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RESUMO 
 

Na presente tese é introduzida a aplicação de abordagem multivariada 

(por meio da Análise de Componentes Principais) a situações estudadas em 

que se dispõe de diversas variáveis geoquímicas e de Sensoriamento Remoto 

no Escudo Sul-rio-grandense, levando-se em conta as interações dessas 

variáveis para produzir o quadro resultante. A importância dessa aplicação está 

na busca de associações de variáveis que possam mostrar ou ressaltar 

características que, pelo exame individual de cada variável, com posterior 

superposição, se mostram difusas e, a partir disso, utilizá-las na exploração 

mineral, auxiliando na seleção de áreas favoráveis à ocorrência de depósitos 

minerais. 

 

A técnica de Análise de Componentes Principais foi aplicada em suas 

várias possibilidades dentro do contexto de uma prospecção geoquímica na 

escala 1:50.000, tomando-se como região para a obtenção de modelos a 

compreendida pela Folha Passo do Salsinho, e a região de Piratini como área 

de aplicação dos modelos gerados. 

 

Dentre os objetivos estão a introdução do uso da Análise de 

Componentes Principais a dados de exploração mineral no Escudo Sul-rio-

grandense, a definição de associações de variáveis e suas relações com 

grupos litológicos ou com mineralizações, a identificação de variáveis que 

pouco contribuem para o avanço do conhecimento em áreas do Escudo Sul-rio-

grandense, por não se associarem a características de qualquer tipo ou por 

apresentarem contraste muito pobre e a identificação de zonas consideradas 

prioritárias para novas etapas de prospecção de metais. 

 

Para se atingir os objetivos propostos foi feito um levantamento 

exaustivo de todos os dados geoquímicos disponíveis nas áreas do Passo do 

Salsinho e de Piratini, sua compatibilização, geração de matrizes para cada 

fonte de dados, estudo estatístico preliminar de todos os resultados disponíveis 

e posterior aplicação da Análise de Componentes Principais aos mesmos, com 



x 
 

plotagem dos resultados obtidos em mapas, seguidos pela integração e 

interpretação desses dados. 

 

As aplicações da Análise de Componentes Principais e de Análise 

Fatorial em Geologia são discutidas à luz da apresentação de dezenas de 

exemplos de utilização da mesma a dados de prospecção geoquímica e de 

sensoriamento remoto em todo o mundo, levados em conta os casos que, por 

uma razão ou outra, tivessem relação com o caso prático escolhido para 

estudo. 

 

Na aplicação da Análise de Componentes Principais a dados de rochas 

foram identificadas, nos mapas de escores, algumas zonas que se associam a 

certos grupos de variáveis e a determinados litótipos específicos, como os 

corpos ultramáficos e as zonas de afloramento de rochas graníticas e da 

Formação Rio Bonito. A porção oeste da Folha Passo do Salsinho, próxima às 

ocorrências de ouro da Bossoroca, Viúva Guerra Duval, Cerrito do Ouro, 

Lavrinha e Guardinha, fica destacada. 

 

No estudo dos resultados de concentrados de minerais pesados as 

regiões que delimitam as ocorrências de ouro e cobre são identificadas, o que 

se reveste de importância na aplicação deste tipo de abordagem (Análise de 

Componentes Principais) aos dados de prospecção obtidos por esse meio de 

amostragem. O Cinturão Metavulcano-Sedimentar Indiviso e a estreita faixa do 

Complexo Metamórfico Básico-Ultrabásico da área da Folha Passo do Salsinho 

são demarcados. Esse foi o meio de amostragem que mostrou os melhores 

resultados no reconhecimento das zonas mineralizadas conhecidas. Scheelita, 

cromita, piroxênio, titanita, óxido de ferro e bornita contribuem pouco para a 

obtenção dos resultados alcançados. 

 

Na estudo dos resultados de sedimentos de corrente também são 

individualizadas áreas de domínio do Cinturão Metavulcano-Sedimentar 

Indiviso, do Complexo Metamórfico Básico-Ultrabásico, da Seqüência Vulcano-

Sedimentar 2 e do Granito São Sepé, ocorrendo, também, delimitação das 
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zonas onde há ocorrências minerais conhecidas, havendo boas aproximações 

com os resultados obtidos para concentrados de minerais pesados. 

 

A aplicação da Análise de Componentes Principais aos dados de 

Sensoriamento Remoto mostra alguns contornos litológicos e feições 

estruturais que ocorrem na área do Passo do Salsinho, o mesmo ocorrendo 

quando se faz determinadas operações com as bandas disponíveis do satélite 

LANDSAT (passa-baixas, razões entre bandas). 

 

Em termos prospectivos são indicadas duas áreas prioritárias na área da 

Folha Passo do Salsinho (contorno externo das ocorrências auríferas que 

ocorrem na unidade Metavulcanoclástica, a oeste da área, e a sudeste, junto 

às ocorrências cupríferas que ocorrem no Cinturão Metavulcano-Sedimentar 

Indiviso), e na área de Piratini se prioriza as zonas VI e VII, secundadas pela 

zona II, marcadas no mapa metalogenético da área de Piratini. 

 

A aplicação da técnica de Análise de Componentes Principais aos dados 

do caso prático escolhido para estudo forneceu resultados considerados 

satisfatórios, por estarem de acordo com o nível atual de conhecimento 

geológico da área, mostrando, em mapa, limites litológicos, feições estruturais 

e zonações metalogênicas que caracterizam a área de estudo. Além disso, 

foram indicadas áreas-alvo para prospecção mineral e os resultados obtidos 

pela aplicação do modelo obtido na área da Folha Passo do Salsinho para a 

região de Piratini. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 Passo do Salsinho area is situated in the southernmost portion of Brazil 

(Rio Grande do Sul State) region and is part of the Sul-rio-grandense Shield, a 

region that includes some areas that have been working by several years by 

geologists because of their important mineral occurrences. Passo do Salsinho 

presents some mineral occurrences like gold, copper, cromite, barite, talc, 

limestone and coal. 

 

 Predominantly Proterozoic / Eo-Paleozoic volcano-sedimentary rocks of 

green-schists metamorphic facies, stratiform basic-ultrabasic complexes, mafic 

and ultramafic sequences, granitic rocks (ages varying from 670 to 460 million 

years) and sedimentary rocks of the Gondwana system occur in the Passo do 

Salsinho area. 

 

 Analysis of stream sediments, pan concentrates and rocks and Remote 

Sensing (Landsat 5 images) data were treated to find associations of variables 

and to identify groups of them linked to mineral occurrences. 

 

 Stream sediments and pan concentrates data presented the most 

interesting results in the identification of mineral occurrences zones, rocks and 

Remote Sensing data fitted better to the lithological behaviour. 

 

 Principal Component Analysis is a multivariate technique that aims to 

study several variables together. This type of treatment allows us taking into 

account the relationships (represented by the correlation matrix) that exist 

among all the studied variables. As a result of its improvement, Principal 

Component Analysis enables the creation of new variables – the principal 

components – that are linear combinations of the original ones. 

 

 Principal Component Analysis was applied to the available data, and 

models were created to each sampling method. These models were applied to 
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another area (Piratini, RS) which has similar geological behaviour and that is 

also included in the Sul-rio-grandense Shield. 

 

Target areas of metal-bearing zones were identified in both areas (Passo 

do Salsinho and Piratini) and they were ranked according to their mineral 

potential for metals. 

 

 The Principal Component Analysis approach showed (via maps of scores 

of the principal components) the contour of the main mineral occurrences and 

also some lithological contours of the areas Passo do Salsinho and Piratini. 

The use of this technique to treat multivariate data in areas of the Sul-rio-

grandense Shield is therefore indicated. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

A Estatística Multivariada se ocupa da análise de conjuntos de dados 

oriundos de diversas medidas obtidas sobre uma mesma amostra, 

considerando, na sua solução, não apenas as características individuais de 

cada uma das variáveis sob estudo, mas também as relações existentes entre 

as variáveis consideradas. 

Considerando-se que as diversas variáveis medidas interagem para 

formar o quadro resultante de uma determinada situação sob investigação, e 

que por esta razão todas elas foram mensuradas, não há, em princípio, 

nenhuma razão para que o estudo se processe tão somente sobre cada 

variável individualmente; a abordagem à luz das técnicas multivariadas se 

torna, então, imperativa. 

Para a mente humana pode ser um pouco difícil raciocinar em um 

espaço multidimensional, pois que costumamos trabalhar com duas ou três 

dimensões, sendo o enfoque multivariado uma ferramenta muito eficaz para 

contornar este problema. 

As técnicas estatísticas multivariadas têm sido, desde muitas décadas, 

de grande utilização nos mais variados campos da investigação científica, 

tendo-lhe sido imputados resultados muito satisfatórios, ou seja, que 

responderam bem às situações práticas analisadas. 

A Análise de Componentes Principais é uma das técnicas de análise 

multivariada mais utilizadas, produzindo simplificação do universo de 

investigação, agrupamentos de variáveis que podem ser relacionados a 

processos atuantes no caso estudado, classificação de variáveis e de 

observações de campo e, mesmo, abrindo espaço para formulação de 

hipóteses, buscando modelos teóricos para os casos estudados. 

A Geologia é um campo fértil para a aplicação das técnicas 

multivariadas de interpretação de dados: os processos de formação e de 

transformação dos materiais da crosta terrestre, às vezes gerando depósitos 
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minerais, sempre se dão na presença e com a interveniência de muitos 

elementos químicos e outros fatores concomitantemente. 

Dentro deste quadro, a utilização da abordagem multivariada a dados 

obtidos por meio de campanhas de amostragem geoquímica, sejam rochas, 

sedimentos de corrente, concentrados de minerais pesados ou solos, é de 

grande valia no apoio à interpretação dos resultados. 

A área abrangida pela Folha Passo do Salsinho, selecionada para o 

desenvolvimento desta tese, tem sido objeto de interesse geológico há muitos 

anos, tendo sido nela efetuadas campanhas de campo com amostragem 

geoquímica por empresas públicas e privadas e por universidades, tornando-

se, desta forma, uma área promissora para aplicação da técnica de Análise de 

Componentes Principais. Diversas ocorrências minerais são conhecidas na 

área, destacando-se entre elas as de ouro, cobre, talco, cromita, calcário e 

carvão, e atividades de lavra também fazem parte do histórico desta área. 

O Sensoriamento Remoto, em suas diversas fontes de dados, como a 

obtenção de imagens por satélites e por vôos que produzem as fotografias 

aéreas convencionais, é uma ferramenta de grande utilidade na interpretação 

geológica, igualmente agrupando e classificando micro-regiões dentro de uma 

área estudada, que nem sempre, por restrições de escala de trabalho, de 

recursos financeiros e de tempo, pode ser percorrida exaustivamente por 

geólogos quando em trabalho de campo. 

A associação destas três ferramentas de trabalho, tanto de obtenção 

de dados como de interpretação de resultados – Prospecção Geoquímica, 

Sensoriamento Remoto e Análise de Componentes Principais – é aqui utilizada 

visando à obtenção de mais subsídios à geologia desta área. Busca-se, mais 

que tudo, soluções que respaldem ou respondam a processos geológicos que 

atuaram na área de trabalho e que estejam refletidos no mapa geológico 

(escala 1:50.000) desta região. A integração de várias técnicas de investigação 

na análise de um caso prático é uma extensão da própria justificativa para a 

utilização da Análise de Componentes Principais, que integra as diversas 

variáveis na busca de uma interpretação. A integração se justifica, quer pela 
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intrínseca interdisciplinaridade que acompanha todos os processos atuantes na 

crosta terrestre quer pela boa resposta que a Análise de Componentes 

Principais tem dado em suas inúmeras aplicações aos mais diversos tipos de 

estudos geológicos que têm sido realizados nas mais diversas regiões da 

Terra. 

 

Há mais de um século que a área da Folha Passo do Salsinho vem 

sendo trabalhada por várias empresas de mineração, entidades de pesquisa e 

universidades, todas tentando, num primeiro momento, identificar 

mineralizações e, num segundo momento, que se estende até os dias de hoje, 

buscando definir parâmetros para bem caracterizar e compreender as 

ocorrências minerais conhecidas na área, que incluem bens minerais como 

ouro, cobre, talco, cromita e calcário. Diversas técnicas de amostragem têm 

sido utilizadas, envolvendo rochas, sedimentos de corrente, solos e 

concentrados de minerais pesados. Além disso, alguns levantamentos de 

geofísica e fotointerpretação convencional foram desenvolvidos. Diversos 

depósitos minerais já foram lavrados, alguns deles tiveram suas atividades de 

explotação paralisadas devido ao insuficiente conhecimento geológico 

disponível à época da suspensão das atividades de lavra. Em meio a este 

quadro, novas campanhas de amostragem, novas etapas de mapeamento 

geológico e inúmeras discussões técnicas têm sido levadas a cabo visando 

dirimir estas dúvidas ainda sem solução. 

 

 As interpretações até agora conhecidas para os resultados disponíveis 

na área, como de resto para muitas outras áreas do Escudo Sul-rio-grandense, 

muito embora se baseassem sempre sobre resultados de campanhas de 

amostragem caracterizadas pela grande diversidade de variáveis analisadas, 

de um modo geral não lançaram mão  de técnicas multivariadas, sempre 

considerando o conjunto de resultados como um todo fatiado, em que cada 

variável analisada se constituía numa porção individualizada sem se levar em 

conta as interações das diversas variáveis entre si; o próprio fato de se 

amostrar e analisar diversas variáveis já é, por si só, um reconhecimento de 

que os processos geológicos atuantes envolveram mais de uma variável. Não 

há razão plausível, portanto, para se tratar conjuntos de dados multivariados 
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somente com base nas propriedades individuais dos elementos envolvidos, 

desconsiderando suas interações, as associações que estes elementos 

formam e o que elas podem representar, tanto em termos geológicos quanto 

em distribuição superficial. Sabe-se que uma mineralização de elementos 

metálicos envolve associações cujo conhecimento é de grande importância 

para o bom conhecimento do quadro geral de uma região. 

 

 Os resultados obtidos para essa particular área do Escudo Sul-rio-

grandense, uma vez bem compreendidos em suas condicionantes geológicas, 

em especial aquelas relacionadas a mineralizações, podem fornecer indicativos 

para outras áreas próximas, uma vez que a região que circunda a Folha Passo 

do Salsinho, além de apresentar a continuidade das unidades geológicas nela 

presentes, também abriga várias ocorrências minerais relacionadas a esse 

ambiente geológico ou mesmo formadas em tempo geológico similar. 

  

1.1 – OBJETIVOS 
 

 Considerando os aspectos descritos anteriormente foram traçados os 

seguintes objetivos para o desenvolvimento desta tese: 

 

 1 – Introduzir uma metodologia para interpretação de dados de 

exploração baseada fundamentalmente na integração de dados com base na 

técnica de Análise de Componentes Principais. 

 

 2 – Introduzir a técnica de Análise de Componentes Principais no estudo 

de dados geoquímicos, geológicos e de Sensoriamento Remoto para trabalhos 

de exploração no Escudo Sul-rio-grandense, evidenciando os ganhos a serem 

obtidos na interpretação dos dados disponíveis, em particular para a área 

abrangida pela Folha Passo do Salsinho. 

  

 3 – Definir associações de variáveis litogeoquímicas que permitam 

melhor individualizar conjuntos litológicos. 
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 4 – Definir associações de variáveis geoquímicas que permitam delimitar 

potenciais zonas mineralizadas na área estudada e em outras potenciais 

regiões do Escudo Sul-rio-grandense. 

 

5 – Definir grupos de minerais pesados que podem ser utilizados em 

campanhas de amostragem de concentrados de bateia para identificação de 

ocorrências minerais na área de interesse e em outras áreas similares do 

Escudo Sul-rio-grandense. 

 

6 – Associar, dentro da área de interesse, grupos de variáveis a 

características litológicas ou a mineralizações conhecidas, neste último caso 

indicando zonas em que o comportamento se repete e em que não são 

conhecidas, até o momento, ocorrências minerais. 

 

 7 – Identificar variáveis, para cada meio de amostragem testado, que 

aportam significativa contribuição aos objetivos buscados, e indicar as que 

pouco acrescentam para tal, orientando campanhas futuras de exploração 

mineral que venham a ser levadas a efeito na área estudada ou, como já citado 

acima, em outras áreas contíguas ou similares sob o ponto de vista geológico. 

 

 8 – Testar a similaridade de comportamento geoquímico de áreas de 

afloramento agrupadas em mesmas unidades estratigráficas, bem como 

identificar comportamentos que se assemelham a determinados tipos 

litológicos sem, entretanto, estarem a eles associados nos mapas geológicos 

atualmente disponíveis. 

 

 9 – Salientar a importância do tratamento digital de imagens de satélite, 

tanto através das técnicas convencionais como pela utilização da Análise de 

Componentes Principais, na delimitação de zonas de diferentes 

comportamentos litogeoquímicos e na identificação das zonas mineralizadas, 

tomando como exemplo prático a área da Folha Passo do Salsinho. 
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1.2 – METODOLOGIA DE TRABALHO 
 

 Para o desenvolvimento da presente tese seguiu-se alguns passos que 

são sumarizados a seguir: 

 

a) coleta dos dados analíticos que foram utilizados na interpretação, 

constando de resultados de análise fornecidos pelos laboratórios para as 

diversas empresas e para a universidade que operaram na área; a estes 

resultados analíticos foram agregados os valores das coordenadas da 

Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) das amostras a que 

pertenciam. Sempre que possível foram identificados, além do laboratório, a 

data de coleta e a identificação do coletor da amostra. A isto se seguiu a 

criação dos bancos de dados que foram utilizados posteriormente, 

devidamente separados por meio de amostragem. 

 

b) coleta de todos os mapas editados que incluíssem, no todo ou em parte, a 

área abrangida pela tese; além do mapa plani-altimétrico se obteve mapas 

geológicos em escalas variadas, mapas metalogenéticos e previsionais e 

mapas de localização de amostras coletadas, realizados por empresas ou 

por alunos de graduação (trabalho de conclusão) e pós-graduação 

(dissertações de mestrado e teses de doutorado). 

 

c) levantamento bibliográfico exaustivo sobre a geologia e as ocorrências 

minerais conhecidas na área da Folha Passo do Salsinho; no que diz 

respeito à geologia, ordenou-se as referências bibliográficas iniciando-se da 

mais antiga para a mais atual, de modo a facilitar o acompanhamento da 

evolução do conhecimento geológico da área durante a leitura das mesmas. 

 

d) aquisição das imagens LANDSAT que cobriam a área em sua totalidade, 

procedendo-se à escolha após análise de dados fornecidos pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais sobre as condições de iluminação e 

qualidade das imagens; dentre as que apresentavam melhores condições 

escolheu-se as mais recentes. Foram adquiridas seis bandas (1, 2, 3, 4, 5 e 
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7). Estas bandas foram utilizadas pelos resultados obtidos com a aplicação 

da Análise de Componentes Principais e de razões de bandas sobre elas. 

 

e) geo-referenciamento das imagens citadas no item anterior, utilizando-se 

pontos escolhidos em mapas plani-altimétricos e plotando-os sobre as 

imagens de forma a relacionar as imagens com os mapas. Obteve-se erro 

de geo-referenciamento inferior a um pixel. As imagens foram recortadas de 

forma a cobrirem a área toda com uma pequena margem adicional (em 

torno de 0,5 quilômetro) em cada um dos lados do polígono formado pela 

Folha Passo do Salsinho. 

 

f) escolha dos softwares a serem utilizados durante a execução dos trabalhos, 

procurando-se adotar aqueles, dentre os possíveis, que estivessem 

disponíveis em versões mais recentes.  

 

g) aplicação, via computador, das técnicas de análise de dados escolhidas aos 

resultados disponíveis, com a geração de tabelas, gráficos e mapas. Foi 

gerado um mapa geológico simplificado na mesma escala das figuras em 

que são apresentados os resultados obtidos com o fito de facilitar a 

comparação visual destes com os principais traços geológicos da área 

trabalhada.  

 

h) Aplicação do modelo gerado pela Análise de Componentes Principais sobre 

os dados da área da Folha Passo do Salsinho a uma área do Escudo Sul-

rio-grandense (área de Piratini, RS).  

 

i) interpretação dos resultados obtidos e execução de relatório contendo esta 

interpretação e a proposta metodológica para análise, interpretação e 

modelamento de dados geoquímicos e de Sensoriamento Remoto. 
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1.3 – ESTRUTURA DA TESE 
 

No capítulo de número dois é apresentada uma descrição geral da área 

escolhida como objeto desta tese, iniciando-se por aspectos sócio-econômicos 

e climáticos, descrevendo-se a Geomorfologia da área e se detalhando um 

pouco mais a caracterização geológica da área à luz dos conhecimentos que 

se tem atualmente da mesma, bem como é apresentada uma descrição das 

ocorrências minerais conhecidas na Folha Passo do Salsinho, separadas por 

bem mineral e, para cada bem mineral, por ocorrência. 

 

No terceiro capítulo se descreve a metodologia proposta para análise, 

interpretação e modelamento de dados baseadas na Análise de Componentes 

Principais, discorrendo-se sobre os dados disponíveis para manejo e 

interpretação em cada um dos meios de amostragem e descrevendo-se 

suscintamente as técnicas de investigação científica de cujos conceitos básicos 

se lançou mão para a interpretação dos resultados disponíveis, como 

Prospecção Geoquímica, Sensoriamento Remoto e Análise de Componentes 

Principais. Sobre estas técnicas se traça um breve histórico de sua evolução, 

dando-se ênfase a aplicações em Geologia, e apresentando alguns conceitos 

básicos que formam o corpo de cada uma delas, bem como ressaltando a 

integração das mesmas na busca da solução de problemas geológicos em 

vários lugares do mundo. 

 

No capítulo quarto se apresenta o estado da arte da principal técnica de 

interpretação utilizada, a Análise de Componentes Principais, no que diz 

respeito às suas aplicações em Geologia. Neste capítulo são relatados e 

comentados os resultados obtidos pelos diversos autores em aplicações que 

tivessem alguma superposição com as da Folha Passo do Salsinho, no que diz 

respeito a caracterização geológica da área de aplicação, das ocorrências 

minerais existentes ou com relação aos meios de amostragem e variáveis 

utilizadas para interpretação. 

 



 9

No quinto capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos 

pela aplicação das técnicas escolhidas ao caso específico da área escolhida 

para a presente tese, qual seja a área da Folha Passo do Salsinho. Deste 

capítulo constam tabelas e mapas produzidos pelo autor com o auxílio da 

aplicação das técnicas utilizadas aos dados disponíveis para estudo, 

discorrendo-se sobre o significado proposto para os resultados obtidos. 

 

No sexto capítulo são apresentados os resultados a que se chegou com 

a aplicação dos modelos gerados na área da tese para uma outra região do 

Escudo Sul-Riograndense, área denominada Piratini. Essa região de aplicação 

dos modelos gerados apresenta similaridades geológicas e geoquímicas com a 

região da Folha Passo do Salsinho. 

 

No sétimo capítulo são apresentadas as conclusões a que se chegou ao 

final da aplicação de todas as etapas de trabalho propostas e executadas, 

discutindo-se sua importância para a área em estudo e suas possíveis 

extensões e aplicabilidade a outras áreas do Escudo Sul-rio-grandense. 

 

O capítulo de número oito contém as referências bibliográficas citadas 

no texto da tese. Estas referências incluem livros-texto, teses de doutorado, 

dissertações de mestrado e artigos técnicos publicados versando sobre a área 

da Folha Passo do Salsinho, sobre as técnicas utilizadas no presente trabalho 

e sobre aplicações destas técnicas em Geologia que tivessem alguma 

superposição com as aplicações que se fez nesta tese. 
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2 – LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO GERAL 

DA ÁREA 
 

 No presente capítulo são apresentados os dados disponíveis sobre a 

área objeto da presente tese. São focalizados os dados de localização geográ-

fica, a vocação sócio–econômica da região, sua infra-estrutura em termos de 

meios de acesso (rodovias, atividades agrícolas e outras), sua caracterização 

climática e sua hidrografia, bem como são tecidos comentários sobre a vegeta-

ção predominante na região. Além disso, os aspectos fundamentais que regem 

a geologia de qualquer área, como os aspectos geomorfológicos, o condicio-

namento geológico regional, a distribuição estratigráfica das unidades e os 

grandes traços tectônicos presentes são apresentados à luz dos trabalhos 

mais recentes que têm sido executados na região. Todas as ocorrências mine-

rais presentes são comentadas, apresentando-se mapa de suas localizações 

geográficas, separadas por bem mineral. 

 

2.1 – ÁREA DE TRABALHO 
2.1.1 – LOCALIZAÇÃO 
 

 A área de trabalho corresponde à superfície delimitada pela Folha 

SH.22-Y-A-I-4 (Passo so Salsinho), escala 1:50.000, do Serviço Geográfico do 

Exército, baseada em fotografias aéreas de 1975, com apoio básico e suple-

mentar em 1975 e restituição fotogramétrica executada em aparelho de se-

gunda ordem em 1976. Os detalhes e as feições plani-altimétricas da base uti-

lizada se referem, pois, a estas datas. A eqüidistância das curvas de nível é de 

vinte metros, a área está situada na região centro-sudeste do Estado do Rio 

Grande do Sul e a Folha recebe o nome de Passo do Salsinho. Esta Folha é 

limitada pelos meridianos 53º30’ e 53º45’ de longitude Oeste (o meridiano cen-

tral está a 51º00’ a oeste de Greenwich) e pelos paralelos 30º15’ e 30º30’ de 

latitude Sul; estes limites correspondem, em UTM (Projeção Universal Trans-

versa de Mercator), a 260.000 metros e 235.350 metros de longitude Oeste e a 
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6.650.800 metros e 6.622.550 metros de latitude Sul, valores que têm como 

origem o Equador (para as latitudes) e o meridiano 51º00’ a oeste de Greenwi-

ch (para as longitudes), acrescidas das constantes 10.000 quilômetros e 500 

quilômetros, respectivamente. 

 

 A Folha Passo do Salsinho abrange parcialmente os municípios de Ca-

çapava do Sul (extremo sudeste da Folha), São Sepé (a nordeste), Lavras do 

Sul (sul da área), Santa Margarida do Sul (porção oeste) e Vila Nova do Sul, na 

porção central, cuja sede municipal está situada no interior da Folha. A super-

fície total da folha é de aproximadamente seiscentos e noventa e seis quilôme-

tros quadrados. 

 

 Duas rodovias federais, a BR-290 (liga Porto Alegre a Uruguaiana) e a BR-

392 (liga Rio Grande a Santa Maria) se intersectam na porção oriental da Folha; 

na área compreendida pelos limites da Folha há várias estradas municipais com 

boas condições de trafegabilidade em grande parte do ano, além de diversas es-

tradas secundárias e acessos a sedes rurais de variadas condições de trafegabili-

dade. O limite leste da Folha está situado a 240 quilômetros de Porto Alegre, à 

qual está ligada pela BR-290, de traçado aproximado leste-oeste. O mapa de loca-

lização da área objeto da presente tese pode ser visualizado na figura 1. 
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Figura 1 -  Mapa de localização da área de estudo (Modificado de Porcher
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2.1.2 - ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 
 

 A principal atividade econômica da área é a agropecuária, seguida pela 

extrativa mineral. Na primeira, associada à criação animal (predominância de 

gado bovino) existem atividades agrícolas mecanizadas, destacando-se soja, 

trigo, sorgo, azevém, milho, feijão, arroz e a implantação de alguns projetos de 

reflorestamento (Pinus sp. e Eucalyptus sp.). 

 

 A segunda atividade em importância foi representada, em certa época, 

pelas minas de ouro de pequeno porte, quando estiveram em atividade  Cerrito 

do Ouro (KDG da Amazônia), Bossoroca (Minesul) e Passo da Juliana (Grupo 

Andreazza). 

 

 Em  Cerrito do Ouro e Bossoroca a extração se deu no minério primário, 

no Passo da Juliana em colúvios e aluviões. Há, na área da Folha Passo do 

Salsinho, várias outras minas e garimpos de ouro abandonados (veios de 

quartzo). 

 

 Pedreiras de granito, na área de afloramento do Granito São Sepé (para 

utilização na construção civil e no calçamento) e duas pedreiras de calcário 

estão em atividade na área. 

 

2.1.3 - ASPECTOS CLIMÁTICOS 
 

 Pela classificação de Köppen (apud Porcher et al., 1995) o clima da re-

gião na qual está situada a Folha Passo do Salsinho é classificado como tem-

perado úmido, sem estação seca distinta e com verão quente; clima úmido e 

sub-úmido em grande parte da área e, na porção sudeste, onde aflora o grani-

to Caçapava - zona mais elevada - é úmido. Precipitação pluviométrica anual 

entre 1.350mm e 1.650mm, com mínimas em abril, maio e novembro e máxi-

mas em junho, setembro e outubro (IBGE, 1977). A temperatura atinge médias 

máximas em janeiro (30ºC), médias mínimas em julho (8ºC) e tem média anual 

de 18ºC. 
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2.1.4 - REDE HIDROGRÁFICA E VEGETAÇÃO 
  

A área abarca a sub-bacia hidrográfica do rio Vacacaí (afluente do rio 

Jacuí), sendo as principais drenagens os arroios Bossoroca, São Rafael e San-

ta Bárbara; conjuntamente eles formam padrão semi-retangular condicionado 

por fraturas, principalmente. Domina o padrão dendrítico retangular, com den-

sidade baixa na áreas de exposição de coberturas sedimentares e densidade 

alta nas áreas onde afloram metapelitos. 

 

 Teixeira et al. (1986), em sua classificação fitogeográfica, colocam a 

área na região fitoecológica da Savana, com a presença das formações Sava-

na Gramíneo-Lenhosa e Savana Parque. Na Formação Savana Gramíneo-

Lenhosa predominam gramíneas, havendo, também, arbustos, árvores e, mais 

raramente, pequenos capões e matas-galeria (ao longo da maioria das drena-

gens). Na Formação Savana Parque (sudeste da Folha) dominam as gramí-

neas com distribuição irregular de várias espécies arbóreas, que são mais 

densas nas encostas de declive acentuado e, também, junto às drenagens. 

 

2.1.5 - GEOMORFOLOGIA 
 

 As altitudes variam entre 80 e 430 metros, aproximadamente, e formam 

feições geomorfológicas que refletem os litótipos subjacentes, feições estas 

que têm seus limites fortemente ligados às feições estruturais existentes na 

área. 

 

 Três são as unidades de relevo presentes: Planaltos Tabulares (perten-

ce à Depressão do Rio Jacuí, região geomorfológica Depressão Central do Rio 

Grande do Sul), Planalto Rebaixado e Planaltos Residuais Elevados (perten-

centes à região geomorfológica do Planalto Sul-rio-grandense). 
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2.1.5.1 -  PLANALTOS TABULARES 

 

 Ocorrem na porção norte da Folha, sobre rochas sedimentares da Bacia 

do Paraná (formações Rio do Sul e Rio Bonito), e têm pequena expressão are-

al; ocorrem como planaltos dissecados em platôs e morros com topos semi-

tabulares ou abaulados, com bordas escarpadas. Afloramentos de arenitos 

silicificados são comuns, e dominam depósitos eluviais arenosos que resultam 

do intemperismo das rochas sedimentares subjacentes. Os solos presentes 

são geralmente pouco espessos. 

 

2.1.5.2 -  PLANALTO REBAIXADO 

 

 Cerca de 80% da área da Folha Passo do Salsinho apresenta substrato 

variável (rochas metamórficas, vulcânicas, plutônicas, sedimentares) que se 

reflete em grande variedade de sub-tipos que formam o que se chama Planalto 

Rebaixado. Dentre estes citam-se: 

• planícies aluviais fluviais; 

• morros alongados, com solos pouco espessos, sobre rochas graníticas; 

• encostas com forte erosão laminar e ravinamentos, também sobre rochas 

graníticas; 

• superfícies onduladas, sobre metamorfitos (sudoeste da área); 

• superfícies amorreadas, com forte controle estrutural, muita erosão superfi-

cial, sobre rochas do Cinturão Vulcano-Sedimentar, Complexo Gnáissico e 

Complexo Metamórfico Básico-Ultrabásico; 

• morros isolados, sobre riolitos e granitos; 

• superfícies isoladas, altitudes entre 200 e 225 metros, topo ondulado, sobre 

arenitos e tufos das Coberturas Vulcano-Sedimentares. 

 

2.1.5.3 - PLANALTOS RESIDUAIS ELEVADOS 

 

 Altitudes máximas acima dos 400 metros, forte controle lito-estrutural, 

pontos mais altos sobre rochas mais resistentes à erosão, como riolitos, grani-

tos e metamorfitos; topos se nivelam com a sede do município de Caçapava do 
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Sul, sendo provável que o nível entre 400 e 430 metros de altitude represente 

superfície residual de aplainamento regional, possivelmente pliocênica em ida-

de. Os vales se adaptam às estruturas e os solos são geralmente pouco es-

pessos, predomínio de campos e pastagens e atividade agrícola restrita em 

conseqüência da heterogeneidade do relevo. A Serra do Espinilho e os cerros 

do Castelhano, do Bugio e do Perau fazem parte desta unidade. 

 

2.1.6 - GEOLOGIA REGIONAL 
 

 A região na qual se insere a Folha Passo do Salsinho constitui o que 

Carvalho, em 1932, denominou Escudo Sul-rio-grandense, designação esta 

aceita até os dias atuais. Esse Escudo é compartimentado em blocos limitados 

por falhamentos de dimensões regionais de direção NE-SW;  esta comparti-

mentação está descrita em Picada (1971), Hasui et al. (1975), Ribeiro e Fanti-

nel (1978), Fragoso César (1980), Jost (1981), Fragoso César et al. (1982), 

Issler (1982), Jost e Hartmann (1984), Horbach et al. (1986)  e Soliani Jr. 

(1986), dentre outros. Este último separou o Escudo em dois Domínios: Oci-

dental (Blocos Taquarembó, São Gabriel e Encruzilhada do Sul) e Oriental 

(Bloco Dom Feliciano). A Folha Passo do Salsinho está situada no interior do 

Bloco São Gabriel. 

 

 O Bloco Taquarembó limita-se ao norte com o Bloco São Gabriel por 

meio de uma zona de falhamentos NW-SE conhecida como Lineamento de 

Ibaré, e nos outros bordos por rochas da Bacia do Paraná. É formado por ter-

renos granulíticos (Complexo Granulítico Santa Maria-Chico, associação de 

gnaisses básicos e quartzo-feldspáticos com anortositos, ultramáficas, metape-

litos e mármores subordinados, Nardi e Hartmann (1979)), por granitos (Com-

plexo Granítico Santo Afonso, associação de granitóides porfiríticos que variam 

de granodioritos a sienogranitos, Hartmann e Nardi (1982)), e terrenos granito-

migmatíticos (rochas graníticas-migmatíticas do Complexo Granítico-

Migmatítico-Taquarembó, referidos ao Grupo Cambaí), e, também, por cober-

turas vulcano-sedimentares e intrusões graníticas isoladas. 
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 Os litótipos do Complexo Granulítico Santa Maria-Chico têm idades 

transamazônicas (em torno de 2,0 bilhões de anos) e contêm restos de crus-

tais pré-transamazônicas (2,5 bilhões de anos), e o Complexo Granítico Santo 

Afonso apresenta idade (568 ± 48 milhões de anos, razão inicial = 0,708) que o 

posiciona como de caráter tardi-tectônico (Soliani Jr., 1986). 

 

 O Bloco São Gabriel, situado ao norte do Bloco Taquarembó e a oeste 

do Bloco Encruzilhada do Sul (os outros bordos são limitados pela Bacia do 

Paraná), é constituído por rochas das coberturas vulcano-sedimentares prote-

rozóicas-eopaleozóicas na porção central, litótipos de baixo grau metamórfico 

na porção ocidental (referidos como Cinturão Rio Vacacaí, Fragoso César 

(1980)), envolvidos por gnaisses do Grupo Cambaí. Nesta porção ocorrem 

também corpos básicos-ultrabásicos estratiformes representados pelo Gabro 

Mata Grande e pelo Complexo Pedras Pretas. 

 

 No bordo ocidental deste Bloco estão individualizadas  uma unidade or-

tometamórfica, equivalente à associação litológica da Formação Cerro Manti-

queiras (Goñi et al., 1962), e uma parametamórfica (Formação Vacacaí, Goñi 

et al (1962)), a primeira formada por rochas máficas e ultramáficas e a segun-

da por filitos, xistos pelíticos, camadas arenosas e sílticas e uma fácies vulca-

nogênica, além de mármores. 

 

 O bordo  oriental do Bloco São Gabriel é caracterizado pela seqüência 

metavulcano-sedimentar de baixo a médio grau metamórfico, para a qual Fra-

goso Cesár (1982) restringiu o nome Grupo Porongos, designação antes de 

maior abrangência, por incluir todas as unidades metamórficas de grau médio 

e baixo do Escudo Sul-rio-grandense. 

 

 As seqüências de cobertura que recobrem as rochas do embasamento 

dos três blocos do Domínio Ocidental do Escudo Sul-rio-grandense (Taqua-

rembó, São Gabriel e Encruzilhada do Sul) formam o espesso pacote vulcano-

sedimentar que pertence à Bacia do Camaquã (Leinz et al., 1941; Goñi et al., 

1962; Robertson, 1966; Ribeiro et al., 1966; Tessari e Picada, 1966; Tessari e 
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Giffoni, 1970; Ribeiro e Lichtemberg, 1978; Santos et al., 1978; Fragoso César, 

1980 e 1983; Fragoso César et al., 1984 e 1985; Lavina et al., 1985; Faccini et 

al., 1987; Paim, 1994). 

 

 A porção basal, correspondente à Formação Maricá de Ribeiro et 

al.(1966) ou Formação Pessegueiro de Santos et al. (1978) é formada por de-

pósitos flúvio-deltaicos dominantemente, com manifestações vulcânicas de 

composição riolítica repousando em discordância erosiva sobre a anterior, con-

tém depósitos vulcano-sedimentares referidos como Grupo Bom Jardim (Ribei-

ro et al., 1966) e como Formação Cerro dos Martins (Santos et al., 1978), ocor-

rendo vulcânicas intermediárias, vulcanoclásticas e rochas sedimentares clás-

ticas; a porção superior, em discordância erosiva sobre as inferiores, é formada 

por uma seqüência vulcano-sedimentar referida por Robertson (1966) como 

Grupo Camaquã, e é composta pela Formação Guaritas (rochas  clásticas, 

conglomerados, arcósios, pelitos) e pelos tufos e derrames andesíticos que 

caracterizam o Membro Rodeio Velho. 

 

 Ainda no Bloco São Gabriel ocorrem stocks e batólitos graníticos (Com-

plexo Granítico São Sepé, granitos Ramada, Cerro da Cria, Jaguari, complexos 

graníticos Caçapava do Sul e Lavras do Sul) que representam forte manifesta-

ção magmática. São granodioritos, monzogranitos, sienogranitos e granitos 

alcalinos sin a pós-tectônicos de idades entre 670 e 460 milhões de anos (So-

liani Jr., 1986). 

 

 O Bloco Encruzilhada do Sul é limitado a oeste pelo Bloco São Gabriel, 

a leste pelo Bloco Dom Feliciano e nos outros bordos por rochas da Bacia do 

Paraná. É composto por gnaisses policíclicos com meta-anortositos associados 

(o Anortosito Capivarita), formando o Complexo Metamórfico Várzea do Capi-

varita, cortado por intrusões de composição granodiorítica a monzogranítica 

(Suíte Granítica Encruzilhada do Sul) e sienítica (Sienito Piquiri). 

 

 O Bloco Dom Feliciano (Domínio Oriental), que tem a Planície Costeira a 

leste, a Bacia do Paraná a norte, a oeste os Blocos Encruzilhada do Sul e São 

Gabriel (do Domínio Ocidental, separação por falhamentos regionais, já referi-
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do anteriormente), e que a sul continua para o interior do Uruguai, corresponde 

ao Cráton Dom Feliciano - Faixa Magmática Pedras Grandes (Issler, 1982), ao 

Maciço Mediano Pelotas (Hasui et al., 1978) e ao Maciço Pelotas (Jost e Hart-

mann, 1984). É constituído essencialmente por rochas graníticas, deformadas 

ou isótropas, que constituem plútons de dimensões variadas, com enclaves 

metamórficos e porções migmatizadas. 

 

 O mapa geológico simplificado da área da Folha Passo do Salsinho está 

representado na figura 2, e os mapas geológico e metalogenético, ambos em 

escala 1:50.000, compõem os anexos I e II da presente tese, e foram executa-

dos por Carlos Alfredo Porcher e Sérgio Reali Leites (mapa geológico) e por 

Gilberto Emílio Ramgrab (mapa metalogenético), tendo sido publicados em 

Porcher et al. (1995). 

 

2.1.7 - ESTRATIGRAFIA 
 

 Porcher et al.(1995) executaram o último trabalho sistemático de mape-

amento geológico (em escala 1:50.000) disponível na área da Folha Passo do 

Salsinho. Este trabalho apresenta um apanhado bibliográfico de toda a evolu-

ção do conhecimento geológico da área até a data de sua publicação, discu-

tindo em detalhes os dados pré-existentes e apresentando proposições 

concretas relacionadas à evolução geológica da área, à tectônica, à 

estratigrafia e à interpretação do arcabouço geológico da região. 

 

 Os autores supracitados, apoiados por consultores especializados em 

vários campos do conhecimento geológico, apresentam uma versão clara e 

consistente da geologia da Folha Passo do Salsinho. 
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 O mapa geológico adotado no presente trabalho é o que consta em Por-

cher et al. (1995), elaborado por Porcher e Leites (1995); este mapa e respec-

tiva coluna estratigráfica estão apresentados em anexo, bem como a Carta 

Metalogenética / Previsional. 

 

 Devido à existência de transposições, paralelismo de foliações e alocto-

nia das associações presentes, os autores não apresentam empilhamento es-

tratigráfico, apenas agrupam as litologias em unidades informais, não retratan-

do, a disposição das mesmas na coluna estratigráfica, uma ordenação crono-

lógica. 

 

 As grandes unidades propostas são: 

 

 a) Complexo Estratiforme Básico-Ultrabásico (Maciço Pedras Pretas e 

Gabro Santa Catarina), situado na porção centro-norte da Folha (superfícies 

respectivas de 2,5 Km2  e 0,8 Km2). O Maciço Pedras Pretas tem uma porção 

ultrabásica (dunitos, peridotitos, piroxenitos, gabros e anortositos serpentiniza-

dos em proporções variadas) e uma porção básica (leucogabros, anortositos). 

 

 b) Complexo Gnáissico, aflorante na porção central da Folha em não 

mais que aproximados cinco quilômetros quadrados, é referido na bibliografia 

como unidade Cambaí, unidade esta denominada, segundo vários autores, ora 

Grupo, ora Subgrupo ou mesmo Formação. Predominam anfibólio-gnaisses 

com granitóides deformados associados. A ocorrência característica desta uni-

dade, na área da Folha Passo do Salsinho, é na forma de lajeados no leito das 

drenagens e como matacões isolados. Não são verificadas, na área, relações 

de contato visíveis com as outras unidades presentes. 

 

 c) Complexo Metamórfico Básico-Ultrabásico, no qual dominam rochas 

ultrabásicas (serpentinitos, xistos magnesianos) com rochas meta-básicas su-

bordinadas. Com referência à evolução geotectônica esta unidade tem sido 

referida ora como associação ofiolítica (Jost, 1966; Szubert et al., 1977; Ribeiro 

e Fantinel, 1978; Wildner, 1990), ora como parte constituinte de cinturões vul-
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cano-sedimentares do tipo greenstone belt (Fragoso César, 1980; Koppe et al., 

1985; Horbach et al., 1986). 

 

 Na área objeto do presente trabalho esta unidade aparece sempre em 

contato com a unidade denominada Cinturão Metavulcano-Sedimentar (descri-

ta a seguir). Os contatos se apresentam geralmente mascarados por zonas de 

cisalhamento transcorrente. 

 

 Os serpentinitos afloram em corpos alongados, coloração verde escura, 

granulação fina a média e foliação ausente ou pouco pronunciada; eles gra-

dam lateralmente para xistos magnesianos via elevação das quantidades pre-

sentes de talco, tremolita e magnesita. Wildner (1990) caracteriza estes xistos 

magnesianos como associação metassomática oriunda da atuação de proces-

sos aloquímicos sobre a associação gabro-serpentinítica, refletindo, a variação 

mineralógica, variações das composições químicas das rochas originais. Os 

metabasitos desta unidade são rochas gabróicas e anfibolíticas finas que for-

mam níveis pouco espessos (inferiores a dois metros). Os xistos básicos aflo-

ram ao longo do bordo oeste do Complexo Granítico de Caçapava do Sul, em 

faixa contínua de cem a duzentos e cincoenta metros de largura (sudeste da 

Folha Passo do Salsinho). 

 

 d) Cinturão Metavulcano-Sedimentar (referido na literatura como Vaca-

caí - e também, como ocorre com as rochas Cambaí - com classificações vari-

adas: Formação, Subgrupo, Grupo) inclui rochas vulcânicas, vulcanoclásticas e 

sedimentares metamorfizadas na fácies xistos verdes. No âmbito da Folha esta 

unidade é composta por litologias dos complexos Passo Feio (Bitencourt, 

1983) e Bossoroca (Koppe et al., 1985), o primeiro com metapelitos, anfibólio-

xistos, anfibólio-gnaisses, metagabros e metavulcanoclásticas dominantes, e o 

último, subdividido em duas partes (Koppe et al., 1985), é representado pela 

Seqüência Arroio Lageadinho (metaultramafitos, Gabro de Mata Grande, ro-

chas tufáceas básicas a ácidas, formações ferríferas bandadas) e pela Se-

qüência Campestre (metavulcanoclásticas dominantes com meta-sedimentares 

subordinadas). Em termos de superfície de exposição esta unidade está bem 

representada na porção centro-oeste da área de trabalho. 
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 e) Rochas Plutônicas Graníticas, incluindo parcelas dos complexos gra-

níticos São Sepé (Sartori, 1978) e Caçapava do Sul (Bitencourt, 1983) e do 

Granito Cerro da Cria (Naime, 1987). Porcher et al. (1995) utilizam a denomi-

nação Monzogranito Rincão dos Coqueiros para a fácies  central do antes refe-

rido como Complexo Granítico São Sepé, e o nome Granito São Sepé para a 

fácies periférica do mesmo. 

