õ de atã 40 metros, êste

filão tinha tôdas as condições para causar anomallas.

Foram assim reallzaJos perfis transversalmente ao

filão, sendo 2 perfis com o equlpamento E M Gun (figuras 12 e 13) e um

terceiro perfil, com o equipamento E M Sharpe, no mesmo local do perfil

I (figura l2).

SÄO LUíS - PERFIL I (.'UNTO CAIXA O'ACUA)

I
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FILAO

Enc, Ftor. t------.?on'

Figura 12 - Perfil r ¡nedido eôbre o fllão S. Luiz.

,1,



.51 .

0 perfil medido com o equipamento E M Sharpe reve_

lou uma constância nos valores da inclinação do pìano que cont6nl o vetor
campo resultante, ou seja, não indicou qualquer anomalia, nem mesmo em

locais onde o primeiro equipamento revela anomallas de algumas ¿ezenas 6
porcento (pico a pico).

0bservando-se a posição dos picos de anomalia dês-

tes dois perfis, verifica-se que hã uma perfeita concordãncia entre a sua

posição e a posição do fi lão S. Luiz no tereno.

SAO LUIS - PERFIL E.
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Figura '13 - Perf i 1 II medido sôbre o f ilão S. l,ui z.



anomaìias encontradas

altos que aquê'les com

Como o fator indutivo aumenta

com a frequôncia de 3520 c/s

a frequência de 880 c/s.

.52.

com a frequência, as

atìngem valores mais

Fi I ão 0scari no

0 fiìão Oscarino aflora ã SE da zona mjneraJizada,

em local de topografia ligeiramente ondulada. Destaca-se na superfície

sob a forma de um pequeno espìgã0, devido a cimentação tanto do fiìão cg

mo das paredes por sí]ica, tornando-o mais resistente ã erosã0. Mineralõ

gicamente apnesenta-se constitujdo de quartzo, barita, limonita e em su-

perficie, algumas manchas de malaquita.

A espessura do filão é da ordem de alguns decime -

tros. Sondagens executadas pelo DNPl4, revelam que em profundidade ocorre

fraca mineralizaçã0, tendo sido determinados teores de apenas aìguns dõ-

cimos de porcento (0,2 - 0,4 % Cu).

0s perfis geofisicos medjdos atravõs dêste filão ,

figuras l4 e 15, não mostram qualquer evjdônc'ia de uma anomalia nitida.
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NE OSCARINO - PERFIL I
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Figura 14 - Perfil I medído sôbre o filão Oscaríno.

Sõmente o perfíl II, na parte medida verticalmente

filão apresenta alguns valores, em ambas as frequôncias, que su-

existência de uma pequena anomalia.

./,
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OSCARINO - PERFIL JT
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FÍgura 15 - Perfil II mediclo sôbre o fílão Oscarlno.

Fi lão Fel iciano

Mais ã sul do filão

sillcificação, tamb6m

Oscari no , exi ste o f 'l I ão Fel i - '

se destaca na superfície do tej

./,

ciano que, devido a
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reno. A sua atjtude geológìca e composição mjneralógica é muito semelhan

te ao do filão 0scarino. Sondagens rotativas executadas pelo ONPM reve-

laram que o teor em cobre dôste fjlão é inferior ao do filão Oscarino.

Atrav6s dêste filão foi medido sõmente um perfi'l

geofisico, que aparece representado na figura .l5.

0bserva-se que

regu'lar, atingindo variações de mais

to de qua'lquer anomal ia nítida.

o "back-ground" é relatjvamente ir-
de 10% das componentes, porém jsen-

Com os dados obtidos nos perfis medidos atravér dê,

tes dois filões, observa-se que nesta regiã0, filões com teores inferio-

res ã 0,5% de Cu, ou seja sulfetos em quantidade inferior à 2%, não pro-

vocam o aparecimento de anomalias quando se emprega o mõtodo eìetro-mag-

nético-indut'ivo de fonte mõvel .

8.1 .2.3 - Fase de prospecção

Apõs as experiâncias executadas nos filões anteri.-

ormente mencionados, foi levada a efe'ito uma prospecção em uma ãrea si-

tuada ã Sf das ãreas anteriormente pesquisadas.

Geo'lõgicamente a região é constituída de sed'imen
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tos arenosos não mostrando qualquer evidôncia de mineralìzaçdo,

Foram medidos perfrs transversajs ã estrutura, ou

seja, perfìs de direção Nt-Sld, com pontos de medida espaçados de 20 me-

tros .

