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RESUMO

Atualmente, são várias as técnicas disponíveis em Sistemas de Informação Geográficas

(GIS), utilizadas para fins diversos como ferramentas que dão suporte à tomadas de

decisões, a partir de relações entre dados espaciais. Nas Geociências, o uso destas

técnicas tem se tornado cada vez mais comum, principalmente no que diz respeito a

modelos prospectivos de pesquisa mineral de cunho econômico. Neste contexto, este

trabalho se propõe utilizar alguns dos principais métodos de inferência espaciais para a

determinação de áreas favoráveis à ocorrência de Cu e Zn na área do Pojuca, Província

Mineral de Carajás, Estado do Pará. Os métodos escolhidos foram: Booleano, Técnica

de Processo Analítico Hierárquico (AHP) e Fuzzy Gama. Todos os processamentos e

análises dos dados foram realizados no software Spring 3.4, desenvolvido pelo Instituto

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A metodologia adotada para o trabalho foi a

sugerida por Bonham-Carter (1994) para mapeamento de potencial mineral em SIG e

consiste em três etapas: 1) Construção da base de dados espaciais; 2) Processamento dos

dados e; 3) Aplicação do modelo de integração. Dentre os métodos escolhidos o AHP

foi o que apresentou melhor resultado, pois, além de considerar uma certa tolerância

para a ocorrência, restringiu melhor as áreas investigadas em função da relação com os

lineamentos estruturais. Adicionalmente, os demais métodos apresentaram resultados

coerentes, mostrando que as técnicas de integração disponíveis num Sistema de

Informação Geográfica (GIS) podem ser ferramentas de grande auxilio nos trabalhos de

investigação de áreas de potencial mineral.



1. INTRODUÇÃO

Dentre uma variedade de aplicações do Sistema de Informações Geográficas (GIS), o

mapeamento de áreas com potencial mineral é uma aplicação desta ferramenta, tanto na

estimação de recursos minerais quanto na exploração mineral, que utiliza dados

espaciais de naturezas variadas. Comumente, a seleção, evolução e combinação de

evidências para depósito mineral são feitas com a ajuda de uma mesa de luz onde vários

mapas são superpostos fisicamente para determinar a relação de recobrimento entre as

anomalias. O GIS vem, nos últimos tempos, contribuindo significativamente para a

melhoria deste processo e expandiu as técnicas computacionais para o processamento,

análise e manipulação de planos de informações (“layers”) individuais, oferecendo,

desta forma, ferramentas para o modelamento e análise de relações entre dados

espacializados, que auxiliam na tomada de decisões para a definição de regiões

geológicas de interesse econômico (Bonham-Carter, 1994).

Um dos fatores que tem contribuído para esta tendência é, em grande parte, o grau de

complexidade fisiográfica das áreas de investigação, principalmente na Amazônia,

implicando em sérias dificuldades de acesso e elevando os custos financeiros dos

trabalhos de campo. Em contrapartida, as técnicas de GIS, além de otimizarem o

modelamento da pesquisa, reduzem consideravelmente os custos financeiros. Na região

Norte do Brasil, em especial, os trabalhos de mapeamento e prospecção mineral são

bastante dificultados pelo clima tropical que favorece o intemperismo químico das

rochas e dá origem, geralmente, a espessas camadas de solo que dificultam a obtenção

de informações geológicas. Como conseqüência disso, em determinados casos, o uso de

técnicas indiretas é uma alternativa que pode contribuir muito na realização de trabalhos

dessa natureza.

Neste contexto, este trabalho se propõe determinar áreas de maior favorabilidade à

ocorrência de mineralizações de Cu e Zn, utilizando técnicas de integração de dados

disponíveis num Sistema de Informação Geográfica (SIG), a partir do processamento e

integração de dados geológicos e geoquímicos de solo. A área escolhida para este estudo

trata-se do depósito de Cu e Zn do Pojuca, situado na Província Mineral de Carajás,

Estado do Pará.



2. ÁREA DE ESTUDO E GEOLOGIA

A jazida de Cu e Zn do Pojuca está situada na Província Mineral de Carajás, parte

oriental da Região Amazônica, sudoeste do Estado do Pará (Figura 1), e é denominada

de Alvo 2 – Corpo 4 pela Rio Doce Geologia e Mineração S.A. (DOCEGEO). Além da

importância econômica, esta área foi escolhida devido à disponibilidade de dados

geológicos (DOCEGEO, 1984) (Figura 2) e geoquímicos de solo (Moura, 1985).

A avaliação das reservas de minério desta área revelou a existência de 58 milhões de

toneladas de minério, com teor médio de 0,87% de cobre, correspondendo, no Corpo 4,

a 48 milhões de toneladas com 0,90% de zinco. Também há quantidades expressivas de

ouro, prata e cádmio. As jazidas de cobre e zinco no Pojuca estão situadas à cerca de 30

km do terminal da Estrada de Ferro Carajás, o que certamente estimulará o seu

aproveitamento econômico. Há possibilidade de produção de 15 mil toneladas por ano

de metal contido (cobre e zinco), por meio de lavra subterrânea, com o aproveitamento

dos concentrados pelas metalúrgicas nacionais (Santos, 1986).

Geologicamente, os depósitos de cobre e zinco da área Pojuca ocorrem num pacote

metavulcanossedimentar denominado Grupo Igarapé Pojuca (DOCEGEO, 1988),

limitado a norte por rochas do Complexo Xingu e a sul por metassedimentos psamo-

pelíticos de baixo grau metamórfico. O conjunto é cortado por granitos com cerca de 1.8

b.a., correlacionáveis ao Granito Serra do Carajás (Saueressig, 1988).