 

 O Complexo Granítico Caçapava do Sul aflora em cerca de dez quilôme-

tros quadrados da área da Folha Passo do Salsinho, representado por grani-

tóides a biotita correspondentes, petrograficamente, a tonalitos e granodioritos, 

com monzogranitos subordinados. 

 

 O Monzogranito Rincão dos Coqueiros ocupa uma superfície de aproxi-

madamente 20 Km2 (noroeste da área), varia de equigranular a porfirítico com 

aumento de fenocristais em direção às bordas (onde está o Granito São Sepé). 

 

 O Granito São Sepé está representado, na Folha, em cerca de 50 km2, 

mostra relações intrusivas com o Monzogranito Rincão dos Coqueiros, com o 

Cinturão Meta-Vulcano-Sedimentar, com o Complexo Estratiforme Básico-

Ultrabásico e com as Coberturas Vulcano-Sedimentares (descritas adiante), e 

é recoberto com discordância pela Formação Rio Bonito. A sua classificação 

petrográfica (Streckeisen, 1976) é sienogranito. 

 

 O Granito Cerro da Cria ocupa apenas 0,7 quilômetros quadrados da 

área trabalhada, com relações de contato intrusivas com o Cinturão Metavul-

cano-Sedimentar. É um granito a feldspato alcalino (pertítico). 

 

 f) Coberturas Vulcano-Sedimentares, que em sua extensão total com-

põem a denominada Bacia do Camaquã, compreendem rochas sedimentares 

com intercalações de manifestações vulcânicas intermediárias e ácidas. Na 

área da Folha Passo do Salsinho, Porcher  et al. (1995) apresentam uma divi-

são em quatro partes para esta unidade, a seguir descritas sumariamente: 
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 f.1) Seqüência Vulcano-Sedimentar 1, basal, correspondendo à Forma-

ção Maricá (Ribeiro et al., 1966) e à Formação Pessegueiros (Santos et al., 

1978); ocorre a sul-sudoeste da área, repousando em discordância angular 

sobre as rochas do Complexo Gnáissico e do Cinturão Meta-Vulcano-

Sedimentar e é recoberta (discordância erosiva) pelas seqüências mais jovens 

das coberturas vulcano-sedimentares. São arenitos conglomeráticos, arenitos 

médios a finos, pelitos, e caracterizam ambiente deposicional continental, tran-

sicional e de costa afora, havendo derrames riolíticos na base; seu registro a-

ponta para uma transgressão desenvolvida de leste para oeste. 

 

 f.2) Seqüência Vulcano-Sedimentar 2, correspondendo à pró-parte do 

Grupo Bom Jardim de Ribeiro et al. (1966), ou à Formação Cerro dos Martins 

na concepção de Santos et al. (1978). Três áreas de exposição: da região dos 

cerros do Bugio e do Perau até o nordeste da Folha, na porção centro-

nordeste e no sudoeste da área de trabalho. É sobreposta (discordantemente) 

pela Seqüência Vulcanogênica 3 (descrita a seguir), e se compõe de conglo-

merados, arenitos médios a muito grossos, arenitos finos e pelitos, havendo, 

também, andesitos, brechas e tufos vulcânicos. 

 

 Os andesitos correspondem ao Membro Hilário da Formação Cerro dos 

Martins (Santos et al., 1978), os conglomerados a uma parte do Membro Var-

gas da Formação Arroio dos Nobres e os arenitos finos e pelitos a uma porção 

do Membro Mangueirão da Formação Arroio dos Nobres. 

 

 f.3) Seqüência Vulcanogênica 3, correspondente ao Membro Acampa-

mento Velho (Ribeiro et al., 1966) ou à Formação Acampamento Velho de 

Santos et al. (1978) e de Horbach et al. (1986); ocorre ao sul da área, sendo 

caracterizada por um vulcanismo ácido compreendendo ignimbritos e derrames 

riolíticos, tufos e brechas riolíticas (Cerro do Bugio e Cerro do Castelhano e 

outras ocorrências isoladas interdigitadas nos ignimbritos). 

 

 f.4) Seqüência Vulcano-Sedimentar 4, corrrespondendo ao Grupo Ca-

maquã (Robertson, 1966) e à Formação Guaritas (Lavina et al., 1985); aflora 

no sul-sudeste da Folha, superfície de cerca de cincoenta e cinco quilômetros 
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quadrados, formada por ortoconglomerados polimíticos e arenitos conglomerá-

ticos predominantemente, com arenitos finos e pelitos ocorrendo secundaria-

mente. 

 

 g) Intrusivas Básicas, compreendendo hipabissais e um corpo gabróico, 

todos de dimensões reduzidas; as intrusivas hipabissais são diabásios e basal-

tos pretos a preto-esverdeados, de granulação fina a média, isótropos. O corpo 

gabróico recebe o nome de Três Açudes (rocha maciça, granulação fina a mé-

dia). 

 

 h) Bacia do Paraná, representada na área pela Formação Rio do Sul, do 

Grupo Itararé, constituída de siltitos porcelânicos silicificados, duros, com fratu-

ras preenchidas por vênulas de calcedônia, e pela Formação Rio Bonito, do 

Grupo Guatá, onde predominam arenitos quartzosos,  finos a médios, bem se-

lecionados, com intercalações de siltitos, e, subordinadamente, siltitos carbo-

nosos e camadas de carvão. 

 

i) Coberturas quaternárias representadas por depósitos aluvionares, e-

luvionares e coluvionares de pequena expressão superficial. 

 

Com relação à cronologia das rochas aflorantes na Folha Passo do Sal-

sinho, o Complexo Estratiforme Básico-Ultrabásico, representado pelo Maciço 

Pedras Pretas e pelo Gabro Santa Catarina, seria a unidade mais antiga; em 

função de sua correlação com o Gabro Mata Grande, que tem idade de 2,2 

bilhões de anos, assume-se que esta idade seja a mínima para a unidade, pois 

que as idades obtidas pelo método K/Ar para estas rochas devem refletir o e-

vento metamórfico que afetou estas rochas. Entre 650 e 600 milhões de anos 

ocorreu soerguimento e atividade plutono-vulcânica de grande porte, represen-

tada na área pelo Monzogranito Rincão dos Coqueiros e pelo Complexo Graní-

tico Caçapava do Sul; estas idades estão corroboradas por determinações ge-

ocronológicas através dos métodos K/Ar e Rb/Sr (Soliani Jr., 1986). 
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Koppe (1990), datando zircões pelo método U – Pb, encontrou, para as 

rochas envolvendo os litotipos nos quais se aloja a mineralização aurífera da 

Bossoroca, idade em torno de 753 milhões de anos. 

 

 Entre 530 e 550 milhões de anos (início do Fanerozóico) se instala re-

gime distensional na região, ao qual se associa, também, um evento plutono-

vulcânico, representado na área pelos granitos São Sepé e Cerro de Cria e 

pela Seqüência Vulcanogênica 3 (esta com afinidade alcalina). 

 

 A Bacia do Paraná está representada na área da Folha Passo do Salsi-

nho por sedimentos lacustres periglaciais (Formação Rio do Sul, do Grupo Ita-

raré, representada por siltitos porcelânicos) e por sedimentos de ambiente 

transicional-praial e lagunar pantanoso (Formação Rio Bonito do Grupo Guatá, 

siltitos e arenitos com camadas de carvão intercaladas). A falta dos sedimen-

tos posteriores da Bacia do Paraná e do vulcanismo extensivo posterior evi-

dencia a continuada erosão a que foi submetida a área a partir do Mesozóico. 

 

 O Cenozóico está representado por novo ciclo deposicional, que está 

representado pelos depósitos aluvionares presentes na área. 

 

2.1.8 - TECTÔNICA 

 

 O exame detalhado de fotografias aéreas e imagens de satélite em es-

calas diversas feitos por Porcher et al. (1995) evidenciou algumas feições es-

truturais relacionadas aos falhamentos presentes na área, que foram assim 

sumarizados por estes autores: 

 

 a) limites retilíneos das bordas das coberturas vulcano-sedimentares e o 

paralelismo destas coberturas ao sistema de falhas de direção N30º - 40ºE 

sugerem controle deste sistema de falhamentos sobre a implantação das baci-

as de deposição destas coberturas; 
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 b) reativação deste mesmo sistema teria controlado, também, o vulca-

nismo ácido da Seqüência Vulcanogênica 3, pois que a mesma apresenta con-

formação na mesma direção; 

 

 c) reativações posteriores bascularam estas unidades, que mergulham 

uniformemente para SE; 

 

 d) o sistema de direção N30º - 50ºW teria resultado de reativações em 

zonas de cisalhamento transcorrentes, e  

 

 e) o sistema de direção preferencial ENE - WSW a E - W apresenta, 

aparentemente, caráter transcorrente, deslocando os granitos Cerro da Cria e 

Ramada, sugerindo que os pulsos finais de deformação sob regime compressi-

vo se sucederam até o Cambro-Ordoviciano. 

   

2.1.9 - OCORRÊNCIAS MINERAIS 
 

 As ocorrências minerais presentes na área estão associadas majoritari-

amente ao Cinturão Metavulcano-Sedimentar (ouro, cobre, calcário) e ao 

Complexo Metamórfico Básico-Ultrabásico (talco, cromita). 

 

 O ouro ocorre em filões de quartzo encaixados em rochas vulcanoclásti-

cas e, também, em colúvios derivados dos filões e das rochas metamórficas 

encaixantes. 

 

 No Cinturão Metavulcano-Sedimentar ocorrem lentes de metacalcários 

dolomíticos, que são mais importantes, entretanto, próximo à área de trabalho, 

porém fora de seu contorno externo. 

 

 Cobre ocorre como oxidados ou a partir de remobilizações hidrotermais 

em zonas de falhas e fraturas. As mineralizações sulfetadas (a Cu, Pb, Zn e 

Ag) seriam, segundo alguns autores, relacionadas à Seqüência Vulcano-

Sedimentar 2, cuja manifestação forma o Distrito Cuprífero de Camaquã, origi-
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nado da erosão e liberação destes metais do Cinturão Metavulcano-

Sedimentar. Veios de barita presentes na área são resultado de remobiliza-

ções hidrotermais similares. 

 

 No bordo ocidental do Granito São Sepé são registradas mineralizações 

estaníferas; neste granito ocorre, também, extração de materiais para constru-

ção civil. 

 

 Nas rochas da Formação Rio Bonito ocorrem as camadas de carvão que 

formam a jazida de São Sepé. 

 

 A localização das ocorrências minerais conhecidas no âmbito da área do 

presente trabalho pode ser visualizada na figura 3. 

 

2.1.9.1 - OURO 

 

 São filões de quartzo a ouro com quantidades subordinadas de óxidos 

de ferro, pirita e calcopirita, direções preferenciais NE e NW, encaixados prin-

cipalmente em rochas do Cinturão Metavulcano-Sedimentar. Como exemplos 

principais citam-se os depósitos da Bossoroca, Cerrito do Ouro e Passo da 

Juliana, e as ocorrências conhecidas pelos nomes de Guardinha, Lavrinha, 

Viúva Guerra Duval e Estuque (a única associada ao Granito São Sepé), que 

já tiveram alguma explotação no passado. 
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2.1.9.1.1 - CERRITO DO OURO 

 

 O depósito aurífero é representado por um conjunto de filões de quartzo 

leitoso encaixados em clorita e sericita-xistos e em pequenos corpos de metabasi-

tos. No relatório final apresentado ao DNPM (1975) constam três filões principais: 

um com atitude N17ºW / 65ºSW, aflorante por 100 metros e possança entre 5 e 7 

metros, outro de atitude N – S / 80ºW, extensão de 130 metros e possança em 

torno de 0,8 metros e um terceiro, de atitude E – W / 80ºS, extensão de 125 me-

tros e possança de cerca de 0,6 metros, filões estes associados a zona de falha 

de direção N30º - 60ºE e com aproximadamente 400 metros de largura; em 1986 

outro relatório encaminhado ao DNPM cita zona complexa de veios quartzosos 

com vênulas centimétricas associadas, valores variando entre 0 e 26 ppm de ouro, 

os veios mais delgados sendo, geralmente, os mais enriquecidos em ouro. Reser-

vas globais apontam para a cifra de 202.000 toneladas de minério a um teor médio 

de 5,65 g/t de ouro. A lavra foi desenvolvida a céu aberto. 

2.1.9.1.2 - BOSSOROCA 

 Filão de 350 m de extensão, atitude N45ºE / 30ºSE, encaixado em ro-

chas metavulcanoclásticas e com possança em torno de 0,35 m. Ouro nativo e, 

em pequena proporção, como inclusão da pirita. O teor médio de ouro era de 

10 g/t e a mina produziu cerca de 0,5 toneladas de ouro ao longo de sua exis-

tência (Koppe, 1990). 

 

2.1.9.1.3 -  PASSO DA JULIANA 

 

 Explotação dos depósitos elúvio-coluvionares da cobertura residual. Re-

latórios apresentados ao DNPM referem uma reserva total de 1.000.000 t de 

minério a 0,203 g/t ouro. 

 

2.1.9.1.4 -  ESTUQUE 

 

 Antiga mina de ouro encaixada no Granito São Sepé; ouro em hidroter-

malitos e em filões de quartzo, corpos decimétricos a (raramente) métricos em 
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possança, comprimentos que raramente chegam a 100 metros. Direções prefe-

renciais N45ºE e N65ºE são verificadas. 

 

2.1.9.2 -  ESTANHO 

 

 São conhecidas mineralizações relacionadas a greisens, sendo suas 

zonas principais de ocorrência detectáveis através de concentrados de bateia, 

em que cassiterita e monazita representam mais de 5% do volume total dos 

concentrados obtidos. São dezenas de “corpos potenciais para mineralização” 

(Kolling e Feldmann, 1988), que ocorrem isolados ou formando zonas e ali-

nhamentos filonianos, associados a greisens, hidrotermalito do tipo aplito e a 

zonas cataclásticas. A paragênese principal é dada por Sn / Mo / As / F / Bi e a 

associação mineralógica predominante nos concentrados de bateia é cassiteri-

ta / fluorita / pirita / arsenopirita. 

 

2.1.9.3 -  COBRE 

 

 As ocorrências são disseminações de oxidados de cobre (malaquita e 

azurita) com sulfetos primários (calcopirita, bornita, calcosina) que são, geral-

mente, remobilizações hidrotermais ao longo de zonas de falha ou de zonas 

brechadas. 

 

2.1.9.4 - BARITA 

 

 Venulações milimétricas a centimétricas encaixadas em rochas vulcâni-

cas e vulcanoclásticas, destacando-se um veio (Serra do Espinilho) de cerca 

de um metro de possança e aflorante por cerca de dez metros, na zona de 

contato entre a Seqüência Vulcano-Sedimentar 2 e a Seqüência Vulcanogêni-

ca 3. 
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2.1.9.5 - TALCO 

 

 Ocorrência principal associada a xistos magnesianos e a serpentinitos 

(Complexo Metamórfico Básico-Ultrabásico), extensão de 700 metros aproxi-

mados e largura em torno de 70 metros. 

 

2.1.9.6 - CROMITA 

 

 Cromita podiforme associada a corpos ultrabásicos em ocorrências pe-

quenas e isoladas. 

 

2.1.9.7 - CARVÃO MINERAL 

 

 A camada São Sepé da jazida de mesmo nome ocorre na área, com 

uma reserva total informada ao DNPM de 1,544 milhões de toneladas (as re-

servas totais conhecidas desta camada, neste depósito, atingem a 13,244 mi-

lhões de toneladas, a maior parte na Folha São Sepé - imediatamente a norte 

da Folha Passo do Salsinho). Este depósito, encaixado em rochas da Forma-

ção Rio Bonito, compreende cinco camadas de carvão consideradas como a-

proveitáveis sob o ponto de vista econômico. A relação carvão na camada / 

camada total da Camada São Sepé está em torno de 67%, espessura total 

entre 0,18m e 5,10m, cerca de 45% de cinzas e teor em enxofre em torno de 

2,5%. As reservas constantes nos relatórios apresentados ao DNPM constam 

como sendo medidas, e o rendimento médio da jazida é de cerca de 51%. Por 

ser pouco profunda (no máximo 41 metros), a lavra poderá ser feita a céu 

aberto. 
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3 – METODOLOGIA DE ANÁLISE E INTEGRA-

ÇÃO DE DADOS 
  

Para atingir os objetivos propostos nesta tese estabeleceu-se uma metodo-

logia de trabalho diferenciada da usualmente empregada no tratamento de dados 

de exploração geoquímica no Rio Grande do Sul. 

 

 No presente capítulo são apresentadas e discutidas as diversas técnicas de 

que se lançou mão para a interpretação dos dados disponíveis (geológicos, geo-

químicos e de Sensoriamento Remoto). Descreve-se os meios de amostragem 

utilizados e suas respectivas variáveis usadas para estudo e se faz uma breve 

apresentação de cada uma das técnicas com que se trabalhou para se chegar 

aos resultados finais. 

 

São apresentados e discutidos todos os dados disponíveis que foram obti-

dos para esta área. Amostras de sedimentos de corrente, de concentrados de mi-

nerais pesados e de rochas e seus respectivos resultados analíticos são alvo de 

avaliação, bem como o material proveniente de Sensoriamento Remoto de que se 

lançou mão para a interpretação feita. São apresentadas e discutidas as técnicas 

científicas empregadas para o estudo e interpretação dos resultados disponíveis 

acima citados, como a Prospecção Geoquímica, o Sensoriamento Remoto e a 

Análise de Componentes Principais. 

 

3.1 – INTRODUÇÃO 
 

 A base desta proposta metodológica está alicerçada na utilização de ferra-

mentas de interpretação de três grandes ramos científicos, a saber: 
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1 -  Prospecção Geoquímica, através dos seus meios de amostragem de 

sedimentos de corrente, concentrados de minerais pesados obtidos por batea-

mento e rochas, técnica de grande utilização em Geologia nas mais diversas eta-

pas ou escalas de trabalho em áreas dos mais variados condicionamentos geoló-

gicos; tem aplicação universal, seus resultados têm sido considerados como de 

fundamental importância para a avaliação geológica de uma área qualquer, tanto 

sob o aspecto prospectivo como de avaliação econômica; 

 

2 – Sensoriamento Remoto, pela utilização do imageamento por satélites 

(no caso, LANDSAT 5), técnica nunca dispensada no estudo geológico de uma 

área, ainda mais em se tratando de um estudo levado a efeito em escala 

1:50.000. Esta técnica, que se propõe ser ao mesmo tempo descritiva e interpre-

tativa das principais feições geológicas de uma área, teve grande impulso de utili-

zação pelo incremento das técnicas computacionais a ela associadas nos últimos 

anos, incluindo uma grande quantidade de softwares específicos especialmente 

desenvolvidos para o tratamento digital de imagens; e 

 

3 – Análise de Componentes Principais, técnica de tratamento estatístico 

multivariado de dados, com utilização também crescente em Geologia nos últimos 

anos, pois que os estudos geológicos se revestem de caráter multivariado, onde 

interagem diversas variáveis para a formação do quadro geológico disponível na 

mesma, aí incluindo desde os diversos meios de amostragem até, em cada um 

deles, as diversas variáveis que formam o panorama obtido em cada meio de a-

mostragem utilizado. 

 

3.2 – PROPOSTA METODOLÓGICA 
 

 A metodologia utilizada nessa tese e que é proposta para adoção quando 

se tratar, com a Análise de Componentes Principais, resultados de campanhas de 

exploração mineral visando metais no Escudo Sul-rio-grandense, pode ser suma-

rizada pelos itens que seguem. 
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 1 – Compilação de todos os dados disponíveis para a área de estudo, se-

parando-os por grupos conforme o método de amostragem adotado, o método 

analítico utilizado, a época de coleta, a entidade ou equipe responsável pela cole-

ta ou pela análise dos materiais disponíveis. 

 

 2 – Verificar, por meio de métodos estatísticos (univariados e multivaria-

dos), se os diferentes grupos separados no item anterior apresentam, entre si, 

diferenças significativas a um nível de significância pré-estabelecido; se não hou-

ver diferenças significativas, reuni-los formando um novo grupo, e, se houver, es-

colher qual dos grupos de dados melhor representa a área estudada. 

 

 3 – Identificação da presença ou não de outliers em cada grupo seleciona-

do para estudo. Outliers devem ser re-amostrados e re-analisados ou, em caso de 

impossibilidade, eliminados dos grupos criados. 

 

 4 – Criação de matrizes para cada grupo criado (no presente caso, cada 

grupo corresponde a um meio de amostragem: sedimentos de corrente, concen-

trados de minerais pesados, rochas; os dados de Sensoriamento Remoto – as 

imagens de satélite LANDSAT – já são digitais e estão, portanto, prontas para tra-

tamento estatístico). As matrizes devem conter os dados em mesmas unidades; 

as unidades de medida podem ser originalmente as mesmas (percentagens, par-

tes por milhão, etc) ou não, caso em que se deve padronizar os dados. 

 

 5 – Aplicação da técnica de Análise de Componentes Principais aos dados 

disponíveis, por meio de softwares específicos para tal, como o STATISTICA e o 

STATISTICAL PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCES (SPSS), dentre muitos ou-

tros, interpretando os resultados obtidos conforme sugerido no item 3.4.3 dessa 

tese e sob as condições comentadas em 4.3. Se a aplicação fornecer resultados 

interpretados como respondendo satisfatoriamente, sob o aspecto estatístico, aos 

dados disponíveis, reter apenas as componentes principais adequadas (item 
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3.4.3). Pelos resultados obtidos neste item se identifica, para cada caso, quais 

variáveis contribuem significativamente e quais contribuem pouco para o avanço 

do conhecimento das características estudadas com este tipo de abordagem (A-

nálise de Componentes Principais). 

 

 6 – Plotar em mapa os escores de cada componente principal retida, e re-

lacionar os mapas obtidos com o conhecimento geológico da área estudada (ma-

pa geológico, mineralizações, estruturas, anomalias, grupos litológicos, mapa me-

talogenético). As componentes principais não retidas não são interpretadas. 

 

 7 – Com a associação de cada componente principal com um processo 

geológico atuante na área ou com um objetivo de interesse, definir as anomalias 

dos mapas gerados no item 6 como alvos de futuras etapas de trabalho, identifi-

cando áreas prioritárias. Nas etapas seguintes apenas as variáveis que aportam 

contribuição significativa (item 5) devem ser analisadas, gerando redução de cus-

tos na etapa de análises químicas. 

 

 O fluxograma que mostra o encadeamento dessas etapas está apresenta-

do no anexo 3. 

  

3.3 - DADOS DISPONÍVEIS 
 

Foram utilizados, no presente trabalho, resultados analíticos de amostras 

de sedimentos de corrente, de concentrados de minerais pesados e de rochas, 

além de imagens de satélite e dados geológicos. Os resultados são oriundos de 

amostras coletadas em várias etapas de campo em diferentes épocas e perten-

centes a várias entidades de pesquisa. Assim, variam os elementos químicos ana-

lisados, e, em muitos casos, para um mesmo elemento varia o método analítico 

utilizado para sua  determinação. Esta diversidade se deve ao fato dessa área 

estar sendo trabalhada desde longo tempo, variando, no decorrer do período, as 

empresas interessadas em sua exploração, as equipes de coleta e, por vezes, até 
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mesmo o interesse principal que motivou a campanha de coleta. Foram tomados 

cuidados com relação ao acima citado, submetendo-se os dados a testes estatís-

ticos de comparação de médias com o fito de verificar se dados de determinadas 

etapas ou analisados por certos laboratórios não formavam agrupamentos signifi-

cativamente (a um nível de confiabilidade de 95%) diferentes do restante dos re-

sultados disponíveis. Isto foi facilitado pelo fato de, muitas vezes, os dados de 

amostragem de diferentes etapas cobrirem áreas similares no terreno, estando 

mesmo intercalados no campo. O comportamento global esperado, portanto, era 

similar, o que foi comprovado pelo exame detalhado dos dados disponíveis. To-

das as amostras estão referenciadas em mapas com suas coordenadas UTM. 

São descritos a seguir os dados utilizados.  

 

3.3.1 - SEDIMENTOS DE CORRENTE 

 

Sedimentos de corrente são o meio de amostragem sobre o qual se dispõe 

de maior número de amostras, sendo, também, o meio em que há maior diversi-

dade de fases de coleta e de coletores. Os métodos analíticos utilizados são de 

dois tipos: Absorção Atômica e Espectrografia de Emissão. O maior contingente 

de amostras (seiscentos e dezenove) foi analisado por Absorção Atômica para 

Cu, Zn, Co e Ni e foi coletado pela UFRGS (1982), cobrindo toda a área da Folha 

Passo do Salsinho. Também cobrindo toda a área, Porcher et al.(1995) apresen-

tam os resultados de quatrocentos e quarenta e duas amostras analisadas por 

Espectrografia de Emissão para Fe(%), Mg(%), Ca(%), Ti(%), e Mn, B, Ba, Co, Cr, 

Cu, La, Ni, Pb, Sn, Sr, V, Y, Zr e Be, em ppm, quatrocentos e quarenta e uma de-

las também  analisadas por Absorção Atômica para As, trezentos e sessenta e 

nove delas por Absorção Atômica para Cu e Zn, trezentos e vinte para Ni e trezen-

tos e dezenove para Co e Cr, todas por Absorção Atômica. A empresa Minesul, 

em 1987, coletou e analisou cento e oitenta amostras para Ni, As, Bi, Sb, W e Ag 

por Absorção Atômica; a empresa UNIGEO analisou oitenta e uma amostras por 

Absorção Atômica para os elementos Cu, Zn, Co, Ni, As e Pb na área Passo Feio. 

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, em quatro campanhas de cam-
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po, foi responsável pela coleta e análise de mais vinte e três amostras analisadas 

apenas para Sn (Espectrografia de Emissão), outras trinta e uma analisadas por 

Absorção Atômica para Cu, Zn e Pb, onze analisadas pelo mesmo método para 

Cu, Zn e Pb também (área da Ramada), e mais quatro na área de Mata Grande, 

ainda pelo mesmo método analítico, analisadas para Cu, Co e Ni. Desse modo, o 

número total de amostras de sedimentos de corrente disponível é mil trezentos e 

noventa e um, e a quantidade total de resultados analíticos disponíveis sobre a-

mostras de sedimentos de corrente é de catorze mil, setecentos e trinta e oito da-

dos. Os resultados utilizados para a aplicação da Análise de Componentes Princi-

pais foram os das quatrocentos e quarenta e uma amostras coletadas pela Com-

panhia de Pesquisa de Recursos Minerais, por terem sido analisados para uma 

grande quantidade de variáveis, serem homogêneos no que diz respeito à época  

e ao padrão de coleta, por terem todos mesmos procedimentos laboratoriais e por 

cobrirem toda a área em densidade de amostragem uniforme; os demais resulta-

dos foram utilizados com o fito de confirmar o comportamento geoquímico da área 

segundo este meio de amostragem. O mapa de localização das amostras de se-

dimentos de corrente utilizadas para interpretação está na figura 4. 

 

3.3.2 - MINERAIS PESADOS 
 

 Foram utilizadas duzentas e sessenta e nove amostras de concentrados de 

minerais pesados coletadas e analisadas pela Companhia de Pesquisa de Recur-

sos Minerais como parte do projeto de mapeamento geológico em escala 

1:50.000 da Folha Passo do Salsinho, entre os meses de março e setembro de 

1987. Os minerais analisados foram magnetita, hematita, ilmenita, cassiterita, s-

cheelita, 
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 rutilo, cromita, monazita, zircão, anatásio, granada, piroxênios, anfibólios, turmali-

na, cianita, estaurolita, epidoto, titanita, barita, óxidos de ferro, allanita, franklinita, 

bornita e ouro. 

 

 Segundo Stendal e Theobald (1994) recebem a denominação de minerais 

pesados os que apresentam densidade igual ou superior a 2,9 g/cm3, definição 

esta baseada na densidade dos líquidos mais comumente utilizados na separação 

destes minerais ( todos entre 2,89 e 2,96 g/cm3).  

 

 Os dados químicos e mineralógicos obtidos por meio deste tipo de amos-

tragem refletem em grande parte as composições litológicas das rochas existentes 

na bacia de drenagem a montante dos locais de coleta das amostras, e apói am, 

também, o delineamento de províncias geoquímicas e de zonas anômalas que 

possam ocorrer no interior das  mesmas; auxiliam na definição das feições geoló-

gicas dominantes e, mesmo, são importantes na definição de áreas-alvo para eta-

pas subseqüentes da prospecção geológica. Este tipo de amostragem é particu-

larmente recomendado, por apresentar bons resultados, em regiões de climas 

temperados a tropicais úmidos. Ouro, diamante, cassiterita, ilmenita e platina es-

tão entre os diversos bens minerais cujos depósitos têm tido sua descoberta facili-

tada pela utilização desta técnica de amostragem. Na figura 6 estão plotadas as 

amostras de minerais pesados cujos concentrados foram estudados no presente 

trabalho. O mapa de localização das amostras utilizadas para este estudo consti-

tui a figura 5. 

 

3.3.3 - ROCHAS 

 

Trabalhou-se com os dados analíticos de duzentos e oitenta e nove amos-

tras de rocha, amostras estas coletadas por Porcher et al.(1995), por Sartori 

(1978) e por Wildner (1990), os primeiros como parte de projeto de mapeamento  
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geológico sistemático em escala 1:50.000 executado para a Companhia de Pes-

quisa de Recursos Minerais e os dois últimos como parte de tese de doutoramen-

to e de dissertação de mestrado, respectivamente. 

 

Foram analisadas as variáveis SiO2(%), Al2O3(%), Fe2O3(%), FeO(%), TiO2(%), 

MnO(%), CaO(%), MgO(%), Na2O(%), K2O(%), P2O5(%), Perda ao Fogo (%), 

H2O(%) e mais os elementos Ba, Co, Cr, Cu, Nb, Ni, Rb, Sr, V, Y, Zn e Zr, todas 

em ppm, em cerca de 70% das amostras, sendo que nas 30% restantes nem to-

das estas variáveis estão disponíveis para estudo. Em catorze amostras também 

se dispõe de resultados analíticos para os chamados EGP - Elementos do Grupo 

da Platina - a saber, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir e Os, todos em ppb, e também em catorze 

se dispõe das chamadas ETR - Elementos de Terras Raras - Ce, Sm, Yb, La, Nd, 

Eu, Gd, Dy, Er, Lu e Ho, também em ppb. Doze amostras destes dois últimos gru-

pos, de catorze amostras cada, são coincidentes. Todas as amostras  de rocha de 

que se dispõe de resultados analíticos têm descrição petrográfica macroscópica e 

microscópica disponíveis. A figura 6 apresenta o mapa de localização das amos-

tras de rochas disponíveis para estudo.  

 

3.3.4 - IMAGENS DE SATÉLITE 
 

 No presente trabalho foram utilizadas imagens de satélite como suporte 

geológico à interpretação dos resultados geoquímicos e de Sensoriamento Remo-

to; a cobertura de nuvens das imagens era de dez por cento, e a data do registro 

27 de abril de 1994. 

 

 3.3.5 – GEOLOGIA 

 
Utilizou-se, como suporte geológico à interpretação dos resultados geoquí-

micos e de Sensoriamento Remoto, mapa geológico em escala 1:50.000 da 
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área de trabalho, do qual constam informações detalhadas de contatos litológicos, 

limites de unidades estratigráficas agrupando litologias diversas, detalhamento 

estrutural da área, com a identificacao de falhamentos, fraturas e mergulhos de 

camadas e, também, mapa metalogenético-previsional sobre o qual estão delimi-

tadas áreas potenciais para mineralizações e as próprias ocorrências minerais 

conhecidas na área de trabalho. 

  

3.4 – TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO UTILIZADAS 
 

 Apresenta-se, a seguir, uma revisão simplificada  dos fundamentos teóricos 

das principais técnicas de investigação utilizadas no corpo do presente trabalho, 

bem como um breve histórico de sua aplicação às ciências geológicas.  

 

3.4.1 -  PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA 
 

 O norte americano Clarke (1837-1934) é considerado o pioneiro da Geo-

química moderna. A fase considerada como inicial, pioneira nesta ciência, durou 

até o início da década de 50 do presente século. Nesta fase há que considerar, 

também, o trabalho desenvolvido por cientistas soviéticos, entre eles Vernadski 

(1863-1945), seu pupilo Fersman (1883-1945) e o norueguês Goldsmith (1888-

1947). Um traço comum no trabalho dos cientistas citados é que eles concentra-

vam seus estudos no comportamento de todos os elementos da Tabela Periódica 

nas quatro Geosferas (Litosfera, Hidrosfera, Atmosfera e Biosfera). 

 

 Os métodos atualmente conhecidos e praticados em Prospecção Geoquí-

mica foram usados pela primeira vez na década de 30 na União Soviética, e logo 

depois nos países escandinavos, especialmente a Suécia. Os primeiros progra-

mas de Exploração Geoquímica em larga escala de que se tem registro datam de 

1932, quando os cientistas soviéticos aprimoraram métodos de coletas de amos-

tras e o método analítico de Espectrografia de Emissão. Os primeiros trabalhos 
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visavam estanho, e, logo a seguir, objetivaram também cobre, chumbo, zinco, ní-

quel, tungstênio e outros metais. Nesta mesma época, na Suécia, Goldsmith es-

tudava a distribuição dos elementos químicos na crosta terrestre, e Rankama, na 

Finlândia, estudava o comportamento do níquel na vegetação nas proximidades 

de vários depósitos deste metal na porção norte do País. 

 

 Nos países ocidentais, salvo os casos isolados já citados, a Exploração 

Geoquímica só atraiu atenção dos cientistas após a 2ª Guerra Mundial. Assim, o 

Canadá iniciou seus trabalhos em 1945 e os Estados Unidos, por meio do United 

States Geological Survey, e tendo Hawkes como um de seus pesquisadores mais 

importantes, iniciam seus trabalhos por volta de 1947. Na Europa, a Inglaterra, 

com a equipe de pesquisadores do Imperial College, de Londres, chefiada por 

Webb, divulga seus primeiros resultados de investigação em 1954 e, na França, o 

início se dá em 1955. 

 

 Na década de 50 foram registrados outros marcos importantes na história 

da Geoquímica: Rankama e Sahama, em 1950, lançam livro texto e é fundada a 

publicação Geochimica et Cosmochimica Acta (também em 1950), veículo no qual 

os pesquisadores desta área passaram a publicar os resultados de suas ativida-

des, e Hawkes lançou o livro Principles of Geochemical Prospecting em 1957. 

 

 Goldsmith descreve em detalhes o ciclo geoquímico, dividindo-o em duas 

partes, a primeira de natureza geológica tendo lugar em zonas profundas da Ter-

ra, e a segunda,  porção menor do ciclo, ocorrendo em superfície através  de in-

temperismo mecânico, químico e biológico, que tem continuidade com o transpor-

te dos produtos de intemperismo pela ação da água e da atmosfera pelas paisa-

gens e que termina quando estes produtos formam as rochas sedimentares; po-

dem, após, entrar novamente no ciclo geoquímico. 

 

 Fersman, nos anos 30, concentrou seus estudos no mapeamento geoquí-

mico, tendo definido Províncias Geoquímicas como sendo áreas geoquimicamen-
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te homogêneas que contêm uma certa associação de elementos químicos. Foi 

Fersman também quem sugeriu, em 1923, o Clarke, unidade geoquímica para 

utilização em legendas de mapas geoquímicos; a idéia básica do Clarke era a fi-

xação de um datum global para cada elemento químico, à semelhança do que 

ocorre com o nível do mar em topografia. Estes conceitos de Fersman ajudam a 

alavancar o avanço dos estudos dos cientistas soviéticos sobre Paisagem Geo-

química. 

 

 Fersman, já nos anos 30, alertava para a utilidade da Matemática na inter-

pretação de dados geoquímicos, citando explicitamente “a redução da multidi-

mensionalidade”, “a validação de associações isoladas de elementos químicos 

com base nas análises de Correlação, Fatorial e de Cluster”, e na “descrição da 

dependência de características estudadas no espaço com base na Análise de 

Regressão”. Apenas  na década de 80, com desenvolvimento e maior utilização 

da computação, as recomendações de Fersman a este respeito foram adotadas 

de forma rotineira. 

 

 Os pioneiros da Geoquímica que não eram naturais dos países soviéticos 

não se ocuparam dos detalhes da Geoquímica de elementos em paisagens espe-

cíficas, nem mesmo sobre o papel da Geoquímica na evolução da paisagem, o 

que retardou a penetração das idéias dos pesquisadores soviéticos a este respei-

to no resto do mundo. Já em 1952 Perel’man lecionava sobre Paisagem Geoquí-

mica na Universidade de Moscou; ele escreveu vários artigos importantes e um 

livro sobre o tema. Demonstrou que a Geoquímica de Paisagens é uma disciplina 

que deve ser tratada à parte e com muitas aplicações importantes à exploração 

geoquímica. Perel’man reforça a importância dos conceitos de gradientes geo-

químicos (mudanças graduais da feição geoquímica de uma paisagem) e de bar-

reiras geoquímicas (que descrevem mudanças abruptas da paisagem). Segundo 

Perel’man a evolução geoquímica  de paisagens, na escala regional, é balizada 

por três fatores, quais sejam clima, estrutura geológica e relevo, ao passo que na 

escala local outros fatores estão envolvidos, e vários deles de fundamental impor-
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tância. Perel’man, como a grande maioria dos demais pesquisadores soviéticos, 

se preocupou, sempre, em associar o conceito de Clarke às suas proposições; 

assim, usa o exemplo dos elementos químicos Cl e Br (Clarkes de 137 ppm e 2,6 

ppm, respectivamente), que têm comportamentos geoquímicos similares; devido 

ao seu alto Clarke, o Cl pode dominar a paisagem geoquímica de áreas áridas e 

semi-áridas, ao passo que o Br nunca domina a geoquímica de uma paisagem por 

possuir um Clarke baixo. 

 

 Glazovskaya, colega e contemporânea de Perel’man na Universidade de 

Moscou, descreve Paisagens Homogêneas (resultado de um ciclo de intemperis-

mo simples), exemplificando com as paisagens glaciais do Canadá, e Paisagens 

Heterogêneas (que apresentam feições relictos derivadas de um ou mais ciclos de 

intemperismo anteriores ao em curso), dando como exemplo destas as paisagens 

da Austrália. Estes conceitos de Paisagem Geoquímica foram praticamente igno-

rados no treinamento e na formação de especialistas em Geoquímica dos países 

não soviéticos até a década de 80. 

 

 Hawkes e Webb (1962) relatam que “em uma certa área, o efeito líquido de 

todas as forças dinâmicas envolvidas no movimento de materiais terrestres refle-

tir-se-á no padrão global de distribuição dos elementos; este padrão é referido 

como Paisagem Geoquímica, enquanto o Relevo Geoquímico é determinado por 

variações geográficas nos níveis de concentração  dos elementos. O Relevo Geo-

químico é definido não somente pelo contraste entre valores altos e baixos mas 

também pela homogeneidade de sua distribuição”. Os dois autores citados forma-

ram várias gerações do que se chama, mundialmente, geoquímicos exploratórios. 

 

 O sucesso da utilização de sedimentos de corrente na Prospecção Geo-

química regional nos anos 50, especialmente no Canadá e Noruega, levou à apli-

cação da expressão mapeamento geoquímico de reconhecimento, que foi usado 

extensivamente na prospecção de urânio na América do Norte; nos anos 60 

Webb e seus colaboradores do Imperial College, de Londres, iniciaram a produ-
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ção de mapas geoquímicos regionais multi-elementares de várias partes do mun-

do, como, por exemplo, Zâmbia, Irlanda do Norte e outras áreas. Fortescue afirma 

que “uma coisa é preparar uma série de mapas geoquímicos regionais de um pa-

ís; uma outra bem diferente é combiná-la com mapas geoquímicos de paisagem 

da mesma área”. 

 

 Três metodologias desenvolvidas principalmente nos países não soviéticos 

revolucionaram a Geoquímica de Paisagem e a descrição geoquímica de uma 

área como um todo a partir da década de 80. 

 

 A primeira metodologia que sofreu notável avanço foi a análise química dos 

materiais geológicos, com ganhos em precisão e acuracidade associados à rapi-

dez e baixo custo das determinações analíticas, permitindo trabalho simultâneo 

com quase todos os elementos da Tabela Periódica em curto intervalo de tempo. 

 

 O segundo fator foi o desenvolvimento e a proliferação do uso dos micro-

computadores, permitindo a aplicação rotineira de técnicas estatísticas multivaria-

das na interpretação dos resultados disponíveis. 

 

 O terceiro método data da segunda metade da década de 80, é o desen-

volvimento e difusão das aplicações de tratamento de imagens por computador e 

os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), permitindo associar, num mes-

mo banco de dados, os resultados geoquímicos aos dados de sensoriamento re-

moto, topografia, geologia e geofísica. 

 

 A década de 80 se caracterizou pelo uso crescente das técnicas computa-

cionais e matemáticas na interpretação de dados oriundos de campanhas de ex-

ploração geoquímica.  Bölviken (1986), do Serviço Geológico da Noruega, diz que 

“a maioria dos mapas geoquímicos mostram padrões de distribuição grosseiros 

incluindo regiões e províncias com concentrações elementares características; 

estes padrões de larga escala são mais evidentes nos mapas de teores dos ele-
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mentos nas frações pesadas (de tills) e nos mapas de componentes principais”, 

referindo-se aos trabalhos regionais que culminaram com a produção de mapas 

geoquímicos dos territórios da Noruega, da Suécia e da Finlândia. 

 

 O desenvolvimento cada vez maior de uma abordagem científica na Pros-

pecção Geoquímica regional, particularmente o uso de dados geoquímicos no 

modelamento (geológico e econômico) de depósitos minerais assegura que a ela-

boração dos mapas geoquímicos regionais deverá continuar, no futuro, sendo de 

grande valia na exploração mineral, independentemente da duração dos ciclos 

econômicos para determinados bens minerais. 

 

 Com relação à interpretação de dados obtidos em campanhas de amostra-

gem geoquímica, só mais recentemente, a partir do final da década de sessenta e 

início dos anos setenta, introduziu-se a aplicação da Estatística ao tratamento dos 

resultados analíticos disponíveis. Mesmo com a proliferação dos computadores a 

abordagem tem continuado centrada basicamente sobre a Estatística Univariada, 

sendo que as técnicas multivariadas só bem mais recentemente têm sido introdu-

zidas, e de forma muito lenta e gradativa. Os estudos contemplando interpretação 

multivariada de dados de Exploração Geoquímica ainda não são utilizados rotinei-

ramente, notadamente no Brasil como um todo e na Região Sul em particular. A 

própria necessidade e conseqüente opção de se analisar diversas variáveis já 

pressupõe que todas elas tenham influência sobre a paisagem geoquímica resul-

tante, e que, portanto, as interações e relações entre elas também devam ser con-

templadas quando de sua interpretação. Com a aplicação da Análise de Compo-

nentes Principais se busca uma interpretação integrada de todas as variáveis e 

suas interações para formar o quadro resultante na área de estudo.  

 

3.4.2 – SENSORIAMENTO REMOTO 
 

Sensoriamento Remoto é a ciência que se ocupa da obtenção de informa-

ções sobre os solos e as águas da superfície terrestre, obtenção esta que se pro-
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cessa à distância e se materializa em imagens. É utilizada energia eletromagnéti-

ca, lançando mão de radiações de variados tipos: micro-ondas, radares, termais, 

infra-vermelhas, ultra-violetas, bem como as chamadas técnicas multi-espectrais.  

As medidas são feitas com base na energia eletromagnética refletida ou 

emitida pelas feições objeto de interesse. 

 

A Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918) tornou o uso de fotografias aé-

reas convencionais rotineiro, e a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) acabou 

sendo o marco de novo surto de desenvolvimento no uso de imagens aéreas. 

 

O primeiro satélite meteorológico, o TIROS – 1, foi lançado em abril de 

1960, e, em que pese seu objetivo climatológico específico, forneceu a base sobre 

a qual se desenvolveram os satélites de observação da Terra que foram lançados 

nos anos que se seguiram. O próprio nome Sensoriamento Remoto foi utilizado 

pela primeira vez na década de sessenta.  

 

Em 1972 foi lançado o primeiro LANDSAT (Land Satellite), este sim o pio-

neiro no objetivo específico de observação das áreas que cobrem o nosso Plane-

ta. A partir daí, com a continuidade do programa LANDSAT (o satélite que captou 

as imagens usadas nesta tese e o quinto deste programa, que foi lançado ao es-

paço em março de 1984) e com o aparecimento de outros imageadores o Senso-

riamento Remoto teve significativos avanços, tanto em tecnologia quanto em vari-

edade de utilizações. Os últimos avanços relacionados com o Sensoriamento 

Remoto que tiveram grande importância para a Geologia foram o aumento de re-

solução dos imageadores e a obtenção de resultados (imagens) em formato digi-

tal, acompanhados dos softwares desenvolvidos especificamente para o trata-

mento digital de imagens dos mais diversos tipos obtidas pelo Sensoriamento 

Remoto. 
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Cada sensor é limitado no que diz respeito à menor área que ele pode re-

gistrar como uma entidade na imagem obtida, esta unidade superficial mínima 

identificável se chama pixel. 

 

A radiação natural forma um espectro contínuo, mas é usual dividir-se este 

espectro eletromagnético nas chamadas bandas espectrais,  que são intervalos 

de comprimentos de onda registrados. Os materiais que compõem a crosta terres-

tre apresentam reflectâncias próprias em cada banda deste espectro (a reflectân-

cia ou fator de reflexão é proporcional à razão entre a radiação refletida e a radia-

ção incidente). 

 

As características das rochas e de solos podem ser analisadas à luz dos 

resultados registrados nestas bandas; tipos de minerais, tamanho dos grãos e 

conteúdo de matéria orgânica (os parâmetros constantes), bem como a umidade 

do solo e a rugosidade da superfície (parâmetros variáveis) têm papel decisivo no 

tipo de resposta espectral fornecida por um dado material. Solos apresentam 

comportamentos espectrais similares aos das rochas, pois são alterações delas. 