Dos perfis, gue perfazem mais de 28 Km, representa

mos sõmente o perfiì IV, figura ì7, uma vêz que o aspecto dos perfis res

tantes õ prãticamente o mesmo.

Neste perfil IV, aparece uma pequena anomalia, que

no terreno coincide com uma sanga. Tal anomalia pode ser expljcada como

consequência da presença de um solo mais fjno, saturado de ãgua, cobrin-

do uma matriz grosse'ira. Como ôste material possui uma condutividade mais

elevada que a matriz subjacente, o contraste de anomalia é sufjc.iente pa

ra provocar o aparecjmento de uma anomal'ia, princìpalmente por se tratar

de um material condutor ex'istente na superfície do terreno.

Além desta anomalia, em outros dois perfis foram

contradas anomalias que quando colocadas em pìanta aparecem alinhadas

gundo a dìreção dos falhamentosn coincjdindo com a direção do Ribeirão

João Dias que neste trecho corre ao'longo de uma falha.

Êste levantamento, exceto estas poucas anomalias ,

g

s9
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anomalia evidente que pudesse sugerir a presença denão

uma

indicou qualquer

mlneral izaçã0.
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8.2.1 - Geologia

8.2.1.'l - Introdução

8.2 - CARATBA

A ãrea da Mi na da Caraiba

l2Q Sul e os meridianos 399

Nordeste Brasileiro.

.60.

acha-se localizada entre

e 40Q 0este, em plena zo-0s

na

paraìelos l0Q e

da caatinga, no

A topografia

pelo serrote de Caraíba, situado ã

ãrea 6 plana, quebrada localmente-

da sede da fazenda.

da

Nt'J

Hidrogrãficamente, pertence ã Bacia do São Francis

cO, sendo cortada pelo c6rrego Curaçã, que corre sõmente a'lguns dias, no

perîodo das chuvas, correspondente aos mêses de outubro ã abrjl.

0 regime das chuvas ã, em geraì, torrencial, pode¡

do frequentemente em um só dia, precipitar atle ZS% da precipitação anual

total, QUê 6 da ordem de 500 mm.

0s rios possuem escoamento elevado, associado ã u-
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ma alta evaporação provocando a precìpitação dos sais dissolvjdos, o que

dã carater salobro ã maior parte da ãgua armazenada nas fendas das ro

chas.

A vegetação é tipica de clima semi-ãrido e õ rica

em cactãceas.

0 clima, com duas estações, uma sêcan onde durante

o dia a temperatura u'ltrapassa 35QC cainda ã noite para aba'ixo de 20QC,e

outra das chuvas, que ocasionalmente pode deixar de existir.

8.2.1.2 - Geologia Regional

0bservando-se o mapa geolõgico do Brasil, DNPI4-1966,

a região da Caraiba localiza-se no Pré-Cambriano Gnaissico Indiviso.

As rochas da região constituem-se predom'inantemen-

te de gnaisses-migmatiticos, pertencentes ao Grupo Uauã. Apresentam fai-

xas me'lanocrãticas com concentrações de minerais ferro-magnesianos e fa-i-

xas leucocrãticas constituidas de quartzo e feldspatos. Nos gna'isses são

comuns lentes de anfibolitos.

A estrutura predominante dos gnaisses 6 N-S, com

mergulhos próx'imos ã vertical. Concordantemente com os gnaisses afloram-
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corpos de granito róseo, de granulação fina. As vôzes, mostram re'lações-

intrusivas com o gnaisse encaixante, envolvendo e absorvendo fragmentos-

de gnaisse. São comuns pequenos diques que partindo do corpo granitico -

penetram nas encaixantes.

8.2.1.3 - Geologia local

Segundo Coutinho e Barros Gomes (1964), na região

da Mina Caraíba o complexo gnaissico, é cortado por um conjunto de rochas

ultrabãsicas metamorfizadas, guê apresentam estnutura E-hl, ou seja,trans

versal ã direção geolõgica regìonal.

Estas rochas constituem-se de um núcleo bãsico cen

tral, rodeado de uma zona intermediãrìa que passa gradualmente ao gnais-

se regional. Esquema semelhante jã foi reconhecido por Leinz (1948).

- Complexo Bãs'ico Central.