DOCEGEO (1988) caracterizou o Complexo Xingu como constituído por rochas

gnáissicas, às vezes migmatizadas, de composições tonalíticas, trondhjemíticas e/ou

granodioríticas, tidas como retrabalhamento metamórfico sobre terrenos graníticos

arqueanos. Caracterizou ainda o Grupo Igarapé Pojuca como constituído por sedimentos

de composição variada, formações ferríferas, anfibolitos, rochas vulcânicas básicas

intermediárias e rochas gnáissicas. Adicionalmente a empresa, define no Grupo Igarapé

Pojuca a Formação Corpo Quatro (Figura 2).



Fig. 2 – Mapa de localização da área de estudo.

Fig. 2 – Mapa geológico da área do Pojuca (Alvo 2 – Corpo 4), elaborado por DOCEGEO (1984).
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2.1 Formação Corpo Quatro

A Formação Corpo Quatro é uma unidade composta por sedimentos clasto-químicos,

com espessura média de 100m. Esta Formação hospeda mineralizações de Cu ou Cu

(Zn) e a área do depósito está encaixada em rochas vulcânicas básico-intermediárias e

compreende dois grupos litológicos principais: rochas com fragmentos e rochas

bandadas.

As rochas com fragmentos constituem o horizonte guia das mineralizações, ocorrendo a

elas sobrepostas ou intercaladas. A principal característica desta unidade é a presença de

massas de quartzo milimétricas a centimétricas, imersos numa matriz que pode

apresentar disseminações de calcopirita, pirrotita e esfalerita. A similaridade destas

rochas com as rochas bandadas subjacentes, leva a crer que estas tenham sido originadas

por retrabalhamento desta unidade (Medeiros, 1986).

As rochas bandadas são formadas predominantemente por sedimentos químicos, onde se

alternam bandas milimétricas a centimétricas de anfibólio, quartzo, sulfetos de Fé, Cu e

Zn, e magnetita. Intercalados, ocorrem níveis pelíticos ou pelito-químicos com

proporções variáveis de anfibólios, almandina, biotita, quartzo, magnetita, que também

podem apresentar mineralizações sulfetada. Níveis de chert e formação ferrífera

bandada podem ocorrer, normalmente próximo à base desta unidade.

As rochas metavulcânicas são basáltico-andesíticas freqüentemente exibindo

assembléias de alteração hidrotermal. As vulcânicas sobrepostas à Formação Corpo

Quatro são denominadas Metavulcânica I, apresentando granulação mais fina e aspecto

geralmente isótropo; as rochas vulcânicas sotopostas são denominadas Metavulcânicas

II e, além da granulação maior, apresentam foliação melhor desenvolvida e intercalações

de biotita anfibolitos.

A mineralização de Cu e Zn do Corpo Quatro está hospedada nas rochas bandadas sob a

forma de disseminação, bandas milimétricas a centimétricas, raramente constituindo

níveis decimétricos de sulfetos maciços e em fraturas. Os minerais de minério

predominante são pirrotita, calcopirita e esfalerita; pirita, magnetita e ilmenita ocorrem

eventualmente. Associados aos níveis sulfetados ocorrem eventualmente ouro

(normalmente com teor inferior a 0,5 g/ton), prata (até 20 g/ton) e molibdênio (até 200



ppm). Níveis mineralizados de esfalerita contêm cádmio em valores de até 250 ppm.

Podem ocorrer mineralizações a Cu, em nível de minério, tanto nas rochas com

fragmentos como em rochas metavulcanossedimentares e rochas vulcânicas (Saueressig,

1988).

3. DADOS GEOQUÍMICOS

Os dados geoquímicos utilizados neste trabalho foram obtidos através do levantamento

realizado por Moura (1985) que executou trabalhos de amostragem para 171 elementos

amostrais de solo numa área de aproximadamente 2 km2 no Alvo 2 - Corpo 4. O autor

estabeleceu estações de coleta dispostas quadraticamente distantes 100m entre si, ao

longo de 19 perfis transversais à linha de base de direção N36W. O material foi coletado

a 40 cm de profundidade com o auxílio de uma escavadeira manual. Na tentativa de

obter-se uma representatividade significativa do material amostrado, foi coletado cerca

de 1kg de solo por amostra.

Os elementos amostrais do solo foram secos em estufa a 95oC, desagregados e

peneirados. A fração menor que 2 mm sofreu quarteamento, trituramento até à fração

menor que 0,063 mm e posterior homogeneização. O material homogeneizado sofreu

abertura a quente com uma mistura de HF e HClO4 na proporção 2:1 e posterior adição

de HCl.

As soluções obtidas foram analisadas para 10 elementos químicos dos quais adotou-se

apenas 2 para este trabalho, Cu e Zn, considerando que a mineralização ocorrente no

local é predominantemente destes elementos.

Moura (1985), usando a técnica estatística multivariante de análise de agrupamento, que

utiliza a similaridade entre indivíduos para classificá-los hierarquicamente em grupos,

mais ou menos homogêneos, classificou os elementos amostrais de solo em grupos

geoquimicamente homogêneos com base nas similaridades de suas composições

químicas, bem como na distribuição destes no mapa geológico. Dessa forma, os

elementos amostrais do solo do Alvo 2 - Corpo 4 foram classificados em oito grupos

distintos, relacionados da seguinte forma com as unidades rochosas subjacentes:

− Grupos 1, 5 e 7 : Solo desenvolvido sobre os anfibólio xistos.



− Grupo 2 : Solo desenvolvido sobre os metassedimentos.

− Grupos 3 e 8 : Solo desenvolvido sobre as rochas básicas.

− Grupo 4 : Solo desenvolvido próximo ao contato das rochas básicas

com anfibólio xistos.

− Grupo 6 : Solo desenvolvido sobre aluviões.

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Na maioria dos projetos desenvolvidos em SIG a principal proposta é a combinação de

dados espaciais, com o objetivo de descrever e analisar interações, para fazer previsões

através de modelos, e fornecer apoio nas decisões tomadas por especialistas. A

combinação desses dados multi-fontes permitirá uma redução na ambigüidade das

interpretações que normalmente são obtidas através da análise individual dos dados

(Pendodock e Nedeljkovic, 1996).