 

As imagens estudadas no presente trabalho foram captadas pelo satélite 

LANDSAT 5, lançado ao espaço em primeiro de março de 1984 e em operação 

até hoje. A resolução radiométrica deste sensor é de oito bits, o que significa que 

registra as imagens, em cada banda, em duzentos e cincoenta e seis tons de cin-

za (28 = 256). Define-se cada célula desta imagem como pixel (derivado do inglês 

picture element), no caso do LANDSAT 5, para as seis bandas utilizadas (1, 2, 3, 

4, 5 e 7), cada pixel é um quadrado de trinta metros de lado, trinta metros recebe 

o nome de resolução espacial. A banda 6, chamada canal térmico, não foi utiliza-

da no presente trabalho (é de menor utilidade para os objetivos propostos e apre-

senta resolução espacial de cento e vinte metros). 

 

O LANDSAT 5 orbita a uma altitude média de 705,3 Km e a uma inclinação 

de 98,2º, necessitando 99 minutos para completar uma órbita, isto é, faz 14,5 órbi-
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tas por dia; a cada dezesseis dias ele cobre toda a Terra, ou seja, a cada dezes-

seis dias se tem um novo registro de uma determinada região. 

 

Em cada pixel ocorrem vários materiais, mas ele é representado em cada 

banda espectral por um único tom de cinza (entre zero e duzentos e cincoenta e 

cinco, ou seja, do preto ao branco). 

 

Tendo em vista que o olho humano discerne mais cores do que tons de 

cinza é usual trabalhar-se com aumento de contraste visando à eliminação de al-

guns tons de cinza ou a agrupá-los, bem como se trabalha com composições co-

loridas das diversas bandas, que sintetizam a informação em uma única imagem 

apresentando o resultado em cores, o que facilita sua identificação pelo olho hu-

mano, e, logo, sua interpretação. 

 

As feições representadas nas imagens captadas pelos sensores têm três 

propriedades básicas (Crósta,1992): 

 

− Tonalidade, que se relaciona com a reflectância dos materiais superfici-

ais; 

 

− Textura, definida como uma combinação entre magnitude e freqüência 

da variação tonal de uma imagem, é produzida pelo efeito conjunto de 

todas as feições de pequeno porte que compõem a cena; e  

 

− Contexto, que se refere a detalhes (tons, texturas e padrões - arranjos de 

texturas e tons), considerados em relação a dados conhecidos da super-

fície imageada. 

 

O espaço RGB (red-green-blue), muito usado entre os modelos de cores, 

se baseia nos efeitos produzidos pela projeção da luz branca através dos três fil-
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tros com as cores que o compõem e pela superposição de círculos nas cores pro-

jetadas. 

 

Variando-se a quantidade relativa das três cores citadas, as chamadas co-

res primárias, uma grande quantidade de cores é produzida, ou, através do uso de 

filtros especiais, se subtrai cores do espectro da luz branca e se produz, também, 

outras cores. 

 

Uma alternativa (muito usada) ao espaço RGB é o espaço IHS (do inglês 

intensity, hue, saturation), ou intensidade, matiz e saturação, atributos que podem 

ser trabalhados e analisados individualmente, o que não ocorre no espaço RGB. 

A intensidade mede a energia total envolvida em todos os comprimentos de onda, 

matiz mede o comprimento de onda médio refletido ou emitido pelo material e de-

fine a cor deste material, e saturação mede o intervalo de comprimentos de onda 

em torno do valor médio no qual a energia é refletida ou transmitida, valores altos 

significando cores espectralmente puras e valores baixos caracterizando mistura 

de comprimentos de onda. O método IHS para realce no espaço de cores é muito 

útil na obtenção de composições coloridas a partir da utilização de três bandas. 

Ocorre uma normalização para que os valores de I, H e S também se situem no 

intervalo de zero a duzentos e cincoenta e cinco níveis, objetivando-se que I real-

ce áreas de baixo albedo (reflectância média), que H distribua de modo mais uni-

forme os valores de vermelho, verde e azul e se evite a concentração de apenas 

uma cor da componente H, e que S aumente a saturação tornando as cores mais 

vivas. 

 

O fato de haver uma mistura muito grande de freqüências em uma cena 

qualquer dificulta a identificação e a interpretação de materiais ou feições caracte-

rizados por certos intervalos estreitos de freqüências. Isto justifica a utilização de 

técnicas que têm por fito melhorar a forma da distribuição espacial dos resultados, 

são as chamadas técnicas de filtragem espacial de freqüências, cujo detalhamen-

to não faz parte do escopo do presente trabalho. Existe uma grande diversidade 
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destas técnicas, todas muito utilizadas, sua adoção sendo função de característi-

cas das imagens e dos objetivos visados. 

As seis bandas utilizadas no presente trabalho têm as seguintes caracterís-

ticas principais, de forma resumida: 

 

− Banda 1 (ou TM 1, do inglês Thematic Mapper): comprimento de onda 

entre 0,45 e 0,52 µm, tem boa penetração na água e é útil na distinção 

solo x vegetação; 

 

− Banda 2 (0,52 a 0,60 µm): boa para determinar a vitalidade da vegeta-

ção, tem reflexão máxima no espectro verde; 

 

− Banda 3 (0,63 a 0,69 µm): absorve clorofila, permite boa distinção entre 

solo e vegetação; 

 

− Banda 4 (0,76 a 0,90 µm): reflete a vegetação, marca a presença da ma-

téria orgânica e dá boa distinção entre terra e água; 

 

− Banda 5 (1,55 a 1,75 µm): absorve pouco a água, boa para determinar 

conteúdo de água no solo e vegetação, e tem aplicações geológicas; 

 

− Banda 7 (2,08 a 2,35 µm): aplicações eminentemente geológicas, dife-

renciando minerais e rochas e permitindo a visualização de diferenças de 

conteúdo de água no solo e na vegetação. 

 

3.4.3 - ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 
 

A Análise de Componentes Principais objetiva determinar as  principais 

componentes de uma determinada configuração de dados multidimensional, de-

terminando, também, as coordenadas de cada observação em relação a estes 
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eixos. Um efeito imediato é a possibilidade de representação das observações 

disponíveis em poucas dimensões por meio da projeção dos pontos (observa-

ções) ortogonalmente sobre os eixos principais. 

 

A Análise de Componentes Principais reduz, assim, a dimensionabilidade 

do problema: o conjunto de todas as variáveis originais pode ser representado por 

novas variáveis hipotéticas - as componentes principais - que são combinações 

lineares das variáveis originalmente disponíveis. O número de componentes prin-

cipais é igual ao número de variáveis originais, mas a redução se dá pelo fato de 

que as  primeiras componentes obtidas respondem por grande parte da variabili-

dade total dos dados. 

 

 A Análise de Componentes Principais é uma técnica analítica que obtém 

transformações lineares de um grupo de variáveis correlacionadas de modo que 

certas condições  ótimas são alcançadas, a mais importante das quais é que as 

variáveis transformadas são não correlacionadas. Muitas das operações com Aná-

lise de Componentes Principais independem da distribuição estatística dos dados. 

 

Hotelling (1933) foi o primeiro a formular a Análise de Componentes Princi-

pais tal como se difundiu até hoje. Ele se concentrava na análise das componen-

tes que sintetizam a maior variabilidade do sistema de pontos. Pela análise des-

sas componentes, que resumem a maior proporção possível da variabilidade total 

no conjunto de pontos, se pode encontrar um meio para classificar ou detectar 

relações entre os pontos.  
 

 A Análise de Componentes Principais é às vezes considerada um método 

de Análise Fatorial. Originalmente a técnica de Análise Fatorial é diferente da de 

Análise de Componentes Principais. Na França, entretanto, o termo Análise Fato-

rial engloba todos os métodos similares: faz-se, no entanto, a diferenciacao no 

caso em que se trata de Análise Fatorial clássica (ou Análise Fatorial dos psicólo-
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gos) ou de Análise de Componentes Principais ou de Análise de Correspondên-

cias. 

 

A análise e interpretação de conjuntos de dados de grande magnitude a-

presentam enormes dificuldades para a identificação do comportamento individual 

das diversas variáveis e das inter-relações existentes entre elas. Ademais, o exa-

me individual das variáveis, unicamente, não responde a todas as necessidades 

do problema envolvido: processos em que as diferentes variáveis interagem para 

compor o resultado final precisam ser analisados com técnicas que contemplem 

esta ação conjunta; além disso, é necessário que haja redução da dimensionali-

dade do problema. O acima exposto pode ter como leitura que a técnica de Análi-

se de Componentes Principais é de grande valia no estudo de processos geológi-

cos atuantes na crosta terrestre. 

 

 A Análise de Componentes Principais tem como um de seus objetivos a 

transformação de p variáveis originais em q variáveis não correlacionadas, em 

que as q variáveis geradas são chamadas componentes principais e são funções 

lineares das p variáveis originais. É realizada uma transformação do espaço origi-

nal de tal sorte que a projeção das observações originais no novo sistema seja 

uma projeção ortogonal; assim, o eixo original (variável original) é transformado no 

novo eixo (componente principal), o qual é estatisticamente independente, pois 

que cada componente principal, por sua vez, é ortogonal à seguinte. 

 

A Análise de Componentes Principais transforma um conjunto de variáveis 

correlacionadas em um novo conjunto de variáveis não correlacionadas. É eviden-

te que, se as variáveis originais são quase não correlacionadas, não há vantagem 

em se executar a Análise de Componentes Principais, pois que ela irá simples-

mente encontrar componentes que são próximas das variáveis originais mas ar-

ranjadas em ordem decrescente de variância. 
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A Análise de Componentes Principais é uma técnica matemática que não 

requer que o usuário especifique um modelo estatístico subjacente para explicar o 

erro. Em particular, nenhuma condição é imposta sobre a distribuição de probabi-

lidade das variáveis originais. 

 

 Cada nova variável (componente principal, CP) gerada é uma combinação 

linear das p variáveis originais, podendo ser escrita como: 

 

   CPi = Ai1X1 + Ai2X2 + ... + AijXj + ... + AipXp 

 

onde i = 1, ... , p, em que X1, X2, ... , Xp são as variáveis originais e em que os Aij 

são coeficientes. As componentes principais são tais que:  

 

i) Variância CP1 > Variância CP2 > ... > Variância CPq, 

 

ii)  Os valores de quaisquer duas CP são não correlacionados, o que não ocorre 

com as variáveis originais, 

 

iii) É usual reter apenas as primeiras q componentes (q << p). 

 

 A variância ao longo do primeiro eixo principal é maior que a variância ao 

longo de qualquer outra linha reta possível de ser traçada através dos pontos, 

sendo seguida em magnitude pela variância ao longo do segundo eixo, e assim 

sucessivamente. Em outras palavras: as novas variáveis (as CP) são geradas em 

ordem decrescente de importância, de modo que a primeira CP responda pela 

maior parte da variação total observada nos dados originais, seguida pela segun-

da CP, terceira CP, etc. 

 

Sob o aspecto algébrico, as componentes principais são calculadas a partir 

da matriz de correlação (a matriz que contém os coeficientes de correlação linear 
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para todos os pares possíveis de variáveis) dos dados originais independente-

mente da escala de medida das variáveis disponíveis. 

 

A primeira componente principal será a relacionada ao maior autovalor (ei-

genvalue, latent root, characteristic root ou proper value) obtido no processo de 

cálculo, e explicará o maior percentual de variabilidade, ou proporção da variância 

do conjunto completo dos dados originais. A primeira componente principal cor-

responde ao primeiro autovetor (eigenvector, latent vector, characteristic vector ou 

proper vector), ou seja, ao maior autovalor corresponde o maior autovetor. Asso-

ciado a cada autovalor há um autovetor que é único, exceto por seu sinal, e auto-

vetores associados a diferentes autovalores são ortogonais. Dentre as proprieda-

des dos autovalores citam-se a de que a sua soma é igual à soma dos elementos 

da diagonal principal da matriz (esta soma é definida como sendo o Traço desta 

matriz), que o seu produto é igual ao determinante da matriz (ou seja, se um ou 

mais autovalores for nulo o determinante da matriz será nulo) e que a quantidade 

de autovalores diferentes de zero tem como significado o rank da matriz. 

  

Essencialmente os autovalores são as raízes de uma série de equações 

estabelecidas de forma a maximizar a variância e reter a ortogonalidade dos fato-

res. Fisicamente os autovetores representam meramente as posições dos eixos 

do elipsóide (ou hiperelipsóide). Os autovalores são proporcionais aos compri-

mentos destes eixos. O autovetor associado ao maior autovalor representa o eixo 

maior do elipsóide. É importante notar que os dados que representam as variáveis 

mostram espalhamento máximo ao longo deste eixo, isto é, a variância  está num 

máximo. 

 

Ao se tentar dar uma interpretação a uma componente em particular um 

procedimento usual consiste em escolher as variáveis para as quais os coeficien-

tes na componente sejam relativamente grandes, positivos ou negativos. 
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Se uma grande parte (por exemplo, 70 ou 80%) da variância total da popu-

lação puder ser atribuída às primeiras poucas componentes, então estas compo-

nentes podem substituir as variáveis originais sem muita perda de informação. 

 

A porção da variância total explicada por cada componente é igual ao seu 

autovalor dividido pelo Traço da matriz de correlação. Após a obtenção da primei-

ra componente principal, a segunda componente principal é, por definição, orto-

gonal e não correlacionada à primeira, e explica a maior proporção de variabilida-

de remanescente após a extração da primeira componente principal, e assim su-

cessivamente até a última componente principal extraída. Todas as componentes 

principais juntas explicarão cem por cento da variância total dos dados inicialmen-

te disponíveis. 

 

Os autovalores podem ser interpretados como as respectivas variâncias 

das diferentes componentes, e a soma destas variâncias é dada pelo traço da 

matriz de correlação, e é a soma de todos os valores da diagonal desta matriz. 

Assim, temos o importante resultado que a soma das variâncias das variáveis ori-

ginais e de suas componentes principais é a mesma. 

 

Seja R, de dimensão p x p, a matriz de correlações entre as variáveis origi-

nais; esta matriz é simétrica, e sua diagonal contém elementos unitários. Para se 

obter os autovalores se opera da seguinte forma: 

 

|R - λλλλ jI| = 0     para j = 1,...,p 

 

I é a Matriz Identidade e os λλλλ são os autovalores, ou as raízes característi-

cas; na realidade os λλλλ são a expressão de um operador Lagrangeano, aqui com a 

função de maximizar a variância. A solução desta equação nos dá p valores para 

λλλλ, e se obtém os respectivos autovetores.  
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Analisemos, agora, a matriz de autovetores abaixo: X1, X2,...,Xp são as va-

riáveis originais disponíveis, e CP1, CP2,...,CPp são as componentes principais 

obtidas (esta matriz é denominada matriz dos coeficientes das componentes prin-

cipais). 

CP1          CP2..........CPp 

X1    λλλλ11            λλλλ12...........λλλλ1p 

X2    λλλλ21            λλλλ22...........λλλλ2p 

   

     

 

Xp    λλλλp1            λλλλp2...........λλλλpp 

 

É usual manter apenas as primeiras q componentes principais. Neste caso, 

a soma dos quadrados dos valores da i-ésima linha, isto é, λλλλ i1
2 + λλλλ i2

2 + ...... + λλλλ iq
2, 

chamaremos hi
2. O valor hi

2 é chamado de comunalidade da variável Xi, e repre-

senta a proporção da variância da variável i explicada pelas componentes princi-

pais.  

 

Se para um determinado caso a comunalidade para uma determinada vari-

ável for 0,80, por exemplo, significa que 80% da variabilidade daquela variável é 

explicada pelas componentes principais; a diferença de 20% é denominada espe-

cificidade, e representa a parte da variabilidade da variável em questão que não é 

explicada por nenhuma das componentes principais. Esta nomenclatura vem ori-

ginalmente da técnica de Análise Fatorial, mas é atualmente utilizada também 

para a Análise de Componentes Principais. 

 

Na mesma matriz acima, λλλλ ij representa o coeficiente de correlação linear 

entre a variável Xi e a componente principal CPj. A soma dos quadrados dos valo-

res de toda uma coluna desta matriz, λλλλ j para a raiz característica associada à CPj 

(esta raiz característica representa a variância da componente principal), e o valor 
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de λλλλ j dividido por p representa a proporção da variância das variáveis originais 

explicada pela j-ésima componente principal. 

 

Existem várias técnicas para a tomada de decisão sobre a retenção de 

componentes principais, sendo a mais aceita e recomendada a que propõe a re-

tenção de componentes principais cujos percentuais de variabilidade totais sejam 

considerados significativos, ou seja, que expliquem uma proporção importante das 

variações totais presentes no conjunto original de dados. É evidente que, neste 

ponto, é decisiva a participação do técnico que aplica a Análise de Componentes 

Principais; a não utilização de componentes a partir de um certo nível (a partir da 

quarta componente principal, ou da quinta, por exemplo) não causa, entretanto, 

nenhum problema sobre as utilizadas, nem afeta sua interpretação sob hipótese 

alguma. Pode, tão somente, deixar inexplicados processos representados pelas 

componentes não utilizadas, o que não tem nenhuma influência, como dito acima, 

sobre as componentes (e seus processos associados) interpretadas. 

 

 Um outro procedimento muito utilizado e recomendado por muitos autores 

e que está presente como opção na grande maioria dos softwares disponíveis é o 

de reter apenas as componentes principais cujos autovalores tenham valor supe-

rior à unidade. Os programas de computador têm, normalmente, a opção de exe-

cutarem o gráfico em que no eixo das abcissas se coloca as componentes princi-

pais a partir da primeira e no eixo das ordenadas se colocam os valores dos auto-

valores correspondentes. Este é um procedimento muito bem aceito pela quase 

totalidade dos autores que tratam do assunto; na realidade não encontramos, na 

bibliografia consultada, nenhuma contra-indicação a este procedimento. Esta re-

gra é o teste SCREE, devido a Cattell (1966); o ponto de quebra é o ponto de pa-

rada de retenção. Um problema deste método é que é subjetivo, e outro é que 

pode não haver quebra no gráfico, e pode, também, haver mais de uma quebra, 

quando é usual se adotar a primeira quebra.  
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 Quando parar de reter componentes principais? Qual é este valor (número 

de componentes a serem retidos para análise)? Obviamente, quanto maior este 

valor melhor se ajusta o modelo de Análise de Componentes Principais aos da-

dos, e menor valor significa modelo mais simplificado.  

 

 Também se pode reter somente as componentes principais cujas raízes 

excederem Tr (S) / p, que é o tamanho da raiz média (a simbologia Tr se refere ao 

traço da matriz, que é definido como sendo a soma dos elementos da diagonal 

principal da matriz). A lógica é que cada componente principal deletada terá raiz 

inferior à média. Este método é chamado de critério Guttman-Kaiser, mas só é 

válido para a análise a partir da matriz de covariâncias, caso contrário ele é equi-

valente ao critério de Kaiser (Jackson, 1991). 

 

Entende-se que o procedimento mais indicado seria o de verificar todas as 

possibilidades acima, mas destacando o percentual explicado pelas componentes 

principais retidas e os valores numéricos dos autovalores superiores a um. A con-

jugação destes dois procedimentos é a prática mais utilizada pelos analistas. 

 

 Ao se utilizar as primeiras componentes principais (as que explicam maio-

res percentuais individuais de variabilidade) se pode representá-las em um siste-

ma de eixos bi-dimensional ortogonal, marcando sobre o plano os escores das 

componentes principais um e dois para as diversas variáveis: é o melhor sumário 

bi-dimensional do espaço vetorial disponível de que se pode dispor. Também, o 

escore fatorial de cada componente para cada elemento da amostra pode ser cal-

culado e os softwares disponíveis calculam estes valores. Os eixos fatoriais são 

os valores de cada fator ou componente (variável hipotética) para cada elemento 

da amostra. 

 

Em se tratando de variáveis regionalizadas, como é o caso em Geologia, 

em que a representação em mapa é de fundamental importância, a Análise de 

Componentes Principais representa ganhos enormes em a) termos de associação 



 
 

62

de variáveis e sua interpretação em relação aos processos geológicos atuantes, e 

b) na simplificação da interpretação, pois que reduz a dimensionalidade do pro-

blema e enseja a diminuição de custos em etapas posteriores da investigação ge-

ológica e, principalmente, c) permite a visualização, em mapas, da distribuição de 

valores correspondentes a determinados eventos geológicos (as componentes 

principais), o que raramente é possível em mapas de uma única variável. 

 

Há determinados pontos que devem ser analisados com cuidado ao se uti-

lizar a Análise de Componentes Principais sobre um conjunto de dados. Um deles 

é que se deve evitar a utilização de variáveis que sejam combinações de outras 

variáveis do mesmo conjunto, pois que isto pondera variáveis em relação a outras, 

o que não é desejável. Outra situação contra-indicada por grande parte dos auto-

res é a aplicação de técnicas multivariadas a conjuntos de dados em que o núme-

ro de variáveis seja maior que o número de observações disponíveis. A presença 

de valores aberrantes (outliers) em meio aos dados acarreta grandes danos à in-

terpretação por encobrir relações significativas que possam estar presentes nos 

dados ou, mesmo, por ressaltar relações não significativas - adulteração, em su-

ma, da realidade subjacente. Também não se deve aplicar a Análise de Compo-

nentes Principais para amostras em que o número de observações disponíveis 

seja pequeno. 

 

Com a Análise de Componentes Principais se identifica novas variáveis 

significativas, que, em Geologia, podem, por exemplo, representar processos geo-

lógicos atuantes, associações litológicas presentes ou eventos causadores de mi-

neralização. Reduz-se, também, a dimensionalidade do problema, e, em adição, 

permite identificar variáveis originais que contribuem muito pouco para a elucida-

ção do comportamento de uma área quando se estuda os processos que nela 

atuaram, identificação que permite sugerir a eliminação destas variáveis em eta-

pas futuras de estudo. 
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Chatfield e Collins (1980) fazem revisão sobre a técnica de Análise de 

Componentes Principais. Se algumas das variáveis originais são altamente corre-

lacionadas elas estão, efetivamente, "dizendo a mesma coisa" e podem ser con-

dições quase lineares sobre as variáveis. A colocação em gráfico dos escores das 

duas primeiras componentes para cada indivíduo é uma maneira útil de encontrar 

agrupamentos nos dados. Estes autores analisam, separadamente e em detalhe 

aprofundado, as técnicas de Análise de Componentes Principais e de Análise Fa-

torial. Eles apresentam um resumo muito elucidativo sobre a Análise de Compo-

nentes Principais. Os estágios principais da análise são, de acordo com o resumo 

apresentado: 

 

i) decidir se deve-se incluir todas as variáveis originais, e se algumas das 

variáveis precisam ser transformadas; 

 

ii) calcular a matriz de correlação ou de covariância, tendo em mente que 

um coeficiente de correlação geralmente não seria calculado para um par de vari-

áveis cuja relação fosse obviamente não linear; 

 

iii) verificar a matriz de correlação e observar quaisquer grupos naturais de 

variáveis que tenham altas correlações. Se todas as correlações forem pequenas, 

entretanto, então provavelmente não se terá vantagem em proceder à Análise de 

Componentes Principais; 

 

iv) calcular os autovalores e autovetores da matriz de correlação ou de co-

variância; 

 

v) examinar os autovalores e tentar decidir quantos são grandes. Isto indi-

caria a dimensionalidade efetiva dos dados; 

 

vi) verificar os grupos de variáveis sugeridos pelas componentes e conside-

rar se as componentes têm alguma interpretação significativa; 
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vii) usar os escores das componentes em análises subseqüentes como 

uma forma de reduzir a dimensionalidade do problema. 

Poderemos, entretanto, recair sobre as dificuldades da técnica, a saber: 

i) pode ser difícil interpretar as componentes; 

ii) as componentes não são invariantes sob transformações lineares das va-

riáveis; 

iii) não há nenhum modelo estatístico subjacente, e nenhum aprovisiona-

mento pode ser feito para as componentes da variância devidas ao erro. Isto sig-

nifica que o comportamento da amostragem dos autovalores e autovetores é des-

conhecido. Um resultado é que não há uma maneira objetiva de decidir quantos 

autovalores são grandes. Outra conseqüência é que é difícil comparar diferentes 

componentes resultantes da execução de Análise de Componentes Principais so-

bre duas ou mais amostras diferentes do mesmo tipo. Com relação à Análise Fa-

torial também são tecidos vários comentários. Enquanto a Análise de Componen-

tes Principais produz uma transformação ortogonal das variáveis que não depen-

de de nenhum modelo subjacente, a Análise Fatorial é baseada em um modelo 

estatístico próprio e é mais relacionada com a explicação da estrutura de covari-

ância das variáveis do que com a explicação das variâncias. É também usual as-

sumir que os fatores comuns e os fatores específicos tenham, cada um, uma dis-

tribuição normal multivariada. O grande número de exigências que têm de ser fei-

tas para estabelecer um modelo de Análise Fatorial é uma das desvantagens do 

método. 

 

 Com relação aos tipos de Análise Fatorial mais comumente utilizados e que 

são abordados no presente trabalho, pode-se resumir que a Análise Fatorial que 

visa à interpretação das inter-relações entre as variáveis disponíveis para estudo 

recebe o nome genérico de Análise Fatorial Modo R. As técnicas agrupadas sob o 

nome de Modo R operam sobre as matrizes de covariâncias ou correlações entre 

variáveis. 
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O objetivo essencial da Análise Fatorial é descrever, se possível, as rela-

ções de covariância entre muitas variáveis em termos de umas poucas variáveis 

subjacentes, mas não observáveis, quantidades aleatórias chamadas fatores. Ba-

sicamente o modelo fatorial é motivado pelo seguinte argumento: suponhamos 

que variáveis possam ser agrupadas pelas suas correlações. Todas as variáveis 

dentro de um grupo particular são altamente correlacionadas entre si mas têm 

correlações relativamente pequenas com variáveis em um grupo diferente. É con-

cebível que cada grupo de variáveis represente uma construção subjacente sim-

ples, ou fator, que é responsável pelas correlações observadas. 

 

O modelo de Análise Fatorial assume o conhecimento do número de fato-

res. Na prática este número é muitas vezes desconhecido e valores diferentes 

podem ser tentados seqüencialmente, começando com o valor unitário. Não é 

fácil, entretanto, selecionar este valor corretamente. É desagradável verificar que 

a interpretação dos fatores possa mudar completamente com a mudança deste 

número. Em contraste, as componentes derivadas da Análise de Componentes 

Principais são únicas (exceto quando houver autovalores iguais) e que permane-

cem as mesmas quando variamos o número de componentes que são pensados 

necessários incluir. Mesmo para um dado valor os fatores não são únicos pois que 

diferentes métodos de rotação podem produzir conjuntos de fatores que parecem 

muito diferentes. Embora rotação seja matematicamente respeitável, o perigo é 

que o analista possa ir adiante tentando diferentes valores do número de fatores e 

diferentes métodos de rotação até que ele obtenha a resposta que esteja buscan-

do. A falta de unicidade introduzida por rotações tem também a desvantagem de 

que diferentes investigadores podem usar diferentes rotações sobre o mesmo 

conjunto de dados e obter resultados diferentes. 

 

Um objetivo muito comum em programas de investigação geológica é a 

classificação das observações que compõem uma determinada amostra, sejam 

estas de rochas, de sedimentos de corrente, de solos, de fósseis ou de água, por 

exemplo; esta classificação se dá com base nas propriedades composicionais 
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medidas. É muito útil nos casos em que se dispõe de grandes quantidades de 

observações e, também, naqueles em que há pouco conhecimento prévio do sig-

nificado da gênese dos constituintes. A Análise Fatorial Modo Q contempla este 

objetivo, permitindo a análise das inter-relações entre os espécimens disponíveis. 

Em termos matemáticos as técnicas Modo Q operam sobre matrizes de distâncias 

entre indivíduos. Quando a natureza de um problema geológico é tal que as rela-

ções entre entidades são o foco, então o Modo Q se torna uma ferramenta útil. A 

Análise Fatorial Modo Q pode ser vista como uma técnica de agrupamento. O de-

lineamento de litofácies ou biofácies são talvez as situações mais evidentes deste 

tipo, onde o objetivo é encontrar grupos de entidades que sejam similares entre si 

em termos de sua composição total. 

 

Enquanto o conceito de Modo Q é indubitavelmente útil em problemas pu-

ramente petrográficos, como quando tratando com composições minerais ou suí-

tes de rochas ígneas, seu uso em Exploração Geoquímica parece ser de aplica-

ção mais limitada, os problemas sendo mais apropriadamente analisados por uma 

combinação de Análise de Componentes Principais e de Análise de Agrupamen-

tos. 

 

Na literatura de aplicação de técnicas multivariadas muitos autores têm 

confundido as técnicas de Análise de Componentes Principais e Análise Fatorial, 

não considerando que a Análise de Componentes Principais, diferentemente da 

Análise Fatorial, não assume nenhum modelo matemático bem definido. Como 

resultado, pode-se encontrar exemplos na literatura geológica que alegadamente 

tratam de Análise Fatorial quando na realidade apenas Análise de Componentes 

Principais foi usada e vice-versa. 

 

Jackson (1991) apresenta um quadro comparativo entre as técnicas de A-

nálise de Componentes Principais e Análise Fatorial, e resume os pontos funda-

mentais a serem tomados em consideração, como segue: 
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 i) em Análise Fatorial há vários procedimentos de estimativa, isto é, as es-

timativas não são únicas. Em Análise de Componentes Principais há apenas um 

procedimento matemático, a solução é única se considerarmos p variáveis e p 

componentes sem rotação; 

 

 ii) em Análise Fatorial a adição de outro fator pode modificar os anteriores. 

Em Análise de Componentes Principais a adição de outra componente principal 

deixará as componentes principais anteriores inalteradas; 

 iii) em Análise Fatorial algumas soluções são invariantes com respeito à 

mudança de escala. Em Análise de Componentes Principais, a solução diferirá 

com respeito à mudança de escala apenas quando for usada a matriz de covari-

ância ao invés da matriz de correlação (modernamente não é utilizada mais a ma-

triz de covariância devido à ampla utilização do software SPSS – Statistical Pac-

kage for Social Sciences -, o qual fornece automaticamente a solução para a ma-

triz de correlação). 

 

 iv) em Análise Fatorial a estimativa a priori de comunalidades tem várias 

opções. Análise de Componentes Principais não precisa estimar comunalidades; 

 

v) em Análise Fatorial, para certos métodos o processamento computacio-

nal pode se tornar complexo. Em  Análise de Componentes Principais os proces-

samentos computacionais são relativamente diretos. 

 

O que é chamado de estrutura simples (Kaiser,1958) é o que leva a que os 

eixos fatoriais sejam localizados em posições tais que: 

  i) para cada fator somente relativamente poucas variáveis terão altas 

cargas, e os remanescentes terão todos pequenas cargas ou pesos fatoriais; 

  ii) cada variável terá pesos em somente poucos fatores. 
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O que estas condições objetivam é colocar os eixos fatoriais em posições 

significativas, isto é, de modo que eles estejam altamente correlacionados com 

algumas das variáveis e sejam facilmente interpretáveis. 

 

A abordagem Varimax de Kaiser é para encontrar um novo conjunto de po-

sições para os fatores principais de modo a que a variância das cargas fatoriais ou 

coeficientes das componentes em cada fator seja um máximo; as cargas fatoriais 

tenderiam à unidade ou a zero. 

Os escores fatoriais para os fatores Varimax também podem ser computa-

dos, e os valores podem ser interpretados do mesmo modo que os escores dos 

fatores principais.  

 

Rotação a uma solução não ortogonal é permissível, é a chamada rotação 

oblíqua. Fatores correlacionados são aceitáveis se eles explicam a estrutura. O 

método de rotação ortogonal mais popular é o Varimax. As somas dos quadrados 

dos elementos da matriz são maximizadas por colunas. 

 

Somente duas rotações parecem ser usualmente utilizadas. Uma é a rota-

ção ortogonal, chamada Varimax, a outra é a rotação oblíqua, método chamado 

Promax, que começa com a rotação Varimax e então minimiza uma função que 

produz fatores que tendem a ser associados com agrupamentos de variáveis. Se-

gundo alguns autores, é na rotação de fatores que a Análise Fatorial se torna 

mais demonstravelmente subjetiva. Fatores podem ser rotacionados para qual-

quer orientação relativa em relação às variáveis originais, e algumas posições se 

tornam mais significativas (isto é, mais interpretáveis em termos das variáveis) do 

que outras.  

 

 O objetivo da estrutura simples é produzir um novo conjunto de vetores, 

cada um envolvendo primariamente um subconjunto das variáveis originais com 

uma superposição tão pequena quanto possível de modo que as variáveis origi-

nais sejam divididas em grupos algo independentes uns dos outros. 
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 O método denominado Análise Fatorial de Correspondências combina al-

gumas vantagens dos modos Q e R da Análise Fatorial. O objetivo principal deste 

método é a obtenção simultânea dos escores fatoriais obtidos nos modos Q e R, 

permitindo a representação gráfica simultânea entre as relações observadas tanto 

entre variáveis quanto entre objetos. Este método tem origem mais recente, e vem 

da escola francesa, tendo sido estudado por Benzécri (1979). O resultado final é 

possibilitado pelo envolvimento de método de escalonamento da matriz de dados 

via definição de um índice de similaridade e pela utilização das relações entre os 

modos Q e R. Consiste, a Análise Fatorial de Correspondências, na aplicação da 

Análise Canônica ao caso particular de duas tabelas disjuntivas. A Análise Fatorial 

de Correspondências é utilizada para variáveis qualitativas ou categóricas, en-

quanto que as técnicas de Análise de Componentes Principais e Análise Fatorial 

devem ser utilizadas apenas para variáveis quantitativas. 

 

A Análise Fatorial de Correspondências coloca em relevo a estrutura dos 

desvios à independência, e não a sua intensidade. Segundo Cibois (1983), Ben-

zécri é o criador da Análise Fatorial de Correspondências e, segundo ele, fazemos 

a Análise Fatorial de Correspondências na esperança de descobrir os eixos pró-

prios a um equilíbrio existente realmente na natureza, aspiramos à descoberta de 

propriedades escondidas que, situadas mais acima na hierarquia natural das cau-

sas do que aquelas que caem sob o sentido, regem-nas.  

 

Guillaume (1977) discorre sobre a Análise Fatorial de Correspondências, 

método este que usa uma métrica especial para definir a distância (métrica do qui-

quadrado) entre os elementos estudados: esta distância tem a propriedade fun-

damental de satisfazer o princípio da equivalência distribucional, ou seja, se algu-

mas das variáveis estudadas forem ligadas por uma relação de proporcionalidade, 

elas podem ser substituídas por uma só, soma das variáveis iniciais, sem que a 

métrica ou distância de qui-quadrado entre os indivíduos em questão seja modifi-

cada. Para pesquisar os eixos principais de uma nuvem de pontos em um espaço 
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pluri-dimensional o procedimento é o mesmo que o utilizado em Mecânica para 

determinar os eixos de inércia de um sólido: minimizar a distância ao eixo principal 

significa minimizar o momento de inércia dos pontos em relação a este eixo (as 

massas afetadas a cada ponto sendo constantes e, em Mecânica, unitárias). No 

caso da Análise de Componentes Principais, a matriz de dispersão sendo simétri-

ca, os eixos obtidos são ortogonais dois a dois e os fatores correspondentes se-

rão independentes. A relação entre um valor próprio e a variância total é uma me-

dida da contribuição do eixo correspondente (ou ainda: do fator) à variabilidade 

total. A distância do ponto representativo de uma variável à origem é proporcional 

ao desvio padrão desta variável. Se esta distância for grande o ponto representa-

tivo da variável atrai o primeiro eixo. Para que a distância entre dois pontos repre-

sente efetivamente uma correlação a nuvem dos pontos representativos das vari-

áveis deverá  se situar sobre uma esfera centrada na origem. Os eixos de refe-

rência têm por origem o centro de gravidade das variáveis. Os pontos representa-

tivos das variáveis são de massa unitária e são as extremidades dos vetores de 

comprimento um. As coordenadas das projeções dos pontos-variáveis sobre os 

eixos (coeficientes diretores) são então compreendidos entre -1 e +1. Para uma 

variável e um fator dados, o quadrado do peso fatorial é a contribuição do fator 

para a explicação da variável. Os dois eixos são ortogonais, os dois primeiros fa-

tores não são então correlacionados entre si. As seguintes informações podem, 

então, ser tiradas da representação: 

 

i) os pontos situados perto da origem não são correlacionados significati-

vamente com os fatores; 

ii) a proximidade dos pontos representativos de duas variáveis significa que 

estas duas variáveis são bem correlacionadas; 

iii) a correlação entre as variáveis será tão mais forte quanto sua distância à 

origem for grande; 

iv) se os pontos representativos de duas variáveis são confundidos a corre-

lação entre estas duas variáveis é um, mas estas variáveis não são forçosamen te 

proporcionais; 
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v) as coordenadas dos pontos representativos dos indivíduos indicam as 

componentes destes indivíduos em função de cada um dos dois fatores conside-

rados, no caso da técnica de Análise Fatorial de Correspondências; 

vi) uma vez que os pontos representativos de dois indivíduos sejam vizi-

nhos estes indivíduos têm mesmo comportamento em relação às variáveis estu-

dadas; este critério pode então ser utilizado para classificar os indivíduos. 
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4 - UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE ANÁLISE 

FATORIAL E DE ANÁLISE DE COMPONEN-

TES PRINCIPAIS NAS CIÊNCIAS GEOLÓGI-

CAS 
 

Neste capítulo é feita uma revisão sobre as aplicações das técnicas de 

Análise Fatorial e de Análise de Componentes Principais diretamente às ciên-

cias geológicas. Sao destacadas as contribuições relevantes ao conhecimento 

das respostas buscadas no presente trabalho. 

 

4.1 – ASPECTOS GERAIS 
 

Vários autores têm utilizado as técnicas de Análise de Componentes 

Principais e Análise Fatorial em Geologia, e os aspectos importantes relacio-

nados com estas aplicações são sumarizados a seguir.  Procurou-se tão so-

mente os trabalhos que versavam sobre aplicações diretas das técnicas de 

interesse em Geologia, mais especificamente a casos relacionados aos que 

serão abordados no presente trabalho,  por terem similaridades geológicas 

consideradas relevantes, por tratarem com elementos químicos presentes na 

área-objeto desta tese ou, ainda, por ocorrerem, nas áreas de suas aplicações, 

associações mineralógicas, litologias ou seqüências de rochas cuja interpreta-

ção pudesse ser de utilidade no melhor conhecimento dos processos envolvi-

dos na evolução geológica e geoquímica da área da Folha Passo do Salsinho.  

 

Overall e Klett (1972), Till e Colley (1973), McCammon (1976), Le Maître 

(1982) , Cibois (1983) e Gripp (1986) apresentam exemplos de aplicação das 

técnicas aqui tratadas sobre amostras coletadas em campanhas geoquímicas.  

 

 Teil (1975) relata que a Análise Fatorial de Correspondências é uma 

técnica desenvolvida por Benzécri cujo principal objetivo é encontrar associa-
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ções e oposições entre indivíduos e variáveis. Suas vantagens, em compara-

ção com estes outros métodos, se relacionam à matemática mais sofisticada e 

à representação simultânea de indivíduos e variáveis nos mesmos eixos fatori-

ais. Ao redor de um ponto central há direções principais chamadas eixos fato-

riais que são determinadas como eixos principais de inércia. Pode-se comparar 

ao caso conhecido em Mecânica, onde os eixos de inércia para um sistema de 

pontos ponderados precisam ser encontrados. De modo similar os eixos são 

extraídos por inércia decrescente na Análise Fatorial de Correspondências. 

Certos autores defendem a idéia de que quanto mais um fator coincide com 

um ou mais variáveis fortemente correlacionadas mais interpretável é o fator, a 

que Benzécri se opõe, postulando que uma vez que um conjunto de dados é 

analisado inicialmente com o fito de descobrir eixos relacionados a um equilí-

brio real existente na natureza a rotação tende a fornecer fatores cuja interpre-

tação poderia ser enganosa.  

 

Jöreskog et al. (1976) apresentam livro específico de aplicação de Aná-

lise Fatorial em Geologia, contendo vários exemplos dos mais variados cam-

pos da atividade geológica. São definidas matrizes, vetores e espaços vetori-

ais, operações elementares com vetores e geometria dos mesmos, correlação 

e regressão lineares, álgebra de rotações, dependência / independência linear, 

autovetores e autovalores e sua interpretação geométrica. É um resumo muito 

claro e explicado à luz de exemplos que facilitam o seu entendimento. Os auto-

res discutem, ainda, os objetivos, as idéias e os modelos de Análise Fatorial. 

São discutidos os modelos para variâncias e covariâncias e é traçado um qua-

dro comparativo entre Análise de Componentes Principais e Análise Fatorial: 

na primeira os fatores são determinados de modo a responder pela variância 

máxima de todas as variáveis observadas, ao passo que na Análise Fatorial 

Verdadeira, conforme denominação usada pelos autores, os fatores são defi-

nidos de forma a responder maximizadamente pelas inter-correlações das va-

riáveis. Os termos residuais são assumidos serem pequenos em Análise de 

Componentes Principais, o que não é verdadeiro na Análise Fatorial. São a-

presentados exemplos de aplicação em química mineral, em geoquímica de 

sub-superfície, em sedimentologia, em paleoecologia, em solos, em rochas 

metamórficas e em outras situações em Geociências. 
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 Bouroche e Saporta (1980), em livro que trata da análise de dados (obra 

específica de Estatística, sem exemplos de aplicação às Ciências da Terra, 

mas de muita clareza na exposição de conteúdos) tecem vários comentários 

julgados pertinentes de se remarcar; eles se referem à Análise Fatorial de Cor-

respondências. A Análise Fatorial de Correspondências, a Análise Canônica e 

a Análise Fatorial Discriminante são também métodos fatoriais que conduzem 

a representações gráficas e têm traços comuns com a Análise de Componen-

tes Principais. Só se pode reduzir eficazmente o número de variáveis se elas 

estiverem fortemente correlacionadas, segundo estes autores. 

 

Johnson e Wichern (1982) analisam separadamente as duas técnicas, a 

de Análise de Componentes Principais e a Análise Fatorial, em livro muito elu-

cidativo sobre os fundamentos teóricos destas duas técnicas e sobre as dife-

renças de concepção entre as mesmas.  

 

Howart, em livro editado por Howart e Sinding-Larsen (1983), assina ca-

pítulo sobre Estatística e análise de dados aplicados a resultados analíticos 

derivados de campanhas de Prospecção Geoquímica, que é um dos temas-

objeto da presente tese. Segundo ele, mal entendimento das exigências e ca-

pacitações dos métodos associado com aplicação inapropriada a conjuntos de 

dados que não foram originados de uma população única levam a pobres re-

sultados em muitos casos. O uso de Análise de Componentes Principais ou 

Análise Fatorial em exploração geoquímica tem sido geralmente para separar 

associações de elementos inerentes na estrutura da matriz de correlação em 

um número de grupos de elementos que, juntos, respondem pela maior parte 

da variabilidade observada dos dados originais. Por exemplo, considerando-se 

resultados analíticos de Cu e Zn em um conjunto de amostras de sedimentos 

de corrente, se pode aventurar, segundo o autor, a opinião de que o capea-

mento de Mn sobre os sedimentos causa sua coprecipitação e isto responde 

por sua variância comum.  
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4.2 – APLICAÇÕES DA ANÁLISE FATORIAL EM 

GEOLOGIA 
 

Imbrie e Van Andel (1964) são autores de trabalho clássico sobre apli-

cação a dados de minerais pesados. Neste estudo foram utilizados os resulta-

dos analíticos de sessenta e três observações, tendo sido executada Análise 

Fatorial Modo Q sobre os valores disponíveis. As observações disponíveis para 

estudo ocorrem em sedimentos recentes no Golfo da Califórnia e no Escudo 

Orinoco-Guiana. No Golfo da Califórnia a técnica permitiu a associação de 

grupos de observações às associações a augita e hiperstênio, ligadas à ocor-

rência de máficas vulcânicas, e associação a anfibólio relacionada a rochas 

batolíticas; membro a zircão-turmalina-granada está presente somente onde a 

área fonte contém rochas sedimentares extensivamente. Na região Orinoco-

Guiana  foram utilizadas cento e dez  observações. Os autores tecem muitas 

considerações teóricas sobre o método utilizado, ressaltando que duas obser-

vações com composições muito próximas serão representadas como dois pon-

tos adjacentes ou como dois vetores que formam um ângulo muito pequeno 

entre si. Os membros finais teóricos obtidos pela aplicação do método são 

chamados fatores; a soma dos quadrados dos elementos de qualquer linha 

representa a informação total na amostra que é representada por todos os 

membros teóricos obtidos, sendo sua soma igual a um. Os autores salientam 

que não há nenhuma segurança de que a composição dos membros finais a 

serem obtidos venham a ter significado geológico real. 

 

 Klovan (1966) descreve um exemplo de aplicação de Análise Fatorial na 

determinação do ambiente deposicional a partir de distribuições de tamanhos 

de grão na Baía de Barataria, no Delta do Mississipi, em Louisiana, Estados 

Unidos. Foi considerado que cada amostra de sedimento (sessenta e nove 

amostras de sedimentos recentes) era constituída de tantas componentes (va-

riáveis) quantos os intervalos de classe (dez). Foi aplicada a Análise Fatorial 

Modo Q, tendo sido retidos três fatores que responderam por 97,5% da variân-

cia global dos dados. Os três fatores principais foram interpretados como re-
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presentando três tipos de energia responsável pela deposição de sedimentos: 

eólica, de corrente e gravitacional. 

 

 Matalas e Reiher (1967) discorrem sobre o uso da Análise Fatorial, que 

é questionada no estudo das inter-relações de variáveis hidrológicas devido às 

indeterminações inerentes ao modelo fatorial, à falta de conhecimento sobre as 

propriedades amostrais dos pesos fatoriais e ao fato de que os fatores não são 

diretamente observáveis, e também à falta de habilidade para usar os resulta-

dos da Análise Fatorial em outros estudos analíticos. O objetivo da Análise Fa-

torial é explicar as relações observadas entre as várias variáveis em termos de 

um novo conjunto de variáveis (fatores) que não são observáveis nem expres-

sáveis em termos das variáveis observadas e medidas. Segundo os autores a 

interpretação não está implícita no modelo fatorial, mas é imposta ao modelo 

pelo investigador, o que é considerado como uma limitação do método. 