E constituido principa'lmente de rochas bãsicas me-

tamorfizadas de elevado grau de metamorfismo, tais como granu'lito noriti

co, piroxenito, biotitito,hornblendito e diopsìdito.

0 granuìito noritico e piroxen'ito possuem distri -

buição mais amp'la e os demais tipos litolõgicos ocorrem apenas em ãreas-

restrì tas.
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No granuìito noritico predominam labradorita e hi-
perstônio al6m de biotita, diopsidio e hornbtenda. No piroxenito o mine-

ral dominante 6 o hiperstônio.

- Zona Intermediaria

Rodeando o complexo bãsico central ocorre uma zona

intermediãria, de transição, com espessura de at6 200 metros, constituì-

da de rochas quartzo-feldspãtìcas nepresentadas por gnaisses e rochas -

"igneas", resu'ltantes da qão metassomãtica sôbre os granitos rõseos re -
gionais.

A direção predominante dos falhamentosr QUê local-

mente foram intensos,6 aproximadamente N-S, com variações para NW e NEe

merguìhos acentuados sempre para E

8.2.1.4 - Mineralização

0s piroxenitos do núcleo central e também as ro

chas ricas em biotita da zona intermediãria serviram de hospedeiros ao

processo mineralizadorr QUê resultou na formação de sulfetos dissemina -

dos em vãnulas e pequenos "stock-works".0s sulfetos dominantes são cal-

copirita, bornita, pirita e pequena quantidade de arsenopirita.

A zona dos minérios oxidadosr com predominância de

malaquita pode atingir at6 30 metros de profundidade.



.64.

8.2.2 - Geofísica

B .2 .2 .1 - I n trodução

Tal como em Camaquã, tamb6m na Caraíba, os traba

lhos de campo foram divididos em duas fases: fase preìiminar e de pros

pecçã0.

Na fase de prospecção foi executado um levantamen-

to pormenorizado de uma ãrea restrjta, de algumas dezenas de hectares.

Foi empregado apenas o equipamento

mantendo-se o espaçamento de 60 metros entre as bobinas

missorar conl pontos de medida espaçados de 20 metros.

As ilustrações das

das neste trabalho, foram confeccionadas

micos realizados pelo pessoal técnico da

bem como parte das informações geo'lõgicas

das pelos geõìogos da referida Emprêsa.

E M Gun da ABEM,

receptora e trans

anomal ias geoquimicas apresenta

a pantir de ìevantamentosgeoquÍ

"Caraiba Mi neração Metalurgìa",

aqui menc'ionadas foram forneci

8.2.2.2 - Fase prel imi nar

Durante esta fase preliminar foram medidos perf.is-

ãreas que apresentam uma das seguintes características:
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a) - ãrea com anomalia geoquímica

b) - ãrea com corpos de min6rio
c) - ãrea sem anoma'lia geoquimica

d) - ãrea com anomalia geofísica determinada pe'lo

mãtodo do potenciaì induzido.

a) - ãrea com anomalja geoquímica

Dentre os perfis medidos em ãreas de anomalia

penfis III e X.geoquimica apresentamos os

No perfil III, medido em ãrea onde foram constata -

das anomalìas geoquímicas que atingem atã 165 ppm Cu acima da mõdia regio

na], aparecem dois picos de anomalia, sendo que um aparece em L-lOl e ou-

tro em L-103.

As anomalias correspondentes ã frequãncia de 3520

c/s são mais desenvolvidas poìs o fatorindutivo aumenta com a frequência,

Em L-.l01 existe no terreno a extremidade de uma lente de granito bem co-

mo uma anomalia geoquimica. Em L-I03, as rochas aflorantes são bãsicas e

a presença de anomalias geoquímica e geofísica sugerem a presença de mi

nõrio sul fetado.
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Por fil Geof isico
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Flgura 16 - uapa de leoanomalia geoqufrnlce e I posição do perfil trt.
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.t.



'E
8o- +2o ¡-

9C¡¿ rO

rOO- O

I

,¡C !- ¡O
I

i

t20--2Ét
I

I
I

;

C69øñ Rao
C.¡1ffirq¡liiit

s .6C¡ñ
ãæal

tlo - -ZO

9<t:s

rooi s

I
lr¡€| ?-roli t
l L-€a

20 : -eo

\i

\/ \J

PERFIL_ -X Lintro N - AO

ftofu.ê
q.oQ (+)

\,/
\ ------/V

g.oq(+)

Fìgura 2l - perfil. geofíeico X.