A seguir, apresenta-se uma visão geral das técnicas de inferência espacial utilizadas para

a integração dos dados (evidências) relevantes ao modelo prospectivo proposto para a

definição de áreas favoráveis à ocorrência de Cu e Zn na área de estudo, conforme

Câmara et al., (2000).

4.1 Operadores Booleanos

São operadores locais, aplicados para a integração de variáveis geo-campo

temáticas. Usa os operadores lógicos como AND, OR, XOR e NOT para determinar se

uma particular condição é verdadeira ou falsa. O operador AND é a interseção, por

exemplo, de dois conjuntos de atributos A e B, com os elementos pertencentes a ambos;

OR é a união dos dois conjuntos, com os elementos pertencentes ou a um, ou a outro

conjunto; NOT é o operador “diferença”, com os elementos pertencentes a um conjunto,

mas não ao outro e XOR é o exclusivo do operador OR, com os elementos pertencentes

ou a um conjunto, ou a outro, mas não a ambos (Burrough e McDonnell, 1998).

O apelo da abordagem Booleana é a sua simplicidade e fácil aplicação, com a

combinação lógica de mapas em um SIG diretamente análoga ao tradicional método de

sobreposição empregado nas mesas de luz. Porém, na prática, pode não ser apropriado



atribuir igual importância para cada um dos critérios combinados, as evidências

precisam ser pesadas dependendo da sua relativa importância (Bonham-Carter, 1994).

4.2 Operadores Fuzzy

Dado dois ou mais mapas com funções de associação fuzzy para um mesmo conjunto

nebuloso A, uma variedade de operadores podem ser empregados para combinar os

valores de associação juntos. An et al. (1991), citado por Bonham-Carter (1994), discute

cinco operadores que são considerados úteis para a interação de dados espaciais,

denominados: fuzzy AND, fuzzy OR, produto algébrico fuzzy, soma algébrica fuzzy e

operador gamma fuzzy.

Fuzzy AND

MFF
A(z)interação = MIN (MFF

A1(z), MFF
A2(z), ...)                          (1)

A MFF
A1 é o valor de associação do mapa 1 para o objeto z, MFF

A2 é o valor da

associação do mapa 2 para o mesmo objeto z, etc.. O mapa resultante é controlado pelo

menor valor das funções de associação em cada z, sendo este operador equivalente ao

Booleano AND. É apropriado quando duas ou mais evidências para uma hipótese devem

estar ambas presentes para a hipótese ser verdadeira.

Fuzzy OR

MFF
A(z)interação = MAX (MFF

A1(z), MFF
A2(z), ...)                      (2)

O mapa resultante é controlado pelo máximo valor de qualquer um dos mapas de

entrada para um objeto z. Este operador é equivalente ao Booleano OR e deve ser

aplicado quando qualquer evidência positiva pode ser suficiente para que a hipótese seja

verdadeira.

Produto Algébrico Fuzzy

                                                                                                                                    (3)( ) ( )∏
=

=
n

1 i 

iinteração zz A
F

A
F MF  MF



Os valores de associação do mapa resultante sempre serão menores, ou iguais, ao menor

valor de associação dos mapas de entrada, caracterizando uma tendência “decrescente”.

Soma Algébrica Fuzzy

                                                                                                                                     (4)

Os resultados são sempre maiores, ou iguais, ao maior valor de associação dos mapas de

entrada. Produz um efeito “crescente”, onde duas evidências, ambas favoráveis para

uma hipótese, quando combinadas suportam mais a hipótese que quando avaliadas

individualmente.

Operador Gama Fuzzy

(5)

O parâmetro γ pode receber valores entre o intervalo [0, 1], sendo que, quando for igual

a 1, a interação é a mesma de uma soma algébrica fuzzy, e quando for igual a 0 a

interação se iguala ao produto algébrico fuzzy. A criteriosa escolha do valor de γ produz

valores para o mapa de saída que assegura uma flexibilidade entre as tendências

“crescente” da soma algébrica fuzzy e “decrescente” do produto algébrico fuzzy.

As propagações das incertezas de dados integradas por operadores fuzzy podem ser

estimadas pelo método de simulação de Monte Carlo (Heuvelink e Burrough, 1993), ou

pelas séries de Taylor, quando o operador empregado for uma função derivável

(Heuvelink et al., 1989).

4.3 Técnica de Processo Analítico Hierárquico (AHP)

Segundo Eastman et al. (1995) a técnica de processo analítico hierárquico (Analytical

Hierarchy Process – AHP), é a melhor técnica no auxílio à tomada de decisão. De

acordo com esta técnica, quando ten-se diferentes fatores que contribuem para a decisão,

deve-se compara-los os fatores dois a dois.

O primeiro passo para a aplicação desta técnica é a elaboração de uma relação de

importância relativa entre as evidências. Essa relação é utilizada como dado de entrada
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em uma matriz de comparação pareada, onde são calculados os autovalores e

autovetores da matriz. Os pesos de cada membro Fuzzy, eqüivalem, então, aos

autovetores da matriz de comparação pareada. Assim, conforme uma escala já

determinada que vai de 1 a 9, onde o valor 1 eqüivale a importância igual entre os

fatores e o 9 à importância extrema de um fator sobre o outro que esta sendo

comparado, as diversas variáveis são analisadas.

Com base na comparação, ao AHP pondera todos os sub-critérios e critérios e calcula

um valor de razão de consistência entre [0,1], com 0 indicando a completa consistência

do processo de julgamento.

