
DA

BOLETIM

NUMERO
1

gs("z

U. s. ~ _/

MAIO DE 1959

SAO PAULO - BRASIL

VOLUME

8

I U I

Sociedode Brosileiro
de

Geologi~ "
I' ....0
~

::- Bt rtLl O T EC

~D DORR If

MG

MEZZALIRA
CISSIMO JR.
A

)A



:Este boletim foi impresso com auxilio do CONSELHO
NACIONAL DE PESQUISAS

Estrutura da Chapada de Trece (Baia)

1'01' PIERRE TALTASSE .

Prospeceao Geoquimiea de Cobre 110 Rio Grande do SuI

POl' Joss A. MARTlNEUJI e .JosP; V. NOGUEfRA FILHO 5

51

.,i3

31

4]

17

NUMERO 1MAIO DE l(l5D

INDICE

BOLETI!'!
D-\

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA

rrilito Cambriano (n no Estado de Mato Grosso

POl" PEDRO MACIElJ ....... . . •... ........ .........

Os Problemas Hidrogeologicos do Poligono das Secas

POI' PIERRE TAvrASSE.e ETIENNE S'l'RETTA .

Um veio Carbonatico com 'Perras Raras e 'I'orio no Macico de
Itatiaia, Rio de Janeiro

Par HENRY MAU e .JosE M. V. COUTJNI-lO . .... . . .. • •

Bauxitizacao no Distr ito de Pogos de Cal(1as, Minas Gerais,
Br'asil

POI' BEN.JAMlN N. ''VErmER

VOLUME 8



PROSPECCAO GEOQUIMrCA DE COBRE
NO RIO GRANDE DO SUL

Par

JOSE AUGUSTO MARTINELLI e JOSE DO VALLE
NOGUEIRA FILHO

Departamento Nacional da Producao Miueral

ABSTRACT

A geochemical prospection project was undertaken in the Cacapava-Lavras do
SuI copper districts, Rio Grande do SuI, on the Seival and Camaqua properties.

Preliminary work was done to study and soil sampling method, selection and
adaptation of analytic processes and checking the relation between mineralization
and geochemical anomalies. The process was intensively used in the Camaqua deposit
area, based on the conclusions reached by preliminary work,

The copper content of soils in studied areas is under 100 p.p.m. in barren areas,
with maxima of 3500 p.p.m, on minemlizations at Seival and 1000 p.p.m. in samples
taken on the outcrop of the veins at Camaqua,

A relation was observed between known mineralization and geochemical anoma
lies, showing the method to be usable. On the nets for geochemical sampling, lines
of anomalies indicated new areas as possibly mineralized.

RESUMO

Uma campanha de prospeccjlo geoquimica de cobre foi realizada no distrito
cuprifero de Cacapava - Lavras do SuI, Rio Granda do SuI, nas areas das jazidas
de Camaqua e Seival.

Esta campanha constou de um trabalho preliminar para 0 estudo do metod» de
amostragem de solos, selecao e adaptaeao dos processos analitieos e verifrcacdo da
correspondeneia entre mineralizacao e an omalias geoquimicas. Com base nas con
elus6es a que se chegou 0 processo foi aplicado intensivamente na area da jazida de
Camaqua,

o tear em cobre nos solos das regi6es estudadas e inferior a 100 p.p.m. nas
[ueas estereis, atingindo maximos de 3500 p.pm. sabre mincralizacdes em Seival e
1000 p.p.m. em amostras colhidas sabre 0 trace dos fil6es em Camaqua.

Observou-se eorrespondenciu entre miueralizacoes conhecidas e anomalias geo
quimieas, indicando a aplicabilidade do metodo.

Nos reticulados de amostragem geoquimica, alinhamento de anomalias scleciona
ram novas areas como possivelmente mineralizadas.



Em vista dos resultados promissores obtidos em estudos experimen
tais n us [azidas de Seival e Camaqua, decidiu-se apliea r 0 met odo in tcnsi
vamonte ues sa regifio , objetivando-se inicialmente obter rlndos sup lemen
tares sobre loealiza ciio preeisa e importancia de l'iloeR eon hec idos, simul 
l i1neamellt e i-onn indo informacoes experimentais qu e per mi tissem 0 pla 
nejamento racional de trabalhos de prospeccao em escala regional.