*tuc
s¡ldfÈo(b
groq(j)

l*

Ct¡(0



.70.

0 perfil X, apresenta tamb6m anomalias geofisicas_

associadas à anomalias geoquimicas. Neste perfil hã uma concordância en-

tre as fraturas e a anoma]ìa geofís'ica, anomalia esta bem caracterîstica
em ambas as frequôncias.

0s valores encontrados com a frequãncia de gg0 c/s,

mostram anomalias em locais de fratura e anomalia; geoquimica, enquanto-

que permanecem prãticamente inalterados, principalmente na parte E, ou

seja, entre L-60 e L-64.

Na frequância de 3SZ0 c/s os valores são bem mais

oscilantes, tomando por6m a forma típica de uma anomalia em L-59,5,1-sg,5

e L-56.

Se compararmos as amplitudes das anomalias geofisi

cas encontradas em L-56 e L-59,5 com o tipo de fratura e valor da anoma-

ìía geoquímica, verifica-se que em L-56, onde a fratura se encontra sili
cificada e os valores geoquimjcos são inferiores aos de L-59,5, ê anoma-

'lia geofísica é maior. Tal fato pode ter as seguintes causas:

a)

b)

a fratura cont6m ãgua salobra.
exi ste mi neral i zação de s.¡l feto em profund.ida-
de em L-56

a proximidade das duas zonas mineralizadas
L-58,5 e L-59,5 se influenciam mùtuamente,

minuindo o valor individual das anomalias.

de

di
c) -
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- area com corpos de min6rio

didos, dentre outros,

ãrea da Mina Caraîba prõpriamente dita foram me-

perfis I e II.

0 perfil I apresenta em ambas as frequências anoma-

lias que atingem dezenas de porcento.

A parte do perfil med.ido sôbre o min6rio, ou seja-
entre L-ll6 e L-108, apresenta um afastamento entre as componentes I e R,

em ambas as fnequôncias, semelhantes ao comportamento da anomalia consta

tada em laborat6rio, quando se mede sôbre uma placa horizontal, como po-

de ser visto na figura ìì, inclusive o aumento da anoJnalia ao se chegar

na extremidade da pìaca.

As anomalias presentes na parte W são devidas ãs

lentes de granito.

b)

Na

os

Na extremidade E, prõximo:ã^

tem anomaìias geoquímicas, ocorre uma fratura que

físi ca.

L-lll, onde ainda exis

provoca a anomaìia geo

0 perfil Ii, medìdo ã sul do perfil I, apresenta ya

lores e aspectos que diferem bastante do perfil anterior.
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Flgura 22 - Uapa de lsoanomalíe geoquimica e posíção dos perfis L e rI.
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Constante neste perfìl é a anomal'ia em L-109, causa

da pelo granìto.

Na parte correspondente ao corpo de rochas bãs'icas,

ã f Oe L-.l14, tamb6m ocorre o afastamento entre os valores das duas compo

nentes I e R, tal como no perfiì I. A fratura em L-llB provoca.anomalia ,

por6m sõmente na frequência elevada.

c - ãrea sem anomalia geoquimica

Para verificar o comportamento do campo eletro-mag

nétjco'induzido em local sem anomalia geoquímica foi medido o perfi'l XII.

Neste perfì.l, nota-se que a componente que menos s

freu oscilações foi a componente R,da frequência de BB0 c/sr QUê se man-

teve pr"ãticamente inalterada durante todo o perfi'l .

l,,lesmo

reduzjdas, não acompanhando

to em L-105.

A componente I, em

ciìações de poucas dezenas de porcento.

frequência elevada, as variações de R são

variações anômalas da componente I, exce-

ambas as frequências, sofre os-

na

as
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Como na ãrea não foram

quinrì cas, pode-se adm'iti r que as osc'ilações

encontradas anomalìas geo

são devidas a:

a) - zonas de concentração de magnetita nos grani -
tos e gna'isses

zonas de fraturas contendo soluções salinas

zonas de concentrações salinas na superficie-
do terreno.

d) - ãrea com anomalia geofisica determinada pelo

m6todo do potencial induzido

A norte da ãrea da Caraíba, em Surubim, foram medi

dos alguns perfis, dos quais apresentamos o perfil XXX.

Com base em trabalhos geofisicos aí executados an-

teri ormente n para os quai s foi uti I i zado o método do potenci a'l 'induzi do,

em ãreas selecjonadas, foram abertas trinche'iras, poços e realizadas son

dagens.