5. METODOLOGIA E RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS

A metodologia adotada para este trabalho foi a sugerida por Bonham-Carter (1994) para

mapeamento de potencial mineral. Esta metodologia consiste em três etapas: 1)

Construção da base de dados espaciais; 2) Processamento dos dados e; 3) Aplicação dos

modelos de integração (Figura 3). Na primeira etapa, todos os dados que serão utilizados

no trabalho são organizados em uma base de dados em ambiente GIS, no caso específico

deste trabalho foi usado o software Spring 3.4. Na segunda etapa, estes dados são

manipulados para a extração de feições espaciais relevantes para o objetivo do trabalho,

no caso deste, são evidências para a ocorrência de depósitos de Cu e Zn. Finalmente, na

terceira etapa, as evidências encontradas são combinadas com operadores algébricos

utilizados em GIS. Para este trabalho, especificamente, esta metodologia foi adotada de

acordo com o mostrado no fluxograma da Figura 4.



Fig. 3 – Etapas do processo de mapeamento de potencial mineral (Bonham-Carter,

1994).

5.1 Etapa 1

Nesta fase de entrada de dados espaciais, o mapa geológico disponível da área de estudo

foi digitalizado utilizando-se uma mesa digitalizadora, onde a litologia e as feições

estruturais (lineamentos) constituíram planos de informação temáticos diferentes. Os

dados geoquímicos de amostragem de solo foram plotados no mapa e inseridos no

banco de dados também através de digitalização em mesa, onde, para cada ponto, foi

atribuído o valor de z conhecido de Cu e Zn, constituindo, desta forma, dois planos de

informação numéricos. As localizações espaciais destes dados foram gravadas em

termos de coordenadas (longitude e latitude), estabelecidas inicialmente para o projeto,

escala de 1: 100 000 e resolução 10x10m.
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Figura 4 – Fluxograma metodológico elabora para o trabalho, segundo metodologia

proposta por Bonham-Carter (1994).

5.2 Etapa 2

Os planos de informação estabelecidos na etapa anterior foram processados da seguinte

forma:

POTENCIAL
MINERAL

(Cu, Zn e Cu/Zn)

FATOR
GEOLÓGICO



Quanto à categoria temática

Litologia. Primeiramente, foi feita uma edição dos polígonos e pontos e associadas as

classes. Em seguida, realizou-se uma operação de ponderação das classes, através da

linguagem de programa LEGAL, onde se estabeleceu pesos (de 0 a 1) para as litologias,

de acordo com o conhecimento prévio da potencialidade de cada de tipo de rocha para a

ocorrência de mineralização de Cu e Zn. O resultado deste processamento foi um plano

de informação numérico (Figura 5). Vale ressaltar que a área escolhida para este

trabalho trata-se de um alvo bastante conhecido e estudado ao longo dos últimos anos,

com características mineralógicas, geológicas e estruturais bem definidas, o que

facilitou muito na hora do estabelecimento dos pesos para a ponderação das classes, que

ficou da seguinte forma:

Classes Litológicas Pesos

Aluviões 0.3

Meta-arenitos 0.4

Metavulcânicas I 0.8

Metassedimentos Clasto-Químicos 1

Metavulcânicas 0.8



Fig. 5 – Ponderação da litologia. A- Mapa litológico em classes. B - Imagem em nível

de cinza representativa do resultado da ponderação da litologia.

Como pode ser verificado na Figura 5, o peso maior foi atribuído à classe litológica

Metassedimentos Clasto-Químicos, litologia esta referente ao nível da Formação Corpo

Quatro que hospeda a mineralização de Cu e Zn, seguida das classes Metavulcânica I e

Metavulcânica II, onde também pode ocorrer a mineralização, conforme bibliografias

consultadas.

Abaixo, segue o programa LEGAL utilizado para a ponderação do plano de informação

temático “litologia”.

{

//Declaração

Tematico lito ("Tematico");

Numerico litoN ("Numerico");

Tabela litopondera (Ponderacao);

//Instanciação

lito= Recupere(Nome= "Litologia");

litoN= Novo(Nome="Litologia_Fuzzy", ResX=10, ResY=10, Escala=100000,

Min=0, Max=1);

//Estabelecimento dos pesos

litopondera= Novo(CategoriaIni="Tematico",

0
Meta-arenito
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Metavulcânica I
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                    "MetaArenito":0.4,

                    "Aluvioes":0.3,

                    "Metavulcanica_I":0.8,

                    "Clasto_Quimicos":1,

                    "Metavulcanica_II":0.8);

//Operação

litoN= (Pondere(lito,litopondera));

}

Lineamentos. A partir destes dados foi gerado um mapa de distância aos lineamentos

com conseqüente geração de grade numérica. A esta grade foi aplicada a operação de

fuzzy logic, por meio da linguagem de programação LEGAL, para a normalização dos

valores numa escala de 0 a 1, onde os pesos maiores foram dados aos pontos mais

próximos dos lineamentos. O resultado desta operação foi um plano de informação

numérico (Figura 6).

Fig. 6 – Processo de geração de mapa de distância aos lineamentos. A- Mapa de

lineamentos estruturais (linhas). B - Imagem em nível de cinza representativa

do resultado da geração de mapa de distância aos lineamentos. C – Imagem em

nível de cinza representativa do resultado da operação fuzzy logic de

normalização.
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Abaixo, segue o programa LEGAL de operação fuzzy logic utilizado para a

normalização (de 0 a 1) dos valores resultantes da geração de mapa de distância aos

lineamentos.

{

//fuzzy distância de lineamentos (limiar de 100 m)

//Declaração

Numerico dist, distfuzzy ("Numerico");

//Instanciação

dist=Recupere (Nome= "Dist_Lin");

distfuzzy=Novo (Nome="Dist_Lin_Fuzzy", ResX=10, ResY= 10,

Escala=100000, Min=0, Max=1);

//Operação

distfuzzy = ((dist >100) ? 0 : 1 /( 1 +(0.00015*(dist^2 )  ) ) );

}

Quanto à categoria numérica

Amostras de Cu e Zn. Estes dados foram submetidos a um processo de interpolação,

onde foram testados os seguintes métodos: 1) geração de grade retangular a partir das

amostras; 2) geração de grade retangular a partir de uma grade triangular e; 3) análise

estatística de Krigeagem (Figuras 7 e 8).