Os autores 1'ealizaramo presente trabalho na qualidad.e de estagia
r ios do D epa r-ta mento Nacional da Prodncso Min eral. Dura nte sua ela
horagao r eceberam ajuda e eolabo raeao de vrii-ias p essoas e putidades, pelo
qu e descjam expressa r os sons agradec imentos ao Depa rt a men to Nac ional
da P r od uefin Mi neral , IHIS pcssfim; do Eng, Aveline l niicio de Oliveira
e Eng. Geraldo Con rat lo Melcher pelos est ilg ios propnr eiona rlos, II Com
panhia Brasi lei ra de Cob re p OI' hospedagem e f'm-n eeim entn tJ(· ma ter- ial
e auxilia res, II E scola Po liteenica du Ilnlvers idude de Sao Pa ulo n a«
pessoas dos P rof'essores Francisco .Iofio H umber to Maffei e David 'am])os
Ramos, 11c l <I PP I'!lJ iss»o de uso de la horato r irrs oude foi feit a pa rt e (10';

ensaios.

Com 0 obj et ivo de veri fi car a npl icabilid ade dos metodos geoquim icos
de p rospecciio para a loeali zac;iio e av al iaqlio qual itati va de' j az idas de
minerios de cobre no distrito eup r jfero de Carsapava - L avras (Rio
Grande do Sul ) , foi cxccu tada nessa regino Ulna enmp anha d e prospcceiio
geoqulmica , Const ar am esscs t ra bulhos rle investiga l;oPs expe r imcntuis
preliminares e p cst criOj' aplica l)ao in t.cnsiva (10 mstodo, lias vizinhanqus
da jazida de Cam aqua. l1:st(' traba lho foi realizado de jan eiro a outubro
de ' 1957, como parte do p rc g rauia cIe inv estigaqiic (los reeursos brasil eiros
em minei-ios de meta is lIao l'errosos que estll scnc1o executndo pelo J) I~ 
partamento Naeioual da Produeao Min era l em eoo))l' \-ar;no com 0 " Un it er]

States Geological Survey".

Em grande parte do distrito cuprifero, os trabalhos de prospeccao
I~ pesquisa j:1 realizados nao sao sufieientes para conclusoes definitivas
sabre a existencia e importancia das jazidas de eobre. POI' outro lado, as
observacces geologicas em superficie raramente permitem reconhecer com
seguranca mineralizacoes pOI' ventura existentes, parte par serem os f'iloes
Iixiviados proximo a, superficie, parte pOI' estarem cobertos pOI' so!«,

Estudos reeentes realizados em varies paises mostraram que frequen
temente a distribuicao de traces de eobre no solo pode ser eorr-elacionada
com f'iloes subjaeentes. 0 desenvolvimento de processos analiticos rapidos
e econdmicos para dosagem semi-quant.itativa de tragos de metal possibi
litou a detcrminacao de anomalias geoqnimieas correspondentes a depo

sitos metaliferos.

6 Bor.. Soc. BRAS. GEOh, V. 8, N. 1, 19:)9
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DEPOSITOS DE MINERIOS DE COBRE

Amostragem: - Para planejamento do metodo mais eficiente de
amostragem de solos, que permitisse detectar qualquer deposito cuprifero
com um minimo de amostras, um trabalho inicial foi feito em Camaqua
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A jazida mais importante do distrito e a de Carnaqua, que esta sendo
lavrada mediante trabalhos subterraneos pela Companhia Brasileira de
Cobre, com uma producao mensal da ordem de 400 toneladas de concen
trado com 30% de cobre. Nessa regiao a serie Camaqua constitue-se de
arenitos em parte eonglomera'ticos, em que intercala-se camada de conglo
merados com expessura de 300 metros. Essas rochas estao orientadas N
60° E; 30° a 45° ffiV. A mineralizacao localizou-se em zonas de fraturas
com atitude predominante N 20° W; 70 NE (vide fig. 2). Os filfies tern
espessuras de pouces centimetres a varios metros e contem calcopirita, bor
nita, calcosina e covelita, alem de malaquita e azul'ita em pequenas quan
tidades como produto de oxidaeao, variando os teores em cobrc
entre 0,5% e 6%.

