
re la ção. Para os se di men tos de cor ren te foi uti li za -
do o mes mo pro ce di men to. Encon tram-se à dis po -
si ção na SU REG-GO os re sul ta dos de aná li ses dos
se di men tos de cor ren te  da área to tal e re sul ta dos
de solo das ma lhas  : re gi o nal, ga rim po do Joel, Mi -
ne ra ção Cre po ri e Fa zen da JL em meio ele trô ni co
em ar qui vos xyz.

1.3 Re sul ta dos e Dis cussões

1.3.1 Ma lha Re gi o nal

1.3.1.1 Se di men tos de Cor ren te

Fo ram co le ta dos na área 115 amos tras de se di -
men tos ati vos de cor ren te. Para as  aná li ses  quí mi -
cas foi uti li za da a mes ma me to do lo gia apli ca da  às
amos tras de solo. Atra vés da uti li za ção do Pro gra -
ma SU MEST do Sis te ma Ge o quant, dos 37 ele men -
tos ana li sa dos,  Mo, Sn, W, Te, As, Sb, Se, e Bi não
fo ram pro ces sa dos por apre sen ta rem va lo res ana -
lí ti cos aba i xo do li mi te de de tec ção. Atra vés do
mes mo pro gra ma, foi  de fi ni do o Su má rio Esta tís ti -
co dos  ele men tos se le ci o na dos (ta be la 3).

 O me lhor pa drão de dis tri bu i ção para os ele -
men tos se le ci o na dos para um ní vel de sig ni fi cân cia 
de 5% e 1% uti li zan do os tes tes de Kol mo go rov
Smir noff e do Qu i qua dra do, se deu com a dis tri bu i -
ção log-normal. Na ta be la 4 en con tram-se os va lo -
res de pri me i ra, se gun da e ter ce i ra or dem para os
ele men tos se le ci o na dos.

1.3.1.1.1 Re sul ta dos Obti dos

A ma triz de cor re la ção dos ele men tos se le ci o na -
dos é apre sen ta da na fi gu ra 6.  Os co e fi ci en tes de
cor re la ção mais ex pres si vos (> .500),  es tão apre -
sen ta dos em ver me lho, cha man do aten ção a  alta
cor re la ção po si ti va  (RNb-Ta  = .967). Em re la ção ao
ouro, des ta cam-se as cor re la ções com Zn e Sc
(RAu-Zn = .899 e RAu-Sc = .732) in di can do a pos si bi li -
da de de mi ne ra li za ções au rí fe ras com sul fe tos. O
con jun to de in for ma ções em re la ção aos co e fi ci en -
tes de cor re la ção po si ti vos deu con di ções de de fi -
nir 6 ti pos de as so ci a ções ge o quí mi cas,  cu jos ma -
pas se rão apre sen ta dos em figu ras no tex to.

Prin ci pa is Asso ci a ções Ge o quí mi cas na área -
Cre po ri zão em Se di men tos de Cor ren te

Ag-Fe-Zr Cd-Co-Ti-V-Cr

Zn-Sc-Au Mn-La-Na-P

Al-Sr-Ba Cu-Pb-Y

1.3.1.1.2 Des cri ção das Zo nas Anô ma las

Na as so ci a ção Ag-Fe-Zr (figu ra 7), os re sul ta dos
da pra ta(Ag) va ri am en tre 2,2 e 11ppm, apre sen -
tan do uma ano ma lia de pri me i ra or dem nas amos -
tras (ESS-80 e ESS-078), com res pec ti va men te 11 e 
7,7ppm. O fer ro (Fe) apre sen ta uma dis tri bu i ção
se me lhan te à  pra ta, ocor ren do pre fe ren ci al men te
nas amos tras anô ma las de se gun da or dem.

O zir cô nio (Zr) apre sen ta uma dis tri bu i ção mais
ho mo gê nea, de li mi tan do uma fa i xa de NW para SE, 
com pre do mi nân cia de va lo res anô ma los de
segun da or dem, que va ri am de 505 a 1.097ppm.
Nes ta fa i xa, des ta cam-se três amos tras anô ma las
de pri me i ra or dem (ESS-078, ESS-080 e PRS-066)
com res pec ti va men te 1.098,1.604 e 1.606ppm).

Nes ta as so ci a ção as cor re la ções mais ex pres si -
vas ocor rem en tre (RFe-Ag=.596) e (RAg-Zr=.938).