 

Garrett e Nichol (1969) publicaram estudo que se processa sobre amos-

tras do Cinturão Nimini Hills, composto de xistos básicos e ultrabásicos de ori-

gem ígnea, sedimentar e metassedimentar ácidos intrudidos por granitos cine-

máticos tardios. Os resultados analíticos tratados se referem a dados de sedi-

mentos de corrente, coletados em densidade que varia entre quatro e cinco 

amostras por milha quadrada, analisadas por Espectrografia de Emissão na 

fração < 80 mesh  para Ag, Bi, Co, Cr, Cu, Ga, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, Ti e V e por 

Colorimetria para As e Zn. Os dados foram logtransformados, e o número total 

de dados era de mil e doze. Foi aplicada rotação oblíqua Promax, definida por 

Kaiser. O primeiro fator, respondendo por 47,1% da variância total dos dados 

trabalhados, é representado pela associação Ni - Cr - Co - V - Mn - Ti - As, e 

foi interpretada pelos autores como representando as associações máficas 

presentes na área. O segundo fator, com 13,7% da variabilidade total dos da-

dos nele contida, é formado pela associação Ga - V - Pb - Cu, e explica o 

comportamento do elemento gálio. O terceiro fator, com 7,7% de variabilidade 

sobre o total, é constituído apenas pelo Sn, refletindo o comportamento deste 

elemento na área. O quarto fator, com 7,3% da variância, é formado por Zn - 

As - Co, não tendo sido associada a ele nenhuma explicação geológica, e refe-

rido pelos autores como de difícil interpretação. O quinto fator,com 6,3% das 
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variações, é representado pelo Molibdênio, explicando tão somente o compor-

tamento do mesmo. O sexto fator (4,9%) é explicado pela combinação de ele-

mentos Ti - V - Cu, representando os locais de desenvolvimento de lateritas na 

região. O sétimo fator (3,5%), Cu - V - Pb - Ga, também não teve nenhuma 

interpretação geológica a ele associada pelos autores do trabalho. O oitavo 

fator (2,5%), com os elementos Mn - Co - Cu, mostra os locais onde Co e Cu 

são adsorvidos de soluções em óxidos ricos em Mn nos leitos sedimentares 

(ambiente secundário). O nono fator (2,1%), formado por As - Cr - V - Zn - Co, 

denuncia a  presença de As em formações ferríferas bandadas. Os valores 

respectivos dos autovalores para os nove fatores comentados acima são, do 

primeiro ao nono, 6,12 (F1), 1,78 (F2), 0,99 (F3), 0,94 (F4), 0,82 (F5), 0,63 

(F6), 0,45 (F7), 0,32 (F8) e 0,27 (F9). 

 

 Saager e Esselaar (1969) apresentam aplicação de Análise Fatorial a 

resultados obtidos no Basal Reef, Orange Free State Goldfield, na África do 

Sul. Este trabalho é um exemplo de aplicação de Análise Fatorial Modo R a 

dados oriundos de uma campanha de prospecção geoquímica. Foram utiliza-

das cento e nove amostras do Basal Reef (África do Sul), que é o horizonte 

aurífero mais importante do Orange Free State Goldfield, composto por con-

glomerados metamorfizados com veios de quartzo. Três fatores explicam cerca 

de 81% da variabilidade total. O primeiro deles é formado por Co, Ni e S, e re-

presenta uma combinação de processos sedimentares e de precipita-

ção/sulfidização. Indicaria uma assembléia mineralógica de um depósito sulfe-

tado; é combinação de processos químicos e físicos. O segundo, com Au, Ag e 

V3O2, compreende elementos que ocorrem apenas em minerais pesados, co-

mo a liga natural Au - Ag em uraninita, e associam sua ocorrência a processos 

sedimentares; sua presença indica a existência de um depósito fonte contendo 

este elementos, e representaria processos detríticos. O terceiro é formado a-

penas pelo elemento cobre, e indica processos de precipitação pura. O Cu é 

encontrado quase que exclusivamente em calcopirita autigênica; sua presença 

se explica pela existência de depósitos fonte contendo predominantemente 

depósitos de veios a calcopirita e quartzo. Os autores concluem explicando 

que o emplaçamento de Au e U é largamente controlado por processos sedi-
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mentares enquanto que o da pirita e dos minerais com Co - Ni é controlado por 

fatores químicos (precipitação, sulfidização) e sedimentares. 

 

Dagbert e David (1974) definem e apresentam um exemplo prático de 

aplicação da Análise Fatorial de Correspondências. Eles estabelecem que o 

objetivo da técnica é o estabelecimento dos eixos principais das nuvens de 

amostras e de variáveis e sua interpretação em termos de fatores independen-

tes de variação. Uma representação gráfica simultânea de ambos espaços (de 

observações e de variáveis) possibilita a interpretação de correspondências 

entre os dois grupos. O exemplo prático se refere aos resultados analíticos de 

trezentos e trinta e três amostras de rocha coletadas na região de St. Lawren-

ce Lowlands, sul do Quebec (Canadá), na província petrográfica Monteregian, 

tendo sido usados como variáveis os teores percentuais de SiO2, Al2O3, Fe2O3 

+ FeO, MgO, CaO, K2O, TiO2, MnO e P2O5. A província é formada por rochas 

ígneas alcalinas com diques e sills associados. Os cinco primeiros fatores reti-

dos responderam por 97% das variações totais dos dados, os dois primeiros 

por 85%, e separam os dados em dois trends maiores: o primeiro variando de 

sienitos a rochas ultramáficas passando por intermediárias e máficas, com a-

longamento segundo o eixo (SiO2 - Al2O3 - K2O - Na2O) - (Fe2O3 + FeO - TiO2 - 

MgO), e o segundo unindo sienitos a carbonatitos ao longo do eixo (Na2O - 

K2O) - (P2O5 - CaO). Os grupos se formaram em acordo com as visões clássi-

cas de diferenciação química das rochas envolvidas. O terceiro fator (6% da 

variabilidade total dos dados) afeta somente os grupos de rochas máficas e 

ultramáficas, e têm MgO - (Fe2O3 + FeO - TiO2) como contribuintes. O quarto 

fator (3%) responde pelos carbonatitos e é representado pelas variáveis P2O5 

(ela responde por 76% da contribuição absoluta do fator), representando as 

variações nos teores de apatita dos carbonatitos. O quinto fator (2%) diz res-

peito a rochas intermediárias e ácidas, sendo nele importantes SiO2 (24%) con-

tra Na2O (40%) - Al2O3 (19%), e diferencia fortemente a suíte de sienitos nefe-

línicos (rochas sub-saturadas) da suíte de sienitos a sodalita. Os autores con-

cluem relatando que os resultados alcançados forneceram uma boa base para 

a elaboração dos modelos genéticos para os corpos rochosos dos quais deri-

varam as amostras. 
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 Bettencourt e Landim (1974), estudando cento e trinta e uma amostras 

de rochas calcárias do Grupo Açungui, correspondendo a cinco furos de son-

dagem, formaram a matriz de dados trabalhada com Análise Fatorial Modo R; 

a região de trabalho está situada no Estado de São Paulo. Os autores infor-

mam terem obtido as seguintes interpretações: 

 a) a concentração de elementos menores e traços representam um con-

trole facial, com águas rasas (valores baixos) e águas profundas  (valores al-

tos); 

 b) nos dolomitos puros os elementos Fe, Mn e Cu estão associados e se 

relacionam com a composição ankerítica dos dolomitos; 

 c) V e Ni estão relacionados ao resíduo insolúvel e também provavel-

mente a processos de enriquecimentos em carbono orgânico; 

 d) O cromo está associado principalmente à fração não detrítica; 

 e) Pb se associa ao carbono orgânico e, subordinadamente, à fração 

detrítica; e 

 f) concentrações altas de Sr configuram ambiente pelágico e controle 

primário do Sr por aragonita e calcita pouco magnesiana ou ambiente nerítico e 

controle provável por calcita altamente magnesiana. 

 

 Macedo e Rüegg (1974) publicaram dois trabalhos técnicos versando 

sobre Análise Fatorial. No primeiro os autores comunicam que lançaram mão 

da Análise Fatorial Modo R sobre os resultados analíticos, em número de cento 

e um, de nove dos mais importantes elementos traços dosados em rochas ba-

sálticas do Brasil Meridional (Ba, Co, Cr, Cu, Ni, Rb, Sr, V, Zr). Referem um 

primeiro fator dominado pelo Sr, um segundo representado por por Cr e Ni e 

um terceiro dominado por Ba; um quarto e último é referido como representan-

do a distribuição do vanádio. Os autores concluem, com base nos resultados 

obtidos, que as rochas basálticas da Bacia do Paraná se encontram generali-

zadamente em condições evoluídas de diferenciação. Os quatro fatores princi-

pais respondem por 95% da variabilidade total dos dados disponíveis. No se-

gundo trabalho os autores utilizaram Análise Fatorial Modo R sobre análises 

químicas de rochas basálticas da Bacia do Paraná, num total de cento e no-

venta e sete observações, representando vários tipos litológicos e coletadas 

em toda a área de ocorrência da referida bacia. As amostras analisadas são de 
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ampla distribuição geográfica, coletadas em toda a Bacia do Paraná, e perten-

cem a tipos petrográficos variados. Quatro fatores responderam por 93% da 

variância total dos dados. Aos altos teores em ferro correspondem baixos teo-

res de Mg e Ca, relação que evidenciaria que as rochas basálticas da província 

se apresentam de um modo geral marcadas por um ou mais estágios de dife-

renciação em profundidade, antes de sua emissão na superfície. 

 

 Saager e Sinclair (1974) apresentam análise sobre dados obtidos em 

Yukon, Canadá. Foram utilizadas cento e cincoenta e oito amostras de sedi-

mentos de corrente em área de afloramentos de quarzo-hornblenda gnaisses, 

biotita-xistos e anfibolitos pré-cambrianos, sobre os quais há espessa seqüên-

cia de basaltos e andesitos juro-cretácicos e corpos intrusivos do final do Me-

sozóico e do Terciário. Foram aplicados os modos R e Q da Análise Fatorial 

sobre os dados. R1, como os autores denominaram o primeiro fator obtido a-

través do Modo R, representa as rochas vulcânicas existentes na área estuda-

da, R2 os depósitos de veios e R3 representa a presença de Sb com Ag su-

bordinada. Ainda com respeito ao R1, ele é formado por Pb e Zn com Ag e Au 

secundários, se relacionando com depósitos de veios dos mesmos elementos, 

o mesmo ocorrendo com R2 (Cu / Mo); para R3 não foi encontrada uma expli-

cação geológica considerada plausível pelos autores. Para os fatores obtidos 

através do Modo Q, chamados de Q1, Q2 e Q3, foram encontradas associa-

ções Cu (com Pb, Ag e Mo subordinados) para Q1, Zn e Pb com Sb subordi-

nado para Q2 e Sb com Ag subordinada para Q3. 

 

 Hesp e Rigby (1975) estudaram, por Análise Fatorial e por Análise de 

Agrupamentos, aspectos da metalogênese do titânio no geossinclíneo Tasman, 

no leste australiano. O geossinclíneo Tasman se estende ao longo da costa da 

Austrália, compreende quatro províncias orogênicas reconhecidas e quatro 

grupos genéticos principais de associação de minério (sedimentar, vulcânica, 

ultramáfica e granítica); as rochas graníticas ocupam cerca de 35% da área de 

rochas paleozóicas e a maioria dos depósitos minerais são associados a elas; 

os depósitos nas rochas graníticas são de Sn, W, Au e Cu, e estão distribuídos 

em vinte e um distritos mineiros. Cassiterita é o minério principal, e ocorre co-

mo aluvião, veios e disseminada (tipos de depósitos). Os granitos estaníferos 
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têm alta razão K / Na (em torno de 1/1) e baixa Mg / Na (em torno de 0,2/1). 

Foram estudadas duzentos e oitenta e quatro amostras de rocha de vários dis-

tritos, tendo sido aplicada a técnica de Análise Fatorial modos R e Q. Na apli-

cação do Modo R foi utilizado o que a bibliografia especializada denomina de 

open variables (cada teor de óxido é dividido pelo teor de SiO2 da rocha) e 

também para closed variables (teores originais dos óxidos, sem divisão por 

SiO2); os resultados diferiram pouco. Para os granitos o primeiro fator, em tor-

no de  45% de variabilidade explicada sobre o todo, é composto pelas variáveis 

Al, Fe, Mg, Ca e Ti, que são determinadas pelo processo de diferenciação 

magmática, e Na / K estão em outro fator que determinaria metassomatismo e 

alteração pós-magmática. Para os adamelitos o primeiro fator é Fe e Ti (em 

torno de 40%), e o segundo fator é Mg / Ca / Mn (cerca de 20% da variância 

total). Para os granodioritos o primeiro fator determinado é formado pela com-

binação dos elementos Na / K / Ca, que sugere que nestas rochas seus teores 

foram determinados por diferenciação magmática em vez de por alteração pós-

magmática. De um modo geral entre dois e cinco fatores explicaram cerca de 

90% das variações totais verificadas sobre a matriz de dados sobre a qual se 

desenvolveram os trabalhos. É importante que se ressalte que o primeiro fator, 

associado ao processo de diferenciação magmática, é importante no norte e 

na porção média (central) do geossinclíneo. Quanto aos elementos traço, os 

granitos de New England têm o primeiro fator (cerca de 40%) composto por Ba 

/ Sr / V / Y, isto é, alguns dos chamados elementos traço petrogênicos; os ou-

tros fatores foram Li / Na / Pb / Al / P e Cu / Zr / Na,  Mo / K e Sn / Mn. Os a-

damelitos e os granodioritos deram resultados similares aos dos granitos ao se 

estudar todos os elementos juntos, mas para os menores os granodioritos de-

ram Li / P, Cu / Zr, Pb / Sr, Mo / K e Sn / Y. A conclusão tirada pelos autores da 

análise é que a natureza das associações de elementos traço varia largamente 

com o tipo de rocha e pode variar mesmo dentro do mesmo tipo de rocha ori-

ginada em áreas geográficas diferentes. Em resumo, os elementos traço pe-

trogênicos, como Ba, Sr, Pb, Zr e Y, são associados com o fator que se pensa 

representar a diferenciação magmática, e, dentre os elementos traço metalo-

gênicos, Mo e Li se associam ao fator determinado pelos teores de K das ro-

chas (possivelmente indicando alteração pós-magmática), enquanto Cu e, em 
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menor extensão, o Sn estão relacionados ao processo de diferenciação mag-

mática. 

 

 Barbier e Wilhelm (1978), estudando a dispersão geoquímica superficial 

ao redor de vários depósitos sulfetados na França, em artigo no Journal of Ge-

ochemical Exploration, apresentam, de modo suscinto, os resultados obtidos 

pela aplicação da técnica de Análise Fatorial a nada menos que dezessete  

estudos de casos realizados em diferentes regiões do território  francês,  al-

guns dos quais são apresentados a seguir. Em Saint Salvy foram estudadas 

amostras de solos dispostas  em malha quadrada de duzentos metros por du-

zentos metros; o primeiro fator é representado pela associação Pb / Ag / As / 

Sb, com 23,9% da variabilidade dos dados sendo representada, e mostra a 

localização de veios que ocorrem na área; o segundo fator explica 21,7% da 

variância total e é identificado por B, Ba, As e Cu em associação, foi denomi-

nado fator argila (B e Ba); são argilas relativamente ricas em As e Cu; o tercei-

ro fator, com percentual bem próximo ao segundo (21%), apresenta a associa-

ção F / P / Cd / Zn, identificando a esfalerita a cádmio associada a ocorrências 

fosfáticas. 

 

 Em Bodennec a análise foi feita com resultados obtidos em amostras de 

sedimentos de corrente, o primeiro fator (Zn / Ni / Co / Mn / Cr / V / Sc / Bi), 

26% da variabilidade total dos dados, mostra associações do Zn, e o segundo 

fator  (Sn / Ba / Y) representa 17,9% da variabilidade total dos dados. Este de-

pósito foi lavrado com teores médios de 3,5% Zn, 3% Pb e 1,5% Cu. 

 

 Em Porte-aux-Moines os estudos se concentraram sobre amostras de 

solos coletadas em malha quadrada de cem metros de lado, o primeiro fator (Ti 

/ V / Ni / (-SiO2)), com 28,5% de toda a variância dos resultados tratados, re-

presenta as rochas vulcânicas básicas presentes na área; o segundo fator (Pb 

/ Ag / Cu / Ba) representa mineralização, com 22% da variância total, e o ter-

ceiro fator  é cromo, com 12% da variabilidade observada; o  quarto fator (-Zn / 

-Sr), os sinais negativos representando a correlação negativa destes elemen-

tos com o fator, pode indicar a presença de carbonatos, com 14% de variância 

por ele explicada. 
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 Em Saint Rivoal foram feitos estudos sobre amostras de sedimentos de 

corrente, tendo sido interpretado um fator (o terceiro em ordem de importância, 

com 12,3% da variabilidade total) composto por Ag / Cu / P (indicativo da pre-

sença de sulfetos, segundo os autores), e um fator (quarto, 11%) com domi-

nância de Pb, Ag e As associados a B, (-Sr) e (-Li), que foi interpretado como 

podendo ter relação com argilas; um outro fator, a Zn / Co / Ni, mostra a pre-

sença de sulfetos, e um outro fator a Mn e Co indica a precipitação de hidróxi-

dos por oxidação de água redutora. Neste conjunto de dados cinco fatores ex-

plicam 74,6% da variabilidade total dos dados disponíveis. 

 

 Em Ferrières, em malha de solos de cem metros por cem metros foram 

obtidos fatores a Pb / Ag / As (primeiro fator, 20,8%, indicativo da presença de 

sulfetos na área trabalhada), e a P / F / Cd (quarto fator, 13,2%) e B / Cu (quin-

to fator, 7,8%), como observado na área de Saint Salvy, associados a litologias 

- dolomitos e fosfatos no primeiro caso, e a xistos cupríferos no segundo caso. 

Cinco fatores explicam 74,8% da variância total dos dados. 

 

Na área de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), em malha de solos 

quadrada de cincoenta metros de lado, os fatores foram relacionados a 

mineralizações: Pb / Ag / Zn / Sn / Hg / Cd em um grupo e F / Ba em outro, em 

oposição, este último, a Sb; o primeiro grupo corresponde a mineralizações de 

galena - esfalerita - barita em veios, e o segundo a mineralizações de fluorita e 

barita. Cinco fatores explicam 76,3% da variabilidade total dos dados. 

 

 Chapman (1978), com dados brutos e transformados em logaritmos ob-

tidos na coleta de material de drenagem em New Brunswick, utilizou a técnica 

de Análise Fatorial, Modos R e Q. As associações Co / Ni / Cr e Mn / Co / Zn / 

Mo / Pb / As / Ba / Ni foram salientadas pela análise efetuada. A associação 

Co / Ni / Cr e Ba não é usualmente associada a depósitos minerais, mas a 

background. O segundo fator representa o papel do Mn no ambiente secundá-

rio e a interação dele com Co, As, Mo e Pb. Os resultados obtidos ilustram as 

dificuldades em se tratar com distribuições com assimetria positiva e as passa-

gens (ou não) para logaritmos; a log-transformação vai diretamente contra o 
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principal objeto da análise, que é determinar associações relacionadas à mine-

ralização. Se há log-transformação, a variação devido à mineralização será 

suprimida, caso contrário isto não ocorre, mas os pressupostos matemáticos 

fundamentais não são satisfeitos, testes estatísticos podem ser inválidos e 

componentes de erro são perigosamente aumentadas ao ponto de invalidar a 

análise. 

 

 Dalton e Upchurch (1978) aplicaram Análise Fatorial devido à necessi-

dade de comparação entre as origens e as distribuições das massas de água 

de diferentes atributos geoquímicos. O estudo foi executado na porção centro-

oeste da bacia do rio Peace, Hardee County, Flórida (Estados Unidos). O aqüí-

fero em questão é altamente transmissivo, e ocorre em rochas calcárias. As 

variáveis utilizadas foram pH, temperatura, condutividade específica, sílica, 

sulfato, cloreto, fluoreto, cálcio, magnésio, sódio e bicarbonato, e foi usada A-

nálise Fatorial Modo R com rotação Varimax aos dados. Três fatores responde-

ram por 83,6% da variabilidade total dos dados. O primeiro fator (condutividade 

específica, cálcio, magnésio, sulfato e potássio) representa águas sulfatadas e 

reflete as maiores variações em concentrações químicas. O segundo fator re-

presenta as águas ricas em sílica, fluoreto e sódio, e o terceiro fator inclui clo-

reto e pH, com sódio e potássio secundários, identifica as soluções ricas em 

cloreto de sódio, representando provavelmente as concentrações de back-

ground originalmente derivadas de aerossóis marinhos em áreas de recarga. 

Os autores referem a aplicação desta técnica a vários casos na Flórida, todos 

com resultados considerados excelentes, na identificação de massas de água 

derivadas de intemperismo em terrenos cársticos, na identificação de águas 

carbonatadas, na determinação do impacto da mineração do fosfato na quími-

ca das águas e na análise regional da distribuição de águas bicarbonatadas, 

sulfatadas ou salinas na região. 

 

 Tripathi (1979) apresenta estudo que se baseia sobre os resultados ob-

tidos a partir de sessenta e sete amostras de solo analisadas para dez elemen-

tos (Cu / Zn / Cd / Pb / Ag / Mn / Ni / Co / Cr / Mo), amostras estas dispersas 

em uma superfície aproximada de área de nove décimos de quilômetros qua-

drados. Foi aplicada Análise Fatorial Modo R sobre os resultados disponíveis. 
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Predominam rochas do greenstone belt Franciscano, o arenito Butano e ser-

pentinitos; mineralizações de sulfeto estão presentes no greenstone belt, pró-

ximas à área de coleta das amostras. Os dados sofreram transformação loga-

rítmica, base dez; quatro fatores explicam 83% da variabilidade total dos dados 

(25,2% para o primeiro, 24,5% para o segundo, 21,5% para o terceiro e 11,8% 

para o quarto fator). O primeiro fator é formado por Cr / Ni / Co, é comum em 

rochas ultramáficas e reflete uma ocorrência de serpentinito previamente co-

nhecida na área; foi denominado pelo autor de fator serpentinito. O segundo 

fator, Mo / Cu / Ag / Cd, representa os valores de background de metais no 

greenstone belt e no arenito; provavelmente reflete os efeitos do fenômeno de 

mineralização conhecido, e Ag e Co são sabidamente adsorvidos em óxidos de 

Mn. O terceiro fator, Pb / Zn / Cd / Ag, é associado com minerais sulfetados e 

reflete uma mineralização conhecida previamente. O quarto fator, Mn / Co / Ag, 

provavelmente reflete os efeitos de adsorção. O uso de fatores ortogonais Va-

rimax, não correlacionados, é justificado por a mineralização sulfetada, a ser-

pentinização e a adsorção em óxido de Mn hidratado serem de fato não rela-

cionadas entre si. 

 

Bellido e Brändle (1979) aplicaram Análise Fatorial Modo Q ao estudo 

geoquímico do plutão granítico de La Cabrera, no Sistema Central espanhol. 

La Cabrera é um plutão granítico situado a cincoenta e quatro quilômetros ao 

norte de Madri, e apresenta uma superfície aflorante de aproximadamente cen-

to e cincoenta quilômetros quadrados. É uma intrusão granítica que imprime 

uma auréola de metamorfismo de contato em rochas previamente metamorfi-

zadas; como resultado disso são neoformados andalusita, cordierita, espinélio, 

coríndon, feldspato potássico e sillimanita. A composição mineralógica mais 

freqüente é quartzo - plagioclásio - feldspato potássico - biotita; nos termos 

básicos há alguns anfibólios; a muscovita é um mineral raro e parece ligada a 

processos residuais. As variáveis estudadas foram SiO2, Al2O3, (FeO + Fe2O3), 

MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2, Ba, Pb, Rb, Sr, Th e Zr. Foi utilizada a técnica de 

Análise Fatorial Modo Q com matriz de similaridade; este método permite evitar 

os riscos de multicolinearidade ou dependência linear induzida pelo uso de va-

riáveis com soma constante; rotação Varimax foi utilizada. O primeiro fator, 

representando 46,9% da variabilidade total dos dados, é formado por CaO / 
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TiO2 / Al2O3 / (FeO + Fe2O3) / Ba / Sr / Zr, identificados como sendo os princi-

pais contribuintes das primeiras fases cristalizadas (biotita, plagioclásio cálcico, 

alguns anfibólios). O segundo fator, com 47% da variabilidade, é composto pe-

la associação  SiO2 / K2O / Na2O / Rb / Th / Pb (em menor extensão), tendo 

sido denominado fator leucocrático. Segundo os autores do trabalho este mo-

delo matemático reproduz corretamente o padrão petrológico do plutão e mos-

tra a gênese das rochas de bordo de carater básico como resultado de um es-

friamento de magma em zonas de contato. 

 

 Yamamoto et al. (1980) estudaram o complexo alcalino de Anitápolis, 

em Santa Catarina. Foi aplicada a Análise Fatorial Modo R para os resultados 

analíticos de trezentos e noventa e seis amostras; as variáveis são sete óxidos 

(P2O5, Fe2O3, CaO, SiO2, Al2O3, K2O e BaO). Foi feita rotação Varimax, e três 

fatores responderam por oitenta e nove por cento da variabilidade total dos 

dados. O primeiro fator apresenta a razão CaO sobre SiO2 + Al2O3 + K2O; altos 

valores deste fator significam alta porcentagem de CaO e baixas porcentagens 

de SiO2 + Al2O3 + K2O. Assim, um carbonatito apresentará altos valores do 

primeiro fator enquanto que um álcali-sienito terá baixos valores do mesmo. O 

segundo fator é representado por uma razão de P2O5 por BaO; anomalias de 

P2O5 dão altos valores deste fator, enquanto que baixos valores do mesmo 

indicam anomalia em BaO. O terceiro fator apresenta uma contribuição locali-

zada de Fe2O3; variação nos valores deste fator significam variação no teor de 

máficos. 

 

 Ajayi (1981) expõe os resultados obtidos na  análise de cento e setenta 

e seis amostras de sedimentos de corrente coletadas em uma superfície de 

aproximadamente mil e oitocentos quilômetros quadrados em uma área situa-

da na porção sudoeste da Nigéria, sendo os elementos tratados Cu, Zn, Mn, 

Ni, Co e Cr; foi utilizada a técnica de Análise Fatorial Modo R, com três  fatores 

explicando 82% da variância total dos dados. O primeiro fator, explicando 

36,2% da variância total, é representado pela associação Cu / Cr / Ni, com al-

guma contribuição de Zn e Co, e está associado aos anfibolitos. O segundo 

fator, representando 30,85% da variância total, é formado por Mn e Co, indi-

cando atividade de coprecipitação dos óxidos de manganês; escores altos es-
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tão sobre os xistos pegmatitizados. O terceiro fator explica 15,4% da variância, 

é representado pelo zinco, e é provavelmente um fator representativo da mine-

ralização. O zinco contribui também para o primeiro fator. 

 

 Selinus (1981) apresenta uma aplicação a resultados litogeoquímicos. O 

estudo,segundo o autor, foi executado sobre os resultados analíticos de mil e 

quinhentas amostras de bedrock dispostas em malha quadrada de cem metros 

de lado. Os dados foram obtidos com análise por Espectrografia de Emissão 

para Cu, Pb, Zn, Bi, Ag, Mo, W, Co, As, Mg, Cr, Mn, Fe, Ni, V, Ti, Ca, Ba, Sr, 

Sn. A área apresenta uma superfície de cerca de duzentos quilômetros qua-

drados e é composta por rochas vulcânicas e por filitos pré-cambrianos em 

ambiente de greenstone belt. Ocorrem na área corpos de minério maciço com 

pirita e pirrotita, mineralizações de Cu e Zn com algum Pb presentes. Foi apli-

cada sobre os dados a Análise Fatorial Modo R com rotação Varimax. Nove 

fatores rotacionados responderam por 79,4% da variabilidade total dos dados. 

O primeiro fator identificado coincide com os valores brutos de Fe e também de 

Mg e Mn, e expressa a variação destes três elementos nas rochas hospedeiras 

das mineralizações presentes na área de trabalho. O quarto fator revela a dis-

tribuição conjunta de Fe / Mg / Mn junto com Zn / Bi / Ag, com boa concordân-

cia com as áreas onde há depósitos e reflete com boa aproximação o ambiente 

das mineralizações existentes na área. As variações dos fatores de número 

dois, sete, oito e nove também são relacionadas a mineralizações: o segundo 

fator representa Bi, Mo e Ag, o sétimo representa Zn, o oitavo representa As e 

o nono o cobre.  

 

 Elueze e Olade (1985) trabalharam dados de exploração aurífera na Ni-

géria. Os estudos de que trata o trabalho em pauta se processaram sobre um 

greenstone belt Pré-Cambriano, em área que apresenta principalmente rochas 

metavulcânicas e xistos proterozóicos intrudidos por gnaisses graníticos e 

pegmatitos; as rochas principais que afloram na área de trabalho são vulcâni-

cas máficas metamorfizadas e vulcanoclásticas, incluindo anfibolitos, talco-

tremolita-xistos, clorita e mica-xistos, e são intrudidas por gnaisses graníticos. 

A superfície total sobre a qual estão dispersas as amostras é de aproximados 

duzentos e cincoenta quilômetros quadrados. Foram analisados dados geo-
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químicos de quinze elementos traço e quatro elementos maiores, totalizando 

cerca de trezentas amostras de sedimentos de corrente. Foi aplicada aos da-

dos disponíveis a técnica de Análise Fatorial Modo R. O clima da região é úmi-

do, tropical, com pluviosidade anual em torno de mil e quinhentos mm (maio a 

outubro): a vegetação atual, entretanto, é de intenso cultivo, deflorestamento e 

habitação; o intemperismo químico é intenso, fazendo-se sentir a até vinte me-

tros de profundidade. A fração < 100 mesh foi utilizada para análise para cator-

ze elementos traço e quatro elementos maiores (Espectrografia de Emissão) e 

Au por Absorção Atômica, com precisão analítica melhor que ± 15% para α = 

0,05% (nível de confiabilidade adotado). As variáveis individualmente tendem a 

apresentar comportamentos lognormais. Exame preliminar associou apenas 

As, Au e Ni às mineralizações conhecidas (primário). Análise Fatorial foi apli-

cada utilizando vinte variáveis, dezenove elementos e mais pH, utilizados após 

log-transformação em base dez dos elementos-traço; rotação Varimax foi exe-

cutada, obtendo-se três fatores que explicaram 83% da variância total; só se 

considerou pesos  acima de 0,40 para se reter a variável no fator. Primeiro fa-

tor: Ni / Cr / V / Cu / Mg / Zn (54,6% da variância total), reflete essencialmente 

um controle litológico máfico, escores maiores ocorrendo onde dominam anfi-

bolitos máficos (toleíticos). Segundo fator: Sr / Ba / P /Mg (15,8%): a associa-

ção de elementos alcalino-terrosos pode sugerir um controle litológico por ro-

chas intermediárias a plagioclásio a máficas. Terceiro fator: Li / Pb / Sn / Zr 

(11,5%), associação típica de rochas félsicas e pode ser considerada como 

controlada litologicamente. Quarto fator: Mn / Co / Fe / pH (10,3%), sugere a 

precipitação sob condições alcalinas e oxidação crescente, óxidos de Fe-Mn 

nos quais o principal elemento adicional é o Cobalto. Quinto fator: P / Fe / As / 

Au (7,8%), representa associação definitivamente calcófila na natureza e obvi-

amente relacionada à mineralização; Fe e As ocorrem na arsenopirita, que co-

mumente acompanha a mineralização aurífera; alto P pode refletir alguma as-

sociação de minerais fosfáticos com sulfetos. As, largamente usado como fare-

jador do Au, não mostra relação clara com as mineralizações de Au conheci-

das na área, podendo tal ocorrer devido ao mascaramento da variação compo-

sicional no bedrock. Sao conhecidas poucas ocorrências de primário, restritas 

a veios de quartzo e quartzo-pirita (de cm até 0,5 m de espessura) e dissemi-
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nações em anfibolitos e xistos e, também, em filões a quartzo-arsenopirita de 

origem hidrotermal localizados em zonas de cisalhamento. 

 

Zhou (1985) relata que os dados brutos em exploração geoquímica são 

a soma de três componentes: background, anomalias e erros. O objetivo da 

exploração geoquímica é a identificação de anomalias relacionadas à minerali-

zação. Assim, background pode ser definido como a soma de flutuações cau-

sadas por todos os fatores exceto mineralizações e erros. Este artigo sumariza 

o estudo de ajuste de background usando dados de água subterrânea e sedi-

mentos de corrente analisados para urânio na quadrícula (um grau por dois 

graus de coordenadas geográficas de dimensões) de Hot Springs, South Dako-

ta, Estados Unidos. A área tem superfície de dezoito mil e quinhentos quilôme-

tros quadrados, tem cento e setenta e quatro ocorrências de urânio conhecidas 

em seu interior. As amostras de água subterrânea são trezentos e trinta e sete, 

e as de sedimentos de corrente são trezentos e noventa e quatro, com densi-

dades de uma amostra por quarenta e um quilômetros quadrados para água 

subterrânea e uma amostra por trinta e cinco quilômetros quadrados para se-

dimentos de corrente. Mais de trinta elementos ou íons foram determinados em 

cada amostra. Todas as variáveis foram transformadas a logaritmo natural, 

exceto pH (que já é medido em escala logarítmica). Para água subterrânea o 

primeiro fator responde por 25% variância, é formado por condutividade espe-

cífica, ânion sulfato e outros íons que representam a variação na quantidade 

de sólidos totais dissolvidos. O segundo fator é caracterizado por elementos 

com alta proporção de valores inferiores ao limite de detecção, o que sugere 

que este fator é causado pela determinação inadequada destes elementos 

(12%). Terceiro fator: transição de águas ricas em Ca para águas ricas em Na 

(7%). O quarto fator (6%) mostra os contrastes do urânio pelas variáveis geo-

químicas e ambientais. O U é mais correlacionado com oxigênio e com alcali-

nidade total pois que U é mais solúvel em águas oxidantes que em águas redu-

toras, e a solubilidade do U aumenta com o aumento de pressão parcial de 

CO2. O quinto fator (5%) representa o contraste entre águas carbonatadas e 

ricas em Ca e as ricas em sílica. Para sedimentos de corrente foram utilizadas 

trinta e duas variáveis. Quatro fatores explicam 62% da variabilidade total dos 

dados; o primeiro (Fe, Sc, Co, Zn, Cr, Cu, V, Ni e Al) reflete variações controla-
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das pela quantidade de óxido férrico e de minerais argilosos em sedimentos de 

corrente (mais de 35% de variância total). Fatores com valores altos para se-

dimentos derivados de folhelhos, xistos e ardósias, médios para sedimentos 

derivados de arenitos e baixos para os de rochas carbonáticas. O segundo fa-

tor pode refletir a diferença entre elementos que tendem a ocorrer em minerais 

resistentes e aqueles que tendem a ser absorvidos por matéria orgânica. É a 

base de Ba, Nb, Y e Na (pesos negativos) e Ni, Cr, Mg e material orgânico (pe-

sos positivos). O terceiro fator mostra o contraste entre a assembléia de B, Mo, 

Sr, Ca e a razão U solúvel / U total e a assembléia de K, Na, Mn e Zr. O quarto 

fator tem um alto peso positivo (Modo R) para Mg e pesos negativos para Se e 

U solúvel. O estudo confirmou que o contraste dominante das flutuações de 

background é a rocha fonte. O sucesso relativo do modelo de regressão e dos 

padrões espaciais dos pesos do Modo Q refletem o controle por variações na 

rocha fonte. Diferentes unidades geológicas são, na realidade, diferentes popu-

lações, tendo, portanto, diferentes propriedades geoquímicas. 

 

 Saha et al. (1986) estudaram dados de mineralizações cupríferas. Análi-

se Fatorial Modo R com rotação Varimax foi utilizada sobre os dados. Dez e-

lementos em quarenta e sete amostras de minério de Cu (> 0,5% Cu) e em 

sessenta e nove amostras com teor de Cu < 0,5% foram utilizadas. Quatro fa-

tores somaram 81,46% do total dos autovalores (37,33% para o primeiro, 

15,12% para o segundo, 15,68% para o terceiro e 13,33% para o quarto). Co / 

Ni / Pb / Zn e Cu (em valor moderado) formam o primeiro, que representa a 

fase de remobilização do sulfeto formando minério; a remobilização do cobre 

parece ter sido menos efetiva que a do Co, do Ni, do Pb e do Zn. Cu- / Mn+ (e 

moderado Ca+) representa a fase de mineralização original de Cu, que aparen-

temente substituiu Mn e Ca na rocha original; é o segundo fator. Ag- / Cr / Ca 

(e moderadamente Cu) representa a fase de mineralização em Ag, que parece 

ter substituído Cr e Ca e, em alguma extensão, Cu; mineralização em Ag re-

presentaria uma fase final de mineralização de apatita-magnetita (terceiro fa-

tor). Sr- alto e Cr+ moderado caracterizam a formaçào do quarto fator, que teve 

uma interpretação pouco clara; aparentemente representaria fase óxido-

silicatada de cristalização / recristalização da rocha hospedeira. 
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 Medeiros Neto (1987) aplicou Análise Fatorial a resultados geoquímicos 

obtidos na região da folha de Carajás, no sudeste do Estado do Pará. Trezen-

tas e quarenta e quatro amostras de sedimentos de corrente analisadas por 

Absorção Atômica para Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cr, Fe e Mn foram estudadas à luz 

da técnica de Análise Fatorial Modo R. Estas amostras estão localizadas em 

uma área de aproximadamente três mil e vinte e cinco quilômetros quadrados 

na Província Mineral de Carajás. Um primeiro fator, representando 55,3% da 

variabilidade total dos dados e representado pela associação Mn / Zn / Co / Ni 

foi relacionado ao Grupo Grão Pará, que é formado por extensos e espessos 

pacotes de formação ferrífera bandada associada a derrames basálticos com 

algumas contribuições piroclásticas. Um segundo fator, com 12,1% da variân-

cia total, tem Cr e Ni em sua composição, e caracteriza a depleção desses e-

lementos no Granito Central. O fator de número três em ordem de importância, 

com 8,9% da variância global por ele explicada, é formado tão somente pelo 

chumbo, e representa o Complexo Xingu, composto por metamorfitos de alto 

grau, com gnaisses, migmatitos, anfibolitos e granulitos que ocorrem geralmen-

te em áreas de topografia arrasada. O quarto fator (8,7%) é representado pelo 

elemento cobre, e marca o comportamento deste elemento na Folha Carajás. 

O quinto fator, com 6,4%, também é representado por apenas um elemento, o  

Fe, e mostra o comportamento do Fe como influenciado pelas variações do 

ambiente secundário. O valor mínimo da correlação entre a variável e o fator 

para que a variável fosse considerada como compondo o fator foi de 0,57. 

 

 Vogt e Kollenberg (1987) aplicam Análise Fatorial Modo R para estudar 

sedimentos hospedeiros de mineralização a Cu - Pb - Ba na Bacia de Bange-

mall, na Austrália, baseados em dezenove elementos (W, Zn, P, Pb, Co, Ni, 

Ba, Fe, Mn, Mg, V, Al, Ca, Cu, Ti, Sr, Na, K, Si); cincoenta e sete amostras de 

sondagem (rocha) forneceram os dados para elaboração da matriz de dados 

usada no estudo. Os principais minerais de minério são galena, calcopirita e 

barita com quantidades subordinadas de tetraedrita. A mineralização é de ida-

de proterozóica superior. Segundo os autores o fato de oito fatores terem sido 

exigidos para representar noventa por cento da variância total já é um indicati-

vo da complexibilidade geológica da mineralização e da heterogeneidade dos 

sedimentos. Fator de número um: Ti / Al / V / K / P, que não se relaciona com a 
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mineralização, e representaria uma litologia com dominância de carbonato e 

óxido de ferro. Segundo fator: Fe / Ni / Mg / Si: indica que os três primeiros e-

lementos desta relação foram adicionados (por um sistema hidrotermal ao lon-

go de zonas de falha) aos sedimentos já enriquecidos em Fe; para esta asso-

ciação ser identificada usou-se também os dados estruturais. Terceiro fator, a 

Zn / Pb: sua separação de uma fase mais distal, representada por Fe / Ni / Mg, 

é comum em muitos depósitos de sulfetos, como, por exemplo, nos depósitos 

do tipo Chipre. Quarto fator: W / Co é o mais proeminente fator estratiforme. A 

separação de Co e Ni em fatores diferentes sugere a existência de diferentes 

minerais hospedeiros e mesmo de diferentes origens para eles. Quinto fator, 

composto por Ca e Mg: como os sedimentos são formações evaporíticas ferru-

ginosas que originalmente consistiam de intercalação de óxido de Fe e dolomi-

to ferruginoso, um controle estratiforme e não por falhamento é sugerido para 

esta associação. O sexto fator, Sr / Mn / Ba, também tem um caráter  estrati-

forme aparente; a presença de falhamentos relacionados a esta associação dá 

mais evidência para a formação pós-sedimentar da barita. Fator sete: Na, iso-

ladamente, se constitui num fator que reflete largamente a albitização que e-

mana de falhamentos. Fator oito: Cu, isoladamente, forma um fator cujo pa-

drão de distribuição reflete a posição relacionada a falhamento, proximal, do 

Cu no zoneamento Cu - (Zn) - Pb - Ba existente na área. 

 

 Oliveira et al. (1988) fizeram aplicação a dados obtidos sobre materiais 

lateríticos. Os dados que compõem o presente trabalho se referem a amostras 

coletadas na região de Miraí (Minas Gerais), junto a depósitos de bauxita deri-

vados da alteração intempérica de granulitos pré-cambrianos que se constitu-

em em seqüências ácidas e básicas intercaladas. Setenta e três amostras co-

letadas em oito poços em uma superfície de aproximadamente meio quilôme-

tro quadrado, profundidades entre um e dez metros, cada amostra com vinte e 

cinco elementos analisados; sobre os resultados analíticos disponíveis foi apli-

cada Análise Fatorial Modo R, com rotação Varimax. As amostras foram dividi-

das em três categorias: lateritas (Fe2O3 > 25%), argilas (Fe2O3 < 25% e SiO2 > 

16,1%) e bauxitas (Fe2O3 < 25% e SiO2 < 16,1%). As variáveis foram previa-

mente padronizadas para utilização, ou seja, passaram a ter média aritmética 

igual a zero e desvio padrão igual a um. Cinco fatores foram retidos, respon-
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dendo, em conjunto, por 76,78% da variabilidade dos dados. O primeiro fator, 

com explicação de 13,77% da variância global dos dados, é composto por 

Al2O3 e H2O, e permite a distinção entre as bauxitas e as demais categorias. O 

segundo fator, com 20,92%, é formado pela associação Fe2O3  / TiO2 / V / Nb / 

P2O5 ,  representando os altos teores em Fe2O3 e nos traços que o acompa-

nham. O terceiro fator, com 16,0% da variabilidade total, é constituído por 

MnO2 / Ni / Zn / Cu / Ce, elementos comumente encontrados em concreções 

de litioforita que ocorrem nos níveis argilosos dos perfis bauxíticos. O quarto 

fator, 14,67% de explicação sobre o total, à base de Nd / La / Sr / Ce / Ba, está 

relacionado à associação dos alcalino-terrosos (Ba e Sr) com elementos de 

Terras Raras (La, Nd e Cr); de modo geral são elementos que se encontram 

empobrecidos nos materiais de alteração laterítica em relação à rocha-mãe. O 

quinto e último fator estudado responde por 11,41% das variabilidades presen-

tes no conjunto de dados, é constituído por K2O, Y, Ba e CaO, sendo conside-

rado pelos autores como de difícil interpretação, mas parecendo estar relacio-

nado aos elementos de comportamento solúvel durante a alteração imtempéri-

ca. No caso estudado foi possível perceber que as bauxitas são ligeiramente 

mais enriquecidas em Fe, V, Ti, P e Nb em relação às argilas. Embora, em 

média, estejam empobrecidas em elementos de Terras Raras em relação às 

argilas, são amostras que isoladamente apresentam os maiores teores nestes 

elementos. Os elementos de transição - Mn, Cu, Ni e Zn - estão mais concen-

trados nas argilas que nas bauxitas, conclusões que não eram evidentes pela 

simples inspeção de tabelas de dados. 

 

Holland et al. (1988) fazem um estudo comparativo da geoquímica dos 

jasperóides em depósitos auríferos do tipo Carlin e análogos com sistemas 

hidrotermais aparentemente pobres em Au. Para tal se valeram de sessenta e 

cinco amostras de rocha em vários depósitos auríferos do Estado de Nevada 

(Estados Unidos). Vinte e sete elementos foram usados como variáveis para 

interpretar a geoquímica do jasperóide, no qual a SiO2 variou entre 73 e 98%. 

Foi utilizado o Modo Q da Análise Fatorial, tendo os dados sofrido log-

transformação. Sete fatores responderam por 92% da soma total dos quadra-

dos. Rotação Varimax foi aplicada sobre os dados. O primeiro fator, respon-

dendo por 27,76% da variância total dos dados, é composto pela associação 
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TiO2 / Al2O3 / K2O / Fe2O / La / Sr / Th, e representaria constituintes não carbo-

náticos residuais das rochas hospedeiras (argilas detríticas, feldspatos, óxidos 

a Fe e Ti); também poderia, ainda segundo os autores, refletir alteração argilo-

sa de resíduos silicatados e a presença de caulinita, diquita, sericita, montmori-

lonita, ilita ou alunita. O segundo fator (24,48% da variabilidade total) é forma-

do por Au / Ag / Sb / SiO2 / As / Pb, representaria a assembléia epitermal de 

farejadores em que se baseiam os estudos prospectivos em Great Basin; é a 

mineralização epitermal relacionada à deposição de sílica hidrotermal. O fator 

de número três em ordem de importância (19,39%), constituído por W / B / V / 

Zn / Co / Au / CaO / Ni / Mn / Cu, marcaria a associação de minerais carbonáti-

cos e metais de transição, e foi interpretado em termos de química de fluidos.