Fig. 7 – Resultados das diferentes interpolações testadas para as amostras de Cu.
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Fig. 8 – Resultados das diferentes interpolações testadas para as amostras de Zn.
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Como pode ser notado nas figuras mostradas anteriormente, dentre os três

processamentos de interpolação, verificou-se que a Krigeagem, apresentou melhor

resultado, sendo, desta forma, apenas esta técnica considerada e consistiu em três fases:

1) análise exploratória das amostras; 2) geração e ajuste de semivariograma e; 3)

krigeagem. Durante a fase de análise exploratória foram observadas as estatísticas das

amostras, bem como os histogramas de freqüência para as amostras de Cu e Zn (Figura

9). Na fase de geração de semivariograma, obteve-se um resultado satisfatório, onde

adotou-se a direção 135o e modelo esférico de ajuste do semivariograma experimental,

tanto para as amostras e Cu como para as de Zn (Figura 10). Finalmente, após os

procedimentos de análises e ajustes, foi processada a krigeagem propriamente dita

(Figura 00). Os valores da grade regular gerada neste processamento foram

posteriormente normalizados numa escala de 0 a 1 através da operação de fuzzy logic,

por meio da linguagem de programação LEGAL.

5.3 Etapa 3

Nesta etapa, integração dos dados, foram testados os seguintes métodos de inferência

espacial: Booleano, Técnica de Processo Analítico Hierárquico (AHP) e Fuzzy Gama.

Como resultado da aplicação, para cada operador, foi gerado um plano de informação

numérico com valores variando de 0 a 1, o qual foi posteriormente fatiado em classes de

favorabilidade à ocorrência de Cu, Zn e Cu/Zn, estabelecidas da seguinte forma:

Muito Baixo – 0 – 0.35

Baixo – 0.35 – 0.55

Moderado – 0.55 – 0.75

Alto – 0.75 – 0.90

Muito Alto – 0.90 - 1

Os resultados referentes a esta etapa estão mostrados no item 6.



E S T A T Í S T I C A S: Amost_Cu

=> Número de amostras ...............................  148
=> Número de amostras válidas ................... 148
=> Média ........................................................ 575.804
=> Variância .................................................. 83168.685
=> Desvio Padrão .......................................... 288.390
=> Coeficiente de Variação .......................... 0.501
=> Coeficiente de Assimetria ....................... 0.587
=> Coeficiente de Curtose ............................ 2.622
=> Valor Mínimo .......................................... 42.000
=> Quartil Inferior ....................................... 352.000
=> Mediana ................................................... 535.000
=> Quartil Superior ..................................... 754.000
=> Valor Máximo ......................................... 1284.000

E S T A T Í S T I C A S: Amost_Zn

=> Número de amostras ................... 148
=> Número de amostras válidas ...... 148
=> Média ............................................ 153.703
=> Variância ...................................... 28891.155
=> Desvio Padrão ............................... 169.974
=> Coeficiente de Variação ............... 1.106
=> Coeficiente de Assimetria ............ 4.136
=> Coeficiente de Curtose ................. 23.901
=> Valor Mínimo ................................ 10.000
=> Quartil Inferior ............................. 72.000
=> Mediana ......................................... 112.000
=> Quartil Superior ............................ 169.000
=> Valor Máximo ................................ 1217.000

Fig. 9 – Análise exploratória das amostras de Cu e Zn: Estatística e Histograma de

distribuição.



A J U S T E     D O     S E M I V A R I O G R A M A
*********************************************************
Sumário:
   Arquivo:  D:\Alunos_2000\Waldiza\Carajas\Pojuca\GeoStatistic\Amost_Cu_135.var
   No. de variáveis:    3
   No. de Lags:    4
   No. de Lags usados:    4

Parâmetros iniciais:
    Efeito Pepita (Co):  41367.316
    Para modelo transitivo:  Esférico
    Contribuição (C1):  40737.359
    Alcance (a):    386.989

Modelo de Semivariograma Esférico

 No.          Akaike             Efeito Pepita       Contribuição       Alcance
 -----     ----------------       ----------------          ----------------        ------------
   1           -33.319               41372.852               46318.551           466.123
   2           -33.322               41367.320               46333.582           465.434

Fig. 10 – Geração e ajuste de semivariograma para as amostras de Cu.



A J U S T E     D O     S E M I V A R I O G R A M A
**********************************************************
Sumário:
   Arquivo:  c:\Meus
documentos\Geoprocessamento\Carajas_10\Pojuca\GeoStatistic\Amost_Zn_135.var
   No. de variáveis:    3
   No. de Lags:    4
   No. de Lags usados:    4

Parâmetros iniciais:
    Efeito Pepita (Co):  12078.600
    Para modelo transitivo:  Esférico
    Contribuição (C1):  21560.512
    Alcance (a):    397.420

Modelo de Semivariograma Esférico

 No.          Akaike             Efeito Pepita       Contribuição            Alcance
 -----      ---------------       -------------------     -------------------       ----------------
   1             -35.865               12079.102             21959.600                 274.003
   2             -36.277               12078.600             21959.094                 286.299

Fig. 11 – Geração e ajuste de semivariograma para as amostras de Zn.



Abaixo, segue os programas LEGAL de operação fuzzy logic utilizado para a

normalização (de 0 a 1) dos valores resultantes da interpolação das amostras de Cu e Zn

por krigeagem.