Na as so ci a ção Cd-Co-Ti-V-Cr (figu ra 8), ob ser -
va-se que os qua tro pri me i ros ele men tos apre sen -
tam o mes mo pa drão de dis tri bu i ção, con cen tran -
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Ta be la 3 – Su má rio Esta tís ti co dos Ele men tos Se le ci o na dos.



do prin ci pal men te na par te cen tral da ma lha va lo -
res anô ma los de pri me i ra e se gun da ordem.

Os va lo res de cád mio (Cd) va ri am en tre 1,5 e
13ppm, des ta can do-se as amos tras (ESS-061,
ESS-078 e PRS-076) anô ma las de se gun da or dem
com res pec ti va men te 13,11 e 13ppm). O co bal to
(Co), ti tâ nio (Ti ) e va ná dio (V) são co in ci den tes em
sua dis tri bu i ção are al. A con cen tra ção do Co, va ri -
ou de 1 a 90 ppm, en quan to Ti e V va ri a ram de (0,3 a 
6%) e (1 a 145ppm) res pec ti va men te. Os va lo res
mais ele va dos para Ti fo ram de tec ta dos nas amos -
tras (PRS-13) com 6% e (PRS-076) com 5,9%, além
das amos tras (ESS-061, ESS-078, PRS-043,
PRS-066 e PRS-075) anô ma las tam bém de pri me i ra 
or dem com con cen tra ções aci ma de 2%. OCr apre -
sen ta uma dis tri bu i ção mais ir re gu lar, com va lo res
anô ma los de pri me i ra or dem nas amos tras
(ESS-078, PRS-025 e PRS-068) des ta can do-se a úl -
ti ma com 48ppm. Os ín di ces de cor re la ção mais
ex pres si vos fo ram ob ser va dos en tre (R V-Co =.831 e 
RV-Cd=.811) e (RTi-Cd=.658 e RTi-Co=.989)

Na as so ci a ção Zn-Sc (fi gu ra 9), o zin co (Zn), pro -
va vel men te por mos trar-se como um ele men to quí mi -
co me nos imó vel, apre sen ta uma lar ga dis tri bu i ção
de va lo res anô ma los de se gun da or dem, va ri an do
en tre  24 e 59ppm, de li ne an do uma fa i xa des tes va lo -
res na di re ção NW-SE em toda a ma lha de amos tra -
gem. Qu a tro amos tras des ta cam-se (ESS-061,

ESS-078, PRS-013 e PRS-076) com va lo res anô ma los 
de pri me i ra or dem, com con cen tra ções va ri an do en -
tre 67 e 93ppm. O es cân dio (Sc) ocor re em áre as
mais res tri tas com ape nas dois pon tos anô ma los de
pri me i ra e se gun da or dem, cor res pon den te às amos -
tras (PRS-013 e PRS-076), com res pec ti va men te de
21 e 11ppm. Já o ouro (Au), (fi gu ra 10) apre sen ta lar -
ga dis tri bu i ção, com três pon tos anô ma los de pri me i -
ra or dem (PRS-008, PRS-013 e PRS-061), des ta can -
do-se a úl ti ma com 2.600ppb, pró xi ma da Fa zen da
JL. Sete amos tras anô ma las de se gun da or dem tam -
bém são des ta ca das (ESS-059, ESS-061, PRS-006,
PRS-007, PRS-011, PRS-012 e PRS-032), onde as
con cen tra ções va ri am de 425 a 772ppb.

Os co e fi ci en tes de cor re la ção mais sig ni fi ca ti vos
po si ti va men te fo ram (R Sc-Zn = .629 e RSc-Au = .738 ).
Cha mou tam bém aten ção a cor re la ção (RSc-Ta =.936),
como uma das mais al tas na ma triz de cor re la ção.