 O fator de número quatro (10,37%), constituído por Ba / SiO2 / Sr, sem 

dúvida refletiria, segundo os autores, o comportamento de barita e quartzo. O 

quinto fator (2,77%), constituído por Mo / Na2O / As / Fe2O3 / La, estaria  rela-

cionado a minerais secundários de óxido de ferro, ainda que seja difícil explicar 

a associação com Na2O nestes termos. O sexto fator (3,71%), composto por 

Na2O / CaO / K2O / MgO / Mn / SiO2,  representaria as rochas sílticas carboná-

ticas não alteradas. O sétimo fator (3,04%), constituído por  Pb / Zn / SiO2 / Ag 

/ Au, representaria as mineralizações de metais básicos, silicificação e altera-

ção fílica (rica em potássio). 

  

 Andriotti et al. (1989), aplicando Análise Fatorial ao estudo geoquímico 

do Complexo Granítico de Caçapava do Sul (RS), tendo em mãos os resulta-

dos analíticos de amostras de rocha analisadas por Absorção Atômica, utiliza-

ram vinte e três variáveis, a saber: SiO2, TiO2, Al2O3,  Fe2O3, FeO, MnO, MgO, 

CaO, Na2O, K2O, P2O5, H2O, perda ao fogo, Zr, Sr, Ba, Rb, Li, Ni, Co, Cu, Pb e 

Zn. Foi aplicada a Análise Fatorial Modo R, com rotação  Varimax. O Complexo 

Granítico Caçapava do Sul é um batólito aflorante em uma superfície de cerca 

de duzentos e cincoenta quilômetros quadrados, e que apresenta dois tipos 

litológicos dominantes: granodioritos a hornblenda e biotita e granitos leucocrá-

ticos com biotita e, mais raramente, muscovita ou granada. O primeiro fator, 

representando cerca de 45% da variabilidade total dos dados, é representado 

pela associação SiO2 / TiO2 / Al2O3 / FeO / MgO / CaO / P2O5 / Zr / Sr / Ba / Li / 

Ni / Zn, interpretada como representativa de um processo de diferenciação que 
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gerou os líquidos a partir dos quais cristalizaram os granitóides leucocráticos. 

O segundo fator, com 10,7% da variabilidade total dos dados, é marcado pela 

associação Fe2O3 / K2O / Rb e TiO2 / FeO / MgO / CaO, e representa novos 

processos de diferenciação após a diferenciação do magma parental citado  no 

primeiro fator. O terceiro fator (9% da variabilidade total) ressalta a associação 

Na2O / Cu / Zn / K2O, e estaria associado aos efeitos de processos tardimag-

máticos envolvendo fluidos hidrotermais enriquecidos em sódio. Os demais 

fatores encontrados foram representados pelas associações H2O / Perda ao 

Fogo, com 6,8% da variância total (quarto fator), o quinto fator (4,8% da vari-

ância total) representado pela associação Co / Pb e o sexto fator (4,4% da va-

riabilidade total) representado pelo MnO; estes três últimos fatores explicam 

tão somente os comportamentos das variáveis neles contidas, ou seja, retra-

tam o comportamento das próprias variáveis originais. Seis fatores explicaram  

80,7% da variabilidade total dos dados utilizados para estudo. 

 

 Litaor e Koyumdjisky (1989) aplicaram Análise Fatorial em estudo sobre 

amostras de uma área aflorante de cerca de um e meio quilômetros quadra-

dos, com calcários e margas do Jurássico Superior e basaltos, tufos, arenitos e 

folhelhos do Cretáceo Inferior na região de Northestearn Samaria Steppe, em 

Israel; amostras de solo foram estudadas, sobre as quais vinte e seis  proprie-

dades foram medidas. Os autores se referem à adequação das variáveis e su-

as comunalidades examinadas, e variáveis com baixos valores de correlação 

(< 0,5) foram eliminadas; utilizou-se o teste de esfericidade de Bartlett e medi-

da de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin. Três fatores são respon-

sáveis por 77,8% da variância total; o primeiro deles (40,4%), é um fator textu-

ral (teor de argila / capacidade de retenção de H2O / capacidade de troca de 

cátions). O segundo (25,9%) representa a salinidade (razão de adsorção de Na 

/ condutividade elétrica (porcentagem de Na combinável) / pH). O último 

(11,5%) representa o carbonato de cálcio (CaCO3); o teor de CaCO3 é alta-

mente dependente da intensidade da chuva, sua distribuição na estação chu-

vosa e tipo de rocha. Foram observadas grandes diferenças de CaCO3 nos 

perfis de solos de tufos e basaltos na área de trabalho, apesar da sua similari-

dade composicional; o alto teor de CaCO3 pode ser explicado pela textura sílti-
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ca dos precipitados de CaCO3, em especial em solos formados sobre calcá-

rios. 

 

 Rondinelli et al. (1989) aplicaram Análise Fatorial a dados de geoquími-

ca regional em área situada no Estado de São Paulo. Este trabalho é um e-

xemplo de aplicação de Análise Fatorial Modo R com rotação Varimax a um 

conjunto de dados. As amostras foram analisadas por Espectrografia Quantita-

tiva, são sedimentos de corrente, trinta elementos foram disponibilizados para 

estudo (foi analisada a fração < 80 mesh, pulverizada a menos de 200 mesh). 

O autor utilizou Fe / Ca / Mg / Ti / Mn / B / Ba / Be / Co / Cr / Cu / La / Nb / Ni / 

Pb / Sc / Sn / Sr / V / Y / Zr para a Análise Fatorial. Foram retidos fatores com 

autovalores iguais ou maiores que um, e o valor mínimo de correlação entre a 

variável e o fator para que aquela fosse incluída neste foi de 0,30. O primeiro 

fator, com Ni / V / Cu / Cr / Sc / Co / Fe / Mg / Mn e 29% de variabilidade total 

explicada representa os metamorfitos do Grupo Açungui. O segundo fator (Ba / 

Sr / Mg / Zr / Cr e 17%) marca com grande aproximação as áreas de ocorrên-

cia do granito Tapiraí (sin a tarditectônico). O terceiro fator (La / Y / Pb, 14%) 

denuncia a presença do granito pós-tectônico denominado Pilar do Sul. O fator 

de número quatro em ordem de importância, a Ti / Mn / Fe / Co (12%), mostra 

os metamorfitos do Grupo Açungui em sua maior parte, além de granitóides, e 

mostra superposição com o primeiro fator. Fator de número cinco: Sn / Zr / Nb, 

11%, granito sin a tarditectônico Bateia. Sexto fator: Ca e Mg, 10% de variabili-

dade explicada sobre o total, sugere rochas carbonáticas ainda não conheci-

das no interior do Granito Tapiraí ou uma diferenciação mais básica desse 

granito, e também sugere a presença de rochas carbonáticas intercaladas nos 

metamorfitos. O sétimo e último fator retido, a  B e Be, explicando 7% da vari-

ância global, sugere a presença de pegmatitos a turmalina e berílio ainda não 

conhecidos na área, nos granitos e nos metamorfitos. 

  

 Usunoff et al. (1989) apresentam caso de aplicação de Análise Fatorial e 

de Análise Fatorial de Correspondências a dados hidrogeoquímicos. Primeiro 

exemplo (aqüífero Milk River, Alberta, Canadá): rochas sedimentares do Cretá-

ceo Superior, arenitos e folhelhos inter-acamadados, espessura entre noventa 

e cento e quarenta e cinco metros. São depósitos superficiais glaciais terciá-
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rios; a unidade Milk River representa um aqüífero confinado com a espessura  

citada acima. O estudo se baseou em quarenta e cinco amostras. Foi aplicada 

Análise Fatorial Modo R, tendo sido obtidos três fatores que responderam por 

82% da variância total dos dados (36% pelo primeiro, 34% pelo segundo e 

12% pelo terceiro). O primeiro fator (Cl- / I- / Na+ / HCO3
-) indica a hidrogeoquí-

mica da área distal do aqüífero, onde são importantes os processos de filtração 

de íons. O segundo fator (Ca++ / Mg++ / Fe+3 / K+) representa os processos ge-

oquímicos que ocorrem na principal área de recarga do aqüífero. O terceiro 

fator (SO4
--2 / CO3

--2) representa a polaridade entre estes íons, pode indicar 

competição entre estes ânions em reações com  Ca++, especialmente dissolu-

ção / precipitação de gipsita ou calcita. Segundo exemplo (aqüífero San Pedro 

River, Arizona, Estados Unidos): hidrogeologicamente há duas unidades, a in-

ferior, um aqüífero confinado (localmente artesiano) em rochas sedimentares 

mio-pliocênicas (depósitos de preenchimento de vales), e a superior, um aqüí-

fero não confinado em sedimentos pleistocênicos. As duas são separadas por 

unidade de baixa permeabilidade de mais de trezentos e trinta metros de es-

pessura no centro do vale. Também neste exemplo foi aplicada a Análise Fato-

rial, mas Modo Q. Um primeiro fator respondeu por 97% da variabilidade total 

dos dados e um segundo fator por 2%. Os autores concluíram que os dois fato-

res foram suficientes para representar o sistema; sob o aspecto de caracterís-

ticas químicas os dois aqüíferos contêm águas de tipos diferentes. 

 

Guocheng e Harris (1990) executaram estudo na região de Walker Lake 

(Nevada e Califórnia, Estados Unidos) sobre oitocentos e quinze amostras de 

rocha, mil cento e dezesseis amostras de sedimentos de corrente e mil e cinco 

amostras de frações não magnéticas de concentrados de minerais pesados. 

As variáveis utilizadas para a aplicação da Análise Fatorial Modo R foram Au, 

Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Ca, Sb, Zr, V, Bi, Mo, Be e B. Além de identificar as assina-

turas geoquímicas o estudo multivariado se mostrou útil na identificação de 

associações de elementos traço de interesse, como Au, Ag e Cu. O uso direto 

destes elementos para indicar mineralizações muitas vezes leva à subestima-

ção de alvos potenciais, em especial em situações em que os recursos poten-

ciais estão hospedados em rochas em profundidade e os elementos principais 

se difundem lentamente; às vezes nenhuma anomalia destes elementos pode 
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ser detectada, mesmo em casos em que há mineralizações presentes. Os de-

pósitos foram divididos em três grupos, e as respostas obtidas para cada um 

estão sumarizadas a seguir. 

 

Grupo I - depósitos epitermais a Au e Ag. A feição mais marcante é a associa-

ção destes dois elementos, mas com Pb muito próximo a eles, sugerindo gê-

nese comum. Pb é típico de algumas rochas vulcânicas ácidas a intermediá-

rias, como andesitos e riolitos, que são as principais rochas hospedeiras para 

os depósitos de Au - Ag da região. Pb parece ter sido concentrado durante a 

evolução de fluidos epitermais quando da formação dos depósitos a Au - Ag. 

Cu aparece isolado, apontando para diferentes épocas de formação em rela-

ção aos depósitos supra-citados. Outra associação típica é Fe - Zr - V, que re-

presentaria um ambiente de vulcanismo máfico. Zn, Ca e Bi também se rela-

cionam, representando rochas vulcânicas intermediárias ou corpos intrusivos, e 

parecem ser negativamente associados ao Au e à Ag, o que pode significar 

que eles (Zn, Ca e Bi) reflitam, de certa forma, os teores de ganga. 

 

Grupo II - depósitos de Cu em escarnitos e em cobre nos porfiros Au e Ag se 

separam, em contraste com o Grupo I, e Cu e Mo ocorrem associados, o que é 

normal nos depósitos deste Grupo. Pb, Fe, Sb e Mo se associam, refletindo 

litologias intrusivas ou subvulcânicas máficas a intermediárias. 

 

Grupo III - depósitos mistos de Cu e Au – Ag Au e Ag estão próximos, embora 

não tanto como no Grupo I, e Cu está muito separado deles. Outra associação 

forte é do Au com Pb, V, Mo, Zr, Fe e Be representando características mistas 

dos dois tipos de mineralização. Pb é o elemento mais importante na assinatu-

ra geoquímica do Grupo I, Mo no Grupo II, e sua combinação no Grupo III. O 

estudo evidenciou que os diferentes tipos genéticos de mineralização têm ca-

racterísticas marcadamente distintas. 

   

 Lima e Cunha et al. (1990) utilizaram a técnica de Análise Fatorial em 

biogeoquímica, justificando-se o interesse por se situar a área objeto do traba-

lho na região da área de interesse da presente tese. Foram estudados resulta-

dos de análise química das cinzas da espécie vegetal Schinus Lentiscifolius, 
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coletadas em pontos coincidentes aos de amostragem de rocha no Complexo 

Granítico Lavras (RS); foram determinados os elementos Ca, Mg, Na, K, Cu, 

Zn, Pb, Rb, Fe e Mn por Espectrofotometria de Absorção Atômica, com resul-

tados expressos em peso de cinzas. Foi utilizada Análise Fatorial Modo R com 

rotação ortogonal Varimax, selecionando para tal os fatores que apresentaram 

autovalores maiores que a unidade, e valor mínimo de correlação entre as va-

riáveis e o fator de 0,40 para a inclusão das variáveis nos fatores. Quatro fato-

res explicaram 70,59% da variância total dos dados (32,99%, 15,4%, 12,3% e 

9,9%, respectivamente). No fator de número um a relação antipatética do Ca 

com Na, K , Cu, Rb, Fe e Mn evidencia a ação protetora do Ca nos processos 

de absorção e metabolismo dos micro e macro-elementos, e indica que estes 

elementos se relacionam mais com processos fisiológicos da espécie do que 

com processos inerentes ao meio em que a planta se desenvolve. Os fatores 

dois e três sugerem que os teores de Zn, Mg, Pb, e Cu indicam variações lito-

lógicas ou mineralizações sulfetadas na área. O quarto fator expressa uma 

tendência do ferro a se comportar de modo não relacionado aos demais ele-

mentos. Os autores concluem que a Análise Fatorial foi elucidativa na pesquisa 

biogeoquímica a que foi aplicada. 

 

 Weber e Davis (1990) relatam que trinta e cinco elementos foram anali-

sados em trinta mil amostras sobre uma superfície aproximada de quarenta mil 

quilômetros quadrados na porção austríaca do Maciço Boêmio e no leste dos 

Alpes austríacos. Sedimentos, meta-sedimentos e extrusivas paleozóicas são 

as rochas dominantes; nos mil duzentos e cincoenta quilômetros quadrados ao 

norte de Graz há várias ocorrências e depósitos minerais. Os autores usaram o 

método trimming, método robusto de redução da influência dos outliers; valores 

extremos são deletados sucessivamente,  até que a média se estabilize: a van-

tagem é que ele reduz o efeito de outliers multivariados que podem não ser 

influenciados pela transformação logarítmica. Valores abaixo do limite de de-

tecção foram tratados como tendo o próprio valor de detecção. Primeiro fator 

(39% da variabilidade total dos dados explicada): o histograma dos pesos do 

Modo Q é moderadamente bimodal (rochas carbonáticas e alumino-silicáticas). 

Valores altos dos pesos indicam a localização dos depósitos de Pb / Zn / Ba e 

As / Cu / (Fe). Segundo fator (10%): K / Rb / Th / U / Y, valores altos dos pesos 
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do Modo Q mostram  a localização de rochas radioativas. Fator de número três 

(9%): Zr (Ga, Al); reflete a abundância do Zr na fração pesada dos sedimentos 

de corrente. Quarto fator (5%): As / Sb / Ag, mostra depósito de arsenopirita 

existente na área. Zn tem peso negativo, Pb não tem peso, depósito de Pb / Zn 

aparece como anomalia negativa. Quinto fator (4,5%): Mg (negativo), Mo (ne-

gativo)  e Nb / Sr positivos. Sexto fator (4%): pesos positivos altos para Ag / Pb 

/ Sn / Zn e negativos relativamente baixos para As e Sb; pesos altos coincidem 

com mineralizações sulfetadas, e ocorrências de Pb / Zn formam anomalias 

positivas. Sétimo fator (3%): praticamente só W com alto peso positivo, o que 

indica ser o W um elemento independente de todos os outros nas amostras de 

sedimentos de corrente da área. Os sete primeiros fatores respondem por a-

proximadamente 75% da variância total.  
 

 Filippini (1991) aplicou Análise Fatorial a dados de prospecção geoquí-

mica, mais especificamente sobre resultados de amostragem de sedimentos 

de corrente em terrenos pré-cambrianos do Uruguai.  Foram analisados cator-

ze elementos (Fe, Mn, Ba, P, Cu, Zn, Pb, Cr, Ni, Be, V, Y, Co e B) na fração < 

80 mesh por Espectrometria de Emissão de plasma e medidas de radiometria 

gama total em cada estação amostrada. Foi aplicada a técnica de Análise Fa-

torial Modo R em dados log-transformados. O primeiro fator pode ser identifi-

cado pela equação 

0,44 Fe + 0,92 Cr + 0,88 Ni + 0,52 V + 0,60 Co + 0,31 (Cu + Zn) 

com 18,3% da variabilidade total dos dados. O segundo fator é representado 

pela equação 

0,77 Be + 0,52 Y + 0,70 rad - 0,40 Mn 

com 11,1% do total da variabilidade dos dados por ele explicada. O terceiro 

fator, explicando 11% das variações existentes sobre os dados, é dado por 

0,84 Ba + 0,75 Pb + 0,31 Mn. O quarto fator é representado por 0,86 B - 0,46 

Y. O quinto fator é dado por -0,91 P - 0,46 Zn. A equação do sexto fator  é 

 -0,76 (Fe + Cu) -0,66 (Mn + Zn + V) - 0,50 (Y + Co) - 0,35 Ni. 

 

As comunalidades das variáveis variaram entre 0,60 e 0,94. Primeiro fa-

tor (minerais máficos), segundo e terceiro fatores (granitóides), sexto fator (as-

sociado a processos de adsorsão e coprecipitação de elementos  traço em ó-
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xidos  de Fe e Mn), e quarto e quinto fatores não têm interpretações claras. 

Percebe-se superposição entre o terceiro fator e os corpos graníticos. 

 

 Lavin e Nichol (1991) aplicaram Análise Fatorial Modo R a amostras de 

rochas intemperizadas de Broken Hill, New South Wales, Austrália, onde ocor-

rem depósitos de Pb e Zn considerados como do tipo sedimentar exalativo. A 

área tem sido minerada por mais de um século, estimando-se trezentos mi-

lhões de toneladas a quinze por cento de metal combinado (Pb + Zn). Além 

disso há cerca de cincoenta ocorrências do tipo Broken Hill já conhecidas, so-

bre algumas delas foi feito o presente trabalho. As amostras foram analisadas 

para Pb, Zn, Cu, Mn, Ag, Co, Ni e Cr. A Análise Fatorial Modo R identificou fa-

tores muito consistentes e restritos a três fatores de influência sobre as com-

posições: mineralização, tipo de bedrock e intemperismo. O fator relacionado à 

mineralização é representado por altos pesos de Zn e/ou Pb + Ag, Mn, Cu e, 

menos freqüentemente, outras variáveis. O segundo fator representa as rochas 

máficas, e o terceiro fator representa primariamente o percentual de fragmen-

tos de rocha na amostra, e coincidem seus picos com as zonas mineralizadas 

a Pb. Associações entre variáveis sugerem que o grau de intemperismo não 

exerce um controle significativo sobre muitas concentrações minerais, pelo 

menos para os elementos determinados e para o nível de intemperismo encon-

trado. As rochas intemperizadas de Broken Hill mostram fortes anomalias de 

Pb e/ou Zn normalmente refletindo mineralizações subjacentes, concentrações 

anômalas de Cu, Ag e Mn freqüentemente relacionadas a mineralizações, Ni, 

Co e Cr geralmente refletindo variações do bedrock e padrões relacionados às 

mineralizações geralmente distintivos dos relacionados ao tipo de rocha subja-

cente. O estudo multivariado auxiliou no reconhecimento de associações meta-

líferas, e os escores obtidos via Análise Fatorial forneceram um benefício adi-

cional à exploração nesta região, mas em outros casos, em que as distinções 

entre anomalias e background forem menos claras, as técnicas estatísticas 

multivariadas podem dar uma contribuição mais significativa, segundo os auto-

res. 

 

 Kelley e Kelley (1992) fizeram um estudo que se baseou em duzentas e 

sessenta e três amostras de sedimentos de corrente e de concentrados de ba-
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teia, em densidade média de uma amostra a cada doze quilômetros quadrados 

de superfície de terreno;  as amostras de sedimentos de corrente foram penei-

radas, tendo sido selecionada a fração < 30 mesh para análise; trinta elemen-

tos foram utilizados no estudo: Ag, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, 

Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, Pb, Sc, Sn, Sr, Th, Ti, V, W, Y, Zn, Zr analisados 

por Espectrografia de Emissão Semi-Quantitativa, e a fração < 30 mesh anali-

sada por Absorção Atômica para Au, As, Cd e Zn. Foi aplicada a Análise Fato-

rial Modo R, e os fatores considerados como litológicos (1 e 4) totalizam 40% 

da variância total. O primeiro fator, um dos dois identificados como fatores lito-

lógicos, respondeu por 34% da variabilidade, e é composto por Ti / La / Zr / Y / 

Cr / V / B / Ca, tendo sido registrados altos escores onde há ocorrência de ruti-

lo, zircão, apatita e/ou esfeno, em drenagens que banharam conglomerados e 

arenitos. O quarto fator, também litológico, 6% da variabilidade, é composto 

pelo grupo de elementos Mg / Mn / Sc / Cr, e representa associação com ro-

chas máficas; resulta da presença de magnésio-cromita nos concentrados. B, 

V e Pb são elementos enriquecidos em folhelhos negros. O segundo fator, com 

14% da variância, é composto pelo grupo Sr / Ba / Ca, e mostra a presença de 

barita na área de trabalho; Mn (com peso negativo) também se faz presente. O 

terceiro fator, com 13%, formado por Ag / Pb / Zn, foi denominado pelos auto-

res de fator mineralização de sulfetos (esfalerita e galena). O quinto fator, com 

6%, à base de Ni / Fe / Co / Cu, foi denominado fator mineralização (pirita e / 

ou calcopirita). 

    

 Chork e Salminen (1993), interpretando dados geoquímicos de Outo-

kumpu, na Finlândia, utilizaram a técnica MVE - Robust Factor Analysis. A 

MVE torna, segundo os autores, a Análise Fatorial robusta em seus resultados. 

O estimador MVE tem um ponto de quebra máximo de cincoenta por cento, ou 

seja, ele pode resistir a até 50% de outliers sem que isso tenha como conse-

qüência que a estimativa de interesse assuma um valor arbitrário grande. O 

estimador robusto é definido como sendo o centro do elipsóide de volume mí-

nimo, que cobre pelo menos a metade das observações. O estimador robusto 

correspondente da covariância é dado pelo mesmo elipsóide através da multi-

plicação por um fator de correção visando à obtenção de consistência em dis-

tribuições multinormais. Os autores se referem a esta técnica como Análise 
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Fatorial Robusta - MVE - para diferenciá-la da Análise Fatorial baseada na es-

timativa já familiar por mínimos quadrados da matriz de correlação. MVE (Mi-

nimum Volume Ellipsoid) é o estimador usado em seiscentas e vinte e duas 

observações de vinte e uma variáveis, a saber: Al, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, 

La, Li, Mg, Mn, Ni, P, Sc, Sr, Th, Ti, V, Y, Zn. O estimador MVE tem um ponto 

de quebra máximo de 50%, isto é, ele resiste a até 50% de valores aberrantes 

sem causar que a estimativa de interesse assuma um valor arbitrário grande. 

Na área de trabalho há depósitos maciços e disseminados de Cu - Zn - Co e 

de Ni; o depósito de Outokumpu é o maior da área, com 3,8% Cu, 1,0% Zn, 

0,24% Co, 0,12% Ni, 28,1% Fe e 25,3% S como teores médios. As amostras 

que compõem o trabalho em pauta são amostras de solo coletadas no horizon-

te C, em células quadradas de dois quilômetros de lado com uma amostra em 

cada célula. Foram retidos todos os fatores cujos autovalores excedessem a 

um, e foi executada rotação Varimax. Foram levadas em conta duzentas ob-

servações (outliers) com peso zero e quatrocentos e vinte e duas com peso 

um. Foram mantidas as variáveis com pesos maiores que 0,5. O primeiro fator 

identificado, concentrando 68,8% das variações totais, foi definido como o fator 

background ( é composto pelos elementos Al / Ba / Co / Cr / Fe / K / Li / Mg / 

Mn / Sc / Th / Ti / V / Y / Zn). O segundo fator, com 7,5% da variabilidade total, 

foi definido como fator mineralização, e é composto pelos elementos Co / Cr / 

Cu / Mg / Ni / Zn, associação típica das ocorrências minerais da área; valores 

baixos foram registrados sobre os granitos potássicos (< -1,2). O terceiro fator, 

com  5,8% da variabilidade, está representado pela associação Ca / La / Sr / Y, 

foi definido como sendo o fator bedrock, mostrando os dioritos e anfibolitos que 

ocorrem na área, bem como granitos potássicos e complexos gnáissicos ar-

queanos (< -0,4). 

 

 De Vivo et al. (1993) apresentam os resultados de seus estudos no Arco 

Peloritani, Sicília (Itália), sobre evidências de anomalias auríferas. Sobre uma 

superfície de quatrocentos e trinta e cinco quilômetros quadrados foram cole-

tadas mil cento e noventa e oito amostras de sedimentos de corrente, em área 

com mineralizações conhecidas de Pb, Zn, Cu e Sb; a densidade de amostra-

gem é de 2,8 amostras/km2; as amostras estudadas foram  analisadas por 

Plasma de Acoplamento Indutivo para nove elementos maiores e vinte e cinco 
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elementos traço; Análise Fatorial Modo R foi aplicada sobre os dados disponí-

veis. Na porção leste da área o primeiro fator foi relacionado às variáveis Ca, 

Mg, Ti, K, Sr, Be, Zr, Li, Ce, Cr e V, de importância litológica (16,6% da variân-

cia total). O segundo fator (MgO, Cr, V) representa componentes máficos 

(16%), e o terceiro fator identifica as componentes félsicas (Zr e Ce, 9% da 

variabilidade total dos dados trabalhados). Na porção oeste o primeiro fator 

(Cd, Zn, Ag, Pb, Sb) representa 26,1% da variância total, e auxilia na identifi-

cação das mineralizações sulfetadas de metais de base conhecidas na região; 

o segundo fator (Sn, W, Bi, Sb), com 14,1%, reflete mineralização relacionada 

a pegmatitos ou escarnitos; o terceiro fator (As e Au), com 13,5% da variabili-

dade, representa as mineralizações auríferas. 

 

 Morsy (1993) aplicou Análise Fatorial a dados de sedimentos de corren-

te da área de Umm Khariga, no Egito. O estudo se processou sobre os resulta-

dos obtidos em setenta e nove amostras de sedimentos de corrente coletadas 

em uma superfície de cerca de trinta quilômetros quadrados, tendo sido anali-

sados os elementos Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mn, Ni, Pb, Rb, Ti e Zn após extra-

ção a quente com água régia; o objetivo principal é o estabelecimento de indi-

cadores geoquímicos para a prospecção. O primeiro fator compreende 36% de 

explicação  da variabilidade total (rCr / rCo / Ni e fraco peso negativo para K / 

Rb / rZn); a associação Cr / Co / Ni reflete a presença das rochas máficas da 

área, e os altos valores caracterizam principalmente os serpentintos, meta-

riolitos e meta-dacitos; as rochas ácidas explicam os fracos pesos negativos 

para K / Rb / Zn. Variáveis residuais são indicadas por um prefixo r que indica 

sua situação: por exemplo, rZn indica Zn residual. O segundo fator (16%) é 

formado por rLi / rZn / rTi / Rb / K, associação típica de rochas félsicas, que 

apresenta, na área de trabalho, valores altos associados a meta-riolitos, meta-

dacitos e meta-piroclásticas. O terceiro fator (14%) é caracterizado pela asso-

ciação Cu / rTi / -Pb, com altos escores onde há alto Cu e alto Ti, e caracteriza 

meta-basaltos, meta-andesitos, meta-riolitos e meta-dacitos presentes na área. 

Por fim, o quarto fator, com 13% da variabilidade por ele explicada, se faz pre-

sente pela relação Mn / Fe e baixos pesos de K, Pb, Rb, e reflete, segundo os 

autores do trabalho, os efeitos do ambiente secundário no qual foram coleta-

das as amostras constituintes do estudo.  
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 Van de Haar e Van Gaans (1993), no seu trabalho, salientam que foram 

tratadas cento e cincoenta e quatro amostras em três perfis sobre granitos; 

concentrações de Sn, Rb, P, Nb e Ta aumentam quando o granito se altera, 

acompanhando decréscimos de Zr e Ti, o que coincide com o desaparecimen-

to de biotita, turmalina e megacristais de feldspatos potássicos e aparecimento 

de arsenopirita e albita; os processos seriam albitização, greisenização e apati-

tização. Foi aplicada Análise Fatorial Modo R com rotação Varimax sobre os 

dados, que são resultados analíticos obtidos a partir de amostras de rocha; foi 

utilizado o critério de Guttman, isto é, somente rotacionar fatores com autovalo-

res maiores que a unidade. O primeiro fator foi denominado pelos autores fator 

mineralização, controlado por elementos relacionados a minério: Sn, F, B, W, 

Cs e Rb, mineralização que decresce em importância à medida que ocorre um 

afastamento do granito. O segundo fator foi denominado de fator composição 

do xisto, apresentando altos pesos de Fe, P, Mg, Ce, La e Zn, que sugerem 

que este fator seja governado pela composição pré-metamórfica dos xistos; Ce 

e La ocorrem normalmente na monazita, um acessório (fosfato) em xistos. O 

terceiro fator foi chamado fator greisenização, é governado por Zr, Ti, Nb, (Ta) 

e Rb. A inclusão de variáveis em fatores foi balisada pelo patamar inferior do 

coeficiente de correlação linear fator versus variável de 0,40. 

 

4.3 – APLICAÇÕES DA ANÁLISE DE COMPO-

 NENTES PRINCIPAIS EM GEOLOGIA 
 

Trochimczyk e Chayes (1978) dizem que infelizmente, uma vez que uma 

rotação tenha sido introduzida, a possibilidade de se ter uma solução única da 

Análise de Componentes Principais desaparece, e uma grande variedade de 

métodos com diferentes critérios para uma solução ótima existe usando rota-

ções ortogonais ou oblíquas. Segundo estes autores é útil ter em mente, quan-

do se interpreta mapas de escores fatoriais, quer sejam baseados em soluções 

de Análise de Componentes Principais rotacionadas ou não rotacionadas, que 

o escore para uma dada observação é o produto final da soma de termos em 
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uma equação linear e que um escore alto (absoluto) em um ponto do mapa 

não será necessariamente alto pelas mesmas razões que um outro escore de 

amplitude similar em outro ponto do mapa. Assim, algum cuidado seria impor-

tante na interpretação dos mapas de escores fatoriais de fatores assumidos 

serem relacionados à mineralização, mesmo se altos valores de escores forem 

associados com regiões mineralizadas (o mesmo é verdadeiro da interpretação 

dos escores do fator Modo Q). Em exploração geoquímica é usual esperar-se 

obter fatores que se relacionem a diferentes tipos de mineralização e condi-

ções de background. 

 

La Roche e Isnard (1978) estabeleceram uma comparação entre os pro-

cessamentos por eles denominados de convencional e estatístico sobre resul-

tados analíticos de litogeoquímica em uma associação de biotita-granitos e de 

leucogranitos a duas micas. Neste estudo de aplicação da técnica de Análise 

de Componentes Principais foram utilizadas trezentos e trinta amostras de ro-

chas analisadas por Espectrometria de Emissão Ótica, das quais trezentos e 

dezessete foram tratadas (foram eliminadas outliers). Foram levadas em con-

sideração oito variáveis: SiO2, Al2O3, Fe2O3 total, MgO, CaO, Na2O, K2O e Ti-

O2. A área de trabalho é um maciço com aproximados duzentos quilômetros 

quadrados de superfície aflorante; há transição gradual entre cordierita-biotita-

granito e dois mica-leucogranitos. Há uma divisão em três classes de rochas: 

1) biotita-granitos dominantes; 2) granitos intermediários; 3) dois mica-

leucogranitos. Os autores justificam ter utilizado a Análise de Componentes 

Principais por ser um método de classificação que tenta levar em conta as va-

riações químicas mais significativas, que não são necessariamente as mais 

importantes quantitativamente. As componentes utilizadas responderam, res-

pectivamente da primeira à terceira, por 55%, 15% e 13% da variância total 

dos dados. A primeira componente representa a oposição entre um pólo silico-

so e um pólo cafêmico (em termos de minerais, oposição entre quartzo e bioti-

ta / anortita). A segunda componente representa a oposição entre tendências 

potássicas e sódicas;  em termos de minerais, entre ortoclásio e plagioclásio.  

 

Pla (1986) constatou que a presença de valores aberrantes distorce não 

apenas as medidas de posição (média aritmética) e de dispersão (desvio pa-
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drão), mas também as de orientação (correlações entre as variáveis). Ao se 

tracar um círculo com raio unitário se pode identificar as variáveis cuja correla-

ção com as componentes seja maior. As próximas do centro serão as que me-

nos se correlacionam com as componentes principais. Como a proporção da 

variação de cada variável explicada nas duas primeiras componentes é a soma 

de suas correlações ao quadrado, as variáveis melhor explicadas estarão pró-

ximas do círculo e as menos explicadas próximas da origem das coordenadas. 

 

Samama et al. (1989) também fazem aplicação a dados de prospecção 

geoquímica. A área de interesse, neste caso, é o distrito uranífero de Francevil-

le, no Gabão, em zona intertropical úmida (mil oitocentos e sessenta mm / ano 

de pluviosidade), em altitude baixa (trezentos a quatrocentos metros), com re-

levo moderado mas com tendência à erosão recente. Oitenta e três amostras 

de sedimentos de corrente em duas drenagens com anomalias de urânio signi-

ficativas detectadas por trabalhos anteriores serviram de fonte para a análise 

levada a efeito; o espaçamento médio entre as amostras foi de cem metros. 

Foram analisados quimicamente e utilizados os teores de Fe+2 ,Fe+3, Ba, Co, 

Cr, Cu, Ni, Sr, V, Rb, B, Pb, Zn, Ga, U, Th e C orgânico, além de superfície 

específica, abundância de ilita e de caulinita. Os autores referem ter usado A-

nálise de Componentes Principais, não explicitam as porcentagens de cada 

componente, e só analisam os resultados obtidos nas componentes 1, 2, 3 e 5, 

nada citando em relação à quarta componente. Primeira componente: põe es-

sencialmente em evidência a oposição entre SiO2 e outras variáveis; traduz o 

antagonismo do quartzo (que exerce papel de diluidor) e o conjunto de outras 

fases minerais (argilas, óxidos). Segunda componente: associação teores de 

caulinita / Al2O3 / Fe2O3 / MnO / Ni / V / Cu / Pb / perda ao fogo / superfície es-

pecífica em oposição a ilita / Na2O / B. É fator litológico, dá o contraste entre 

arenitos argilosos a quartzo-ilita e os níveis argilosos, mais recentes, nos quais 

os produtos de alteração meteórica são mais ricos em caulinita e onde os ele-

mentos traços mostram teores mais elevados. Terceira componente: C orgâni-

co / FeO / Zn / Co / MnO / perda ao fogo. Caracteriza as amostras de meio re-

dutor, ricas em matéria orgânica; o U é totalmente independente deste fator, a 

matéria orgânica não parece exercer nenhum papel na distribuição dos teores 

de U nos meios amostrados. Quinta componente: U / Th / Pb / P2O5 / V / Cu / 
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superfície específica. Caracteriza de modo evidente as mineralizações uranífe-

ras da área, é o fator de mineralização, consoante citação dos autores. 

 

Alecrim (1990), em sua tese de doutorado junto à Escola Nacional Su-

perior de Geologia de Nancy (França), na qual tratou dados de sedimentos de 

corrente da região de Cristiano Otoni, no Estado de Minas Gerais, se concen-

tra, inicialmente, no estudo de outliers (valores aberrantes), citando definição 

de Hawkins (1980): “valor aberrante é uma observação muito distanciada das 

demais e que leva à suspeita de ter sido produzida por um processo diferente, 

são observações sobre cuja validade se tem dúvida.” O problema principal, no 

que toca à detecção de valores aberrantes sobre dados multivariados, é que 

uma observação pode não ser a mais distanciada para uma das variáveis, mas 

pode ser uma observação aberrante se não estiver conforme com a estrutura 

de correlação do conjunto dos dados; não é possível detectar a presença de 

outliers entre dados multivariados através de observação simples dos dados de 

cada variável isoladamente. Através de Análise de Componentes Principais os 

fatores de ordem superior podem detectar outliers que não sejam evidentes no 

que diz respeito às variáveis originais. O autor faz uma revisão dos aspectos 

teóricos, e inicia enfatizando que os métodos de análise de dados multivaria-

dos podem ser divididos em dois grupos, o dos métodos fatoriais e o dos mé-

todos de classificação, grupos que são complementares entre si, cada um 

dando uma visão sobre as observações que são submetidas à análise estatís-

tica. No estudo prático (aplicação a dados analíticos resultantes de amostra-

gem de sedimentos de corrente na região de Cristiano Otoni, Minas Gerais) o 

autor associa As - B aos eventos mineralizados da área, Ni - Cu - Pb - Cr ao 

ambiente secundário e La - P - Y associados às ocorrências de monazita. As 

associações do tipo Sn - Y - Li, Li - F - Y - Be - Sn e P - F - Cu - Li podem, se-

gundo o autor, estar ligadas a pegmatitos e aplitos (a primeira delas) ou a e-

ventuais greisens (as demais). Dezesseis variáveis, as primeiras seis compo-

nentes principais explicam cerca de 90% da variabilidade total dos dados. 

 

Marcote e Fox (1990) estudaram dados geoquímicos e utilizaram análise 

multivariada e variografia para interpretar dados oriundos de sedimentos lagu-

nares. A área geográfica de aplicação dos resultados do seu estudo é Schef-
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ferville. Os autores utilizaram três mil quinhentos e cincoenta amostras de se-

dimentos de fundo de lago, cada uma analisada para trinta e oito elementos, e 

tentaram filtrar influências relacionadas a fatores que não fossem mineraliza-

ção; usaram Regressão Linear, Análise de Componentes Principais e variogra-

fia. As dimensões aproximadas da área estudada são cento e sessenta quilô-

metros (leste-oeste) por cento e vinte quilômetros (norte-sul). O conteúdo quí-

mico de sedimentos lagunares é influenciado por fatores como profundidade 

de água, conteúdo orgânico, pH, Eh, variabilidade analítica e de amostragem, 

contaminação, mineralização. Segundo os autores, na interpretação de Sand-

jivy (1984) cada vetor da Análise de Componentes Principais é interpretado 

como resultante de variáveis (locais e regionais) independentes; segundo 

Wackernagel (1989) a matriz de correlação é subdividida em diferentes com-

ponentes correspondendo a escalas de variação determinadas pelo estudo 

variográfico. Primeiro estágio: regressão usando as variáveis de background 

como variáveis explanatórias. Segundo estágio: Análise de Componentes Prin-

cipais sobre os resíduos da regressão para remover a influência  de alguns dos 

fatores de variação regionais. A comparação dos variogramas dos resíduos de 

regressão com os das variáveis originais ajuda a entender o efeito da regres-

são. Variogramas computados sobre os escores vetoriais permite a identifica-

ção de variações de grande escala. Os autores iniciaram dividindo os trinta e 

oito elementos em três grupos: o primeiro com elementos de interesse econô-

mico potencial, o segundo representando o background (isto é, não relaciona-

dos à mineralização, que são os elementos litófilos e os de Fe e Mn, os hidró-

xidos que adsorvem a maioria dos elementos metálicos em condições oxidan-

tes, segundo Levinson, 1980) e o terceiro com uma relação não clara com e-

ventos mineralizadores. Os variogramas permitem verificar se a regressão re-

almente removeu parte dos efeitos litológicos e ambientais (pH, oxidação). 

Embora a análise varigráfica tenha revelado que algumas variações geológicas 

regionais foram removidas pela regressão, é ainda possível que outros fatores 

possam ter papel importante nas variações observadas nos resíduos. Para i-

dentificá-las e filtrá-las se aplica a Análise de Componentes Principais sobre os 

resíduos das regressões. As quatro primeiras componentes explicaram 51,5% 

da variância total dos dados (19,1%, 13,3%, 10,3% e 8,8%). Para a primeira 

componente ocorre uma divisão norte-sul: altos escores positivos mais a sul e 
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altos escores negativos a norte, o que sugere uma separação da vegetação e 

de presença de mais ou menos permafrost no solo. Os locais mineralizados 

conhecidos na área não mostram relação com os primeiros escores. Para a 

segunda componente os escores positivos estão em áreas de gnaisses e ro-

chas a ferro enquanto que os negativos estão junto a gabros e basaltos. Os 

resultados obtidos através de filtragem foram estudados para Cu e Ni em deta-

lhe; para Cu as diferenças entre os dados filtrados e os originais foram muito 

pequenas, mas para Ni elas foram observáveis. Ainda  que associado a gabros 

e basaltos na zona leste da área, os valores mais altos estão concentrados em 

área restrita junto a Schefferville, onde foram localizadas anomalias de ouro 

em amostras de sedimentos de lagos e de solos. 

 

 Vairinho et al. (1990) executaram programa de pesquisa geológica, mi-

neralógica e geoquímica na região de Alentejo, sul de Portugal, visando à de-

tecção de corpos de minério sulfetado; os trabalhos se processaram sobre 

gossans expostos. Foram coletadas cento e quarenta e seis amostras sobre 

seis gossans (Tinoca, Monte Azeiteiros, Fraustus, Defesa das Mercês, Pregui-

ça e Carrasca), amostras estas compostas por dois quilos de agregados cole-

tados em locais de um metro quadrado de superfície escavados diretamente 

sobre os gossans. O material foi analisado a < 200 mesh para Cu, Pb, Zn, Mn, 

Co, Ni, Ag, Mo, As, Cr, P, B, V, Ba, Sb, Cd, Fe, Ca e Mg. As variáveis foram 

agrupadas em três conjuntos principais: 

 I - Cd, Ca, Sb, Mg, Pb, Zn, As e Ag 

 II - Fe, Mn, Ba e B 

 III - Mo, Cu, Co, Cr e V 

 As variáveis P e Ni foram descartadas por terem tido projeções muito 

próximas à origem do plano principal (que reúne os dois primeiros fatores), 

tendo sua contribuição à separação dos gossans sido considerada insignifican-

te. Foi observado que o gossan Preguiça ficou claramente separado de todos 

os demais, o que levou os autores a executarem novamente a Análise de 

Componentes Principais excluindo os dados do alvo Preguiça. Neste segundo 

caso os resultados levaram às seguintes conclusões: 

 - Ag, Zn, Pb e Cu se ligaram positivamente ao segundo eixo (fator) e às 

amostras de Tinoca; 
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 - V se associou aos dois primeiros fatores e controlou Tinoca e Monte 

Azeiteiros + Fraustus; 

 - Cr e Mo se ligaram negativamente ao primeiro fator e controlam forte-

mente Monte Azeiteiros + Fraustus; 

 - Co está fortemente ligado aos dois primeiros fatores e permite se ob-

serve a transição da faixa composicional Monte Azeiteiros + Fraustus para De-

fesa das Mercês; 

 - As e Ni se ligam negativamente ao segundo fator e demarcam forte-

mente Defesa das Mercês; e 

 - Cd, Fe, Mn, Ca, Sb, Ba e B se relacionam negativamente ao primeiro 

fator e controlam Carrasca. 

Os resultados reforçam classificação sugerida pelas evidências geológi-

cas, que colocam Preguiça em formação carbonática e os demais em forma-

ções silicáticas. 

 

Jackson (1991) publicou livro muito interessante sobre Análise de Com-

ponentes Principais, com exaustiva pesquisa bibliográfica, muitos comentários, 

sugestões e juízos de valor emitidos sobre práticas usuais no trato da matéria; 

é uma obra cuja consulta esclarece e enriquece ao interessado no tema. 

 

Mackiewicz e Ratajczak (1993) se reportam à parte de programação 

computacional do método de Análise de Componentes Principais. A maior apli-

cação do método, segundo os autores, somente ocorreu nos anos sessenta, 

durante a chamada Revolução Quantitativa nas Ciências Naturais e Sociais; o 

objetivo básico é a redução das dimensões do espaço de observações no qual 

os objetivos são estudados. 

 

Bellehumeur e Jébrak (1993), em área localizada no Quebec, Canadá, 

estudaram os resultados obtidos a partir de mil seiscentas e quarenta e quatro 

amostras de sedimentos de corrente coletadas em uma superfície total apro-

ximada de dezessete mil e setecentos quilômetros quadrados (uma amostra a 

cada dez quilômetros quadrados, em média), amostras que tiveram analisadas 

sua fração pesada não magnética pulverizada a < 80 mesh, digerida com 

HNO3, para os elementos Ag, Al, B, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Eu, Fe, K, La, 
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Li, Mg, Mn, Mo, Na, P, Pb, Sm, Sr, Th, Ti, V, Y e Zn por Espectrometria Ótica 

de Emissão de Plasma e Hg por Absorção Atômica (um grama de material foi 

analisado para As, Au, Br, Cs, Sb, Se, Tm, U e W por ativação neutrônica). 

Análise de Componentes Principais foi efetuada com vinte e um elementos, 

tendo sido aplicada com o intuito de identificar fatores que influenciam a dis-

persão dos elementos calcófilos. Os elementos utilizados na análise foram Al, 

As, Ba, Ca, Cu, Fe, Hg, La, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Se, Th, Ti, U, W, Y e Zn. A 

primeira componente, respondendo por 31,8% da variância total dos dados, 

está representada pela associação Ca / P / La / Y / Th, bem como Al / Fe / Mg / 

Mn / Ti, que indicam a ocorrência de apatita e/ou monazita, granada, óxidos 

metálicos e silicatos máficos; altos escores são observáveis nas áreas de ocor-

rência de gnaisses charnoquíticos e da fácies metamórfica granulítica. A se-

gunda componente principal, com 13,4% da variabilidade total, é representada 

por U / P / Ca / Y / Se, representa intrusões félsicas, pegmatitos e gnaisses 

quartzo - feldspáticos que ocorrem na área pesquisada. As dua primeiras com-

ponentes constituem um modelo de background litológico da área trabalhada. 