A jazida de Seival esta sendo lavrada em tres cortes a eeu aberto, em
pequena escala, produzindo cerca de 30 toneladas de concentrado por meso
Arocha encaixante econstituida pOI' brecha andesitica, Os minerais de
eobre localizam-se em zonas de fratura irregulares, e disseminados na
encaixante, predominando calcosina, malaquita, azurita, covelita e borni
tao Nessa jazida os minerais oxidados sao mais abundantes que em Ca
maqua, perfazendo cerca de 50%. 0 teor medio do minerio e da ordem
de 2% de cobre.

8

A geologia do distrito cuprifero do Rio Grande do SuI, foi descrita
p ar varies autores. (Leinz, V. e Carneiro, S. (1941), Carvalho, P. F.
(1934), Costa Filho, J. H. (1944).

As rochas mais antigas sao gnaisses arqueanos, Corpos de intrusivas
graniticas ocorrem nas vizinhaneas de Lavras na parte sudoeste da area
enos arredores de Caeapava, sendo intrusivas em xistos metamorficos
pre-eambrianos da serie Porongos. 0 embasamento cristalino esta em
grande parte coberto pOI' conglomerados e arenitos da serie Camaqua, de
idade devoniana duvidosa, e ])01' andesitos, tufos e brechas, tambem pa
leozoicos. Quartzo porfiros, presumivelmente extrusivos e contempora
neos aos andesitos, ocupam extensas areas na parte ocidental do distrito
e na serra de Santa Barbara. A distribuicao dos principais tipos de
rochas ocorrentes na regiao e mostrada no mapa geologico da area de
Cacapava-Lavras (Leinz e Barbosa, 1941).

Regionalmente os sedimentos e rochas vulcanicas, sao pouco pertur
bados, porem localmente, como pOI' exemplo em Camaqua, apresentam mer
gulhos de ate 40 graus,



Em Camaqua 0 metal mostrou-se bastante lixiviado em superficie,
as anomalias caracterizando-se frequentemente pOI' uma zona extensa de
eontaminaeao, com 0 tear em cobre subindo e baixando sobre 0 trace dos
filoes numa distancia que chega a ser de apenas 10 a 20 metros. Neste
caso, um reticulado aberto poderai deixar de indicar a loealizacao exata
da regiao de enriquecimento de cobre no solo. Amostras sucessivas de 5
em 5 metros segundo os perfis de amostragem foram entao adotadas.

Na regiao de Seival, dada a mineralizacao de earater disseminado e
o alto tear de cobre nos solos, amostras sucessivas de 10 em 10 metros
sao julgadas representativas.

Disposicao dos perfis de amostragem . - A distancia entre os perfis
paralelos deve ser fixada conforme a finalidade do trabalho. Mais
espaeados tratando-se de uma primeira exploraeao em areas consideradas

e Seival, constando de perfis de amostragem cobrindo zonas mineraliza
das p areas estereis, e analise das amostras colhidas.

Este trabalho levou-nos a resultados diferentes em cada uma dessas
jazidas. Em Seival (Fig. 3), amostragem de areas mineralizadas pro
duzem anomalias geoquimicas muito extensas e pronunciadas, com teores
de cobre ultrapassando frequentemente 3500 ppm, enquanto em Cama
qua (Fig. 4), amostras sabre 0 trace dos filfies njio produziram anoma
lias alern de 1000 ppm, mantendo-se geralmente bastante abaixo desse
valor. Entretanto foram observados nitidos maximos dos teores de cobre
nas amostras colhidas sabre mineralizaeoes conhecidas, embora as anoma
lias correspondentes em alguns casos nfio ultrapassem 4DO a 500 ppm.

Processo de amostragem: - Inicialmente tentou-se a coleta de
amostras a urna profundidade de 0,4 a 0,6 m usando-se manuais de
%" de diametro e 1,20 m de comprimento, normalmente utilizados em
prospeecao geoquimica. Verificou-se, entretanto, que a pequena espessura
dos s610s na regiao tornava inexeqiiivel esse processo de amostragem,

Em Seival os andesitos, muito pouco alterados, praticamente njio
acumulam s610 nas encostas e espigoes, encontrando-se manto de ate 1 m
de profundidade nos vales e baixadas. 'I'ambem nas ocorrencias da serie
Camaqua frequentemente njio existem solos.

Considerando estes fatos, fomos levados a adotar amostragem a uma
profundidade de 20 em, feita a picareta, As amostras colhidas com cerca
de 10 a 20 gramas de material, foram acondicionadas em envelopes n11
merados para serem enviadas ao laboratorio de analise.