A as so ci a ção Mn-La-Na-P (fi gu ra 11) apre sen -
ta-se ir re gu lar men te na ma lha, con cen tran do-se
prin ci pal men te na par te cen tral da área, com des -
ta que para o fós fo ro na par te cen tral e SE. O man -
ga nês (Mn) apre sen ta ma i o res con cen tra ções na
par te cen tral, acom pa nhan do o eixo N-S da Li nha
Base (LB), Des ta cam-se duas amos tras anô ma las
de pri me i ra or dem (PRS-013 e PRS-043), com
4.766 e 2.978ppm res pec ti va men te. Os va lo res
anô ma los de se gun da or dem for ram de tec ta dos
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em 29 amos tras, cu jas con cen tra ções va ri a ram en -
tre 152 e 927ppm. Pro va vel men te es tas amos tras
po dem es tar re fle tin do pe que nos cor pos la te ri ti za -
dos. O lan tâ nio (La), en con tra-se res tri to, tam bém
na re gião cen tral, des ta can do-se as amos tras
(PRS-006, PRS-013, PRS-042 e PRS-047) por apre -
sen ta rem va lo res anô ma los de pri me i ra or dem,
com con cen tra ções que va ri am de 68 a 195ppm.
As amos tras anô ma las de se gun da or dem para Mn
tam bém são anô ma las para La, com con cen tra -
ções va ri an do en tre 14 e 67ppm. Os co e fi ci en tes
de cor re la ção mais re pre sen ta ti vos es tão re fle ti dos
por (RLa-Mn =.913, RLa-P =.613 e RLa-Na =.631)

A as so ci a ção Al-Sr-Ba (fi gu ra 12) apre sen ta-se
mais ho mo gê nea na par te cen tro-sul e su des te da ma -
lha, pró xi mo à Fa zen da JL. Com va lo res anô ma los de
pri me i ra e se gun da or dens para os três ele men tos. O
Alu mí nio (Al) apre sen ta duas amos tras (ESS-066 e
PRS-054) anô ma las de pri me i ra or dem, com con cen -
tra ções de 5,1 e 5,6% res pec ti va men te. Estas amos -
tras es tão in se ri das num trend E-W na par te su des te
da ma lha. Uma fa i xa com a mes ma di re ção mas com
con cen tra ções me nos ele va das, va ri an do en tre 2,7 e
4,2 %, pode ser ob ser va da na par te cen tro-norte, pro -
lon gan do-se para oes te. As con cen tra ções mais ele -
va das para o Bá rio (Ba) tam bém en con tram-se na par -
te SE da ma lha, des ta can do-se 10 amos tras anô ma las 
de se gun da or dem com con cen tra ções va ri an do en tre 
195 e 507ppm. O Estrôn cio (Sr), apre sen ta uma dis tri -
bu i ção se me lhan te, de li ne an do uma fa i xa com di re -
ção E-W, des ta can do-se as amos tras (ESS-073,
ESS-074 e PRS-054), anô ma las de pri me i ra or dem,
com res pec ti va men te 28,33 e 27ppm. Os va lo res anô -
ma los de se gun da or dem va ri am en tre 14 e 25ppm.

Atra vés da Ma triz de Cor re la ção ob ser va-se que
os co e fi ci en tes po si ti vos mais ele va dos são en tre
(RAl-Ba = .644 e RAl-Sr =.507).Esta as so ci a ção ca rac -
te ri za um am bi en te mais áci do, pro va vel men te re -
fle tin do cor pos gra ní ti cos.

A as so ci a ção Cu-Pb-Y  (fi gu ra 13)é mais evi den te
na par te cen tral e ao nor te do Ga rim po do Joel. Os va -
lo res anô ma los para  Co bre (Cu) es tão re pre sen ta dos 
pe las amos tras (ESS-061 e PRS-076), com 62 e
64ppm res pec ti va men te e en con tram-se na par te
cen tral da ma lha. Os va lo res anô ma los de se gun da
or dem va ri am en tre 24 e 53ppm e es tão re fle ti dos pe -
las amos tras (ESS-058, ESS-078, ESS-080, JBS-002,
PRS-065, PRS-066 e PRS-075). O Chum bo (Pb),
apre sen ta uma dis per são co in ci den te com o Cu, com 
va lo res anô ma los de pri me i ra or dem va ri an do en tre
96 e 262ppm, des ta can do-se a amos tra PRS-013
com  a con cen tra ção mais ele va da. O Ítrio (Y), co in ci -

de com Cu e Pb, no ta da men te ao nor te do Ga rim po
do Joel, apre sen tan do com por ta men to di fe ren te na
par te sul, pró xi mo à Fa zen da JL, des ta can do-se as
amos tras (PRS-013, PRS-043, PRS-054, PRS066,
PRS-075 e PRS-076) anô ma las de pri me i ra or dem ,
onde as con cen tra ções va ri am de 28 a 58ppm.