Os mesmos autores estudaram, também, resultados obtidos em sedimentos de 

corrente na área de Gatineau, sudoeste do Canadá. A área estudada contém 

depósitos estratiformes pequenos de zinco, e a resposta das mineralizações de 

zinco aos trabalhos geoquímicos é fraca, as mineralizações conhecidas não 

são definidas por amostras e por padrões consistentes. As variações de back-

ground foram modeladas usando Análise de Componentes Principais, e a fil-

tragem consistiu na reconstrução parcial da matriz de dados a partir dos resul-

tados de Análise de Componentes Principais, e definiu bem as anomalias de 

Zn conhecidas e identificou novas anomalias próximas ao principal metalotecto 

da área. Foram coletadas mil seiscentos e nove amostras de sedimentos de 

corrente em cerca de dez mil quilômetros quadrados (uma amostra para cada 

dez quilômetros quadrados), bem como concentrados de minerais pesados. As 

análises foram feitas na fração menor que oitenta mesh para trinta e dois ele-

mentos. Vinte e seis variáveis foram usadas para caracterizar o background, os 

resultados de Análise de Componentes Principais constituindo uma matriz que 

serviu de origem para a filtragem dos dados. Os autores utilizaram a técnica de 

multiplicar a matriz de escores das componentes pela matriz transposta dos 

autovetores para a reconstrução desejada; utilizando esta abordagem é criada 
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uma matriz de dados modificada na qual os efeitos de background são gran-

demente reduzidos. As concentrações dos elementos foram transformadas  em 

logaritmos naturais. O aumento da assinatura geoquímica das frações finas e 

pesadas ao redor dos depósitos de zinco mostrou claramente a eficiência da 

técnica de filtragem utilizada, e indicou que o mapa de dados filtrados é mais 

revelador da potencialidade de zinco da área do que o mapa dos dados brutos. 

Para a fração pesada o primeiro fator (P, Ca, La, Ce, Y, Sr, Th), com trinta e 

quatro por cento da variância total, reflete a presença de apatita, e Al, Fe, Mg, 

Mn, Ti e V relaciona-se com a presença de granada, óxidos metálicos e mine-

rais máficos. O segundo fator mostra a relação antitética entre Al / Fe / Ni / Cr, 

com altos pesos positivos, e Ca / P / La / Y / Sr / Th / U com altos pesos nega-

tivos, gnaisses e granulitos com altos valores positivos e rochas calco-

silicatadas com valores negativos; a contribuição do fator é treze por cento. Os 

dois primeiros fatores representam a maioria da variância dos elementos litófi-

los. O terceiro e quarto fatores descrevem associações ligadas a mineraliza-

ções: respondem por 6,3% e 5,7% respectivamente, e representam as associ-

ações Se - W e As - Pb - Sb. Para a fração fina o primeiro fator (53,6%), a Al - 

Fe - Mg - Ti - V, se relaciona a sedimentos argilosos depositados durante a 

inundação dos grandes vales, e também pode refletir os minerais de rochas 

pelíticas metamorfizadas (sillimanita, cordierita, biotita e almandina). Escores 

moderadamente altos de Ba - K - Li - Na refletem os principais minerais forma-

dores de rocha, como feldspatos, micas e minerais argilosos. O segundo fator 

é representado pela associação P - Ca - La - Y - U (10%), o terceiro é a base 

de Hg, Pb, Zn e As com matéria orgânica (7,4%) e o quarto fator, revelador da 

presença de margas, com alta contribuição de Ca e Sr, tem contribuição relati-

va de 5,1%. Como conclusão importante os autores revelam que a transforma-

ção de dados revelou a presença de mineralizações de zinco a pelo menos 

setecentos metros de distância. Os concentrados de minerais pesados se ca-

racterizam por mostrar, muitas vezes, melhor reconhecimento de anomalias 

verdadeiras, o contraste sendo maior que para a fração fina dos sedimentos de 

corrente, cujos componentes detríticos e químicos são, em muitos casos, for-

temente sujeitos às flutuações do background geoquímico.  
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Jimenez - Espinosa et al. (1993) referem a utilização da técnica de Aná-

lise de Componentes Principais, que não requer hipótese de distribuição de  

probabilidade dos dados; poucos dados extremos podem afetar a matriz de 

covariância, por isso utilizaram os dados normalizados. As amostras usadas 

foram de solo, em número de seiscentos e duas, coletadas no horizonte C, e a 

região trabalhada está situada na porção noroeste da  Espanha; doze elemen-

tos foram utilizados (As, Sn, Zn, Pb, Co, Ni, Ba, Be, Cr, Cu, Au e Fe); a malha 

de solos implantada é regular, com lados medindo cincoenta e cem metros. A 

primeira componente principal foi responsável por 36,9% da variabilidade total 

dos dados disponíveis, é composta por Zn / Co / Ni / Cr/ Cu / Fe, e é a nova 

variável sobre a qual se computa variogramas e se aplica a técnica referida 

pelos autores através do nome Factorial Kriging Analysis para a obtenção de 

anomalias da  primeira componente. A segunda componente principal (11,1%) 

é formada por Sn / Be, a terceira (9,6%) por As / Pb / Au (com pesos negati-

vos), a quarta (8,1%) formada por Au (+)  e Ba (-), a quinta (6,8%) é composta 

pela associação Pb (-) e Au (+) e a sexta e última componente sobre a qual se 

tem informações no artigo em epígrafe responde por 5,8% da variabilidade to-

tal dos dados e é formada pelos elementos Ba e Sn. Seis componentes princi-

pais explicam quase 80% da variabilidade total. O controle geológico da mine-

ralização é norte-sul (trend da mineralização), o que pode ser percebido na 

primeira componente. 

 

Bellehumeur et al. (1994) desenvolveram estudo mostrando que as fra-

ções fina e pesada indicam diferentes informações geoquímicas na área de 

interesse. Os autores citam a bibliografia especializada em prospecção geo-

química para reforçar que os elementos químicos em sedimentos de corrente 

podem ser encontrados: 1) como constituintes de minerais formadores de ro-

chas primárias, 2) como minerais formados durante o intemperismo, 3) como 

minerais típicos de mineralização, 4) como íons adsorvidos em partículas co-

loidais e íons, e 5) em combinação com matéria orgânica. O estudo se baseou 

na utilização de mil e sessenta e nove amostras de sedimentos de corrente em 

superfície aproximada de dez mil quilômetros quadrados, resultando em uma 

amostra a cada dez quilômetros quadrados de superfície, em média, tendo si-
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do analisadas duas amostras em cada local, a primeira na fração < 177 µm (< 

80 mesh) e a segunda na fração < 850 µm (< 20 mesh), tendo a fração magné-

tica sido removida; a fração fina e o concentrado pesado foram dissolvidos em 

HNO3 a quente e Ag, Al, Be, B, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Eu, Fe, K, La, Li, Mg, 

Mn, Mo, Na, P, Pb, Sm, Sr, Th, Ti, V, Y e Zn foram analisados por Plasma de 

Acoplamento Indutivo, Hg por Absorção Atômica e um grama de material por 

ativação neutrônica para As, Au, Br, Cs, Sb, Se, Tm, U e W. Os elementos litó-

filos (Al, Ba, K, Li, Na), típicos de rochas e produtos de intemperismo como 

feldspatos, micas e argilas, são fortemente enriquecidos na fração fina. Foi 

executada Análise Fatorial, com Rotação Varimax, tendo sido analisados dois 

modelos a cinco fatores. Minerais pesados: encontrado um primeiro fator (La / 

Ce / Y / Sr / Th e sua associação com apatita e/ou monazita, P e Ca) com 

23,7% da variabilidade total dos dados; um segundo fator (Al, Fe, Mn, Ti, V) 

correspondente à ocorrência de granadas, com 14,3%; um terceiro fator (Mg / 

Ni / Fe / Cr / Cu / Zn) correspondente às rochas máficas existentes na área de 

trabalho, com 12,4%; um quarto fator (Se / U / W) com valores anômalos pró-

ximo a plutão alcalino conhecido da área, onde coincide com anomalia de E-

lementos de Terras Raras, fator este com 6,4% da variabilidade total encontra-

da, e um quinto fator (As / Pb / Sb)  que agrupa os elementos calcófilos e coin-

cide com anomalias de Au, e responde por 6,1% da variância total dos valores 

tratados. Os autores salientam que a densidade de amostragem é baixa se 

comparada ao tamanho típico dos halos de dispersão de depósitos metalíferos 

no ambiente secundário, grupos de amostras anômalas cobrem áreas de cin-

coenta a quatrocentos quilômetros quadrados de superfície; a probabilidade de 

que estas associações multi-elementares estejam diretamente relacionadas à 

assinatura geoquímica de mineralização é baixa e as anomalias são muito ex-

tensivas para refletir depósitos simples; entretanto, elas podem refletir agru-

pamentos de depósitos ou litologias particulares que podem representar meta-

lotectos. Fração Fina: um primeiro fator, a 39% de variância explicada, é for-

mado pela associação Al / Ba / Cr / Fe / K / Na / Ti / V, com alto peso em Al, e 

reflete a presença de minerais argilosos e a adsorção de metais; Cu / Zn / Ni 

também contribuem fortemente para este fator, fator este que facilita a obser-

vação dos  sedimentos argilosos depositados durante a inundação de grandes 
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vales; um   segundo fator (13,6% da varaiabilidade total dos dados), formado 

pelo grupo de elementos P / La / Ce / Y / Th, corresponde à dispersão de apati-

ta e/ou monazita, e tem, essencialmente,  a mesma distribuição do primeiro 

fator da fração pesada; o terceiro fator (9,6%do total das variações observa-

das) é caracterizado pela associação dos elementos Ca / Sr / Mg / P, e revela 

a presença de marga e escarnito calco-silicatado na região; um quarto fator, 

com 9,4% do total das variações explicadas, é formado pela associação de 

perda ao fogo com Hg, mostrando que a distribuição do Hg é dominada pre-

dominantemente pelo conteúdo de matéria orgânica; Pb e Zn são moderada-

mente relacionados a este fator; o quinto fator, com 7,7%, é formado por Fe / 

Mn / As / Pb / Zn, parecendo  representar a coprecipitação e/ou adsorção de 

elementos traço em óxidos de ferro e de manganês; os altos escores dos fato-

res quatro e cinco são encontrados ao redor de lagos e ao longo de vales mai-

ores, embora eles tenham também muitos pontos anômalos isolados em ou-

tros locais. As variáveis com altas contribuições aos fatores são geralmente 

mais estáveis, citam os autores. Como uma das conclusões, os autores rela-

tam que a proporção de sinais geoquímicos relacionados a variações de back-

ground é mais importante para a fração fina do que para a fração pesada; por 

outro lado, a fração pesada tem mais proporção de variabilidade não explica-

da, pois o meio de amostragem está submetido à influência de um grande nú-

mero de processos marginais. O resultado dos estudos realizados permite se 

observe que a fração fina é fortemente afetada por processos superficiais, se-

gundo os autores. Ainda como conclusão, a variação de Cu, Ni, Pb, Zn, La e Y 

é controlada principalmente pelas variações de background, e as relações com 

mineralizações podem estar escondidas pelos altos valores de background. Os 

variogramas diferem bastante, componentes da fração fina geralmente têm 

alcances maiores que as da fração pesada, o que indica que a fração fina está 

sujeita a uma dispersão mais extensiva. A escala local está associada com 

altas ondulações de freqüência, com alcances entre cinco e sete quilômetros, e 

a  escala regional apresenta alcances que variam entre vinte e cinco e cincoen-

ta quilômetros. Foi observado que a fração fina está fortemente submetida à 

influência de processos superficiais, enquanto que a fração pesada, que pode 

ser diretamente interpretada em termos de dispersão clástica de minerais, re-

flete principalmente as características mineralógicas das litologias. 
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Ait Lahcen e Lautner Tihor (1995), estudando dados geoquímicos do ní-

vel cuprífero Nord de Bleïda, na região do Anti-Atlas marroquino, mostram que, 

através da Análise de Componentes Principais, ficaram evidenciadas quatro 

componentes principais, a saber: 

− Pd / Zn / Cd / Ag / Bi / W / Sb, que traduz a mineralização cuprífera, 

mostrando a ligação entre os principais elementos marcadores das 

zonas a cobre; 

− As / Se / Fe2O3, associação que mostra a presença da pirita; 

− CaO / Nb / MgO / Li, associação que representa as fases de alteração 

(cloritização e sericitização); e 

− K2O / Ba / Cr / SiO2 / V, associação silicatada que representa o fator 

litológico, ácido e básico, de natureza provavelmente intermediária. 

O fator relacionado à mineralização é independente da piritização e da 

alteração. A petrografia confirma parcialmente estes resultados e sugere duas 

fases sulfetadas: a cobre e a ferro, sendo que o elemento cobre é fortemente 

correlacionado ao primeiro fator (positivamente) e medianamente correlaciona-

do ao segundo fator (negativamente), que traduz o pólo piritoso. Estes dois 

grupos, alteração e mineralização, são dois fatores complementares que po-

dem ajudar a mapear as anomalias em etapas posteriores da prospecção. 

 

Moussa (1995) utiliza a Análise de Componentes Principais aos dados 

geoquímicos disponíveis, onde relata os resultados a que chegou: 

− melhor conhecimento da mineralização aurífera associada aos sulfe-

tos e, particularmente, à arsenopirita (associação Au - As); 

− colocação em evidência da associação Cu - Sb, que pode ser usada 

como guia de prospecção para ouro nesta  zona; 

− determinação direta dos teores anômalos; 

− melhor caracterização das fácies mineralizadas; e 

− melhor compreensão do comportamento das diversas variáveis. 

 

Anazawa e Yoshida (1996) aplicaram quatro métodos multivariados (A-

nálise de Componentes Principais, Análise Fatorial, Análise de Agrupamentos 
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e Análise de Regressão Múltipla) para tentar encontrar relações entre os teores 

de elementos voláteis e a gênese de rochas vulcânicas do Japão, trabalhando 

em várias áreas de ocorrência deste tipo de rocha no território japonês. Vinte 

elementos foram utilizados, entre eles os voláteis Cl, Br, B, F, S e I, e o As, que 

apresenta propriedades metálicas e de volátil. As rochas estudadas foram rioli-

tos, andesitos e basaltos. Os elementos voláteis apresentaram distribuição 

lognormal, pelo que sofreram transformação logarítmica. Quando da aplicação 

da Análise de Componentes Principais as cinco primeiras componentes res-

ponderam por cerca de oitenta por cento da variância total do conjunto de da-

dos, a primeira das quais com trinta e seis por cento do total, e que apresenta 

elevada participação dos elementos maiores, exceto Al2O3, Na2O, K2O e P2O5: 

claramente representa a alta correlação entre os elementos maiores. A segun-

da componente (dezoito por cento) tem altos pesos de Cl e Br e pesos negati-

vos de F, H2O(+) e H2O(-), e a terceira (onze por cento) é correlacionada com 

H2O(+), F, Cl, Br, S e B. Na aplicação da Análise Fatorial, após rotação Vari-

max o primeiro fator para os elementos voláteis mostrou altos pesos de Cl, Br e 

B, o segundo altos pesos para H2O(+), P2O5, F e S e o terceiro alto peso em I e 

moderado para S. A estrutura para os elementos voláteis é similar à obtida 

quando se usa estes elementos juntamente com os elementos maiores. A con-

clusão principal é que o mapa dos escores fatoriais mostra altos valores do 

primeiro fator e pequenos ou negativos do segundo fator distribuídos próximo 

ao front vulcânico, enquanto que baixos valores do primeiro fator e altos valo-

res do segundo fator estão distribuídos no lado continental. A razão F/Cl é bai-

xa para o primeiro caso e alta para o segundo (lado continental). 

 

Reyment (1997) relata que um dos métodos de análise multivariada 

mais recentemente surgidos é conhecido pelo nome de Common Principal 

Component Analysis (CPCA), que é um procedimento de Análise de Compo-

nentes Principais simultâneo de vários grupos. O método usual para este fim, a 

Análise Canônica, tem, segundo o autor, uma insuficiência lógica se as dife-

renças dos grupos são estabelecidas a posteriori por alguma técnica de agru-

pamento. Suponha-se haver dois grupos de amostras com observações multi-

variadas: a questão que surge é se uma única transformação comum para os 

dois grupos pode ser estimada, a razão para tal sendo o fato de que sutis dife-
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renças nas matrizes de covariância podem ser o resultado de variações no 

processo de amostragem, faltando, assim, significância analítica intrínseca. O 

autor apresenta exemplos de aplicação a amostras de fósseis, citando que o 

interesse principal desta técnica tem sido em aplicações a dados de Paleonto-

logia e suas aplicações práticas, como Paleoecologia e estudos de evolução. 

Coloca como pontos principais a levar em conta o teste de igualdade das ma-

trizes de covariância: se as covariâncias forem iguais uma Análise de Compo-

nentes Principais padrão pode ser aplicada, não sendo apropriado o uso da 

CPCA. O autor salienta a utilidade de reconstituir as matrizes de covariância do 

modelo CPCA e compará-las com as matrizes originais: grandes resíduos indi-

cam que o modelo não se ajusta bem aos dados. Recomenda, ainda, atenção 

à presença de raízes múltiplas: tal ocorrendo, os vetores conectados serão 

pobremente definidos. 
 

4.4 - APLICAÇÕES DA ANÁLISE DE COMPONEN-

TES PRINCIPAIS AO SENSORIAMENTO REMOTO 
 

 Loughlin (1991) utilizou Análise de Componentes Principais a dados de 

Sensoriamento Remoto. Sobre a região Great Basin, oeste dos Estados Uni-

dos, em terrenos áridos, foi testada a denominada técnica Crósta. Imagens 

produzidas pela Análise de Componentes Principais no delineamento de zonas 

de alteração são mais confiáveis ao evitarem falsas anomalias. Uma forma 

modificada da Análise de Componentes Principais, que usa grupos de quatro 

bandas selecionadas, foi utilizada. Outros testes foram feitos com sucesso no 

sul da Espanha, no Mediterrâneo, no Oriente Médio e na América do Sul, de-

monstrando a larga aplicação desta técnica em terrenos áridos e semi-áridos. 

FCPS (Feature Oriented Principal Components Selection) é técnica baseada 

no exame dos ponderadores dos autovetores para decidir quais das imagens 

componentes principais concentrarão informação diretamente relacionada às 

assinaturas espectrais teóricas dos diferentes alvos; a metodologia se concen-

tra especificamente na seleção de apenas quatro bandas da imagem para utili-

zar na Análise de Componentes Principais. Há alguns prospectos para ouro na 

área, mineralização aurífera epitermal em origem, de idade provável Terciário 
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Inferior, e hospedada em rochas carbonáticas paleozóicas. Ao se estudar seis 

bandas, se o fez antes e após a aplicação de stretch sobre os dados. No pri-

meiro caso, a primeira componente é uma composição de ponderações positi-

vas de todas as bandas e responde por 89,6% da variância total, no segundo 

caso por 85,9%. A segunda componente descreve a diferença entre os canais 

visíveis (1, 2 e 3) e os infra-vermelhos (4, 5 e 7), todos do LANDSAT (5,8% e 

9,3%, primeiro e segundo casos). A terceira componente é dominada pela ve-

getação, altamente refletiva na banda 4, percentual explicado de 3,5% no pri-

meiro caso e de 3,6% no segundo caso. O autor definiu hidróxidos (H), óxidos 

de ferro (F) e hematita, que aparecem como segue: H é escuro e F claro na 

quarta componente, ambos escuros na quinta componente, e hematita é escu-

ra na sexta componente. Para os dados após stretch, H é escuro na quarta 

componente, ambos (H e F) escuros na quinta componente e hematita é bri-

lhante na sexta componente. Ao se estudar apenas quatro bandas (1, 4, 5 e 7), 

se tirou as bandas dois e três para evitar que se mapeassem óxidos de ferro, e 

as bandas dois ou três substituiriam a banda um nesta transformação. A pri-

meira componente é o albedo, a segunda descreve o contraste entre o infra-

vermelho e a região do visível, a terceira é brilhante para vegetação e a quarta 

destaca minerais contendo hidroxilas como pixels escuros. Para mapear hidro-

xilas se examina os ponderadores dos autovetores para as bandas cinco e se-

te na terceira e quarta componentes, se houver pesos moderados a altos ne-

las. Rejeita-se as componentes onde a banda sete é positiva, e se tem a cha-

mada pelo autor imagem hidroxila de Crósta (H), aplicando-se a Análise de 

Componentes Principais sobre dados que não sofreram stretch. As bandas 

usadas são a um, a quatro, a cinco e a sete. Usando as bandas um, três, qua-

tro e cinco se obtém o mapa de óxidos de modo similar: a magnitude das ban-

das um e três nas componentes três e quatro deveriam ser moderadas ou for-

tes, e opostas em sinal. Para destacar óxidos de ferro como pixels brilhantes, 

estas imagens obtidas a partir da Análise de Componentes Principais com pe-

sos negativos da banda três seriam rejeitadas. As componentes seriam inter-

pretadas como albedo (primeira), infra-vermelho versus visível (segunda), ve-

getação (terceira) e óxidos de ferro nos pixels brilhantes da quarta componen-

te. É a denominada, pelo autor, imagem de óxidos de Crósta (F). 
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Segundo Crósta (1992), “a Análise de Componentes Principais é uma 

das funções de processamento de imagens mais poderosas na manipulação 

de dados multiespectrais.” O uso cada vez mais corrente do tratamento digital 

de imagens de satélite em Geologia nos últimos anos tornou a Análise de 

Componentes Principais também neste campo uma ferramenta de grande utili-

dade, permitindo seus resultados que sejam ressaltadas feições geológicas 

importantes (fraturamentos, limites litológicos, presença de concentrações mi-

nerais de interesse econômico) no estudo da geologia de qualquer região. As 

imagens obtidas pelos satélites apresentam elevadas correlações entre as su-

as várias bandas espectrais. Em outras palavras, grande parte do verificável 

em uma determinada banda pode se repetir ou se superpor em outra banda 

espectral. A explicação para a existência da correlação entre diferentes bandas 

é que os materiais que compõem a crosta terrestre em muitas situações têm 

padrões de reflectância muito similares entre si nas diferentes zonas espec-

trais. A Análise de Componentes Principais tem como um de seus objetivos 

principais produzir variáveis a partir das originais (neste caso, produzir imagens 

compostas a partir das bandas espectrais originais disponíveis) que sejam não 

correlacionadas entre si. “A correlação entre bandas multiespectrais, quaisquer 

que sejam suas causas, vai sempre obscurecer diferenças sutis entre reflec-

tâncias dos materiais superficiais, dificultando a sua identificação e, conse-

qüentemente, a sua separação”(Crósta, 1992). 

 

Em resumo, a Análise de Componentes Principais se baseia no fato de 

que grande parte das informações exibidas nas várias bandas espectrais são 

redundantes, e a sua eliminação permite se analise com maior profundidade as 

feições não comuns às diversas bandas. A partir de n imagens de satélite bru-

tas, ou seja, disponíveis tal como foram obtidas, sem nenhum processamento 

aplicado a elas, se obtém novas imagens (a partir dos escores das componen-

tes principais) não correlacionadas entre si e que apresentam, grosso modo, 

certas características importantes e úteis. Uma delas é a de que a primeira 

componente principal - a que responde pela maior parte da variabilidade dos 

dados (das imagens) originais - contém informações comuns a todas as ban-

das a partir das quais foi gerada, a segunda contém a feição espectral mais 

importante, e assim sucessivamente. 
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E neste ponto cabe uma observação muito importante: como visto aci-

ma, a primeira componente principal, mesmo que representando a maior por-

ção de variabilidade total dos dados originais, é geralmente a menos importan-

te para a interpretação geológica. Por outro lado, o ruído (o ruído é a represen-

tação da variância aleatória, enquanto que a variância não aleatória é resultado 

do conteúdo da informação), comum aos sensores, se concentra nas últimas 

componentes principais, pelo que elas são descartadas em vários exemplos 

práticos de aplicação da Análise de Componentes Principais a dados multies-

pectrais. Há que se ter em mente que muitas respostas espectrais de determi-

nados minerais ou alterações resultantes de processos geológicos de interesse 

no estudo de mineralizações, por específicas, se concentram com muita fre-

qüência, também, nas últimas componentes principais. O uso da Análise de 

Componentes Principais no tratamento digital de imagens requer muitos cuida-

dos e tem interpretação nem sempre evidente. Assim como é possível com 

relação às imagens originais, também com as imagens das componentes prin-

cipais se pode obter composições coloridas, havendo a vantagem de, no caso 

de utilização das últimas, as imagens serem não correlacionadas, realçando as 

feições não comuns. 

 

Ao se utilizar a Análise de Componentes Principais sobre os resultados 

obtidos por imagens de satélite há que se considerar que as imagens devem 

ser totalmente coincidentes na área de aplicação da Análise de Componentes 

Principais, e que a composição se dá pixel a pixel (que no caso das bandas 

geradas pelo LANDSAT 5 são quadrados de trinta metros de lado), e para ca-

da banda espectral os pixels são codificados entre 0 e 255, perfazendo 256 

tons possíveis de cinza. A Análise de Componentes Principais, no presente 

caso, é ferramenta mais importante na identificação, ou seja, na localização 

dos alvos do que propriamente na identificação de seus tipos ou de sua classi-

ficação genética. 

 

Galvão et al. (1995) fizeram aplicação de Análise de Componentes Prin-

cipais a dados de Sensoriamento Remoto. As amostras que compõem este 

trabalho foram coletadas no Monte Maicuru, na serra do mesmo nome no Es-
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tado do Pará. Maicuru é uma estrutura circular em rochas alcalinas, ultramáfi-

cas e carbonatitos, intrudida nas rochas metamórficas pré-cambrianas do Crá-

ton da Guiana. Amostras ricas em fosfatos apresentam albedo intermediário a 

alto e maiores razões de reflectância, e lateritas titaníferas têm uma quantida-

de maior de opacos que os fosfatos, os quais são em geral mais ricos em óxi-

dos de ferro. A presença de titânio abaixa o albedo. Albedo é referido como 

sendo a reflectância total. Dezenove amostras representando as lateritas foram 

pulverizadas na fração inferior a 80 mesh e analisadas para óxidos maiores por 

espectrometria, e algumas delas por difração de raios X para identificação de 

minerais. Os fatores de reflectância bidirecional foram obtidos com o uso do 

espectro-radiômetro IRIS / GER, que faz determinações com um intervalo de 

amostragem de dois milímetros entre trezentos milímetros e mil milímetros, e 

intervalo de quatro milímetros entre mil milímetros e dois mil e quinhentos mi-

límetros. Os autovetores são usados para discriminar espectros aparentemente 

similares de grupos distintos de lateritas. A primeira componente pode ser in-

terpretada como uma medida de variação do albedo, e o segundo é relaciona-

do às características de mergulho do espectro. O gráfico relacionando a primei-

ra com a segunda componente principal permite distinguir entre lateritas fosfá-

ticas e titaníferas, mas algumas das lateritas magnéticas são similares às 

titaníferas e as outras estão dentro do grupo fosfato. As lateritas titaníferas ten-

dem a ter albedo inferior em relação às lateritas fosfáticas. Dois grupos princi-

pais de crostas lateríticas foram identificados através da aplicação da Análise 

de Componentes Principais: as ricas em titânio (anatásio, ilmenita) e as fosfáti-

cas aluminosas.  A razão para tal diferenciação está relacionada à presença de 

opacos nas lateritas titaníferas, o que causa um abaixamento da reflectância e 

da razão próximo ao infra-vermelho visível. As lateritas magnéticas com maio-

res quantidades de opacos (minerais, titaníferos e/ou magnéticos) seriam iden-

tificadas como lateritas titaníferas, enquanto que as que têm quantidades me-

nores de opacos seriam identificadas como fosfatos.  
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4.5 – PASSO DO SALSINHO: JUSTIFICATIVA DA 

APLICAÇÃO DA ANÁLISE DE COMPONENTES 

PRINCIPAIS 
 

 As técnicas de Análise de Componentes Principais e Análise Fatorial 

apresentam muitas similaridades, em especial na forma de apresentação dos 

seus resultados. Quando se aplica qualquer uma delas a uma amostra na qual 

se dispõe de grande quantidade de observações e de variáveis se obtém com-

ponentes principais ou fatores, conforme a técnica aplicada, que são formados 

por grupos de variáveis bem individualizados. Os pesquisadores das mais di-

versas áreas científicas, e não apenas das geociências, têm usado, muitas ve-

zes, terminologia específica de uma delas quando na realidade se está tratan-

do da outra. Wackernagel (1995), diz que “o problema básico resolvido pela 

Análise de Componentes Principais é transformar um conjunto de variáveis 

correlacionadas em um outro de quantidades não correlacionadas chamadas 

fatores”, e cita tambem que a Análise de Componentes Principais é o método 

multivariado de análise de dados mais largamente utilizado em função da sim-

plicidade da sua álgebra e devido à sua interpretação direta, sem a interferên-

cia do pesquisador sobre os resultados a serem obtidos após a aplicação da 

técnica a um conjunto de dados multivariados. A Análise Fatorial, assim como 

a Análise de Componentes Principais, é uma tentativa de explicar um conjunto 

de dados multivariados em uma dimensão menor do que a inicial, isto é, bus-

cam a redução da dimensionalidade do problema, mas os procedimentos para 

atingir este objetivo são bem diferentes nos dois métodos. Na Análise de Com-

ponentes Principais se procede tão somente a uma transformação dos dados, 

sem nenhuma condicionante sobre a forma da matriz de covariância dos dados 

a partir dos quais ela foi gerada, o que não ocorre no caso da Análise Fatorial. 

Everitt e Dunn (1991) dizem que a Análise Fatorial é a técnica estatística que 

provavelmente tem atraído mais críticas dentre todas. Segundo eles, devido ao 

fato de as cargas fatoriais não terem solução única no modelo fatorial muitos 

estatísticos colocam que os investigadores podem decidir por rotacionar os 

fatores de forma a encontrar a resposta que estão decididos a encontrar. Ou-
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tros estatísticos sustentam, ainda, que o método tem persistido justamente por 

possibilitar aos pesquisadores imporem suas idéias pré-concebidas sobre os 

dados brutos. Everitt e Dunn (1991) concluem dizendo que o maior risco é o de 

se tomar o modelo resultante da Análise Fatorial muito seriamente, uma vez 

que ele é tão somente uma aproximação muito idealizada da realidade nas 

situações em que ela é geralmente aplicada, muito embora reconheçam que 

tais aproximações possam, eventualmente, ser um ponto de partida válido para 

investigações posteriores. Na Análise Fatorial o número de fatores a ser anali-

sado é decidido pelo investigador de forma prévia, e isto às vezes pode ser 

desejado pelo fato de ele ter algum conhecimento anterior que o leva a estabe-

lecer a quantidade de fatores envolvidos no processo estudado. Outra diferen-

ça importante, segundo Kendall (1975), é que na Análise de Componentes 

Principais se pode inverter a relação entre as variáveis e as componentes para 

tornar estas últimas funções lineares daquelas, e então derivar os valores de 

cada componente principal para cada indivíduo, através dos escores das com-

ponentes principais, ao passo que o modelo das cargas fatoriais não é passível 

de ser invertido. Kendall (1975) conclui dizendo que “em minha opinião nos 

temos que considerar os escores fatoriais como teoricamente nao mensurá-

veis”. Uma outra vantagem da Análise de Componentes Principais sobre a A-

nálise Fatorial, segundo Rencher (1998), é que as componentes principais são 

muito freqüentemente os dados de partida para outros tipos de análises, como 

regressao ou análise de variância multivariada. Ainda segundo ele, mesmo nos 

casos em que o modelo da Análise Fatorial  fornece um ajuste satisfatório aos 

dados estudados é preciso ser muito cauteloso na interpretação dos fatores, 

pelo menos até que se possa comprovar sua validade em outra amostra da 

mesma população. Carr (1995) diz que existem controvérsias com relação à 

aplicação da Análise Fatorial a dados de natureza geológica, controvérsias es-

tas que desaparecem quando se trata da aplicação da Análise de Componen-

tes Principais aos mesmos dados. 

 

 A bibliografia consultada sobre as aplicações destas duas técnicas a 

dados geológicos converge com relação à aplicabilidade das mesmas em Geo-

logia. Na Análise de Componentes Principais se opera uma simples transfor-

mação sobre os dados, sem condicionantes pré-estabelecidas sobre uma 
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quantidade definida de processos que os geraram, ao passo que na Análise 

Fatorial tal ocorre. Isto não invalida a utilização desta última em Geologia, pois 

que há casos, em especial naqueles em que se tem um conhecimento avan-

çado sobre a geologia da área trabalhada, em que sua aplicação é válida. 

Também é aplicável quando se tem hipóteses sólidas sobre determinados pro-

cessos que atuaram na área estudada e se deseja testar o comportamento dos 

mesmos; nestes casos é válido se estabelecer a priori o número de fatores que 

atuaram na área para gerar o quadro atual, o que é referido  pelos estatísticos 

como Análise Fatorial Confirmatória. 

 

 A Análise de Componentes Principais é freqüentemente tratada em li-

vros texto de Estatística Multivariada como um caso especial de Análise Fato-

rial, fato que tem tido continuidade com os sistemas computacionais que colo-

cam a aplicação da Análise de Componentes Principais como uma opção in-

terna da Análise Fatorial, muito embora as duas técnicas sejam bem distintas 

entre si. Jolliffe (1986) traça uma elucidativa comparação entre as duas técni-

cas, que se diferenciam primeiramente por ter a Análise Fatorial a exigência de 

um modelo subjacente, o que não ocorre na Análise de Componentes Princi-

pais, em segundo porque, após a introdução da rotação, ao se decidir trabalhar 

com uma quantidade reduzida de fatores a Análise Fatorial sofre drásticos efei-

tos em seus resultados se mudarmos o número de fatores retidos para estudo, 

o que não ocorre na Análise de Componentes Principais. Uma terceira e impor-

tante diferença é que as componentes principais podem ser calculadas com 

exatidão a partir das variáveis originais, enquanto que os fatores não podem, 

pois que não são funções lineares exatas dos dados. Jolliffe (1986) conclui 

dizendo que mesmo uma das idéias principais da Análise Fatorial, qual seja a 

da rotação, pode ser usada sobre as componentes principais sem que se as-

suma estar adotando o modelo fatorial, e que as duas técnicas não são com-

petidoras entre si, mas aplicáveis em situações distintas. Manly (1986) refere 

que uma maneira de se iniciar a Análise Fatorial é justamente executando uma 

Análise de Componentes Principais sobre os dados e negligenciar as compo-

nentes que julgarmos não pertencerem ao modelo fatorial, o que resulta em 

uma infinidade de soluções para a Análise Fatorial e exige um segundo passo, 

a rotação, seguida por um terceiro estágio que é o cálculo dos escores fatori-
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ais; com relação à rotação introduzida, se for ortogonal os novos fatores gera-

dos continuam não correlacionados entre si, como os originais, mas se for o-

blíqua os novos fatores gerados são correlacionados. O autor conclui que uma 

maneira de se executar Análise de Componentes Principais sobre um conjunto 

de dados é justamente utilizar um sistema computacional que ofereça a opção 

de Análise Fatorial via Análise de Componentes Principais e utilizar todas as 

componentes principais geradas, interpretando tão somente as que se tiver 

condições de fazê-lo. 

 

 Na aplicação da Análise de Componentes Principais não se está condi-

cionado a estabelecer previamente a quantidade de processos que atuaram 

sobre uma área de estudo, o que é muito mais adaptado ao caso do Passo do 

Salsinho, em que se busca o conhecimento do comportamento das diversas 

variáveis disponíveis e, em função do mesmo, se estabelecer modelos aplicá-

veis a outras áreas do Escudo Sul-rio-grandense. Não se tem, no Escudo Sul-

rio-grandense, um conhecimento detalhado sob o aspecto de tratamento multi-

variado (ou seja, considerando todas as variáveis disponíveis simultaneamen-

te, bem como as interações existentes entre elas) do comportamento geoquí-

mico das variáveis estudadas no presente trabalho. Ao se aplicar a Análise de 

Componentes Principais sobre os dados disponíveis se pode estudar e inter-

pretar as componentes principais que julgarmos, no momento, passíveis de 

serem interpretadas à luz dos conhecimentos geológicos ora disponíveis, res-

tando as demais componentes principais à espera de um melhor conhecimento 

geológico da área para serem bem definidas em termos de processos gerado-

res ou causadores. Com a Análise Fatorial tal não seria possível, pois teríamos 

de partir de certos pressupostos como, por exemplo, a quantidade exata de 

processos atuantes sobre a área para a geração da atual paisagem geoquími-

ca da área do Passo do Salsinho. 

 

 Por fim, há que se ressaltar que nos últimos anos tem crescido a utiliza-

ção da Análise de Componentes Principais a dados geológicos, paralelamente 

à diminuição  das aplicações da Análise Fatorial ao mesmo tipo de dados. Isto 

se deve, no nosso entendimento, a duas razões preponderantes: em primeiro 

lugar a uma evolução do conhecimento dos pesquisadores sobre as mesmas, 
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o que diminui grandemente a aplicação indiscriminada, independentemente 

das características do caso estudado, e, em segundo lugar, em decorrência da 

anterior, do melhor conhecimento das vantagens e das limitações que cada 

uma destas técnicas oferece aos diversos casos práticos que exigem uma in-

terpretação. 

 

 No caso dos dados disponíveis para a área da Folha Passo do Salsinho, 

e em função do nível atual de conhecimento geológico de que se dispõe sobre 

esta área, não tivemos dúvidas em julgar que a aplicação da Análise de Com-

ponentes Principais, em vez de se aplicar Análise Fatorial, traria vantagens no 

avanço do conhecimento do comportamento das variáveis disponíveis. 
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5 - ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCI-
PAIS PARA A FOLHA PASSO DO SALSINHO 
 

 No presente capítulo são apresentados os resultados obtidos com a a-

plicação da  Análise de Componentes Principais aos dados disponíveis para a 

área da Folha Passo do Salsinho. Em cada um dos itens tratados (sedimentos 

de corrente, minerais pesados, rochas, imagens de satélite) são descritas as 

opções escolhidas (variáveis utilizadas, método de rotação adotado) e apresen-

tadas as tabelas e mapas referentes a cada caso estudado.  Em todos os mei-

os de amostragem disponíveis a cujos dados se aplicou a Análise de Compo-

nentes Principais os resultados obtidos podem ser considerados como tendo 

respondido com boa fidelidade aos principais parâmetros da geologia e da me-

talogenia da área, considerados o estágio atual de conhecimento e a escala de 

trabalho adotada (1:50.000). Para os resultados de cada componente principal, 

para  todos os meios de amostragem, fez-se um estudo da distribuição estatís-

tica dos valores obtidos, determinando-se o tipo de distribuição a que melhor se 

ajustam e determinando as faixas de valores de background e de anomalias. 

Em função destes valores se demarcou as zonas de valores mais elevados, 

tomando-se como base a distribuição normal, em que cinco a dez por cento 

dos valores mais elevados são ressaltados, ficando os demais 90 a 95% dos 

valores inferiores nos outros intervalos de classe considerados para cada caso. 

 

5.1 - SEDIMENTOS DE CORRENTE 
 

 A Análise de Componentes Principais foi aplicada sobre vinte variáveis 

(Fe, Mg, Ca, Ti, Mn, B, Ba, Co, Cr, Cu, La, Ni, Pb, Sn, Sr, V, Y, Zr, Be e As) 

analisadas para as amostras de sedimentos de corrente, gerando seis compo-

nentes principais que explicam cerca de 64% da variabilidade total dos dados. 

Os resultados interpretados são os obtidos por meio da aplicação da rotação 

Varimax quando da execução da Análise de Componentes Principais. A tabela 

1 mostra a composição completa das componentes principais obtidas via rota-

ção Varimax para os dados obtidos a partir de campanhas de amostragem de 
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sedimentos de corrente na área da Folha Passo do Salsinho, componentes 

estas que serão comentadas a seguir com explicitação apenas de suas com-

posições básicas, ou seja, citando-se apenas as variáveis de maior peso na 

sua constituição. 

Tabela 1 - Componentes Principais para Sedimentos de Corrente 

COEFICIENTES DAS COMPONENTES PRINCIPAIS (CP) 
VARIÁ 
VEL CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 

Fe 0,29 0,20 -0,43 0,08 0,53 0,00 

Mg 0,73 0,07 0,02 -0,15 0,39 -0,03 

Ca 0,91 0,05 0,02 0,02 0,11 -0,01 

Ti -0,06 0,06 -0,10 0,21 0,02 0,45 

Mn 0,79 0,21 0,11 -0,07 0,05 0,01 

B -0,07 0,00 0,05 -0,16 -0,03 0,79 

Ba -0,02 0,05 -0,83 -0,08 -0,10 -0,12 

Co 0,24 0,38 0,11 -0,45 0,39 -0,09 

Cr 0,12 0,02 0,16 0,04 0,79 0,00 

Cu 0,39 -0,06 -0,09 -0,58 0,10 0,40 

La -0,10 -0,82 -0,01 0,02 -0,03 0,00 

Ni 0,12 0,04 0,04 -0,14 0,83 0,00 

Pb -0,13 -0,70 -0,46 -0,05 -0,10 -0,07 

Sn -0,03 -0,71 0,14 0,01 -0,04 0,28 

Sr 0,65 0,13 -0,39 0,24 -0,03 -0,13 

V 0,33 0,23 -0,20 0,44 0,30 0,14 

Y -0,09 -0,82 0,01 0,04 -0,01 -0,05 

Zr -0,01 -0,29 -0,67 0,12 -0,04 0,27 

Be -0,16 -0,64 0,03 0,02 -0,10 -0,06 

As -0,09 0,11 -0,03 -0,72 0,08 0,11 

AUTOVALOR 4,67 2,42 1,95 1,48 1,29 1,07 
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A primeira componente principal, que explica aproximadamente 16% da 

variabilidade total dos dados, tem como elementos mais importantes na sua 

composição o Ca (coeficiente 0,91), o Mn (coeficiente 0,79), o Mg (coeficiente 

0,73) e Sr (coeficiente igual a 0,65), e a distribuição dos escores da componen-

te permite que se observe sobre o mapa gerado, três concentrações de valores 

positivos mais elevados (superiores a dois). Uma delas se situa na porção su-

deste da área, mais especificamente em áreas de drenagem influenciadas pe-

las ocorrências de cobre de Santa Bárbara e Colônia Santa Bárbara e pela o-

corrência de talco de Estrada Velha, em área de domínio de afloramentos de 

rochas do Cinturão Metavulcano-Sedimentar Indiviso e do Complexo Metamór-

fico Básico-Ultrabásico, este último ocorrendo em estreita faixa alongada de 

direção nordeste e em dois outros corpos pequenos aflorando em meio às ro-

chas do primeiro. A segunda concentração de valores elevados se dá em a-

mostras coletadas após as respectivas drenagens terem percorrido as zonas 

mineralizadas a ouro conhecidas pelos nomes de Viúva Guerra Duval e Cerrito 

do Ouro. A distribuição dos escores desta componente pode ser visualizada na 

figura 7. A terceira concentração de pontos com valores elevados para a pri-

meira componente ocorre a nordeste da anterior, e se constitui no maior, em 

quantidade de valores elevados, dos agrupamentos verificados. Os resultados 

se concentram sobre área de afloramentos de tufos da Seqüência Vulcano-

Sedimentar 2, não havendo relação com qualquer das mineralizações conheci-

das na área da Folha Passo do Salsinho. Esta associação mostra, na primeira 

das concentrações de pontos com valores elevados de escores supra citadas, 

coincidência com a ocorrência dos valores mais altos de barita em concentra-

dos de minerais pesados. Kelley e Kelley (1992) relatam, em estudos executa-

dos sobre resultados oriundos de campanha de amostragem de sedimentos de 

corrente no Alaska, associação de Sr, Ca e Mn com a presença de barita. A 

associação Ca, Mn, Mg e Sr, evidenciada pela primeira componente principal 

quando da aplicação da Análise de Componentes Principais aos resultados 

analíticos de sedimentos de corrente da Folha Passo do Salsinho, revela simi-

laridade de distribuição em todas as três zonas citadas com a distribuição dos 

valores mais elevados de concentração de magnetita nos concentrados de ba-

teia, ou seja, esta componente também retrata a  distribuição deste mineral na 

área de trabalho.  
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Os valores elevados dos escores desta componente coincidem, como 

era de se esperar, com os valores altos dos elementos que têm maior impor-

tância na sua composição, e também coincidem com anomalias individuais de 

cobre e níquel. 