0s resultados obtidos foram diversos. Em alguns þ

ca'i s, onde havi a anomal'ia geofisi ca, os trah'l hos de prospecção revel aram

a presença de zonas mineral'izadas, como assjnaladas no perfil XXX. Em og

tros locais por ém, mesmo com anoma'l'ias geofis'icas bem caracterizadas,não

foi encontrado qualquer sìnal de mineralìzação.

b) -
c) -
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Na extremidade t,.l, do perfìl XXX, nas componentes I

e R da frequôncia de 3520 c/s aparecem valores extremamente elevadosr QUê

estão ausentes na fr"equôncia de 880 c/s.

A t,t ¿e FS-20, o perfì I foì med'ido numa regìão cober

ta por a'luviões trazidos pe'los rios que aí correm durante a época das chu

vas. Como os rios não são perenes e frequentemente formam pequenas ìagoas

que se secam no periodo da estiagem, hã a precìp'itação dos sais dissolvi-

dos na água.

Aìguns dos sais precìpitados devem ser higroscópì

cos, retendo uma certa umjdade, guê confere ao solo uma alta condutivida-

de (baixa resistjvìdade).

Assim sendo, êste material superficial de alta con-

dutjvìdade s'ituado s6bre um substrato isolanter Çuê ã a rocha fresca, pre

voca a concentração das correntes alternadas 'induzidas nesta capa superfi

cial ("sl<in effect"). A concentração destas correntes é diretamente pro -

por"ciona'l ã frequância util jzada. Deste modo, quanto maior a frequônc'ia da

corrente, tanto menor a penetração das correntes induzidas.

0 que se nota na parte I^l dêste perf i I XXX, ê o re -

suItado do "skin effect" associado ao aumento de indução ocas'ionando uma

falsa anomalìa, que porém não aparece na frequôncia de BB0 c/s.
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mesmo fenômeno quando

porãri os .

0s demais perfis

medidos em ãreas

obtidos nesta

cobertas por

ãrea apresentam o

depõsitos de rios ten
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8.2.2.3-Fase de prospecção

Com a experiôncia obtida durante os trabalhos da

se preliminar, foi executado um levantamento pormenorizado de uma ãrea

aìgumas dezenas de hectares.

l,lesta ãrea ocorre uma anomalia geoquimica, onde são

encontrados valores de atã 250 ppm Cu acima da mãdia regional, como pode

ser observado na figura 27.

Nesta ãrea foram executados perfis E-l,J, espaçados è
50 m, perpendicularmente ã estrutura geolõgica, com pontos de medida dis-

tanciados de 20 metros.

Nos perfis foram assinaladas as anomaJias, que fo-

ram arbitrãriamente divididas em trôs grandezas - l, 2 e 3, respectivamen-

te, segundo a sua extensão e amp'litude.

0 mapa de anomalias geofísicas mostra uma série

anomalias das quais uma estã presente em todos os perfis, entre L-30

L-31, numa direção aproximadamente N-t0-t.l.

Nos vãrios perfis aparecem outras anomalìas, sem a-

presentarem a constância daquela acima referida.

fg

de

de

e
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0bservações geolõgicas determ'inaram que a atitude-

das rochas 6 aproximadamente N-S, com mergu'lhos acentuados para E' o que

6 tamb6m coryoborado peìo aspecto das curvas de anoma'lia (vide figura l'l).

Comparando-se a posição das anomaìias geofìsicas e

a posição das anomalias geoquímicas obtidas por um levantamento pormeno-

rizado (não apresentado no presente trabalho), verifica-se que hã um de:

locamento relativo entre a posìção das duas anomalias, QUê deveriam ser

co.incidentes geogrãficamente. As anomalias geofis'icas encontram-se deslo

cadas rumo ã tnl.

Isto levou a supor que o corpo causador da anoma -

'lia geofîsica não 6 o mesmo que causa a anomal'ia geoquímjca.

A fim de procurar verificar a causa das anomalias-

geofísicas existentes na ãrea, foram executadas sondagens rotativas aber

tas trincheiras, que revelaram a presença de uma lente contendo grafita-

e em profundidade, um corpo bãsico fracamente mineralizado.