Uma turma de amostragem de 3 homens, em condicfies normais, colhe
ate 300 amostras por dia, dependendo das dificuldades oferecidas pelo
terreno.

Area representada pOI' cada amostra . - Do total da amostra colhida,
a analise de uma porcao media de 0,1 g, da uma ideia satisfatoria do
teor em cobre existente no solo num raio variavel conforms as condieoes
locais,

.~ -

MARTINELLI E NOGUEIRA ~-'ILHO - PROSPECgAO GEOQUIMICA ... 9



IVIE'l'ODOS ANAT~tTrCos

propicias a, mineralizacao, ou num ret.iculado mais fechado sabre areas
sahidamente mineralizadas.

Em se tratando de trabalho de detalhe, na rcalizacao dos reticnlados
na regiao de Camaqua, pedis sncessivos distanciados de 50 metros nos
pareceram indicados, Procurando cortar as zonas mineralizadas eles
devem ser, em qualquer caso, normais a dir,egao media provavel de

mineralizacao.

( *) COlls latoll' "p, ' I' ll' t ra ha lhn ll(]o,sc 1'0 1ll .uuostru s sc en ~ c tlll1l:1udo -:>1' :l por4i llll

mn ls f in n dns 1Il 1' ~IllIl S , ti posslve! pnrn O~ solo~ em questfio, ohtc r-se ut rnves de mudirlns
vohllll etl'icn :> 110 muterlu l, runostrns de 0,1 ± 0,0 04 g, 0 que rnp reseu tn e rro at< 4 "/" 0
lJUO n iio nt'etu p nUit':lIll I'lItc II detCI"1I1 iu ac;iio dns 1I 110ma lias geoqulm il,a :> em I'j UC os
t.eftl'CH dl' ImUl'C "ao dn ord eru Ill' n lg-lll1111S I"lJ7,CS ° t l' o r COl'rCllte 1111 so lo dll re f{ia o.

( ~ .. ) 'relu'ical lll' n t l', ::! :l a III I d essn soluqfio Han su f ieieut es pa ra obl.or pH 4',4
em q1le hit molhnr l'I" H;iio. .I<~lI t re tnll tO, pa rn uiuio r segl1 r : l ll~a, foru m em prcgndus
5 ml, Pam mu ior si mp llchla dc , 0 elortdruto de h ld ro xihn nin u foi dlsso lvidu 1\a so
lu~a o tnm piio, ° line ua a nl'l'C Sclltn in convclIiellt c quundn dissolvido 11 0 di n de suu uti
liz alJiio. Verinco ll - ~ l' qu e :!5 mt.: pOl' cusn io, mctn tle dn reeomcnd ndn pOl' Almond, H .,

ernrn suf'i eien tes.

BOI,. Soc. BRAS. GEar,., Y. 8, N. 1, 19S0

A dosagem de traces de cobre para fins de prospeccao geoquimica
pode ser feita pOl' diversos processes analiticos, sendo 0 mais conhecido
o metodo da ditizona, ja descrito em numerosas publicacoes : Bloom, H
e Crowe, H. E. (1953), Davidson, P. (1953) . Recentemente eRtc processn
esta sendo substituido com vantagen s pe la dosugem de cobre p ela biqu i
nolina (Almond, H. 1955). Entretanto, a cxpel'iellcia obtirla por diver
sos autores, em varias partes do mundo, demoustron que em cada regi iio
com caracteristicas geo16gicas e morfol6gicas prop rias () metoda dove ser
adaptado para obter-se a maxima eficiencia nils coudiqfies loeais. D u rante
nossos trabalhos, foi inicialmente aplicado 0 metodo da ditizona, de
acordo com 0 procedimento abaixo descrito. Posteriormente para traba
lhos em larga escala, foi adotado 0 metodo da biquinolina Iigeiramente

modificado.
Determinagao do Cobre pel a Biquinolina: Resume do processo

adotado,
a) - Tomar 0,1 g de solo, apos secagem e trituracao em almo-

fariz. ('::')
b) - Atacar com 3 ml de acido cloridrico 1 + 1 em tubo de ensaia

(16 x 150 mm ) pOI' f'ervura durante cerca de 45 segundos em
fogo direto.

c) Elevar 0 volume a 10 ml com agua e agitar. .
cl) - Pipetar 1 ml da solueao resultantr' r transft'rir para outro

tubo de ensaio.
e) Adicionar 5 1111 de solucao tampao, ('-''';:') 2 ml de solucao de

biquinolina. Agitar, esperarclareal' e eomparar com os
padrfies.