// Normalização dos valores da grade numérica de Cu

// gerada a partir de Krigeagem, utilizando operador fuzzy logic

{

//Declaração

//fuzzy Cobre (ponto ideal a 800 de teor e ponto de cruzamento em 550)

Numerico Cu, Cufuzzy ("Numerico");

//Instanciação

Cu = Recupere (Nome= "Krig_Cu");

Cufuzzy=Novo (Nome="Cobre_Fuzzy", ResX=10, ResY= 10, Escala=100000,

Min=0, Max=1);

//Operação

Cufuzzy = ((Cu <350) ? 0 :(( Cu >800) ? 1: 1 /( 1 +(0.000016*((Cu -

800 )^2 )  ) ) ) );

}

// Normalização dos valores da grade numérica de Zn

// gerada a partir de Krigeagem, utilizando operador fuzzy logic

{

//Declaração

//fuzzy Cobre (ponto ideal a 250 de teor e ponto de cruzamento em 190)

Numerico Zn, Znfuzzy ("Numerico");

//Instanciação

Zn = Recupere (Nome= "Krig_Zn");

Znfuzzy=Novo (Nome="Zinco_Fuzzy", ResX=10, ResY= 10, Escala=100000,

Min=0, Max=1);

//Operação

Znfuzzy = ((Zn <100) ? 0 :(( Zn >250) ? 1: 1 /( 1 +(0.00027*((Zn - 250

)^2 )  ) ) ) );

}

Finalmente, as Figura 12 e 13 representam esquematicamente a metologia descrita, no

que diz respeito aos modelos conceitual e Geo-OMT, respectivamente.



Fig. 12 – Modelo conceitual elaborado para trabalho de determinação de áreas favoráveis à ocorrência de Cu, Zn e Cu/Zn na área do Pojuca,

Província Mineral de Carajás (PA), implementado em ambiente Spring 3.4..
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Fig. 13 – Modelo Geo-OMT (Object Modeling Technique) elaborado para o trabalho de

determinação de áreas favoráveis à ocorrência de Cu, Zn e Cu/Zn na área do

Pojuca, Província Mineral de Carajás (PA), implementado em ambiente

Spring 3.4..
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6. RESULTADOS FINAIS E DISCUSSÕES

6.1 Integração dos Dados pelo Método de Inferência Espacial Booleano

Para este método foram considerados apenas planos de informação temáticos referentes

à litologia e às amostragem de Cu e Zn, de tal forma que a classe litológica de maior

relevância e os valores mais altos de amostragem foram fatores determinantes no

resultado. A Figura 14 mostra os resultados obtidos para cada um dos casos

investigados, ou seja, favorabilidade à ocorrência de Cu, favorabilidade à ocorrência de

Zn e favorabilidade à ocorrência de Cu e Zn juntos. Em seguida, são apresentados os

algoritmos da programação LEGAL elaborados para a integração dos dados pelo método

de inferência espacial booleano.

Observa-se que os resultados deste processamento foram bastante coerentes, uma vez

que a classe de maior relevância à favorabilidade de ocorrência de mineralização de Cu,

Zn e Cu/Zn, nos três resultados, está associada exatamente à litologia tida como aquela

que hospeda a mineralização. Contudo, observa-se ainda, que várias ocorrências de

valores significativos não foram consideradas por este método, sendo, desta forma,

excluídas áreas também com potencial relevante, como as unidades de rochas

metavulcânicas.



Fig. 14 – Resultados da integração dos dados de litologia e amostragem de Cu através do método de inferência espacial booleano. A-

Resultado para Cu. B- Resultado para Zn. C- Resultado para Cu e Zn combinados.
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// Programa para determinar areas favoráveis

// de ocorrencia de Cu na regiao do Pojuca, Carajas (PA)

// Dados mapa litologico e amostragem geoquimica de solo, através do

método booleano.

{

// Declaracao das variaveis

Tematico lito ("Tematico"), favo ("Tematico"), cobre ("Tematico");

// Instanciacoes das variaveis

lito = Recupere (Nome="Litologia");

cobre = Recupere (Nome="Fat_Cu");

favo = Novo (Nome="Booleana_Cu", ResX=10, ResY=10, Escala=100000);

favo = Atribua (CategoriaFim="Tematico")

{

"Baixo" : (lito.Classe == "Aluvioes" && cobre.Classe == "Baixo" ||

lito.Classe ==       "MetaArenito" && cobre.Classe ==

"Baixo"),

"Moderado" : (lito.Classe == "Metavulcanica_I" && cobre.Classe ==

"Moderado" || lito.Classe == "Metavulcanica_II" &&

cobre.Classe == "Moderado"),

"Alto" : (lito.Classe == "Metavulcanica_I" && cobre.Classe == "Alto"||

lito.Classe == "Metavulcanica_II" && cobre.Classe ==

"Alto"),

"Muito_Alto" : (lito.Classe == "Clasto_Quimicos" && cobre.Classe ==

"Muito_Alto" ),

"Muito_Baixo" : Outros

};

}



// Programa para determinar areas favoráveis

// de ocorrencia de Zn na regiao do Pojuca, Carajas (PA)

// Dados mapa litologico e amostragem geoquimica de solo, através do

método booleano.

{

// Declaracao das variaveis

Tematico lito ("Tematico"), favo ("Tematico"), zinco ("Tematico");

// Instanciacoes das variaveis

lito = Recupere (Nome="Litologia");

zinco = Recupere (Nome="Fat_Zn");

favo = Novo (Nome="Booleana_Zn", ResX=10, ResY=10, Escala=100000);

favo = Atribua (CategoriaFim="Tematico")

{

"Baixo" : (lito.Classe == "Aluvioes" && zinco.Classe == "Baixo" ||

lito.Classe == "MetaArenito" && zinco.Classe == "Baixo"),

"Moderado" : (lito.Classe == "Metavulcanica_I" && zinco.Classe ==

"Moderado" || lito.Classe == "Metavulcanica_II" &&

zinco.Classe == "Moderado"),

"Alto" : (lito.Classe == "Metavulcanica_I" && zinco.Classe == "Alto"||

lito.Classe == "Metavulcanica_II" && zinco.Classe ==

"Alto"),

"Muito_Alto" : (lito.Classe == "Clasto_Quimicos" && zinco.Classe ==

"Muito_Alto" ),

"Muito_Baixo" : Outros

};