Obser van do-se a ma triz de cor re la ção, ve ri fi -
ca-se que o co e fi ci en te mais re pre sen ta ti vo po si ti -
va men te está re pre sen ta do por (RPb-Y = .708). Esta
as so ci a ção na par te nor te do Ga rim po do Joel
pode es tar re fle tin do cor pos la te rí ti cos, ob ser va dos 
na área da Mi ne ra ção Cre po ri.

1.3.1.2 So los (Ma lha Re gi o nal)

Na ma lha re gi o nal foi co le ta do um to tal de 602
amos tras de solo, in clu in do as re pli ca tas para con -
tro le de aná li ses quí mi cas e as amos tras co le ta das
nas áre as de de ta lhe (JL , Joel e Mi ne ra ção Cre po -
ri). A me to do lo gia de aná li se foi a mes ma uti li za da
para os se di men tos de cor ren te. Dos 37 ele men tos
ana li sa dos, 31 fo ram se le ci o na dos  para aná li ses
es ta tís ti cas, ex clu in do-se en tão o La, Sn, W, Te, Se
e Bi, por apre sen ta rem em to das as amos tras va lo -
res aba i xo do ní vel de de tec ção. Uti li zan do o pro -
gra ma SUMEST do Sis te ma Ge o quant, 31 ele men -
tos fo ram se le ci o na dos.

1.3.1.2.1 Re sul ta dos Obti dos

Na ta be la 5 é apre sen ta do o Su má rio Estatís ti co
das amos tras de solo da ma lha regi o nal, in clu in do
as amos tras co le ta das no Ga rim po do Joel e da Fa -
zen da JL.

Na ta be la 6 en con tram-se os va lo res anô ma los
cal cu la dos de pri me i ra se gun da e ter ce i ra or dem
para os ele men tos se le ci o na dos.

A ma triz de cor re la ção dos ele men tos se le ci o -
na dos está re pre sen ta da na fi gu ra 14. Os co e fi ci -
en tes mais ex pres si vos (>.500), tam bém es tão
res sal ta dos em ver me lho. Cha ma aten ção a alta
cor re la ção po si ti va (RCd-V = .948). Com re la ção ao
Au as cor re la ções são pou co sig ni fi ca ti va ou ne -
ga ti vas, des ta can do-se como po si ti va a (RAu-Co =
.187) e (RAu-Fe= .210). A par tir da ma triz de cor re la -
ção fo ram es ta be le ci das as se guin tes as so ci a -
ções ge o quí mi cas:

Li-Mg
Fe-Sc-Ti-V-Ga-Cr-Ni-Cd-Cu

Y-Ag
Ca-Na-Sr
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1.3.1.2.2 Des cri ção das Zo nas Anô ma las

A dis tri bu i ção do Li-Mg na fi gu ra 15 , con cen -
tra-se nas pro xi mi da des do Ga rim po do Joel e a
oes te da Mi ne ra ção Cre po ri. Os va lo res má xi mos
para mag né sio (Mg ) e Lítio (Li)  são de res pec ti va -
men te 0.57% e 66 ppm na amos tra ES-650B, ten do
sido ma pe a do nes ta área bi o ti ta gra ni to.

Uma das as so ci a ções mais ex pres si vas está re -
pre sen ta da pelo Fe - Sc - Ti - V - Ga - Cr - Ni - Cd e
Cu (fi gu ra 16), prin ci pal men te na Mi ne ra ção Cre po -
ri, re fle tin do a pre sen ça de cor pos la te rí ti cos, ob -
ser va dos no cam po. A ge o lo gia ca rac te ri zou atra -
vés de lâ mi na pe tro grá fi ca a pre sen ça de quart zo

mon zo ga bro gra nó fi ro hi dro ter ma li za do, como
tam bém di o ri tos. As con cen tra ções mais ele va das
para Fe, en con tram-se na Mi ne ra ção Cre po ri e na
L-15 (amos tras ES-175B e ES-176B), onde fo ram
plo ta dos dois pon tos da ge o lo gia com a des cri ção
de bi o ti ta gra ni to. Uma fa i xa anô ma la de se gun da
or dem pode ser ob ser va da na par te cen tral da ma -
lha, apre sen tan do uma di re ção pra ti ca men te
SE-NW, lo ca li za da em li to lo gi as da Uni da de Cre po -
ri zão, pro lon gan do-se para a Suíte Pa ra u a ri no ex -
tre mo W da ma lha. As con cen tra ções mais ele va -
das para Sc (Escân dio - 23ppm ), foi de tec ta da na
amos tra PR-057B na L-10. O Cu ocor re su bor di na -
do. Nas li nhas 5 e 6, o Ti (Titâ nio) é bas tan te re pre -
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sen ta ti vo, in di can do uma fa i xa anô ma la de se gun -
da or dem, com con cen tra ções que va ri am en tre 0,4 
e 0,5% na di re ção N-S. 