10
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Be a cor obtida for mais intensa que a do padrao mais alto, diluir
com solueao de biquinolina e agitar novamente, ate obter cor eomparavel
aos padroes, fazendo as correedes necessarias.

Padroes: - Tomar 1.5 ml de solueao padrao de cobre com 10 micro
gramas pOI' mililitro, adicionar 1,5 ml de acido cloridrico 1 + 1, 27 ml
de solucao tampao e coloear em cinco tubos de ensaio isentos de cobre,
respectivamente 2 - 4 - 6 - 8 e 10 ml da solucao resultante. Adi
cionar a eada tubo 2 ml da solucao de biquinolina, agitar e tapar, Be
partirmos de uma amostra de solo de 0,1 g e tomarmos 1 ml da solueao
cloridrica, os padroes corresponderao respectivamente a 100, 200, 300,
4-00 e 500 ppm.

E conveniente fazer urn ensaio em branco para verificar 0 possivel
erro sistematico introduzido por traces de cobre existentes nos reagentes
ou na ligua.

Soluyao iaswpiio , -t-r- Dissolver 400g de acetato de sodio, 100g de tar
tarato duplo de sodio e potassic em 1000 ml de agua. Adicionar no dia
do service 5 g de cloridrato de hidroxilamina por litro de solucao a ser
eonsumida.

Soluyiio de biquinolino.. - Dissolver 0,2 g de biquinolina 2,2 em
alcool iso-amilico a quente e elevar 0 volume a 1000 ml com aleool
iso-amilico.

'I'res operadores com alguns dias de pratica executaram em media
300 analises por dia em pequeno laboratorio montado em Camaqua.

Determinaciio do cobre pela ddizona -- A ditizona (difeniltiocarba
zona) reage com eerca de 17 cations, de sorte que a deterrninacao de um
unieo elernento exige 0 estabelecimento de eondicoes quimicas rigorosas,

A ditizona tem sido utilizada para analise eolorimetrica em pros
peccao geoquimica de chumbo, zinco e cobre (Bloom, H. Crowe, H. E.
1953 e Davidson, P. 1953).

Mais sensivel que a biquinolina, a ditizona apresenta entretanto uma
serie de inconvenientes. A tendencia a oxidaeao, apontada por varies
autores, njio nos parece a maior dificuldade, trabalhando-se em Iaboratorio.

A interfereneia de cations estranhos, exigindo purificaeao de rea
gentes e acerto cuidadoso de acides, operacoes relativamente demoradas,
Ievaram-nos a adotar 0 processo da biquinolina tendo em vista 0 maior
rendimento em analises pOI' liomem dia (cerca de tres vezes), embora a
analise por ditizona tambem possa ser aplicada correnternente em pros
peecao dessa natureza.

o reagente e seus compostos metali cos sao soluveis na maioria dos
solventes organicos, dos quais 0 tetracloreto de carbono e 0 mais empre
gado. As solueoes de ditizona sendo verdes, e os ditizonatos vermelhos,
ao se proceder a determinacao de um metal, a obtencao de cores mistas
apos a reacao indica que todo 0 metal presente reagiu.

Em pH igual ou inferior a tres somente 0 cobre reage com a
ditizona, a reacao sendo tao mais demorada quanto mais abaixo de tres



C) Soluciio complex amente : citrato de sodio 40/0, cloridrn to de hidroxirumina
0,8%,

CO''·) Qualquer p oreflo da f m <;ao super ior dos liquidos eont idos no f'unil que
seja a dmit ida ncst a extrnca o introduaira cations que no pH da soluefio de ca rb ona t e
de sodio re agirfio com 0 cxcesso de ditizoua alterand o os resultados.

e·a ) Padrdes : nun llsn -se lima nll quo ta contendo 15 mi ero gramas de cobre
com 15 ml de sol llt;iio de di t izona 0,001 %. Da solucao de di tizon a to obti do tom a -se
por<; iies sueessivas de J , 2, 3, 4 e 5 w i e elova -se os \"olllllles a 5 1111 com tetracloreto de
cm·bono . Ter l1li na- ~e a 11ll{lIisc com extra~.iio em solu<;ao de carbonato de sodio . Os
padroes ass im prcparados ma ntem-se estiiveis pO l' 24 homs.

est ive r a acid es. A reaeao deve portanto ser realizada em pH inferior
e tao proximo de tres qu anta possiv el, a que se con segu e com 0 us o de
ind icad or coloiimet r ico (tropeolina 0,0 - p . t. 2,8) .