}



// Programa para determinar areas favoráveis

// de ocorrencia de Cu e Zn na regiao do Pojuca, Carajas (PA)

// Dados mapa litologico e amostragem geoquimica de solo, através do

método booleno

{

// Declaracao das variaveis

Tematico lito ("Tematico"), favo ("Tematico"), cobre ("Tematico"),

zinco ("Tematico");

// Instanciacoes das variaveis

lito = Recupere (Nome="Litologia");

cobre = Recupere (Nome="Fat_Cu");

zinco = Recupere (Nome="Fat_Zn");

favo = Novo (Nome="Booleana_Cu_Zn", ResX=10, ResY=10, Escala=100000);

favo = Atribua (CategoriaFim="Tematico")

{

"Baixo" : (lito.Classe == "Aluvioes" && cobre.Classe == "Baixo" &&

zinco.Classe == "Baixo" || lito.Classe == "MetaArenito"

&& cobre.Classe == "Baixo" && zinco.Classe == "Baixo"),

"Moderado" : (lito.Classe == "Metavulcanica_I" && cobre.Classe ==

"Moderado" && zinco.Classe == "Moderado" || lito.Classe

== "Metavulcanica_II" && cobre.Classe == "Moderado" &&

zinco.Classe == "Moderado"),

"Alto" : (lito.Classe == "Metavulcanica_I" && cobre.Classe == "Alto"&&

zinco.Classe == "Alto"|| lito.Classe ==

"Metavulcanica_II" && cobre.Classe == "Alto" &&

zinco.Classe == "Alto"),

"Muito_Alto" : (lito.Classe == "Clasto_Quimicos" && cobre.Classe ==

"Muito_Alto" && zinco.Classe == "Muito_Alto" ),

"Muito_Baixo" : Outros

};

}



6.2 Integração dos Dados pelo Método de Inferência Espacial Fuzzy Gama

Neste método foram combinados os planos de informação numéricos referentes à

litologia (ponderado de 0 a 1) e às amostragens de Cu e Zn (grade retangular

normalizada de 0 a 1 por operador fuzzy). A importância de cada termo no operador

gama foi definida atribuindo-se o valor de 0.7 para o expoente “γ”. Vale ressaltar que

foram testados vários valores (entre 0 e 1) para “γ”, sendo o 0.7 o que apresentou melhor

resultado. A Figura 15 apresenta os resultados obtidos para cada um dos casos

investigados, ou seja, favorabilidade à ocorrência de Cu, favorabilidade à ocorrência de

Zn e favorabilidade à ocorrência de Cu e Zn juntos. Adicionalmente, são apresentados

os algoritmos da programação LEGAL elaborados para a integração dos dados pelo

método de inferência espacial fuzzy gama.

Os resultados obtidos para esta técnica mostraram-se bastante satisfatórios, pois as áreas

de maior favorabilidade englobam não somente a litologia de maior peso

(Metassedimentos Clasto-Químicos), mas também as rochas

Metavulcanossedimentares, também de potencial relevante, diferentemente do

observado nos resultados obtidos com o método booleano.





Fig. 15 – Resultados da integração dos dados de litologia e amostragem de Cu e Zn através do método de inferência espacial fuzzy

gama. A- Resultado para Cu. B- Resultado para Zn. C- Resultado para Cu e Zn combinados.
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// Programa para determinar areas favoráveis

// de ocorrencia de Cu na regiao do Pojuca, Carajas (PA)

// Dados mapa litologico e amostragem geoquimica de solo, através do

método fuzzy gama

{

//Declaração

Numerico Lito, Dist, Cu, Pgama,  Sgama, gama ("Numerico");

//Instanciação

Lito = Recupere (Nome= "Litologia_Fuzzy");

Cu = Recupere (Nome= "Cobre_Fuzzy");

gama=Novo (Nome="Fuzzy_G_Cu_sd", ResX=10, ResY= 10, Escala=100000,

Min=0, Max=1);

//Operação

g=0.7;

gama= (Lito*Cu)^(1 - g)  * (1 - ( (1 - Lito)  *  (1- Cu))^g);

}

**********************************************************************

// Programa para determinar areas favoráveis

// de ocorrencia de Zn na regiao do Pojuca, Carajas (PA)

// Dados mapa litologico e amostragem geoquimica de solo, através do

método fuzzy gama

{

//Declaração

Numerico Lito, Dist, Zn, Pgama,  Sgama, gama ("Numerico");

//Instanciação

Lito = Recupere (Nome= "Litologia_Fuzzy");

Zn = Recupere (Nome= "Zinco_Fuzzy");

gama=Novo (Nome="Fuzzy_G_Zn_sd", ResX=10, ResY= 10, Escala=100000,

Min=0, Max=1);

//Operação

g=0.7;

gama= (Lito*Zn)^(1 - g)  * (1 - ( (1 - Lito)  *  (1- Zn))^g);

}



// Programa para determinar areas favoráveis

// de ocorrencia de Cu e Zn na regiao do Pojuca, Carajas (PA)

// Dados mapa litologico e amostragem geoquimica de solo, através do

método fuzzy gama

{

//Declaração

Numerico Lito, Cu, Zn, gama ("Numerico");

//Instanciação

Lito = Recupere (Nome= "Litologia_Fuzzy");

Cu = Recupere (Nome= "Cobre_Fuzzy");

Zn = Recupere (Nome= "Zinco_Fuzzy");

gama=Novo (Nome="Fuzzy_G_Cu_Zn_sd", ResX=10, ResY= 10, Escala=100000,

Min=0, Max=1);

//Operação

g=0.7;

gama= (Lito*Cu*Zn)^(1 - g)  * (1 - ( (1 - Lito)  *  (1- Cu) * (1-

Zn))^g);

}



6.3 Integração dos Dados pelo Método de Inferência Espacial AHP (Técnica de

Processo Analítico Hierárquico)

Na aplicação desta técnica foi considerado, além dos planos de informação de litologia e

amostragem geoquímica, o plano de informação referente ao mapa de distância aos

lineamentos, tendo em vista que a localização dos valores mais altos de amostragem

apresentavam uma certa associação com os lineamentos estruturais da área. Assim, foi

feita uma relação de importância entre os PI´s, para cada um dos casos investigados (Cu,

Zn e Cu/Zn), conforme a Figura 16, onde obteve-se um fator de coerência satisfatório (<

0.1). A Figura 17 apresenta o resultado de integração.