Y - Ag (fi gu ra 17), con cen tram-se prin ci pal men te
no pla tô la te rí ti co da Mi ne ra ção Cre po ri. A Ag (pra -
ta) fora do pla tô apre sen ta zo nas anô ma las de se -
gun da or dem na Faz. JL  um trend com di re ção
SE-NW. As con cen tra ções mais ele va das para este 
ele men to,  fo ram de tec ta das nas amos tras
PR-022B e PR-023B na LT-07. As con cen tra ções
mais ele va das para ítrio (Y), fo ram de tec ta das nas
amos tras ES-267B e ES-361B com 26 ppm.

A as so ci a ção Ca-Na-Sr (fi gu ra 18) tam bém é mais 
evi den te na área da Mi ne ra ção Cre po ri, com con -
cen tra ções má xi mas de 1,0, 2,9 % e 59ppm res pec -
ti va men te. Na par te cen tro-norte da ma lha re gi o nal,
con cen tra ções iso la das de só dio (Na) ocor rem
numa fa i xa ma pe a da como mon zo gra ni tos,

1.3.2 Áre as de De ta lhe (Ga rim po do Joel,
     Mi ne ra ção Cre po ri, Fa zen da JL)

Uti li zan do o Pro gra ma SUMEST do Sis te ma Ge o -
quant, foi pos sí vel es ta be le cer o Su má rio Esta tís ti -
co  apre sen ta do nas ta be las 7,8 e 9 des ta can do-se
os ele men tos  se le ci o na dos em ne gri to.

1.3.2.1 Re sul ta dos Obti dos

O tra ta men to es ta tís ti co com base nas ma tri zes
de cor re la ção, per mi ti ram iden ti fi car as as so ci a -
ções ge o quí mi cas para cada área com ín di ces de
cor re la ção > 5 apre sen ta das na ta be la 10

Ten do como base a Mé dia Arit mé ti ca (X) e o Des -
vio Pa drão Arit mé ti co (S), fo ram cal cu la dos os va lo -
res anô ma los de 1a , 2a e 3a or dem, apre sen ta dos
nas ta be las 11, 12 e 13.

1.3.2.2 Des cri ção  das Áre as Anô ma las

No Ga rim po do Joel os va lo res anô ma los para K - 
Ba - Li - Sr (fi gu ra 19), mos tram um trend na par te 

cen tral da área, in di can do pos si vel men te a pre -
sen ça de ro chas áci das. Já a as so ci a ção Fe – Cr –
Cu (fi gu ra 20) ocor re mais lo ca li za da na par te cen -
tro-leste, in di can do um am bi en te mais bá si co. Fe –
Ga - As (fi gu ra 21) mos tram com por ta men to  se me -
lhan te. Na as so ci a ção V - Zn - Sc (Fi gu ra 22),ob ser -
va-se que o Zn e o Sc po dem se en con trar den tro 
ou fora da zona anô ma la para V. A as so ci a ção  Ag -
Nb (Fi gu ra 23) , apre sen ta com por ta men to di fe ren -
te, ten do na par te sul Nb-Au e no ex tre mo - NE qua -
tro amos tras com con cen tra ção en tre 2,6 e 4 ppm

de Ag as so ci a da ao Nb. Os re sul ta dos mais sig ni fi -
ca ti vos para Au no Ga rim po do Joel (fi gu ra 24), es -
tão re pre sen ta dos pe las amos tras (ES-1014 com
230ppb) e (ES-1023 com 724ppb).

O Mer cú rio (Hg - fi gu ra 25), apre sen tou re sul ta -
dos que va ri a ram de 0,05 a 1,293ppm, com um va -
lor mé dio de 0,39ppm. Os re sul ta dos aci ma de
1ppm fo ram de tec ta dos nas amos tras PR-218,
PR-221 e PR-223, com res pec ti va men te 1.293,
1.240 e 1.013ppm.