 

A segunda componente principal (representando cerca de 15% da vari-

ância total) tem como constituintes mais significativos, todos com coeficientes 

negativos, o Y (-0,82), o La (-0,82), o Sn (-0,71), o Pb (-0,70) e o Be (-0,64),  

registrando valores de escores elevados (superiores a 0,7) onde estes elemen-

tos têm valores mais baixos, pois que todos são acompanhados de sinal nega-

tivo; apresenta, a distribuição de seus valores mais elevados, também, certa 

similaridade com as distribuições dos valores mais  altos de cobalto e arsênio, 

elementos estes de pouca importância na composição desta componente prin-

cipal. Um fato importante a destacar na distribuição dos valores desta compo-

nente é que ela demarca, no contorno da região onde estão dispostos seus 

resultados de maior valor numérico, a zona onde estão localizadas as princi-

pais mineralizações auríferas da área de trabalho, a saber Bossoroca, Guardi-

nha, Lavrinha, Cerrito do Ouro e Viúva Guerra Duval; as ocorrências de Passo 

da Juliana e Estuque, mais a norte, já se encontram fora, embora próximas, 

deste contorno dos escores elevados para esta componente. Existe, assim, 

associação desta componente principal com as mineralizações auríferas co-

nhecidas na área, o que pode ser verificado pela disposição de seus escores 

(figura 8). Uma zona de escores elevados para esta componente se situa na 

área compreendida entre as ocorrências de Bossoroca, Lavrinha e Guardinha, 

em drenagens próximas a elas mas não todas diretamente influenciadas por 

estas ocorrências, onde nove amostras com escores elevados se concentram 

em uma área de aproximadamente quinze quilômetros quadrados. Outras qua-

tro amostras com valores de escores elevados se concentram a cerca de três 

quilômetros a nordeste deste agrupamento, ainda nas proximidades destas três 

ocorrências auríferas; estes dois grupos de amostras formam uma zona de va- 

lores altos próximo às cinco ocorrências auríferas da porção oeste da área 

(Bossoroca, Guardinha, Lavrinha, Cerrito do Ouro e Viúva Guerra Duval). Outra 

concentração de três valores elevados de escores desta componente principal 

ocorre bem próxima, mas sem relação de dependência com estas
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ocorrências por se situarem em drenagens que não têm influência das mesmas 

em termos de contribuição para formar o material coletado na corrente. Os va-

lores mais baixos dos escores desta segunda componente principal (valores 

inferiores  a zero) ocorrem nos locais em que os elementos que a compõem 

são mais elevados, pois que têm sinal negativo, e estes valores delimitam com 

muito boa precisão o contorno do Granito São Sepé, que ocorre no norte da 

Folha Passo do Salsinho. Rondinelli et al.(1989), em trabalho realizado no Es-

tado de São Paulo, também encontraram a associação La / Y / Pb muito bem 

marcada delimitando o granito pós-tectônico chamado Pilar do Sul. Alecrim 

(1990), trabalhando com sedimentos de corrente na região de Cristiano Otoni 

(Minas Gerais), associou Be, Sn, Y, Li e F a eventuais greisens que ocorrem na 

área citada, bem como à ocorrência de monazita em concentrados de bateia; 

também, no Passo do Salsinho, a distribuição deste mineral nos concentrados 

de bateia demarca, por seus escores mais elevados, boa aproximação com o 

contorno da área de ocorrência do Granito São Sepé. 

 

 A terceira componente principal (9,3% da variabilidade total) mostra co-

mo constituintes mais importantes em sua composição os elementos Ba (coefi-

ciente igual a –0,83) e o Zr (coeficiente –0,67), secundados pelo Pb (-0,46) e 

pelo Fe (-0,43). 

 

 A quarta componente principal tem como elementos mais representati-

vos o As (coeficiente igual a –0,72) e o Cu (-0,58), tendo Co (-0,45) e V (0,44) a 

acompanhá-los e as outras variáveis têm relações quase nulas com esta com-

ponente principal. Esta componente principal marca com boa aproximação, nos 

seus escores mais elevados (os superiores a 1,5), a mineralização de Viúva 

Guerra Duval (de ouro), de Funcho (cromita) e Cerro do Bugio (cobre). Os valo-

res elevados da componente principal estão quase junto às ocorrências, mas 

há outros locais isolados que também mostram valores altos que não têm as-

sociação com as outras ocorrências minerais, nem com qualquer associação 

litológica específica, como no extremo nordeste da área da Folha Passo do 

Salsinho, por exemplo, na região do Passo São Rafael, em zona de afloramen-

tos de tufos da Seqüência Vulcano-Sedimentar 2. O  cobre é importante na es-

trutura da componente, mas mostra bem, por estar próximo, apenas uma das 
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ocorrências cupríferas conhecidas na área. Pode-se afirmar, em suma, que 

mostra parcialmente, e sem que se consiga uma definição do porquê, apenas 

parte das mineralizações cadastradas na área, mas as poucas que indica o faz 

com muito boa aproximação geográfica (mapa de escores na figura 9). 

 

 A quinta componente principal é formada basicamente pelos elementos 

Cr, Ni e Fe, todos eles com coeficientes positivos. Seus valores elevados de 

escores, ou seja, os que são superiores a 1,5, mostram com notável precisão a 

ocorrência de cromita do Funcho, fato lógico por ser o cromo elemento associ-

ado a estes dois, mas delimita a zona de afloramentos de rochas ultramáficas 

que ocorre próxima à ocorrência da Bossoroca, e identifica  igualmente bem a 

ocorrência de cobre do Capão Grande. É, também, uma componente relacio-

nada a mineralizações, mas não identifica todas. A associação de elementos 

que representa está muito ligada à composição de corpos máfico-ultramáficos, 

fato bem caracterizado na ocorrência do Funcho (Complexo Metamórfico Bási-

co-Ultrabásico) (mapa de escores na figura 10). 

 

 A sexta componente principal reflete basicamente a distribuição do boro 

na área, e em mapa marca bem as zonas onde se localizam as ocorrências de 

Viúva Guerra Duval e Cerrito do Ouro (ouro) e Bugio (cromita), bem como as 

áreas próximas às ocorrências de cobre de Colônia Santa Bárbara, Espinilho e 

Cerro do Bugio.  

 

Na figura 11 podem ser visualizados os agrupamentos formados pelas 

variáveis utilizadas ao se confrontar a sua disposição em diagrama com as três 

primeiras componentes principais (Sn/Be/La/Pb, Ca/Mn/Mg, Cr/Ni/Cu/As/Sr/V/  

Ti/B/Fe). 
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Figura 11 – Agrupamento de Variáveis / Sedimentos de Corrente 

 

5.2 - MINERAIS PESADOS 
 

Contando-se com vinte e três variáveis (magnetita, hematita, ilmenita, 

cassiterita, scheelita, rutilo, cromita, monazita, zircão, anatásio, granada, piro-

xênio, anfibólio, turmalina, cianita, estaurolita, epidoto, titanita, barita, óxido de 

ferro, alanita, franklinita e bornita, dados referidos em percentuais) e duzentos 

e sessenta e nove amostras, procedeu-se à aplicação da Análise de Compo-

nentes Principais aos dados obtidos nos concentrados de minerais pesados. A 

tabela 2 mostra, de modo resumido, a composição das componentes principais, 

relacionando-as com as variáveis utilizadas para os concentrados de minerais 

pesados. As oito primeiras componentes principais respondem por cerca de 

55% da variabilidade total dos dados. 

 

A variável ouro não foi utilizada por ter sido analisada em apenas cento 

e sessenta e cinco das amostras coletadas, ou seja, o acréscimo desta variável 

causaria a redução de cento e quatro observações com resultados disponíveis 

para interpretação via Análise de Componentes Principais. Há que se ressaltar, 

entretanto, que foi testada a hipótese incluindo esta variável, sendo os resulta- 
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Tabela 2 - Componentes Principais para Minerais Pesados 

COEFICIENTES DAS COMPONENTES PRINCIPAIS (CP) 
VARIÁVEL 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 

MAGNETITA 0,78 0,07 -0,06 0,06 -0,05 0,10 -0,24 0,10 

HEMATITA 0,06 -0,06 0,05 -0,82 0,13 -0,11 0,07 0,12 

ILMENITA -0,64 0,26 0,01 0,44 0,13 -0,05 0,05 -0,12 

CASSITERITA 0,00 -0,88 0,00 -0,04 -0,01 -0,02 -0,10 0,01 

SCHEELITA 0,40 0,07 0,10 0,14 -0,46 -0,05 0,20 0,09 

RUTILO -0,14 0,11 0,04 -0,31 0,00 0,51 0,13 -0,03 

CROMITA -0,09 0,01 0,11 0,17 -0,03 0,30 -0,33 -0,20 

MONAZITA -0,02 -0,88 0,05 -0,02 0,11 0,00 0,11 -0,01 

ZIRCÃO -0,33 -0,08 0,19 -0,10 0,17 0,11 0,55 -0,04 

ANATÁSIO -0,05 0,03 -0,10 -0,03 -0,06 0,08 0,69 -0,02 

GRANADA 0,22 0,00 0,00 0,11 -0,07 0,75 0,14 0,00 

PIROXÊNIO -0,03 -0,09 0,17 0,24 -0,25 -0,15 0,13 0,17 

ANFIBÓLIO 0,07 0,11 0,05 0,32 -0,61 0,17 -0,05 0,08 

TURMALINA 0,01 -0,01 0,02 -0,15 0,00 0,06 -0,08 0,74 

CIANITA 0,63 0,09 0,03 -0,10 0,07 0,07 0,25 -0,20 

ESTAUROLITA -0,03 0,00 0,04 0,27 0,20 0,55 -0,19 0,21 

EPIDOTO 0,02 0,10 -0,16 0,02 -0,65 -0,14 -0,11 -0,13 

TITANITA -0,02 0,05 -0,02 -0,11 -0,49 0,03 0,22 0,45 

BARITA 0,59 0,03 0,07 0,06 0,06 -0,07 -0,01 -0,16 

ÓX. DE FERRO 0,04 -0,10 0,01 0,33 0,23 0,00 0,20 0,20 

ALANITA -0,07 0,02 -0,81 0,06 0,00 -0,04 0,00 -0,04 

FRANKLINITA 0,08 0,03 -0,82 -0,01 -0,04 0,00 0,00 0,02 

BORNITA 0,08 0,00 0,00 0,25 0,35 -0,19 0,12 0,34 

AUTOVALOR 2,42 2,05 1,62 1,52 1,44 1,28 1,11 1,10 
3
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dos obtidos, em termos de composição das componentes e seus respectivos 

percentuais explicados, muito similares aos da situação adotada. O ouro, 

quando incluído, não teve influência considerável em nenhuma das componen-

tes obtidas. 

 

 Utilizou-se, quando da aplicação da Análise de Componentes Principais 

aos dados, a rotação Varimax. Oito componentes principais explicam 54,6% da 

variabilidade total dos dados. 

 

A primeira componente principal, explicando 9,6% da variabilidade total, 

é composta, principalmente, pela associação da magnetita (com coeficiente 

igual a 0,78), da ilmenita (coeficiente –0,64), da cianita (coeficiente 0,63) e da 

barita (coeficiente igual a 0,59), variando seus escores entre –2 e 4. A observa-

ção, em mapa, dos valores destes escores permite se façam algumas conside-

rações. A primeira delas é que os valores mais elevados destes escores, quais 

sejam os superiores a um, se concentram em quatro zonas da área de traba-

lho, havendo alguns outros valores (em pequena quantidade) dispersos. A pri-

meira e maior concentração de pontos registrando valores altos para os esco-

res da primeira componente principal praticamente demarcam a porção sudes-

te da área estudada, seu contorno quase que literalmente repetindo o contato 

externo do Cinturão Metavulcano-Sedimentar Indiviso, estando quase todos os 

pontos dentro desta unidade, que tem, junto a si na sua porção sudeste, uma 

estreita faixa de rochas do Complexo Metamórfico Básico-Ultrabásico. Existe, 

no canto sudeste, também, uma porção do Complexo Granítico Caçapava do 

Sul. Em termos litológicos se pode afirmar que esta nuvem de pontos formada 

por valores elevados dos escores da primeira componente principal representa 

a área de afloramentos das rochas do Cinturão Metavulcano-Sedimentar Indivi-

so e da estreita faixa de rochas do Complexo Metamórfico Básico-Ultrabásico. 

 

Em termos de mineralizações estes pontos se concentram ao redor das 

ocorrências cupríferas Santa Bárbara e Colônia Santa Bárbara, encaixadas em 

clorita-xistos do Cinturão Metavulcano-Sedimentar Indiviso e também ao redor 

da ocorrência de talco conhecida pelo nome de Estrada Velha, encaixada em 

xistos magnesianos e serpentinitos do Complexo Metamórfico Básico-
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Ultrabásico. Também ocorre concentração de valores elevados, ainda dentro 

desta mesma nuvem de pontos, junto à ocorrência de calcário de Passo do 

Tigre. Falhas de empurrão estão presentes nesta porção da área (as minerali-

zações de talco e calcário supra-citadas estão junto a este tipo de falhas), e os 

pontos com escores elevados muitas vezes se alinham junto a estes falhamen-

tos. Em concentrados de bateia esta zona se caracteriza por apresentar valo-

res elevados para ouro (em número de pintas), cassiterita, pirita e scheelita, 

sendo esta última mais ao sul e as primeiras mais ao norte da nuvem de pontos 

(há que se ressaltar que na porção sul deste conjunto de pontos está localizada 

a ocorrência de calcário, e na porção norte as de cobre e talco). Esta área já foi 

alvo de estudos detalhados por parte de empresas privadas. Nas proximidades 

desta concentração de escores elevados (a menos de um quilômetro a oeste), 

bem junto ao seu contorno, há uma outra ocorrência mineral de cobre, denomi-

nada Colônia Santa Bárbara, associada a grauvacas, siltitos e arenitos arcosi-

anos brechados da Seqüência Vulcano-Sedimentar 1. A segunda nuvem de 

pontos com escores elevados para a primeira componente principal também 

tem identificações litológicas e de mineralização muito claras. Litologicamente 

está concentrada sobre zona de afloramentos de rochas pertencentes ao Com-

plexo Metamórfico Básico-Ultrabásico, e estruturalmente junto a falhas de em-

purrão, como ocorre na outra concentração de valores altos anteriormente refe-

rida. Em termos de mineralização se concentra junto à ocorrência de cromita 

de Funcho, encaixada nos metaultramafitos acima referidos. Em termos de 

concentrados de minerais pesados esta parte da área de trabalho (onde se si-

tua a ocorrência de Funcho) é caracterizada por superposição de zonas anô-

malas de ouro e pirita, anomalias estas que também se superpõem a uma zona 

anômala de arsênio em amostras de sedimentos de corrente. A terceira e quar-

ta zonas são concentrações de dois e três valores elevados, respectivamente, 

situadas a noroeste da área, proximidades da ocorrência aurífera de Passo da 

Juliana, e a sudoeste, em pontos esparsos sem relação com mineralizações 

conhecidas. A composição da primeira componente principal mostra que os 

seus escores elevados coincidem com zonas onde são mais altos os valores 

de magnetita e barita (em relação à totalidade da área de estudo) e onde são 

mais baixos os resultados de ilmenita em concentrados de minerais pesados. O 
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mapa contendo os escores desta componente pode ser visualizado na figura 

12. 

 

 A segunda componente principal explica 7,6% da variabilidade total dos 

dados, pode ser expressa majoritariamente pela associação da cassiterita, com 

um coeficiente negativo de 0,88 na composição da componente, e da monazita, 

com um coeficiente igual ao da cassiterita. Seus escores mais elevados (maio-

res do que 0,5) se concentram nos locais em que estes dois minerais têm valo-

res mais baixos. Afora um escore elevado isolado, nesta componente os valo-

res mais significativos se distribuem  em dois agrupamentos, o primeiro deles 

coincidindo com uma concentração verificada na primeira componente princi-

pal, a que ocorre nas proximidades das ocorrências de cobre de Santa Bárbara 

e Colônia Santa Bárbara e da de talco de Estrada Velha. A outra concentração 

de pontos está nas proximidades do depósito aurífero de Guardinha, mas a 

cerca de dois quilômetros a sudoeste da mesma, e outro valor elevado mais a 

noroeste de Guardinha; estes pontos estão na Unidade Metavulcanoclástica. É 

uma zona, a da segunda concentração referida (proximidades da Guardinha) 

de anomalias de ouro em concentrados de bateia e de sedimentos de corrente 

para cobre e arsênio. Na figura 13 estão dispostos os escores obtidos para es-

ta componente principal. 

 

 A terceira componente principal (explica 6,4% da variabilidade total dos 

dados) (figura 14) é formada prioritariamente (isto é, com fortes coeficientes de 

correlação linear entre a componente e as variáveis que a compõem) pela  

franklinita (coeficiente igual a –0,82) e pela alanita (coeficiente igual a –0,81).  

 

Novamente a região a sudeste da área estudada, que já havia sido des-

tacada pelas duas primeiras componentes principais, volta a ser salientada por 

escores elevados, significando que as variáveis que compõem esta componen-

te principal têm aí seus valores mais baixos, pois que têm sinais negativos na 

composição da componente. Outra concentração de valores elevados se dá em 

torno do depósito da Bossoroca, concentração essa que se estende até as pro-

ximidades de Viúva Guerra Duval e Cerrito do Ouro.
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Novamente a ocorrência de Vítor Teixeira (de cobre) é salientada por va-

lores altos de uma componente principal, a exemplo do que já ocorrera com a 

segunda. Outros  valores elevados dispersos não se associam, nem em termos 

de proximidade nem de pertinência a bacias de drenagem das demais manifes-

tações mineralizadas conhecidas da área. 

 

 A quarta componente principal (6,3% da variabilidade total, figura 15) é 

formada por  hematita (coeficiente negativo valendo 0,82) e, secundariamente, 

por ilmenita (coeficiente 0,44); pode-se dizer que reflete o comportamento da 

hematita na área. É a componente que melhor delimita as ocorrências e depó-

sitos de ouro na porção noroeste da área da Folha Passo do Salsinho, aí inclu-

indo Passo da Juliana, Estuque, Bossoroca e, já fora do contorno do agrupa-

mento de pontos com escores elevados (mas ainda próximas), Viúva Guerra 

Duval e Cerrito do Ouro. Outros pontos isolados também com escores eleva-

dos para a quarta componente principal não mostram, à primeira vista, nenhu-

ma associação marcante. 

 

 A quinta componente principal (figura 16) é representada principalmente 

por anfibólios e epidoto com coeficientes negativos, isto e, os valores mais ele-

vados da componente se situam em áreas em que estes dois minerais estão 

menos concentrados, e mostra boa associação, por estarem seus valores mais 

elevados nas proximidades, com as ocorrência auríferas de Passo da Juliana, 

Estuque, Lavrinha e Cerrito do Ouro. Ainda a quinta componente mostra esco-

res elevados em duas amostras junto à ocorrência de cromita do Funcho e em 

três amostras junto à ocorrência de cobre de Santa Bárbara, bem como nas 

proximidades da ocorrência cuprífera de Vítor Teixeira, mais ao sul da área. 

Em termos litológicos não há uma identificação boa, pois que seus valores (es-

cores) mais elevados ocorrem em seqüências diversas, havendo mesmo um 

ponto sobre os granitóides que afloram ao norte da área. Esta componente tem 

sua distribuição mais aproximada às mineralizações conhecidas que aos tipos 

litológicos ou mesmo às estruturas presentes na área. A sexta componente 

principal (figura 17) explica 6,1% da variação total dos dados, é formada por 

granada e, subordinadamente, estaurolita e rutilo. Também apresenta escores 

elevados dispersos, mas a maior concentração de pontos se  
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espalha desde as ocorrências de ouro Passo da Juliana e Estuque até ao sul 

da Bossoroca (depósito de ouro), praticamente demarcando, com diversos va-

lores elevados, a zona de afloramentos das rochas ultramáficas que ocorre 

nesta porção da área estudada. 

 

 A composição básica da sétima componente principal (5,8% da variabili-

dade total) é dada pelo anatásio e pelo zircão com coeficientes positivos, ou 

seja, a altos valores destes minerais em termos percentuais nos concentrados 

de bateia se fazem corresponder altos escores desta componente principal. 

Volta a aparecer concentração de valores altos na porção sudeste da área, a 

exemplo do que ocorrera na primeira componente principal. Também há uma 

forte concentração de valores altos a sudoeste de Vítor Teixeira, mais especifi-

camente nas proximidades do Passo dos Machados, em área que se caracteri-

za por apresentar grande quantidade de diques de riolito com orientação prefe-

rencial NE. Outro agrupamento de valores elevados ocorre ao sul de Lavrinha e 

Guardinha, coincidindo com zona anômala para ouro e ponto anômalo para 

cassiterita em concentrados de bateia. 

 

 A oitava componente principal explica 5,2% da variabilidade contida nos 

dados, reflete prioritariamente a presença da turmalina, e, salvo concentração 

de pontos com escores significativos nas proximidades do Passo da Juliana e 

Estuque e logo a sul das mesmas, mostra dispersão dos demais valores eleva-

dos, havendo, entretanto, três deles junto à ocorrência de cromita de Funcho. 

 

 Os resultados obtidos pela aplicação da Análise de Componentes Prin-

cipais aos dados obtidos na análise mineralógica de minerais pesados podem 

ser considerados como muito bons, pois que mostram em mapa, conforme de-

talhado anteriormente, as principais feições geológicas que caracterizam a área 

estudada, aí incluídos domínios litológicos, falhamentos e, principalmente, a 

presença das mineralizações conhecidas e suas zonas de concentração. Estes 

resultados mostram melhor estas feições que os mapas individuais das diver-

sas variáveis estudadas. A bibliografia especializada em geociências apresenta 

pouquíssimos casos de aplicação da Análise de Componentes Principais a es-

se tipo de resultados (concentrados de minerais pesados), sendo muito mais 
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freqüentes suas aplicações a resultados obtidos em campanhas de amostra-

gem em sedimentos de corrente e rochas. Por ser uma aplicação que encontra 

poucos registros em Geologia e por ter fornecido resultados tão conformes com 

a realidade hoje conhecida da área é que se faz, aqui, este destaque da aplica-

ção da Análise de Componentes Principais, que mostrou ser uma técnica que 

muito pode contribuir no apoio à interpretação geológica de muitas outras áreas 

que estão sendo ou que venham a ser trabalhadas no Escudo Sul-rio-

grandense. 

 

 Ao se analisar as relações entre as três primeiras componentes princi-

pais entre si, duas a duas e as três conjuntamente, verifica-se a existência de 

agrupamentos de variáveis. Um desses agrupamentos é formado pelos mine-

rais cassiterita e monazita, ambos importantes na composição da segunda 

componente principal. Outra observação a ser feita é a que a ilmenita sempre 

se posiciona isoladamente em todos casos, não mostrando associação nem 

mesmo com a magnetita, com a qual tem um coeficiente de correlação linear 

igual a – 0,59, o maior (em valor absoluto) dentre todos ao se analisar a matriz 

de correlações entre as variáveis estudadas. 

 

 Barita e cianita também se agrupam em alguns gráficos de relação entre 

componentes principais, e zircão por vezes também aparece isolado, mostran-

do ter um comportamento ou distribuição sujeito a condicionantes diferentes 

das dos demais minerais analisados. Também a alanita, sozinha ou acompa-

nhada pela franklinita ou pelas granadas, às vezes forma conjunto isolado. Ou-

tro agrupamento verificado com freqüência compreende os anfibólios e os piro-

xênios, a hematita, os óxidos de ferro, o rutilo, o anatásio, a cromita, a monazi-

ta, as turmalinas, a estaurolita, o epidoto, a titanita e a bornita. Na figura 18 se 

pode observar o agrupamento de variáveis em função das suas relações de 

afinidade com as três primeiras componentes principais obtidas para os mine-

rais pesados na aplicação da Análise de Componentes Principais com rotação 

Varimax. 
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Figura 18 – Agrupamento de Variáveis / Minerais Pesados 

 

5.3 - ROCHAS 
 

 O número total de observações de rocha de que se dispõe é de duzen-

tos e oitenta e nove, sendo vinte e cinco o número total de variáveis analisadas 

(SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, TiO2, MnO, CaO, MgO, Na2O, K2O, P2O5, perda ao 

fogo e H2O em percentagens e Ba, Co, Cr, Cu, Nb, Ni, Rb, Sr, V, Y, Zn e Zr em 

partes por milhão). Nem todas as observações, entretanto, dispõem de todas 

estas variáveis. As duzentas e oitenta e nove amostras de rocha disponíveis 

para estudo estão concentradas em três grupos litológicos principais: rochas 

vulcânicas e associadas, com 127 resultados, rochas graníticas com 109 casos 

e rochas máfico-ultramáficas com 53 dados. 

 

 O interesse e a complexidade geológica das diferentes regiões e domí-

nios geológicos que compõem a área de trabalho imprimiram uma característi-

ca à amostragem de rochas da área da Folha Passo do Salsinho: a grande 

maioria das amostras coletadas no campo para descrição petrográfica e análi-

se química estão concentradas na metade norte da área estudada (268 amos-

tras, cerca de 93% do total, estão concentradas ao norte da coordenada UTM 

de valor 6.635.000 Km NS, ou seja, em aproximadamente 56% da superfície 

total da Folha Passo do Salsinho). Todos os mapas executados para valores 
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de rochas, sejam eles de isoteores de elementos individuais ou de escores de 

componentes principais apresentam, assim, detalhamento razoável na parte 

norte e pobre na parte sul. Isto afeta a interpretação da porção sul da área, 

uma vez que se verifica detalhes em certas zonas que não podem aparecer em 

outras por carência de amostragem, mesmo que a complexidade ou o compor-

tamento químico das rochas sejam similares em ambas. Por esse motivo se 

executou mapas de contorno de escores para dados de litogeoquímica apenas 

para a porção norte da área (ao norte da coordenada referida acima). Este fato 

não ocorre nas malhas de amostragem de sedimentos de corrente e de con-

centrados de minerais pesados, ambas bem distribuídas e acordadas com a 

complexidade geológica verificada no mapa geológico da área. 

 

 A Análise de Componentes Principais foi aplicada aos dados em várias 

situações, à medida que aumentam as variáveis consideradas diminuindo o 

número de casos considerados, pois que algumas variáveis não foram analisa-

das para algumas amostras em certos casos por não haver interesse geológico 

na sua determinação. Foi utilizada, em todas as situações estudadas, a rotação 

Varimax. 

 

 Foi testada uma situação com 15 variáveis, representando os óxi-

dos principais, determinantes da composição das rochas (SiO2, Al2O3, Fe2O3, 

FeO, TiO2, MnO, CaO, MgO, Na2O, K2O, P2O5 e H2O), perda ao fogo, ítrio e 

zircônio, por estarem presentes em grande quantidade de amostras; se che-

gou, assim, a 157 casos estudados com 15 variáveis. Ao se aumentar a quan-

tidade de variáveis para 17 o número de casos foi de 108, e com 19 variáveis 

se obteve 93 casos. Estas duas últimas situações mostraram grande similari-

dade de resultados, a conjugação de 19 variáveis e 93 casos é aqui apresenta-

da por levar em conta maior quantidade de variáveis sem grande decréscimo 

no número de casos. Testou-se, também, situações individuais para os três 

agrupamentos litológicos observados nas amostras de rocha (vulcânicas e as-

sociadas, graníticas e máfico-ultramáficas, já referidos anteriormente), ou seja, 

aplicou-se a Análise de Componentes Principais para estas populações indivi-

dualmente. As observações feitas em algumas das situações estudadas são 
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relatadas no seguimento. A composição de cada componente principal, com as 

relações componente x variáveis, está na tabela 3. 

 
Tabela 3 - Componentes Principais para Rochas (15 Variáveis) 

COEFICIENTES DAS COMPONENTES PRINCIPAIS (CP) 
VARIÁVEL 

CP1 CP2 CP3 

SiO2 -0,82 0,44 0,20 

Al2O3 0,15 0,86 0,04 

Fe2O3 0,38 -0,24 -0,72 

FeO 0,82 -0,03 -0,08 

TiO2 0,38 0,22 -0,37 

MnO 0,71 0,00 -0,52 

CaO 0,85 0,20 0,05 

MgO 0,36 -0,89 -0,03 

Na2O -0,27 0,76 0,02 

K2O -0,82 0,27 0,04 

P2O5 0,33 0,38 -0,46 

Perda ao Fogo 0,20 -0,82 -0,10 

H2O (-) -0,20 -0,08 -0,81 

Y -0,79 0,27 0,01 

Zr -0,86 0,26 0,03 

AUTOVALOR 6,34 2,88 1,58 

 

A primeira situação analisada é a que considerou 15 variáveis e 157 ca-

sos, utilizando basicamente os óxidos principais e mais perda ao fogo, ítrio e 

zircônio, e em que três componentes principais explicam 72% da variação total 

dos dados. As componentes se assemelham, em composição, às obtidas 

quando se utiliza 19 variáveis (e 93 casos), e algumas observações podem ser 

feitas.  

 

Na primeira componente principal (35,8%, figura 19), composta por SiO2, 

K2O, Y e Zr com coeficientes negativos e por FeO, MnO e CaO com coeficien-

tes positivos, se percebe delimitação de zonas diferenciadas do restante, am-

bas na metade norte da área, pois que na porção sul, conforme já referido, a 

carência de amostras dificulta maiores interpretações pela utilização da Análise 

de Componentes Principais; a primeira destas zonas é a de afloramento de 



156



 157

rochas graníticas e da Formação Rio Bonito, onde a componente aparece com 

valores de escores baixos (inferiores a –0,5), na parte norte da Folha Passo do 

Salsinho. Com valores mais altos de escores (superiores a 0 ou 0,5) aparecem 

algumas zonas delimitadas por seus contornos: uma delas é um corpo ultramá-

fico que aflora nas imediações do Cerrito do Ouro (escores maiores que 0,5), 

corpo este, aliás, que aparece nitidamente e com contornos praticamente i-

guais aos marcados no mapa geológico em todas as situações analisadas, e 

em diversas componentes principais. A outra zona demarcada pela primeira 

componente principal (por escores superiores a zero) é a porção oeste, próxi-

mo à mineralização da Bossoroca (ouro) e às demais ocorrências de ouro co-

nhecidas na área (Viúva Guerra Duval, Cerrito do Ouro, Lavrinha e Guardinha), 

não se refletindo esta mesma faixa de valores, entretanto, nas imediações das 

ocorrências de ouro de Passo da Juliana e Estuque, mais a norte e localizadas 

junto aos granitóides. Esta componente se apresenta com escores mais eleva-

dos onde são mais importantes, em termos de valores, CaO, FeO e MnO, e 

onde têm valores mais baixos SiO2, K2O, Y e Zr; quando isto se inverte, como 

no caso das rochas graníticas, os escores são mais baixos, o contrário caracte-

rizando muito bem o ocorrido em granitóides (outra zona ressaltada pelos esco-

res desta componente principal).  

 

A segunda componente principal, formada por Al2O3 e Na2O com coefi-

cientes positivos elevados e por MgO e perda ao fogo com coeficientes negati-

vos elevados (23,5% da variabilidade total) mostra, em seus escores mais bai-

xos (inferiores a –1,5), o contorno dos cinco corpos ultramáficos da área, junto 

a um dos quais está localizada a ocorrência de cromita de Funcho. 

 

 A característica desta componente principal é que apresenta altos esco-

res (superiores a 0,5) em zonas de alto Al2O3 e Na2O e baixo MgO, e seus es-

cores baixos marcam os corpos ultramáficos, representando os locais de bai-

xos valores de Al2O3 e Na2O e altos de MgO. As ocorrências de ouro da área 

estão situadas em locais em que os escores dessa componente principal são 

superiores a –0,5. Esta componente tem a distribuição de seus escores na figu-

ra 20. 



158



 159

 A terceira componente (explicando cerca de 12% da variabilidade 

total dos dados), no caso de 15 variáveis, não traz informações adicionais, uma 

vez que as únicas variáveis com coeficientes significativos em sua composição 

são o Fe2O3 e H2O, ambas com sinal negativo; em suma, reflete tão somente a 

distribuição do Fe2O3 nas rochas com sinal invertido, ou seja, nada que não se 

possa visualizar ao simples exame do mapa de distribuição dos teores percen-

tuais de Fe2O3, com inversão do sinal (aos altos da variável correspondendo 

baixos da componente principal e vice-versa). Na figura 21 se pode verificar os 

grupos de variáveis ao confrontá-las  com as três primeiras componentes prin-

cipais (para o caso de se utilizar 15 variáveis). 

 
Figura 21 – Agrupamento de Variáveis / Rochas (15 variáveis) 

 

Outra situação testada pela aplicação da Análise de Componentes Prin-

cipais a dados de litogeoquímica é a que compreende 19 variáveis, caindo o 

número de casos para 114; foram acrescidas em relação ao caso anterior (15 

variáveis), Ba, Cu, Ni, Rb e Zn, e suprimida perda ao fogo. Para o caso de 19 

variáveis a composição das componentes principais em função das variáveis 

está na tabela 4. Os resultados obtidos, conforme já referidos anteriormente, 

mostram algumas similaridades com a situação de 15 variáveis, havendo uma 

queda no detalhamento das zonas demarcadas em função da redução de pon-

tos de controle. 
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A primeira componente principal tem composição similar à segunda do 

caso anterior, mas com a entrada de Ba com coeficiente positivo e Ni com coe-

ficiente negativo, e explica 31,4% da variabilidade total. Apenas dois corpos 

ultramáficos voltam a se mostrar bem delineados em mapa, e a zona granítica 

aparece com contornos difusos, já englobando áreas próximas, de outras lito-

logias, que se caracterizam por apresentar alto Ba e baixo Ni. A porção sul se 

torna ainda mais complicada sob o ponto de vista interpretativo, pois no todo já 

havia ali pouca informação, e com a redução do número de observações utili-

zadas raríssimas amostras resultam em grandes áreas contornadas que não 

têm equivalência com a geologia da área, não devendo ser levadas em consi-

deração. O mapa dos escores desta componente é o apresentado na figura 22. 

 

 A segunda componente principal do presente caso, embora muito similar 

à terceira do caso anterior, tem muito pouco detalhe, e nada acrescenta, em 

termos visuais de mapa, para efeito de interpretação, àquela situação. A tercei-

ra e a quinta componentes principais também voltam a reforçar as zonas de 

afloramento de rochas graníticas e a demarcar os limites das zonas de ocor-

rência de corpos ultramáficos, mas com um detalhamento bem mais pobre, e a 

quarta componente deste caso se assemelha, em resultados, ao verificado na 

quarta componente do caso anterior (15 variáveis). 

 

A aplicação da Análise de Componentes Principais aos dados de litoge-

oquímica, incluindo todos os dados das diversas litologias e grupo litológicos 

conhecidos na área, não poderia ter outro resultado que a delimitação de con-

tornos litológicos, em especial os que limitam litologias que têm composições 

contrastantes com as circundantes, como é o caso de rochas graníticas, corpos 

máfico-ultramáficos. O acréscimo aqui obtido com esta aplicação fica, princi-

palmente, por conta da delimitação de zonas de ocorrências auríferas conheci-

das em áreas de mesma faixa de escores das componentes principais. Em ou-

tras palavras: os resultados da Análise de Componentes Principais à litogeo-

química permitiram demarcar, em mapa, alguns grupos litológicos, o que é um 

dos objetivos de sua aplicação, mas também, e principalmente, contorno de 

zonas mineralizadas dentro de um mesmo grupo litológico.
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Tabela 4 - Componentes Principais para Rochas (19 Variáveis) 

COEFICIENTES DAS COMPONENTES PRINCIPAIS (CP) 
VARIÁVEL 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

SiO2 0,47 -0,24 0,39 -0,59 -0,21 

Al2O3 0,90 -0,07 0,05 0,10 -0,01 

Fe2O3 -0,27 0,75 0,21 0,27 0,09 

FeO -0,20 0,20 -0,82 0,15 0,11 

TiO2 0,05 0,14 -0,17 0,00 0,77 

MnO -0,10 0,78 -0,38 0,14 0,17 

CaO 0,28 -0,16 -0,58 0,43 0,31 

MgO -0,90 0,00 -0,07 0,34 0,00 

Na2O 0,79 -0,03 0,41 -0,17 0,05 

K2O 0,20 -0,04 0,02 -0,88 -0,03 

P2O5 0,33 0,45 -0,17 -0,15 0,34 

H2O (-) -0,11 0,62 0,37 -0,19 0,20 

Ba 0,52 0,24 -0,33 -0,35 -0,34 

Cu -0,32 0,16 -0,51 0,09 -0,05 

Ni -0,88 -0,03 0,10 0,21 -0,10 

Rb 0,04 -0,34 0,24 -0,78 -0,06 

Y 0,31 0,26 0,05 -0,73 0,19 

Zn 0,30 0,79 -0,22 -0,06 -0,17 

Zr 0,34 0,18 0,40 -0,48 0,21 

AUTOVALOR 5,97 3,33 2,35 1,44 1,04 
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Isto mostra que, mesmo se utilizando apenas os óxidos principais e mais pou-

cos elementos (caso de 15 variáveis), percebe-se, dentro de um mesmo agru-

pamento litológico, alteração composicional destes óxidos principais nas proxi-

midades de zonas mineralizadas, alteração esta difusa e não coincidente ao se 

usar estas mesmas variáveis individualmente, mas ressaltada ao se lançar mão 

das associações evidenciadas pela Análise de Componentes Principais. 

 

 A Análise de Componentes Principais, como qualquer outra técnica de 

tratamento quantitativo de dados aplicada à litogeoquímica, tem um objetivo 

bem diverso dos objetivos visados ao se fazer semelhante estudo a resultados 

oriundos de campanhas de amostragem de sedimentos de corrente e de con-

centrados de bateia, por exemplo. Em litogeoquímica se busca a delimitação 

de grupos composicionais, similaridades ou dissimilaridades químicas dos di-

versos litótipos presentes na área, e por isso se usa essencialmente os óxidos 

principais no seu estudo. Nos materiais provenientes de drenagem, sejam se-

dimentos de corrente ou concentrados de minerais pesados, objetiva-se a iden-

tificação de bacias com maior potencial visando à detecção de mineralizações, 

as próprias variáveis utilizadas, que são outras, já mostram as diferenças de 

objetivos.  

 

Outra condição que favorece a sua aplicação é o fato de não haver cor-

relações muito elevadas entre as variáveis. Exceções são as correlações posi-

tivas entre MgO e Co (0,93) e K2O com Rb (0,88) e a correlação negativa entre 

MgO e SiO2 (-0,84). Variáveis muito fortemente correlacionadas refletem basi-

camente a mesma informação, apontam para mesmas situações ou locais de 

amostragem, e pouco acrescentam se utilizadas conjuntamente em uma apli-

cação de Análise de Componentes Principais. Foi utilizada a rotação Varimax 

aos dados brutos, e com 19 variáveis as cinco primeiras componentes princi-

pais explicam 74,1% de variabilidade dos dados.  

 

 Na aplicação apenas aos dados de rochas graníticas, utilizou-se 10 vari-

áveis (TiO2, MnO, CaO e K2O em percentagens e Ba, Nb, Rb, Sr, Y e Zr em 

partes por milhão) sobre 108 observações (apenas uma observação, de um 

total de 109, não dispunha de todas estas variáveis analisadas). Duas compo-
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nentes respondem por 80,3% das variações totais, sendo 49,9% para a primei-

ra e 30,4% para a segunda componente principal.  

 

A primeira componente é formada pelas variáveis CaO, Ba, Sr, TiO2 e 

MnO, ou seja, altos valores destas variáveis resultam em escores mais eleva-

dos (superiores a 0,6) para a componente, e a segunda componente mostra 

escores elevados (maiores que 3) para rochas em cuja composição os elemen-

tos Y, Rb e K2O tenham importância destacada em relação às demais variáveis 

disponíveis para estudo.  

 

A zona granítica situada a norte da área é formada por uma auréola ar-

redondada do Granito São Sepé que inclui, em sua porção mais a oeste, uma 

outra auréola do Monzogranito Rincão dos Coqueiros. A plotagem dos escores 

destas duas componentes mostrou as linhas demarcatórias destas duas auréo-

las de forma difusa apenas na primeira componente principal, mostrando que o 

Monzogranito Rincão dos Coqueiros é mais enriquecido na primeira associação 

encontrada e mais empobrecido na segunda em relação ao Granito São Sepé. 

Na tabela 5 podem ser visualizadas as composições das componentes princi-

pais para as rochas graníticas. 

 

Hesp e Rigby (1975) referem que os elementos traço petrogênicos que 

aqui ocorrem, como Ba, Sr e Zr, se associam com a diferenciação magmática, 

seus escores mais elevados representando maior intensidade deste processo 

nas áreas em que ocorrem. A associação representada pela primeira compo-

nente principal também é verificada em pegmatitos em outras regiões da Terra. 

 

As figuras 23 e 24 mostram a disposição dos escores das duas primeiras 

componentes principais quando de sua aplicação à população dos granitóides. 

 

Na figura 25 está mostrado o agrupamento de variáveis em função das 

relações das mesmas com as duas primeiras componentes principais resultan-

tes. 
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     Tabela 5 -  Componentes Principais para Rochas Graniticas 
COEFICIENTES DAS COMPONENTES PRIN-

CIPAIS (CP) VARIÁVEL 
CP1 CP2 

TiO2 0,88 0,00 
MnO 0,81 0,02 
CaO 0,91 -0,03 
K2O 0,06 0,80 
Ba 0,91 -0,05 
Nb -0,69 -0,58 
Rb -0,37 0,85 
Sr 0,91 -0,27 
Y -0,11 0,89 
Zr 0.62 0.67 
AUTOVALOR 5,00 3,03 

 

No caso de aplicação da Análise de Componentes Principais aos dados 

de rochas máfico-ultramáficas, por meio de vinte variáveis e com 53 resultados 

disponíveis, pouco se pode concluir em mapa devido ao fato desses corpos 

serem  de  tamanho  reduzido,  localizados basicamente  em  três locais,  todos 

eles com amostragem muito detalhada (cada um desses corpos tem uma su-

perfície aproximada de um quilômetro quadrado no máximo, e tem, em média, 

15 amostras coletadas). As cinco primeiras componentes principais explicam 

77% da variação dos resultados, e a composição das componentes permite 

sejam ressaltadas algumas características destas rochas em termos composi-

cionais. A primeira componente principal (30,5%) tem altos escores positivos 

de Al2O3, CaO e Na2O, mostrando as porções mais calco-aluminosas destes 

corpos.  

 

A segunda componente principal mostra seus escores elevados para 

amostras que se caracterizam por altos teores de FeO, MnO e Zn, explicando 

19,5% da variabilidade. A terceira componente principal apresenta os escores 

mais para as amostras enriquecidas em Y e Sr.  

 

As demais componentes principais retidas (a quarta e quinta) oferecem 

alguma informação apenas para a quarta componente principal, onde se desta-

cam as variáveis H2O e Fe2O3, , e desta vez o corpo que apresenta os escores 
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Figura 25 – Agrupamento de Variáveis / Rochas Graníticas 

 

mais elevados é o que aflora nas proximidades de Campestre. A quinta com-

ponente principal não apresenta nenhuma diferenciação observável, e não tem, 

tampouco, nenhuma variável que domine a componente. A composição das 

componentes principais para as rochas máfico-ultramáficas está na tabela 6. 

 

 Utilizando-se exclusivamente as rochas vulcânicas e associadas lançou-

se mão de 23 variáveis, com 70 casos válidos sobre um total de 127. Oito 

componentes principais explicam 83% da variabilidade total dos dados. Os 

pontos com escores mais elevados estão dispersos para as várias componen-

tes, mostrando a maior concentração das associações evidenciadas pela com-

posição das componentes não em área restritas, mas em amostras que não 

chegam a caracterizar uma zona de maior concentração. Na primeira compo-

nente se salientam as rochas com maiores teores de Co, Cr, Ni e MgO, lem-

brando afinidade com as rochas da associação máfico-ultramáfica, a segunda 

destaca corpos mais enriquecidos em Zn, a terceira os que concentram mais 

K2O e Rb, a quarta os mais empobrecidos em FeO, a quinta os que têm maio-

res valores da variável perda ao fogo. A sexta componente principal mostra 

escores elevados para as amostras de rocha enriquecidas em Y e Zr, a sétima 

ressalta enriquecimentos de TiO2 e P2O5 e a última retida coincide com os valo-

res altos de Sr.  
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Tabela 6 – Componentes Principais para Rochas Ultramáficas 

COEFICIENTES DAS COMPONENTES PRINCIPAIS (CP) 
VARIÁVEL 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

SiO2 0,61 -0,24 0,18 -0,29 -0,37 

Al2O3 0,90 0,08 0,05 -0,05 0,20 

Fe2O3 -0,33 0,42 -0,15 0,69 0,11 

FeO 0,21 0,90 0,03 -0,12 0,05 

TiO2 0,33 0,16 0,06 -0,01 0,57 

MnO 0,03 0,88 0,22 0,06 0,02 

CaO 0,74 0,23 -0,13 -0,37 -0,13 

MgO -0,95 -0,17 -0,14 0,12 0,00 

Na2O 0,88 -0,10 0,23 0,04 0,16 

K2O 0,59 0,03 0,10 0,37 -0,37 

P2O5 0,08 0,27 0,77 0,11 -0,13 

Perda ao Fogo -0,81 -0,34 -0,02 0,17 0,04 

H2O (-) -0,23 -0,32 0,10 0,75 -0,07 

Co -0,65 0,27 -0,29 0,42 0,04 

Cr -0,53 -0,33 -0,19 -0,17 -0,47 

Cu 0,08 0,62 -0,35 0,06 0,10 

Ni -0,70 -0,45 -0,05 0,35 -0,30 

Y 0,21 0,25 0,84 -0,03 0,00 

Zn 0,11 0,87 0,20 0,04 0,03 

Zr 0,17 -0,11 0,71 -0,13 0,38 

AUTOVALOR 7,38 3,58 2,05 1,33 1,08 
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Na tabela 7 se apresenta a composição das oito primeiras componentes 

principais obtidas quando da aplicação da Análise de Componentes Principais 

às rochas vulcânicas e suas associadas.  

 

De um modo geral as componentes retidas mostram, ou repetem, com-

portamentos de uma única ou de poucas variáveis, e, neste caso, de variáveis 

cuja associação é usualmente encontrada em estudos geológicos nas mais 

diversas regiões do Planeta. Quando, na aplicação da Análise de Componen-

tes Principais, Co e Ni se alojam com pesos importantes na composição de 

componentes diferentes este fato é definido como indicador da existência de 

distintos minerais hospedeiros e, mesmo, de diferentes origens para estes ele-

mentos, fato este que não ocorre no Passo do Salsinho, o que afasta, em prin-

cípio, esta hipótese, considerados os casos atualmente conhecidos no mundo.  
 
5.4 – SENSORIAMENTO REMOTO 
 

 A Análise de Componentes Principais foi aplicada às seis bandas dispo-

níveis (1, 2, 3, 4, 5 e 7) do satélite LANDSAT. Seis componentes principais fo-

ram obtidas, a primeira respondendo por 71,1% da variabilidade total contida 

nas seis bandas originais, a segunda por 14,4%, a terceira por 7,3%, a quarta 

por 3,6%, a quinta por 2% e a sétima por 1,6%.  

 

Segundo Fung e LeDrew (1987), de um modo geral a primeira compo-

nente principal se caracteriza por apresentar valores mais elevados de todas as 

bandas espectrais do LANDSAT, e contém a informação presente em todas as 

bandas originais utilizadas, ou seja, mostra o comum a todas elas. Tem, assim, 

geralmente muito pouco a ressaltar.  