As aliquotas de solueao a analisa r adiciona..se ainda uma solueao
complexante contendo citrate de sodio p ara eomplexar 0 ferro e fac ilitar
a ti t ulaeao, e clor idrato de hidroxilarniua para as reduedes fe r r ico-fe r roso ,
cup rico-cuproso, em cu ja forma reage.

Para se p roceder as eomparacoes com os padroes colorimetricos, no
f inal da r eagao, e necessari o aiuda extrair a excesso de r eagent e por ser
este color ido . E sta ext raeao e possivel em pH su per ior a 8,5, emprega ndo
se solueao purificada de ca rbonat e de sod io,

o estudo do metodo levou-nos ao seguinte processo anal itico .
D a solueao preparada conforme esta desc r ito no processo da biqui

nolina, toma-se aliquota conveniente nu m f unil de separacao, junta-se 10
ml de solu eao complexante C ), seis gotas de t rcpeo lina 0,0 - 0,170,
aeerta-se 0 pH a 2,8 com acido cloridr ico 1 N ( virage m do ama re lo para
laranja ) , junta .. e 5 ml de solucao 0,001 70 de diti zona em tetracloret o de
carbone e agita-s por 30 segundos, deixa-se repou sar ate que se separem
l1S d uas rases l iquidas existentes no funi1 e observ a-se a porCiao inferior :

a) Se a cor ver de do re agente persistir, 0 tear em cobre na solucao
anal isada e pequ eno e nao se prossegue a anal ise.

b ) Se cores mistas ap arecer em, extrai-se a solucao de di ti zona ,e
ditizonato em tetracloreto de earbono num t uba com tampa
esmerilhada, junta-sa 10 ml de solUI;3.0 purificada de carbo
nato de sodio em agua demin erali zada (1 g/ l ). Agita-se e
comparase com as padroes C":~) C"""""') .

c) - Se a solu eao tornar -se vermelho lim pida, nova s p orcoes de 5
1111 de di t izona devem ser adicionadas ate que se obtenh a core s
mistas. Os resultados deverao ser cor rigidos spgnndo a nume
1'0 de adico es feit as.

Os r esultad os obtidos pelo processo expos to , sao p er f'eitamente con
cor dantes, dentro da preeisao das ana lises, com aqueles obtidos com de
terminacfies por biquinolina.

Outros r eagcn tes como 0 difeniltioca rbonato de sorl io e 0 acdo 1'11

beamieo foram estudados per Stevens e Lakin (1949) , ap rese ntando pro -

12 BOL. Soc. BRAS. G EOL. , V . 8, N. 1, 1959 M ARTINE:
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priedades indesejaveis que os tornam inferiores it ditizona para a apli
cacao em prospeceao geoquimica.

RESULTADOS E RECOMENDAQOES

Os resultados dos trabalhos efetuados indicam qu e nas localidades
investigadas a distribuieao de traces de cobre nos solos r eflete a exis
tencia de mineralizacoes, ocorrendo anomalias geoquimicas suf'icientemen
te intensas e extensas para permitir sua determinacao pelos metodos de
prosp eeeao geoquimica deseritos.

Ocorrem ainda no Rio Grande do SuI mineralizacoes de cobr e em
xistos e em porfiros, que possivelm ente apresentem earact eristieas proprias
em r elaeao a prospeecao geoquimica .

Os autores nao t estaram 0 metoda para areas de porfiros mineraliza
dos, sen do qu e algumas amostras de Cer r o dos Andradas, qu e apresen taru
mineralizacao em xistos, indicaram cont aminacao nos solos da s zonas mi
neralizadas da ordem de 1200 a 1500 ppm.

Para jazidas do tipo fil onar, e recomendavel 0 processo de amostra
gem, seguindo perf'is paral elos distanciados eonf orrne 0 grau de detalhe
requerido.