Fig. 16 – relação de importância entre os planos de informação referentes a litologia,

amostragem e distâncias aos lineamentos, para aplicação da técnica de AHP.
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Fig. 17 – Resultados da integração dos dados de litologia e amostragem de Cu e Zn através do método de inferência espacial AHP. A-

Resultado para Cu. B- Resultado para Zn. C- Resultado para Cu e Zn combinados.





Os resultados obtidos com o método AHP revelaram, além da relação da favorabilidade

à ocorrência mineral com a litologia, observada nos métodos anteriores, uma forte

relação com os lineamentos estruturais, o que contribui muito para uma melhor restrição

das áreas investigadas.

A seguir, são apresentados os algoritmos da programação LEGAL elaborados para a

integração dos dados pelo método de inferência AHP.

// Cobre_AHP

{

// Pesos a ser aplicados

// Num1_Lito = 0.147

// Num2_Cu = 0.769

// Num4_Dist = 0.084

// Razao de consistencia

// CR = 0.016

// Definicao dos dados de entrada

Numerico  var1  ("Num1_Lito");

Numerico  var2  ("Num2_Cu");

Numerico  var3  ("Num4_Dist");

// Definicao do dado de saida

Numerico  var4  ("Numerico");

// Recuperacao dos dados de entrada

var1 = Recupere (Nome="Litologia_Fuzzy");

var2 = Recupere (Nome="Cobre_Fuzzy");

var3 = Recupere (Nome="Dist_Lin_Fuzzy");

// Criacao do dado de saida

var4  =  Novo (Nome="AHP_Cu", ResX=10, ResY=10, Escala=100000,Min=0,

Max=1);

// Geracao da media ponderada

var4 = 0.147*var1 + 0.769*var2+ 0.084*var3;

}

**********************************************************************



// Zinco_AHP

{

// Pesos a ser aplicados

// Num1_Lito = 0.147

// Num3_Zn = 0.769

// Num4_Dist = 0.084

// Razao de consistencia

// CR = 0.016

// Definicao dos dados de entrada

Numerico  var1  ("Num1_Lito");

Numerico  var2  ("Num3_Zn");

Numerico  var3  ("Num4_Dist");

// Definicao do dado de saida

Numerico  var4  ("Numerico");

// Recuperacao dos dados de entrada

var1 = Recupere (Nome="Litologia_Fuzzy");

var2 = Recupere (Nome="Zinco_Fuzzy");

var3 = Recupere (Nome="Dist_Lin_Fuzzy");

// Criacao do dado de saida

var4  =  Novo (Nome="AHP_Zn", ResX=10, ResY=10, Escala=100000,

Min=0, Max=1);

// Geracao da media ponderada

var4 = 0.147*var1 + 0.769*var2+ 0.084*var3;

}

**********************************************************************



// Cobre_Zinco_AHP

{

// Pesos a ser aplicados

// Num1_Lito = 0.081

// Num2_Cu = 0.435

// Num3_Zn = 0.435

// Num4_Dist = 0.049

// Razao de consistencia

// CR = 0.008

// Definicao dos dados de entrada

Numerico  var1  ("Num1_Lito");

Numerico  var2  ("Num2_Cu");

Numerico  var3  ("Num3_Zn");

Numerico  var4  ("Num4_Dist");

// Definicao do dado de saida 

Numerico  var5  ("Numerico");

// Recuperacao dos dados de entrada

var1 = Recupere (Nome="Litologia_Fuzzy");

var2 = Recupere (Nome="Cobre_Fuzzy");

var3 = Recupere (Nome="Zinco_Fuzzy");

var4 = Recupere (Nome="Dist_Lin_Fuzzy");

// Criacao do dado de saida

var5  =  Novo (Nome="AHP_Cu_Zn", ResX=10, ResY=10, Escala=100000,

Min=0, Max=1);

// Geracao da media ponderada

var5 = 0.081*var1 + 0.435*var2+ 0.435*var3+ 0.049*var4;

}



7. CONCLUSÃO

As metodologias de integração e de inferência espacial empregadas neste trabalho

revelaram ser uma ferramenta eficiente para o propósito deste trabalho, ou seja,

determinar áreas favoráveis à ocorrência de mineralização de Cu e Zn, podendo, desta

forma, ser de grande relevância na elaboração de mapas indicadores destes tipos de

áreas. Vale ressaltar, contudo, que tais metodologias devem ser empregadas sob apoio

de conhecimento, por parte do executor, dos processos que envolvem o fenômeno

estudado, uma vez que tal conhecimento é exigido em todas fases do trabalho,

principalmente naquelas que envolvem relações de importância e estabelecimento de

pesos.

Dentre os métodos de integração de dados utilizados neste trabalho o Método de

Inferência Espacial AHP (Técnica de Processo Analítico Hierárquico) foi o que

apresentou melhor resultado, pois, além de considerar uma certa tolerância para a

ocorrência, delimitou melhor as áreas investigadas em função da relação com

lineamentos estruturais. O método fuzzy gama também pode ser considerado eficiente

em estudos deste tipo, pois mostrou que leva em conta todas as possibilidades

favoráveis, ao contrário do método booleano que foi muito restritivo. De um modo

geral, todos os métodos apresentaram resultados coerentes, mostrando que as técnicas

disponíveis num Sistema de Informação Geográfica (GIS) podem ser ferramentas de

grande auxílio nos trabalhos de investigação de áreas de potencial mineral.
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