Na área da Mi ne ra ção Cre po ri a as so ci a ção Ba
- La - Sr (fi gu ra 26), mos tra um trend pra ti ca men te
E-W es tan do as con cen tra ções do La in ti ma men te
as so ci a das ao Ba. O Sr, ape sar de par ti ci par da
as so ci a ção, mu i tas ve zes en con tra-se fora da
área do Ba, prin ci pal men te na par te W da ma lha.
Na as so ci a ção Mg - Li - K (fi gu ra 27 ), as ma i o res
con cen tra ções do Li co in ci dem com as de Mg, en -
quan to as de K são co in ci den tes com a zona de
Se gun da or dem do Mg, prin ci pal men te nos ex tre -
mos SW e NE.
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Ta be la 7 – Su má rio Esta tís ti co dos Re sul ta dos -
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Por se rem ob ser va dos no cam po, prin ci pal men -
te na par te su pe ri or do pla tô, vá ri os aflo ra men tos
de late ri tos, a as so ci a ção Fe - Mn - V (fi gu ra 28),
apre sen ta uma dis tri bu i ção are al bas tan te re pre -
sen ta ti va com va lo res para Mn de até 1.500ppm e V 
até 530ppm. Na ma i o ria das ve zes os  sím bo los se
su per põem, in di can do um en ri que ci men to des tes
ele men tos ca rac te rís ti cos da li to lo gia dos la te ri tos.

Na as so ci a ção Ti - Co - Cr - As (fi gu ra 29), ocor re
prin ci pal men te na par te SW uma su per po si ção das
con cen tra ções do As com o Cr, en quan to na par te cen -
tral e NE ob ser va-se uma pre do mi nân cia do Co e Cr.

Na par te cen tral da ma lha, des ta cam-se con cen -
tra ções de Zr as so ci a do com Ag e Nb (fi gu ra 30).
Algu mas ve zes va lo res aci ma de 8ppm para Ag

con cen tram-se fora da fa i xa do Zr. Con cen tra ções
de Ag en tre 6 e 8ppm tam bém fo ram de tec ta das no
ex tre mo SW da ma lha.

A as so ci a ção Cu - Sc - Zn (fi gu ra 31) mos tra uma
con cen tra ção mais ele va da do Cu na par te SE,
onde tam bém au men ta a con cen tra ção do Zn. Já o
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Ta be la 8 – Su má rio Esta tís ti co dos Ele men tos Ana li sa -
dos - So los da Mi ne ra ção Cre po ri.

Ta be la 9 – Su má rio Esta tís ti co dos Ele men tos Ana li sa -
dos - So los da Fa zen da JL.

Ta be la 10 – Prin ci pa is Asso ci a ções Ge o quí mi cas das
Áre as Estu da das.



Sc apre sen ta-se mais ele va do onde o Cu di mi nui
sua con cen tra ção.

Na fi gu ra 32, ob ser va-se a dis tri bu i ção iso la da
do Au, cuja ma i or con cen tra ção (709ppb na amos -
tra ES-2103) co in ci de com as con cen tra ções mais
ele va das de Mn, Cr e Co.

Na  área da Fa zen da JL, a dis tri bu i ção do K-Mg
(figu ra 33), é ex ten sa, ca rac te ri zan do pro va vel -
men te li to lo gi as áci das. O Mag né sio (Mg) apre sen -
ta ma i o res con cen tra ções prin ci pal men te no ex tre -
mo-NW da ma lha . Na fi gu ra 34, ocor re a gran de as -
so ci a ção Fe-Cr-Ti-V-Ga onde o Fe apre sen ta ma i or
dis tri bu i ção are al. Os ou tros ele men tos  con cen -
tram-se nos mes mos pon tos de amos tra gem, prin -
ci pal men te no ex tre mo-NE da ma lha.