 

Isto se verifica claramente no caso das imagens obtidas sobre a área da 

Folha Passo do Salsinho, em que as correlações entre as bandas originais e a 

primeira componente principal são todas elevadas (0,54 para a banda 4 e aci-

ma de 0,84 para todas as demais). 
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Tabela 7 – Componentes Principais para Rochas Vulcânicas 

COEFICIENTES DAS COMPONENTES PRINCIPAIS (CP) 
VARIÁVEL 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 

SiO2 -0,48 -0,35 0,15 0,45 -0,44 0,01 -0,26 -0,22 

Al2O3 -0,76 0,38 0,03 0,13 0,13 -0,11 -0,13 0,23 

Fe2O3 0,23 0,64 -0,22 0,49 0,00 0,03 0,31 -0,06 

FeO 0,23 -0,01 -0,03 -0,88 0,09 0,00 -0,03 0,02 

TiO2 0,10 0,12 0,09 -0,07 -0,10 0,00 0,88 0,02 

MnO 0,53 0,58 -0,12 -0,20 -0,19 0,13 0,20 0,02 

CaO 0,46 -0,19 -0,29 -0,54 0,12 -0,24 0,26 0,20 

MgO 0,80 0,10 -0,13 -0,38 0,03 -0,06 0,07 0,10 

Na2O -0,54 -0,10 -0,08 0,57 -0,08 0,29 -0,07 0,05 

K2O 0,08 -0,06 0,86 -0,07 -0,12 0,26 0,11 0,16 

P2O5 0,03 0,20 0,00 0,00 0,33 0,23 0,79 0,19 

Perda ao Fogo 0,24 0,01 -0,03 -0,07 0,90 0,06 0,06 -0,08 

H2O (-) 0,39 0,57 0,00 0,24 -0,04 0,40 0,17 -0,17 

Ba -0,07 0,08 0,52 -0,40 -0,04 -0,12 -0,05 0,58 

Co 0,84 0,28 -0,13 -0,21 0,15 0,04 0,12 0,00 

Cr 0,93 0,01 0,06 0,01 0,10 -0,06 -0,06 0,07 

Cu 0,02 0,06 0,04 -0,66 -0,08 0,00 0,17 -0,19 

Ni 0,82 0,20 0,04 0,08 0,29 0,11 0,00 -0,01 

Rb -0,24 -0,37 0,74 0,26 0,14 -0,12 -0,02 -0,13 

Sr 0,03 -0,13 0,03 0,07 -0,06 0,03 0,17 0,87 

Y 0,09 0,18 0,05 -0,14 -0,07 0,87 0,05 0,07 

Zn -0,03 0,85 -0,12 -0,12 0,14 -0,03 0,10 -0,08 

Zr -0,09 -0,12 0,10 0,30 0,20 0,82 0,11 -0,07 

AUTOVALOR 6,73 3,29 2,26 2,05 1,36 1,32 1,13 1,02 
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Ao se processar todas as bandas conjuntamente é natural se obter uma 

certa redundância no resultado, e isto se verifica mais fortemente na primeira 

componente principal. A Análise de Componentes Principais é utilizada para 

diminuir este efeito, mas ele ainda permanece nas primeiras componentes 

principais, em especial na primeira. 

 

Praticamente três quartos da variabilidade total, no caso das bandas uti-

lizadas na área da Folha Passo do Salsinho, se concentra na primeira compo-

nente principal. 

 

As correlações entre as bandas disponíveis, no caso em estudo, tam-

bém são, de um modo geral, elevadas, como mostra a tabela 8, na qual estão 

dispostos os coeficientes de correlação linear entre elas. 

 

Tabela 8 – Coeficientes de Correlação Linear entre Bandas do LANDSAT 
 
 Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda 4 Banda 5 Banda 7 

Banda 1       1 0,78 0,62 0,33 0,67 0,78 

Banda 2 0,78       1 0,69 0,51 0,80 0,85 

Banda 3 0,62 0,69       1 0,30 0,80 0,73 

Banda 4 0,33 0,51 0,30       1 0,58 0,25 

Banda 5 0,67 0,80 0,80 0,58       1 0,75 

Banda 7 0,78 0,85 0,73 0,25 0,75       1 

 

A primeira componente principal não mostra muitos ganhos em relação 

às bandas originais do satélite LANDSAT quando de sua análise. Permite se-

jam realçados alguns contornos litológicos, como o contorno externo do Granito 

São Sepé, o contorno apenas aproximado do Complexo Gnáissico e a compar-

timentação litológica e as principais feições estruturais presentes na porção 

sudeste da área da Folha Passo do Salsinho, feições e contornos esses, como 

citado acima, verificáveis em algumas das bandas originais utilizadas. 
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A segunda componente principal (figura 26) mostra bem o contorno da 

zona de afloramentos das rochas da Seqüência Vulcanogênica 3 que ocorre na 

porção centro-sudeste da área trabalhada, e volta a mostrar o contorno externo 

aproximado do Granito São Sepé. Mostra, também, a auréola de contorno do 

Monzogranito Rincão dos Coqueiros, interno ao Granito São Sepé e não muito 

bem visualizável na primeira componente principal. Com relação à primeira 

componente principal, a segunda salienta mais os contornos destes dois grani-

tóides e torna mais difusa a visualização das feições visíveis no canto sudeste 

da área. 

 

O Complexo Gnáissico volta a aparecer melhor contornado na terceira 

componente principal, bem como em todas as demais. Os limites litológicos se 

tornam difusos nas últimas quatro componentes principais.  

 

As ocorrências minerais conhecidas na área, exceção feita às de carvão 

mineral (totalizando dezessete ocorrências, portanto) se localizam, na primeira 

componente principal, em áreas de tons mais claros, mas há que considerar 

que estes tons cobrem quase 15% do total da área, o que é uma superfície 

muito grande. O interesse pode residir no fato de que elas se situam sobre tons 

claros em estreitas zonas de aparecimento deles em meio a grandes zonas de 

tons escuros. Os tons claros acima referidos, na primeira componente principal, 

predominam sobre as unidades que afloram na porção sudeste da área (Se-

qüência Vulcano-Sedimentar 4, Seqüência Vulcanogênica 3 e Cinturão Meta-

vulcano-Sedimentar), repetindo-se, no restante da área, ao longo das drena-

gens. Na segunda componente principal estas ocorrências se posicionam so-

bre zonas de tons escuros, que ocupam um percentual de superfície bem infe 

rior aos quase 15% em  que ocorrem os tons claros da primeira componente 

principal.  

 

A Análise de Componentes Principais, quando aplicada às seis bandas 

do satélite LANDSAT, não mostram resultados tão contundentes quanto os ob-

tidos quando de sua aplicação aos dados geoquímicos, muito especialmente 

no que diz respeito à delimitação das zonas que concentram ocorrências mine-

rais. 



Figura 26 - Segunda Componente Principal - Sensoriamento Remoto
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As razões não são difíceis de encontrar: as variáveis (no caso, as ban-

das originais) são apenas seis no caso das imagens de satélite contra vinte 

(sedimentos de corrente), vinte e três (concentrados de minerais pesados) e 

quinze ou dezenove variáveis (rochas); no caso de imagens de satélite as pri-

meiras componentes principais mostram o comum a todas as bandas, diminu-

indo o número de componentes principais que aportam informação relevante, 

e, principalmente, nas imagens se trabalha com tons, ou seja, com valores de 

refletância de materiais geológicos, tons esses que podem se repetir mesmo 

em áreas de composições litológicas muito distintas. Em outras palavras, não 

se verifica, muitas vezes, o contraste verificado no caso dos resultados obtidos 

com a Geoquímica. Mesmo com tais limitações os resultados mostram algumas 

respostas de interesse. 

 

Outra técnica de processamento digital de imagens muito utilizada, e 

que fornece resultados muitas vezes consistentes com os resultados geológi-

cos e metalogênicos das áreas em que é aplicada é a razão de bandas. Tara-

nik (1978) explica que a razão é obtida pela divisão do valor da luminosidade 

(que tem valores variando entre zero e duzentos e cincoenta e cinco) em uma 

banda (numerador) pelo de outra banda (denominador), pixel a pixel em toda a 

cena, sendo os valores obtidos convertidos para que os resultados finais vol-

tem a se dispor dentro do intervalo compreendido entre zero e duzentos e cin-

coenta e cinco. A razão entre bandas tende a reduzir os efeitos devidos à topo-

grafia, e a reforçar as diferenças de luminosidade entre pixels correspondentes, 

acentuando, segundo  George e Dusseault (1986), as  diferenças entre as ca-

racterísticas de refletância dos diversos materiais presentes na cena e auxili-

ando na discriminação litológica de materiais geológicos e no mapeamento de 

zonas de alteração. É, juntamente com a Análise de Componentes Principais, a 

operação mais comum entre bandas de imagens de satélite. 

 

Ao se utilizar as razões de bandas, alguns pontos podem ser ressalta-

dos. Um deles é que o Complexo Gnáissico, tal como ocorre nas bandas origi-

nais e nas componentes principais, se diferencia do contorno por tons bem di-

ferenciados. Ao se usar as razões entre as bandas 5 e 7 (figura 27) se verifica 

que as ocorrências minerais, salvo as de carvão mineral, também se localizam 



Figura 27 - Razão Banda 5 / Banda 7
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sobre mesma classe de tons, e que toda a porção leste da área, onde há uma 

maior compartimentação litológica e maior ocorrência de falhamentos, tem su-

as diferenciações razoavelmente mostradas na imagem resultante. A razão 

entre as bandas 7 e 5 (figura 28) mostra também estas subdivisões, mas ape 

nas na porção sudeste da área, assim como ocorre na razão entre as bandas 1 

e 4 (figura 29). 

 

Ao se utilizar o filtro passa-baixas sobre a banda 7 (figura 30), de maior 

utilização em Geologia, se obtém contornos litológicos e feições estruturais 

muito aproximadas com o mapa geológico, com detalhamento de contornos 

litológicos bem mais detalhado que em qualquer dos demais tratamentos leva-

dos a efeito com imagens de satélite efetuados no presente trabalho. 

 

5.5 – INTEGRAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

A análise integrada da aplicação da Análise de Componentes Principais 

aos dados da Folha Passo do Salsinho, considerados os dados de sedimentos 

de corrente, de minerais pesados, de rochas e de Sensoriamento Remoto, 

permitiram se chegasse a algumas conclusões. 

 

Em se tratando de zonas potenciais à prospecção mineral, visando prio-

ritariamente a Au, Cu e Cr, conclui-se que a região que contorna as ocorrências 

de ouro da Bossoroca, Guardinha, Lavrinha, Cerrito do Ouro e Viúva Guerra 

Duval é a de melhor potencial prospectivo da região. A continuidade dessa zo-

na para norte, onde estão localizadas as ocorrências auríferas de Estuque e 

Passo da Juliana, também aparece, mas com destaque bem menor. 

 

Outra zona que é ressaltada se situa a sudeste da área da Folha Passo 

do Salsinho, onde estão situadas as ocorrências de Santa Bárbara e Colônia 

Santa Bárbara (ambas de cobre) e Estrada Velha (talco), com continuidade 

para oeste (até as ocorrências de Serra do Espinilho, de barita, e Espinilho, de 

cobre) bem menos destacada. 
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 A região onde se situam as ocorrências de Capão Grande, Vítor Teixeira 

e Cerro do Bugio, todas de cobre, não mostram, pelos resultados de aplicação 

da Análise de Componentes Principais, potencialidade prospectiva que permita 

incluí-la no mesmo grupo das acima citadas. 

 

 Uma zona que aparece em várias aplicações, e que seria merecedora 

de um maior detalhamento, é a que circunda a região onde se situa a ocorrên-

cia de Funcho (cromita). 

 

 Também são ressaltadas as áreas de afloramento de duas unidades do 

Cinturão Metavulcano-Sedimentar: a unidade Metavulcanoclástica, a oeste da 

área, coincidindo com a zona de ocorrências auríferas acima referida, e o Cin-

turão Metavulcano-Sedimentar Indiviso, a sudeste da área, onde se localiza a 

outra zona acima citada, que contém as ocorrências cupríferas de Santa Bár-

bara e Colônia Santa Bárbara e de talco de Estrada Velha. Essas duas unida-

des, ambas pertencentes ao Cinturão Metavulcano-Sedimentar, que coincidem 

com as áreas de localização das ocorrências minerais já referidas, se constitu-

em nos principais alvos de prospecção mineral para a região da Folha Passo 

do Salsinho. 

 

 Em termos de identificação litológica ficam ressaltados, em alguns ca-

sos, os contornos dos granitóides e da Formação Rio Bonito, bem como os 

contornos dos corpos ultramáficos aflorantes na área. 

 

 



Figura 28 - Razão Banda 7 / Banda 5
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Figura 29 - Razão Banda 1 / Banda 4
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Figura 30 - Filtro Passa-Baixas / Banda 7Figura 30 - Filtro Passa-Baixas / Banda 7
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6 – APLICAÇÃO DOS MODELOS PROPOS-
TOS PARA A REGIÃO DE PIRATINI (RS) 
 

 A área escolhida para aplicação dos modelos gerados na metodologia 

proposta envolvendo a aplicação da Análise de Componentes Principais aos 

dados de Prospecção Geoquímica da Folha Passo do Salsinho foi a da região 

de Piratini (RS), também situada no Escudo Sul-rio-grandense. As razões prin-

cipais que levaram à escolha dessa região são a de que o contexto geológico é 

similar ao da região da Folha Passo do Salsinho, e porque, na área, se dispõe 

de resultados analíticos (para sedimentos de corrente, concentrados de mine-

rais pesados e rochas) para as mesmas variáveis que as da Folha Passo do 

Salsinho, analisadas pelos mesmos laboratórios, com os mesmos métodos a-

nalíticos e seguindo o mesmo padrão de amostragem, além de terem sido a-

mostradas na mesma época e por mesmas equipes de campo, fatores impor-

tantes quando se leva em conta homogeneização de amostragem. 

 

 Dispõe-se, na região de Piratini, de mapa geológico e de carta metalo-

genética executados segundo os mesmos padrões dos disponíveis para a Fo-

lha Passo do Salsinho, diferindo a escala, que na região de Piratini é de 

1:100.000. Tendo o mapa geológico simplificado como fundo, a figura 31 mos-

tra as principais feições metalogenéticas da região de Piratini. 

 

 A região de aplicação dos modelos gerados tem como coordenadas 

UTM limítrofes 263.000 e 310.000 metros de longitude Oeste e 6.514.000 e 

6.568.000 metros de latitude Sul; sua superfície é de dois mil quinhentos e trin-

ta e oito quilômetros quadrados, ou seja, cerca de 3,5 vezes maior que a super-

fície da Folha Passo do Salsinho. A região de Piratini está situada a sudeste de 

Passo do Salsinho (o canto sudeste da área da Folha Passo do Salsinho está 

situado a cerca de cincoenta quilômetros a noroeste do canto noroeste da regi-

ão de Piratini utilizada nesta tese). 
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 Em termos de amostragem geoquímica foram utilizadas trezentos e vinte 

amostras de sedimentos de corrente analisadas para dezenove variáveis (no 

Passo do Salsinho foram estudadas vinte variáveis, a variável não disponível 

para Piratini é arsênio), a densidade de amostragem ficando em torno de uma 

amostra para cada oito quilômetros quadrados. 

 

 Para concentrados de minerais pesados obtidos por bateamento foram 

utilizadas cento e setenta e seis amostras na região de Piratini (uma amostra 

para cada catorze quilômetros quadrados, aproximadamente), e as variáveis 

utilizadas foram as mesmas vinte e três usadas para o caso da Folha Passo do 

Salsinho. 

 

 Para rochas (oitenta e quatro amostras disponíveis, mesmas variáveis 

analisadas para as amostras do Passo do Salsinho menos Zn (ppm) e H2O 

(%)) o tratamento via aplicação dos modelos gerados no Passo do Salsinho 

fica prejudicado tendo em vista que todas as amostras com resultados de lito-

geoquímica disponíveis estão concentradas em apenas duas unidades (33 so-

bre rochas graníticas e as demais na Seqüência Vulcano-Sedimentar 4). Em 

termos de zonas potenciais apontadas no mapa metalogenético estão contem-

pladas com amostragem apenas as zonas I (para calcário), II (sulfetos a Cu e 

Pb) e III (a Au e Cu), e não estão contempladas as zonas IV, V, VI e VII. Assim, 

a aplicação dos modelos gerados pela aplicação da Análise de Componentes 

Principais a dados de litogeoquímica no Passo do Salsinho aos resultados ana-

líticos de Piratini não oferece condições de avaliar se os resultados obtidos 

mostram ajuste dos modelos, pois que a grande maioria das unidades litológi-

cas e das zonas potencialmente favoráveis a mineralizações não tem como ser 

avaliada. 

 

 A área da região de Piratini tem suas feições geológicas relatadas por 

Orlandi Filho e Pimentel (1994), e a carta metalogenética da mesma área é de 

autoria de Ramgrab (1994). Segundo esses autores, os principais pontos que 

caracterizam a área da região de Piratini são os que são relatados no segui-

mento.  
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 Em termos geológicos ocorrem associações de metavulcânicas e tufos 

de composição intermediária (meta-andesitos, metadacitos e metatufos de afi-

nidade subalcalina e com potencial mineral para Pb, Zn, Cu, Ag e Au) perten-

centes à Unidade Vulcanogênica da Seqüência Ortometamórfica, do Protero-

zóico Médio; nesta Seqüência Ortometamórfica também ocorrem gnaisses (to-

nalíticos, granodioríticos e graníticos) da fácies anfibolito. Uma Seqüência Pa-

rametamórfica composta à base de meta-pelitos, aos quais se associam gnais-

ses, também está presente no Proterozóico Médio, bem como rochas calcárias 

formando depósitos explotados economicamente. Estas duas unidades vulca-

nogênicas fazem parte do Cinturão Metavulcano-Sedimentar, que também o-

corre na área da folha Passo do Salsinho e está descrita no item 2.1.7.f. 

 

 No Proterozóico Superior ocorrem rochas graníticas que afloram desde a 

zona central até o canto sudeste da área, aí incluídos granitóides sin-

tangenciais (Ubaldo), sin-transcorrência (tipo Cordilheira), tardi a pós-

transcorrência (monzogranito tipo Cancelão, sienogranito tipo Cerro do Sandi) 

e pós-transcorrência (tipo Cerro do Madruga), tipos que também ocorrem na 

Folha Passo do Salsinho. 

 

 Outra unidade que está bem representada em termos superficiais na 

região de Piratini é a Seqüência Vulcano-Sedimentar 2, composta por arenitos, 

pelitos e conglomerados tabulares de idade Proterozóica Superior; esta unida-

de ocorre na área da Folha Passo do Salsinho (descrita no item 2.1.7.f2). 

 

 No Cambro-Ordoviciano ocorrem arenitos conglomeráticos, arenitos com 

mega-estratificação cruzada acanalada e andesitos da Seqüência Vulcano-

Sedimentar 4 (a descrição para esta unidade na Folha Passo do Salsinho está 

no item 2.1.7.f4). 

 

 O Permo-Triássico está representado pela Seqüência Vulcano-

Sedimentar Caneleiras e o Quaternário por sedimentos inconsolidados consti-

tuídos por areias, siltes, argilas e cascalhos, também bem representadas su-

perficialmente na região de Piratini. 
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 Grandes falhamentos de direção preferencial nordeste ocorrem na área 

de Piratini, verificando-se zonas de cisalhamento de alto ângulo, falhas trans-

correntes e falhas de empurrão; sistema de falhamentos noroeste também o-

corre na área. 

 

 A porção sudeste da área é caracterizada pela presença de grande 

quantidade de diques básicos, ácidos e intermediários, à semelhança do que 

ocorre na região do Passo do Salsinho. 

 

 As ocorrências minerais mais importantes da área, pela quantidade e 

pela importância econômica, são de calcários encaixados principalmente em 

zona alongada de aproximadamente oito quilômetros de largura, direção nor-

deste, situada na porção noroeste da área. 

 

 A ocorrência de Passo da Cuia (Pb e Cu), encaixada na Unidade Vulca-

nogênica da Seqüência Ortometamórfica (Proterozóico Médio) é a única ocor-

rência destes elementos conhecida na área. 

 

 Tendo em vista não haver, na região de Piratini, depósitos ou ocorrên-

cias conhecidas importantes de metálicos (salvo a exceção já referida acima), 

procurou-se aplicar os modelos gerados na Folha Passo do Salsinho e verificar 

se os mesmos davam boa resposta no que diz respeito à delimitação das zo-

nas consideradas prioritárias para prospecção mineral em função da potencia-

lidade mostrada quando da execução do mapa metalogenético de Piratini; este 

mapa indicou zonas potenciais em função dos dados disponíveis de geologia, 

geoquímica e geofísica da área. 

 

 Em termos metalogenéticos foram identificadas na área de Piratini sete 

áreas mineralizadas / previsionais, áreas essas identificadas no mapa simplifi-

cado da área (figura 31) como zonas I a VII. As características principais de 

cada uma dessas zonas são, segundo Ramgrab (1994): 
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a) Zona I – ocorrem lentes de calcário dolomítico que podem ser utilizados co-

mo corretivos de solos, eles se intercalam em xistos, quartzitos e paragnaisses 

do Cinturão Metavulcano-Sedimentar; 

 

b) Zona II – ocorrência de galena, calcopirita e pirita em rochas   metavulcâni-

cas do Cinturão Metavulcano-Sedimentar, na sub-zona IIA, e uma discreta zo-

na anômala de Cu, Pb e Zn na sub-zona IIB, que é uma continuação da IIA pa-

ra sudoeste; 

 

c) Zona III – ouro e calcopirita em concentrados de minerais pesados (Cinturão 

Metavulcano-Sedimentar); 

 

d) Zona IV – ouro e scheelita em concentrados de minerais pesados e anoma-

lias de As em sedimentos de corrente junto a zona de falha que separa o Cintu-

rão Metavulcano-Sedimentar das Coberturas Vulcano-Sedimentares; 

 

e) Zona V – cassiterita, scheelita e ouro em concentrados de minerais pesados 

e As em sedimentos de corrente relacionados a granitóides 

 

f) Zona VI – ouro, scheelita, columbita-tantalita e calcopirita em concentrados 

de minerais pesados e anomalias de B, Be, La e Y em sedimentos de corrente 

em granito do tipo Cordilheira e controlada por zona de cisalhamento 

 

g) Zona VII – greisens e pegmatitos ao longo de zona de cisalhamento que limi-

ta áreas de afloramento de rochas do Cinturão Metavulcano-Sedimentar e de 

rochas graníticas. 

 

 Na aplicação dos modelos gerados pela aplicação da Análise de Com-

ponentes Principais aos dados da Folha Passo do Salsinho (para sedimentos 

de corrente e rochas) para os resultados disponíveis na região de Piratini se 

adotou a seguinte sistemática: 

 

• tomou-se, para cada meio de amostragem de que se dispunha de 

componentes principais, as componentes principais interpretadas pa-
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ra o caso do Passo do Salsinho na sua forma original, sem nenhuma 

alteração (as componentes principais são fórmulas obtidas em função 

das variáveis originais); 

 

• calculou-se os escores para cada uma destas componentes princi-

pais substituindo-se as variáveis originais que compõem cada fórmula 

pelos valores analíticos obtidos para as mesmas na região de Piratini, 

para todas as amostras disponíveis na área de aplicação dos mode-

los propostos; 

 

• plotou-se os valores padronizados obtidos em mapas, a exemplo do 

caso dos dados da Folha Passo do Salsinho; 

 

• utilizou-se, para cada componente principal, os mesmos intervalos de 

dados adotados para o caso do Passo do Salsinho, ressalvando-se 

que, em certos casos, os valores mínimos e os máximos diferem, o 

que é natural por se tratarem de diferentes populações amostrais; 

pequenas diferenças, também em conseqüência disso, foram estabe-

lecidas para a segunda e quinta componentes principais de minerais 

pesados, a fim de preservar as quantidades relativas de dados em 

cada intervalo selecionado; e 

 

• os mapas gerados para os dados de Piratini utilizando-se as compo-

nentes principais geradas em função dos dados da Folha Passo do 

Salsinho foram interpretados em função de suas associações com as 

principais feições geológicas e metalogenéticas conhecidas na área 

de Piratini. 

 

Os resultados obtidos com essa sistemática são comentados a seguir, 

para cada meio de amostragem de que se dispunha de dados na região de Pi-

ratini. 

 



 188

6.1- SEDIMENTOS DE CORRENTE 

 
A primeira componente principal aplicada sobre resultados analíticos de 

Piratini mostrou, por meio de seus escores mais elevados, as áreas próximas 

aos enxames de diques ácidos a intermediários que ocorrem na porção centro-

sul da região de Piratini (seis valores elevados), e um sétimo valor associado à 

zona V, todos estes pontos em área de domínio de afloramentos de rochas 

graníticas (figura 32). 

 

A segunda componente principal, que na área do Passo do Salsinho se 

associa às sete ocorrências auríferas cadastradas na área, mostra, quando de 

sua aplicação aos dados de Piratini (figura 33), valores elevados com as se-

guintes associações geográficas (ou seja, drenaram áreas com as característi-

cas que são descritas a seguir): 

 

- uma amostra no extrema nordeste, duas no extremo noroeste, duas 

na porção centro-oeste e duas na porção sudoeste diretamente asso-

ciadas a zonas anômalas para ouro, sendo que as duas últimas tam-

bém associadas à zona V da carta metalogenética, relacionada a in-

dícios de Sn, W e, Au em leucogranitos; outro ponto com escore ele-

vado, junto aos dois últimos, diretamente relacionado à zona IV (que 

também é identificada pelo mapa metalogenético como potencialmen-

te favorável para ouro); 

 

- três valores elevados na região centro-leste, dois diretamente sobre a 

zona VII e outro diretamente sobre a zona VI; 

 

- dois valores elevados no norte da área, relacionados à mineralização 

de Passo da Cuia e zona II, favorável para sulfetos a Cu e Pb; 

 

- oito pontos no limite da zona I com a Seqüência Vulcano-Sedimentar 

2, e outros três pontos isolados sobre enxames de diques ácidos a in-

termediários. 
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Assim como para o caso do Passo do Salsinho, em Piratini não há ne-

nhuma dificuldade em associar esta componente principal às zonas potencial-

mente favoráveis para ouro, ocorrendo boa associação com a ocorrência de Cu 

e Pb no norte da área de Piratini. 

 

A quarta componente principal, quando aplicada sobre os dados de Pira-

tini (figura 34), mostra três valores elevados diretamente sobre anomalias de 

Au e Nb (presença  além de columbita-tantalita em concentrados de minerais 

pesados), além de outros quatro pontos no sul, junto a enxames de diques áci-

dos a intermediários e outro ponto na porção centro-leste, próximo à zona VII 

da carta metalogenética; dois outros valores elevados não encontram associa-

ção clara com mineralizações. Da mesma forma como ocorreu para o Passo do 

Salsinho, esta componente principal delimita bem algumas zonas favoráveis a 

mineralizações, mas não todas. 

 

A quinta componente principal mostra, no caso de Piratini, forte associa-

ção com a zona favorável a mineralizações de Cu, Pb e Zn do noroeste da á-

rea, através de cinco pontos com escores elevados, e dois outros diretamente 

sobre a zona de valores anômalos para ouro e columbita-tantalita do nordeste 

da área; dois  outros  pontos  se  situam diretamente sobre a zona VII e um 

outro sobre as zonas VI e VII (a drenagem percolou as duas zonas a montante 

do local amostrado). Cinco outros valores elevados se associam, novamente, a 

zonas de enxames de diques ácidos a intermediários; repetem-se, aqui, esco-

res elevados para os mesmos locais de amostragem (dois) em que tal ocorreu 

no caso da quarta componente principal, que não mostram associação identifi-

cada com indícios de mineralizações conhecidos na área (figura 35). 

 

No caso da aplicação dos modelos (ou seja, das componentes princi-

pais) gerados quando do estudo dos dados da Folha Passo do Salsinho para o 

caso de Piratini, em se tratando de resultados oriundos de campanhas de a-

mostragem de sedimentos de corrente, verifica-se uma associação muito boa, 

por apontar através de seus escores mais elevados as zonas consideradas 

potencialmente favoráveis a mineralizações que ocorrem em Piratini. 
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6.2- MINERAIS PESADOS 

 
A primeira componente principal gerada sobre dados da Folha Passo do 

Salsinho e aplicada aos de Piratini, no caso de minerais pesados, mostra três 

valores elevados diretamente sobre a zona IIB (norte da área, favorabilidade 

para sulfetos a Cu, Pb e Zn e junto à ocorrência de Passo da Cuia), outro valor 

elevado mais a sul diretamente sobre anomalia de ouro e quatro pontos junto 

às zonas VI (um ponto) e VII (três pontos).No sudoeste da área há um valor 

elevado diretamente sobre anomalia de ouro e sobre a zona V do mapa meta-

logenético. Outros dois pontos estão na zona I, junto ao contato com as rochas 

da  Seqüência Vulcano-Sedimentar 2 (tal como se verifica na quarta compo-

nente principal para sedimentos de corrente) e outros valores elevados disper-

sos mas todos sobre áreas de enxames de diques ácidos a intermediários. A 

associação desta componente principal com áreas mineralizadas também é 

evidente (figura 36). 

 

A segunda e terceira componentes principais não mostram associações 

ou relações importantes no caso de Piratini, exceção a um resultado da segun-

da componentes principal que ocorre na continuidade da zona VII. 

 

A quarta componente principal, que no Passo do Salsinho identifica as 

ocorrências de ouro, mostra, no caso de Piratini, notável associação de seus 

escores mais elevados com zonas de diques ácidos a intermediários em zona 

de domínio de afloramentos de rochas graníticas; estas mesmas amostras 

mostram, em grande parte das componentes principais (tanto para sedimentos 

de corrente como para minerais pesados), valores elevados de escores. Ainda 

na quarta componente principal (minerais pesados sobre dados de Piratini) se 

observa um valor elevado sobre a zona V, um sobre a zona VI e outro sobre a 

zona VII (figura 37). 

 

A quinta componente principal mostra boa associação com as minerali-

zações do Passo do Salsinho, o que se repete em Piratini (figura 38), onde os 

valores mais elevados dos escores estão diretamente sobre a zona favorável a  
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sulfetos de Cu, Pb e Zn e ouro do noroeste da área (quatro amostras), sobre as 

anomalias de ouro e columbita-tantalita do nordeste (duas amostras) e sobre 

sete amostras relacionadas à zona VII. Outra concentração de valores eleva-

dos se dá a noroeste da zona VII, mas já fora de sua área de influência, ainda 

que próximo e sobre mesma unidade (Seqüência Parametamórfica). Associa-

ção bem marcada desta componente principal, portanto, com zonas potencial-

mente favoráveis a mineralizações de Cu, Pb, Zn e Au. 

 

A sexta componente principal (minerais pesados, dados de Piratini) mos-

tra visível associação com as mineralizações citadas no caso da quinta compo-

nente principal, praticamente delimitando, por seus escores elevados, as zonas 

IV, V, VI e VII (com excelente aproximação) e mais duas amostras sobre a zo-

na II, outra sobre anomalia de ouro na porção centro-oeste da área e também 

toda a área que delimita esta zona com a região de afloramentos de rochas da 

Seqüência Vulcano-Sedimentar 2, tal como se verifica na segunda componente 

principal  nesta mesma área (figura 39). 

 

Novamente neste meio de amostragem (minerais pesados) se verifica 

boa associação dos eventos mineralizados da área de Piratini com os escores 

mais elevados da componentes principais. 

 

As aplicações da Análise de Componentes Principais a dados de con-

centrados de minerais pesados são raras na bibliografia, embora os poucos 

casos encontrados tenham apresentado, segundo os autores pesquisados, ó-

timos resultados em termos de terem mostrado associação com os eventos 

mineralizados das áreas em que foram tentadas as aplicações. Tanto no caso 

do Passo do Salsinho quanto no da aplicação dos modelos lá gerados para os 

dados de Piratini estes resultados foram confirmados. 



199



 200

6.3 – INTEGRAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

A aplicação da Análise de Componentes Principais aos dados da região 

de Piratini mostra, quando da plotagem dos escores em mapa, que algumas 

das zonas referidas na Carta Metalogenética Previsional se destacam em rela-

ção às demais em termos de quantidade e concentração dos valores mais ele-

vados, enquanto que algumas zonas se apresentam de forma discreta nesse 

sentido. 

 

As zonas I e III não mostram resultados que permitam sua colocação em 

termos de zonas preferenciais à prospecção de metálicos (a zona I é área de 

ocorrências de calcário exploradas economicamente, e a zona III foi delimitada 

como potencial para Au e Cu). 

 

A zona mais destacada em termos de resultados, destaque confirmado 

em várias componentes principais de sedimentos de corrente e de minerais 

pesados, é a zona VII, seguida pela zona VI; essas duas zonas são contíguas, 

e o contorno que as engloba é apontado pelos resultados obtidos via aplicação 

da Análise de Componentes Principais aos dados disponíveis como se consti-

tuindo em alvo prioritário para futuras campanhas de prospecção nessa região. 

 

Também a zona II, em um segundo plano, foi destacada por resultados 

elevados das componentes principais: igualmente pode ser considerada como 

prioritária para prospecção de metálicos. 

 

Duas zonas, não individualizadas na Carta Metalogenética Previsional 

como alvos prioritários, também são apontadas por componentes principais de 

sedimentos de corrente e de minerais pesados como se destacando pela quan-

tidade e concentração de valores elevados de escores. A primeira se situa no 

extremo noroeste da região de Piratini, onde se localiza anomalia de ouro, e 

outra no extremo nordeste, onde se situam anomalias de Nb e Au. 
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Concluindo, pode-se afirmar que a aplicação da Análise de Componen-

tes Principais aos dados disponíveis na região de Piratini apontam maior favo-

rabilidade à prospecção das zonas VI e VII, secundadas pela zona II; as por-

ções noroeste e nordeste da região merecem um maior detalhamento. 
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7- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

A Análise de Componentes Principais tem sido utilizada com sucesso 

em um grande número de regiões da Terra e, também, numa vasta gama de 

condicionamentos geológicos, em toda as etapas da prospecção geológica. 

Este sucesso se reflete na delimitação de unidades litológicas, no delineamento 

de alvos de prospecção e na identificação de zonas mineralizadas, algumas 

diretamente sobre ocorrências conhecidas e outras por similaridade de 

comportamento resultante da aplicação da Análise de Componentes Principais 

aos dados disponíveis.  

 

Na presente tese se introduziu o uso da Análise de Componentes 

Principais na interpretação de resultados de exploração mineral no Escudo Sul-

rio-grandense em dados oriundos de várias fontes: sedimentos de corrente, 

concentrados de minerais pesados, rochas e Sensoriamento Remoto (imagens 

de satélite LANDSAT). Em cada uma dessas fontes de dados foram obtidas 

indicações das zonas mineralizadas conhecidas (e outras com comportamento 

similar) ou de características litológicas identificadas nos mapas geológicos 

existentes, tanto na área do Passo do Salsinho quanto na de Piratini. A 

metodologia introduzida mostrou-se eficaz, recomendando-se o seu uso para 

as demais regiões do Escudo Sul-rio-grandense. 

 

Na aplicação da Análise de Componentes Principais aos dados de 

rochas (litogeoquímica), ficaram ressaltadas zonas, nos mapas de escores 

resultantes, que se associam a determinados grupos de variáveis e a tipos 

litológicos específicos. Uma delas é o corpo ultramáfico aflorante próximo ao 

Cerrito do Ouro, corpo este cujos contornos no mapa de escores da primeira 

componente principal é praticamente igual ao conhecido no mapa geológico em 

escala 1:50.000. Nesta zona se tem altos valores dos escores da primeira 

componente principal. Outra zona demarcada por valores altos de escores 

desta componente é a porção oeste da Folha Passo do Salsinho, nas 

imediações da mineralização aurífera de Bossoroca e das demais que lhe 

estão próximas, como Viúva Guerra Duval, Cerrito do Ouro, Lavrinha e 
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Guardinha. Com valores baixos para os escores desta componente são 

delimitados os contornos das áreas de afloramento de rochas graníticas e da 

Formação Rio Bonito, na porção norte da área trabalhada. Associados a esta 

componente estão valores altos de FeO, MnO e CaO, sendo baixos os valores 

de SiO2, K2O, Y e Zr (estes, típicos de rochas graníticas). Não se trata, aqui, de 

simplesmente tentar repetir contornos já conhecidos em mapas geológicos por 

este meio, mas mostrar que sete variáveis apenas, de um total de vinte e cinco 

originalmente analisadas, mostram com muito boa aproximação as 

características das litologias acima discutidas. Há que se ressaltar, também, o 

contorno das ocorrências auríferas com boa aproximação. O padrão litológico 

em que se encaixam se estende para além daquela zona, mas apenas a região 

que confina as ocorrências conhecidas é retratada pelo método. 

 

Outra componente principal (a segunda), quando da aplicação aos 

dados de rochas, reflete os contornos dos cinco corpos ultramáficos 

conhecidos na área por meio dos locais de mais baixos valores dos escores da 

componente principal.  

 

Ao se aplicar a Análise de Componentes Principais apenas aos dados 

das rochas graníticas também se obteve alguns resultados dignos de nota: a 

separação entre o que se conhece por Granito São Sepé e por Monzogranito 

Rincão dos Coqueiros, interno ao primeiro, aparece de forma difusa, e é 

baseada em dados das variáveis CaO, Ba, SiO2, TiO2 e MnO (para a primeira 

componente principal, valores elevados) ou mesmo, no caso da segunda 

componente principal, pelos locais de altos valores de Y, Rb e K2O. 

 

No caso dos corpos ultramáficos a associação formada à base de Al2O3, 

CaO, MgO e Na2O (primeira componente principal) e as outras componentes, 

uma formada pela associação FeO, MnO e Zn e outra pela associação de Y, Zr 

e P2O5 não acrescentam muita informação no que diz respeito á diferenciação 

dos cinco corpos entre si. 

 

O ganho obtido, no caso de aplicação da Análise de Componentes 

Principais à litogeoquímica, pode ser sumarizado no Passo do Salsinho pelo 
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fato de que poucas variáveis permitiram uma visualização muito boa dos 

principais grupos litológicos presentes na área, e dentro de um destes grupos 

se salientando a zona mineralizada conhecida. No caso dos granitóides, 

evidenciou sua diferenciação litogeoquímica. Na aplicação da Análise de 

Componentes Principais a dados de litogeoquímica as variáveis TiO2 e P2O5 

aportaram muito pouca contribuição à compreensão das características 

estudadas. 

 

A aplicação da Análise de Componentes Principais a dados de 

concentrados de minerais pesados, tão rara na bibliografia pesquisada, 

mostrou excelentes resultados quando se trata de identificar tanto conjuntos 

litológicos quanto estruturas e mineralizações. Quase todas as componentes 

principais delimitam com muito boa precisão as regiões em que ocorrem 

mineralizações, tanto de ouro como de cobre. Mesmo não sendo utilizado o 

ouro como variável quando do estudo no Passo do Salsinho dos resultados 

disponíveis para amostras de concentrados de minerais pesados (presente em 

muito poucas amostras, como referido no item 5.2), as componentes principais 

obtidas com as demais variáveis delimitam as ocorrências auríferas com boa 

precisão, o que se reveste de grande importância na prospecção por este 

método. 

 

O Cinturão Metavulcano-Sedimentar Indiviso e a estreita faixa do 

Complexo Metamórfico Básico-Ultrabásico são demarcados, e as 

mineralizações de ouro, cobre e cromita cadastradas na área são, todas, 

salientadas pela aplicação da Análise de Componentes Principais a este meio 

de amostragem. 

 

Agrupamentos formados à base de magnetita e barita (com valores 

positivos de coeficientes) e de ilmenita (coeficiente negativo), ou de cassiterita 

(coeficiente negativo) e monazita, ou ainda de hematita e ilmenita, entre outros, 

mostram com muito boa proximidade os contornos de zonas que contêm 

corpos mineralizados, ou de zonas com certas características litológicas ou, 

ainda, o reflexo dos falhamentos conhecidos na área da Folha Passo do 

Salsinho. Novamente neste meio de amostragem (concentrados de minerais 
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pesados) somente umas poucas variáveis, reunidas em componentes 

principais, refletiram os principais traços que marcam a geologia da área da 

Folha Passo do Salsinho. Estes resultados  (os das componentes principais 

através dos seus escores) refletem muito mais claramente estes traços que os 

mapas individuais de qualquer das variáveis utilizadas neste meio de 

amostragem, concluindo-se que a associação das mesmas via aplicação da 

Análise de Componentes Principais foi proveitosa. As variáveis scheelita, 

cromita, piroxênio, titanita, óxido de ferro e bornita trazem muito pouca 

contribuição ao conhecimento das características observáveis nas áreas 

trabalhadas, contribuindo significativamente as que participam da composição 

das componentes principais com coeficientes elevados. 

 

No estudo através dos resultados de sedimentos de corrente também se 

obteve a individualização do Cinturão Metavulcano-Sedimentar Indiviso e do 

Complexo Metamórfico Básico-Ultrabásico, aparecendo ainda a Seqüência 

Vulcano-Sedimentar 2 e o contorno do Granito São Sepé, isto em termos 

litológicos. Com respeito às mineralizações, novamente se chegou, via mapas 

de escores de componentes principais, à delimitação de zonas em que se 

situam ocorrências minerais conhecidas. Muito boas aproximações com os 

resultados obtidos para concentrados de minerais pesados foram obtidas. 

Novamente, aqui, poucas variáveis se uniram para formar a composição básica 

das componentes principais mais importantes em termos de variabilidade 

explicada. 

 

A primeira componente principal, por exemplo, é formada principalmente 

por Ca, Mn, Mg e Sr, ou seja, tão somente quatro variáveis (das vinte 

originalmente utilizadas) permitiram, através de seus escores, a visualização 

em mapa de feições litológicas e de eventos mineralizados que caracterizam a 

área. A segunda componente principal está calcada nas variáveis Y, La, Sn, Pb 

e Be, todas com coeficientes negativos, mostrando as ocorrências de ouro da 

região por seus valores mais elevados e o contorno do Granito São Sepé pelos 

seus valores mais baixos. As variáveis Fe, Ti, Co e V muito pouco acrescentam 

à interpretação dos resultados obtidos. 
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A Análise de Componentes Principais, quando aplicada a dados obtidos 

a partir do sensor LANDSAT, mostra alguns contornos litológicos e feições 

estruturais de maior porte e as ocorrências minerais se situam, exceção às de 

carvão mineral, sobre zonas de mesma classe de tons. Com relação às feições 

estruturais é nítida sua utilidade e importância, mas no que tange à 

identificação e mesmo à delimitação das zonas que abrigam ocorrências 

minerais sua resposta é menos incisiva do que no caso de aplicação desta 

mesma técnica a dados geoquímicos, muito embora também aporte indicações 

merecedoras de atenção. Outras operações com imagens de satélite, como a 

razão entre bandas e a aplicação de filtros como o passa-baixas, também 

ressaltam várias feições litológicas e estruturais importantes que ocorrem na 

área da Folha Passo do Salsinho. 

A aplicação dos modelos gerados pela aplicação da Análise de 

Componentes Principais a dados obtidos em campanhas de amostragem de 

sedimentos de corrente e de concentrados de bateia na área da Folha Passo 

do Salsinho aos resultados disponíveis na região de Piratini mostrou um bom 

ajuste, uma boa aplicabilidade dos mesmos para esta outra área do Escudo 

Sul-rio-grandense, reforçando a idéia aqui proposta de se tentar aplicar esta 

técnica quando em presença de dados oriundos de prospecção geoquímica 

sobre rochas do Escudo Sul-rio-grandense. 

Em termos prospectivos, considerando-se os resultados alcançados no 

presente trabalho, identifica-se, na área do Passo do Salsinho, duas unidades 

mais promissoras: a unidade Metavulcanoclástica, que contém no interior do 

seu contorno as ocorrências auríferas da região (a oeste da área da Folha 

Passo do Salsinho), e o cinturão Metavulcano-Sedimentar Indiviso, a sudeste 

da área, junto às ocorrências cupríferas de Santa Bárbara e Colônia Santa 

Bárbara e de talco de Estrada Velha. Ambas as unidades pertencem ao 

Cinturão Metavulcano-Sedimentar, do Proterozóico Superior. Recomenda-se, 

na área da Folha Passo do Salsinho, um maior detalhamento da região que 

circunda a ocorrência de Funcho (esta área é apontada em algumas 

aplicações, não tendo, entretanto, a mesma importância que as duas acima 

referidas). 
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Na região de Piratini recomenda-se considerar a área que contém as 

zonas VI e VII referidas na Carta Metalogenética Previsional como prioritárias 

para futuros trabalhos de prospecção mineral, secundada pela área da zona II. 

Duas áreas, a noroeste e a nordeste da região de Piratini, também são 

indicadas como merecedoras de atenção. As zonas I e III, por outro lado, não 

revelam resultados que permitam classificá-las como alvos prioritários para a 

prospecção de metálicos. 

A Análise de Componentes Principais, tanto na sua aplicação à área de 

estudo (Passo do Salsinho) quanto à área teste do modelo gerado (Piratini), 

mostrou-se útil na identificação de variáveis que trazem informação ou que não 

aportam grande contribuição para o conhecimento das características e do 

comportamento geoquímico da região. Mostrou-se, também, ser uma 

ferramenta valiosa na delimitação de alvos de prospecção, especialmente por 

confirmar as áreas potencialmente favoráveis identificadas por outros métodos 

de investigação. 

Por fim, há que se ressaltar um ponto: se diversas variáveis são 

analisadas conjuntamente, é porque se parte do princípio de que todas elas 

carreiam informação útil ao estudo que está sendo feito; além disso, deve-se 

considerar que, nos processos ou eventos sob investigação, elas devem 

interagir para produzir o resultado final. Assim, não há razão para que se 

estude essas diversas variáveis apenas individualmente, sem levar em 

consideração suas associações e interações na geração do resultado final. A 

metodologia que contempla essa necessidade, quando se trabalha com dados 

numéricos, é a Estatística Multivariada. 
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