A lente contendo grafita ocorre até a superficie -

(coberta por soìo residual ), nos pontos onde foram encontradas as anoma-

ì'ias geofísicas, e possui um mergulho de cêrca 70Q para leste, confirman

do as indicações anteriormente obtidas.
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0 corpo bãsico fracamente mineralizado, encontra-se

neste local, numa profund'idade maior que 40 metros.

0s testemunhos de sondagem mostram que alõm da cal-

copi¡ita, ocorre frequentemente pirita e eventualmente arsenop'irita.

0 teor de cobre contido nestas rochas raramente ul-

trapassa 0,5% Cu, ou seja, uma quantidade de sulfetos de 2-3%, a qua'l é su

ficiente para provocar o aparecimento de anoma'lias geofísicas, como as oþ

servadas no restante da área.

8.2.3 - Apl'icação do "Trend Surface Analysisu

8.2.3.1 - Introdução

Com a finalidade de se verificar o uso de ap'lìcação

do "trend surface analys'is" como metodologia na interpretação de dados ob

tidos através da aplicação do m6todo eletro-magn6tico, foj feito um en

saio utiìizando-se os dados obtidos no levantamento pormenorizado.

Nesta ãrea foram medidos 20 perfis' espaçados de 50

m, com pontos de leitura distantes de 20 m, obtendo-se um total de aproxi

madamente 900 pontos de medida. Estes pontos representam 3.600 informa

ções, uma vez que são medidas as componentes R e I das frequências de 880

e 3520 c/s, respectivamente.



8.2.3.2 - Cãlculo

Como

foram aprovei tados sohente

o que representam côrca de

assim um reticulo de 100 x

.86.

o programa era limitado na época do tratamento,

os dados obtidos em perfis espaçados de 100 m ,

450 pontos de medida. A ma'lha de pontcrs perfaz-

20 metros.

0s cãlculos das superficies apreærtam baixos fatôres

de correlaçã0, que não u'ltrapassaram 40%, em consequôncia da elevada flu -
tuação nos valores medidos no campo.

As superficies

a partir do cãlculo da superfície do

ção.

ultrapassaram a do 39 grau, poìs

grau, fo'i encontrada indetermina -

não

49

0 mapa do "trend surface analysis" não õ muito con -

clusivo, pois estã prejudicado pe'lo baixo fator de correlação. Assim sendo,

procurou-se estudar e interpretar não os mapas, mas sim os resíduos, procg

randor pot^ meio de seu agrupamento e distribuição verificar a sua utiliza-

ção.

8.2.3.3 - Mapa dos resíduos

Obsenvando-se a figura 9, nota-se que os valores anô
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malos são aquê'les onde a componente I atinge valores inferiores a 0%, ou

seja, negativos, e a componente R, valores inferiores a 100%.

Como o espaçamento entre as bobjnas era de 60 m, e

0 espaçamento entre os pontos de medida de 20 m, hã pelo menos 2 pontos-

de medida entre as bobinas quando estas se deslocam. Por menor que seja

um corpo' e mesmo que duas medidas R.,T., e ROTO caíssem verticalmente sô-

bre o corpo, hã sempre duas posìções RrT, e RrT, gue estão com o corpo si

tuado entre as bobinas T e R.

Foram assim selecionados grupos de no minímo Z va-

lores negativos sucessivos de residuos, admitidos como sendo anomalia.

Como uma anomal'ia 6 expressa por valores inferio -

res ã 0% para I e inferiores a .l00% para R, em ambas as componentes das

duas frequências, pelo menos em principio, admitiu-se primeiramente como

anomalia o trecho do agrupamento dos residuos comum a duas componentes-

de uma mesma frequência, por exemplo I e R de 880 c/s.

Depois de selecionado o trecho anõmalo comum a am-

bas as componentes de uma mesma frequência, foi o mesmo realizado paraas

componentes da outra frequência.

Isto feito, foram delimitados os trechos anômalos-



.88.

RI TI
.l'.-lr,t*r.r)r;¡#

,1
rl

R2 T2M
n
rtt

R3 T3
,,1,,1,ttrr,trtrrtrrrr'ttr".

74

R Ê RECEPÍOR

T , ÍTANS,V',SSO,R

\'.ooro c,,Novr.,.
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comuns, agora, a ambas

disto o mapa da figura

componentes das duas frequôncias, resultando -

Verifica-se que Aste mapa assemalha-se muito ao

da figura 28, o que permite concluir que a técnica do "tnend surface

analysis" é aplicavel quando se utiliza o residuo, podendo-se delimitar-

as ãreas anômalas.