Para reconheeimentos preliminares de areas extensas pode-se adotar
perfis espacados de 200 a 500 m normais a direcao provavel de mine
liza gao. A distancia entre arnostras sucessivas e det erminada sempre qUE
p ossivel pelo estudo da forma das anomalias geoquimicas obtidas em
ocorrencias conhecidas de min erios,

o r econhecimento de jazidas de mineralizaeao disseminada em grande
area pode ser feito em reticulados simetricos de amostragem.

Os resultados obtidos nas duas localidades examinad as podem ser
assim r esumidos:

Camaquii : - A figura 2 mostra as tres areas ,em qu e f oram esta
belecidos reticulados de prospeecao geoquimica, a saber: no prolongamen
to noroeste do filao Sao Luiz, sobre 0 filao Piritas e no prolongamen
to sudeste do filao Potreiro.

A observacao de que 0 filiic Sao Luiz ramifica-se no contacto conglo
mer ad o arenito e confi rm ad a pelos resultados obtidos, mostrados na f i
gura 5. Entretanto , a localizacao da s anomalias geoqu imicas obtidas
nao coincide exatame nte com ados filfies mostrada em mapas existent es,
Sendo dificil a observaefio direta dos fildes na superf'ici e, e possivel exis
tirem mineralizaeoes ainda desconh ecidas eorrespondentes as anomalias
alinhadas nas ext re miclacles sucloeste dos perfis P , Q e R (A AI ) e no
alinhamento das anomalias observadas no treeho nordeste dos perfis :NI,
N e 0 (B BI ) . As analises mostram, na area dos filo es apresentados em
map as anteriores, uma eontaminacao bastante exte nsa e irregular que
torna difieil uma Ioealizacao precisa de suas ramifieaeoes.
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Xa fig-urn 6. obsorva-se qn e a p rof;pec<;ao geoquim icH eonf'irmon
com precisao a minera lizaeiio no filfio P irit as. Afl oramentos eonhecidos
poi-em de menor ev ide nc ia foram tambem detecta dos pelo metodo geoqui
mieo. Na area n ? (1 ) , as anomalias ali uhadus in d ica m a possibilidade
ell' urn filao ainda dcsoonh ecido. Na Area n? (2 ) parece ha ver 0 prolon
ganientu de lim af'lorameutc ja con hecido, send o mesmo as a nomal ias ai
registradas bem mais ill tensa s que aquelas vei-if ieadas sobre 11 parte 1'0
nhecida. N a ~,reCl n? (3 ) vcr if icaram-se as mais -altas anomalias do re
ticulado, po rem elas indicam uma e~ntaminagao extensa que coincide com

afloramentos ja mapeados I' nao alinhados,
Seria recornendavel a abertura de trincheiras cortando as faixas de

alinhamento das anomalias maximas afim de verifiear a possivel existen
cia ell' mineralizacao exploravel.

o f'ilao Potreiro, sabiamerite de fraca mineralizaeao, uao aeUS011
qualquer anomalia g-eoquimica.

Seival : - As jazidas de Seiv al alinham-se segundo a d ir e<;ao N 45 E
(direcao de falhamen t o seg u ndo A. F. Barbosa ) na scqii en eia Barita,
Morcegos, Cruzeta I' Al cides. Desconhece-se a eoutiuu idade on nao do
minerio entre essas ocorrencias,

Con forme a f'igura :3 (,J azicla do A lcides ) a prospeccao geoqulmi
ca em Seival indica claramente as areas minr-ralizadas com extensas I'

pronunciadas anomalias.
o processo SPI'il portanto aplicavel tendo em vista a obtencao de

detalhes s6bre a cnrrtinuidade da mineralizacao entre os afloram8ntos
conhecidos e s6brp sen eventual prol ongamcuto fora do intervale Barita-
Alcides. .

Te ndo em vista II forma das anomalias.ueoqu imicas ohtidas, conside
ramos ser viavel a prospecqiio atravez ell' nm rcticnlado consti t n ielu por
perfis d istanc iados ell' 50 m etros nas a reas em que se des cj a ma iores de
talhes e mais rl istanciados para explon ll)ol's pI'elimin ar ps, rom do inter
valo dos afloramentos extremos.

Os perf'is deverao ser normais a. direcao de fraturamento, eolhendo-se
amostras de 10 em 10 metros.
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