A as so ci a ção P-Pb (figu ra 35) mos tra que as
con cen tra ções de fós fo ro (P) até 03 % se dis tri bu -
em re gu lar men te na ma lha, re fle tin do ape nas a li to -
lo gia, re pre sen ta da pela Su í te Intru si va Cre po ri zão, 
onde pre do mi nam ro chas mon zo gra ní ti cas. Va lo -
res aci ma des ta con cen tra ção en con tram-se no es -
tre mo NE, tam bém as so ci a dos a ma i o res con cen -
tra ções de Pb (chum bo), aci ma de 120ppm. Na as -
so ci a ção Sr-La (fi gu ra 36) ob ser va-se um trend
E-W na par te cen tral da ma lha com con cen tra ções
de até 15ppm para es trôn cio (Sr), as so ci a do a con -
cen tra ções de Lan tâ nio (La) aci ma de 30ppm.

O mapa de dis tri bu i ção do Au (fi gu ra 37), des ta -
ca as amos tras ES-3074 a ES-3081 onde a Ag tam -
bém ocor re, com va lo res en tre 5 e 6ppm . O Ouro
(Au) apa re ce iso la do, ten do na amos tra ES-3037 a
ma i or con cen tra ção, que che gou a 539ppb. Nes ta
área o Au está as so ci a do prin ci pal men te a ve i os de
quart zo
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Ta be la 11 – Va lo res Anô ma los dos Ele men tos
Se le ci o na dos - Solo do Ga rim po do Joel.

Ta be la 12 – Va lo res Anô ma los dos Ele men tos
Se le ci o na dos - Solo da Mi ne ra ção Cre po ri.

Ta be la 13 – Va lo res Anô ma las dos Ele men tos
Se le ci o na dos - Solo da Fa zen da JL.
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Fi gu ra 24 – Dis tri bu i ção de Hg no solo. Ma lha Ga rim po do Joel.

Fi gu ra 25 – Dis tri bu i ção de Au no solo. Ma lha Ga rim po do Joel.
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1.3.3 Con clu sões

A aná li se mul ti e le men tar foi de fun da men tal im -
por tân cia para abran ger os mais ex pres si vos am bi -
en tes li to ló gi cos.

Os va lo res anô ma los para Fe-Cr-Cu-Cd-As-
Ga-V-Ti-Sc e Ni, es tão re la ci o na dos com as ano ma -
li as mag né ti cas de pri me i ra or dem, re fle ti das pe las
ro chas bá si cas ( lam pró fi ros, da ci tos etc. ). As con -
cen tra ções mais ele va das para Fe-Cr-V-Ni e Cu re -
fle ti ram o Quart zo Mon zo ga bro Iga ra pé Je ni pa po,
que na su per fí cie apre sen ta al te ra ção, evi den ci a da 
por frag men tos la te ri ti za dos. As con cen tra ções de
se gun da or dem des tes ele men tos são co in ci den -
tes com as li to lo gi as das su í tes in tru si vas Cre po ri -
zão e Cu iú-Cuiú, onde  ocor rem gra no di o ri tos e
gna is ses de com po si ção to na lí ti ca a gra ní ti ca.

No mapa da as so ci a ção Ca-Na-Sr  em amos tras
de solo da ma lha re gi o nal ob ser va-se um di re ci o -
na men to NW-SE, co in ci den te com ano ma li as mag -
né ti cas de se gun da or dem do le van ta men to ae ro -
mag né ti co, onde ocor re a Su í te Intru si va Cre po ri -

zão, re pre sen ta da por mon zo gra ni tos e si e no gra ni -
tos, re pre sen ta da por gna is ses de com po si ção to -
na lí ti ca a gra no di o rí ti ca.

Os re sul ta dos ana lí ti cos re fe ren tes ao ouro, mos -
tra ram que o mes mo ocor re de for ma iso la da, sem -
pre re fle tin do mi ne ra li za ções as so ci a das com di -
ques bá si cos (Ga rim po do Joel) ou ve i os de quart -
zo en ca i xa dos em ro chas gra ní ti cas, como na Fa -
zen da JL e no ga rim po do km170.

Os re sul ta dos ana lí ti cos, en con tram-se à dis po -
si ção na SU REG-GO, em meio mag né ti co, em  ar -
qui vos xyz.

1.4 Hi dro ge o quí mi ca

1.4.1 Obje ti vo

Tre i na men to de téc ni cos  da CPRM, em amos tra -
gem de água (Hi dro ge o quí mi ca) na re gião do Ta -
pa jós, com téc ni cos es pe ci a li za dos do GSC - Ge o -
lo gi cal Sur vey of  Ca na da, como par te do “Ca na -
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Fi gu ra 37 – Dis tri bu i ção de Au no solo. Ma lha Fa zen da JL.
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