Como a posição geogrãfica das anomalias ë de gran-

de importância, êste m6todo ã de grande valia na prospecção de ãreas ex-

tensas, Þois 6 grande o volume de dados a ser tratado.

as

30.

RT. 6o m.t.ro.

./.
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8.3 . CONCLUSOES

A - Laboratõrio

a) - quanto a amplitude da anomalia

l. a ampì'itude da anomalia aumenta com a relação a/T, ou seja,

com a dimìnuição da profundidade para um mesmo espaçamento-

entre as bobinas.

2. a amplitude da anomalia aumenta com o aumento da frequôncia,

em consequânc'ia do aumento do fator indutivo.

b) - a forma da anomaliaquanto

l. a

A

mo

forma da anomalia depende da incl'inação do corpo condutor.

forma da curva 6 uma indicação út'il na determinação do rq

do mergu'lho do corpo.

c) - quanto a pos'ição do corpo

l. a anomal'ia é mãx'ima quando o corpo se encontra situado en-

tre as bobinas. Quando qua'lquer uma das bobjnas se encontra

verticalmente sôbre o corpo, principalmente quando ôste é

vertical, os valores de I e R são respectìvamente 0% e 100%.
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B - Mi na Camaquã

a) - conforme mostra a figura .l2, minério filonar com teor de sulfe-

to acima de 4% (exemp'lo filão S.Luiz), provoca anomalias que po

dem ating'ir at6 40% (pico a pico).

b) - filões com teor de sulfeto

ta, calcedônia, quartzo e

se ut'il'iza o equ'ipamento E

inferior a 2%, tendo como ganga bari

I i mon i ta , não causam anoma'l i a quando-

M Gun.

c) - riachos (sangas) podem provocar o aparecimento de anomalias. Pg

ra se verificar se ôstes são realmente as causas das anomalias,

é suficiente medjr-se um segundo perfil, deslocado ã montante qr

a juzante do ponto anteriormente medido, não ao longo da dire -

ção geolõgica local, e verificar a constância da anomalia com a

presença do riacho.

d) - falhas podem provocar o aparecìmento de anomalias. Perfis medi-

dos em Camaquã confirmam a existência de uma falha' onde se en-

contra encaixado o Ribeirão João Dias, nas proximidades da usi-

na de tratamento da Mina.

e) - o funcionamento de motores elétricos perturba de muito os levan

tamentos nas proximidades da Mina.
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C - Mina Caraíba

a) - corpos de mjnõrio djsseminado, mesmo extensos' provocam 0 apare

cimento de anomalias geofisicas.

b) - faìxas ricas em m'inerais mãficos em rochas gna'issìcas' parecem-

provocar o aparec'imento de anomalias geofisicas.

c) - em zonas de anondia geoquimica, eram encontradas anomalias geo-

fisicas.

e)

f)

d) -

s) -

h) -

nas proximidades das extremidades de lentes de granito rõseo de

grã fina, aparecem anoma'lias geofis'icas.

lentes contendo grafita provocam anomalias geofisicas.

mesmo em locais sem anomalia geoquimjca, o "back-ground" geofi-

sico, apresenta-se bastante irregular causado provãvelmente pe-

la concentração de minerais mãficos ou de fraturas contendo ã-

gua salobra.

o método mostra-se mais conclusivo que o do potencial jnduzidoi

sobretudo em locais de cobertura aluvionar de alta salinidade -

(mesmo em periodo de sãca).

na época da sêca os trabalhos são fortemente difìcultados pela

alta 'intensidade da eletricidade estãtica.

concentrações de sulfetos acima de 3% provocam anomalias.

rochas bãsicas e ultrabãsicas podem causar anomalias.

i)

j)
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l) - a técnica de "trend surface analysis" 6 aplicãvel quando se faz

uso dos residuos, sobretudo das superficies de primeiro grau.

m) - para fac'ilitar a correlação entre as anomalias

fis, é aconselhãvel não espaçã-los mais de 150

d'iferentes psr

n) - o método demonstrou-se aplicãvel na regiã0, porém as anomalias-

não são provocadas exclusivamente por sulfetos de cobre. E ne -

cessãrio haver uma perfeita correlação entre a posição das ano-

malias geoquímica e geofísica, para que se iustifique o emprêgo

de m6todos maìs caros para verificar a causa das anomalias.

de

m.
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