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RESUMO: A região do município de Caçapava do Sul, localizada na porção central do Rio 
Grande do Sul, é reconhecida nacionalmente como de grande potencial para a produção de 
cobre, abrangendo várias ocorrências deste commoditie, inclusive uma das maiores minas de 
cobre do Brasil, hoje desativada. Dentre essas ocorrências, estudos anteriores de duas zonas 
localizadas a oeste da cidade de Caçapava do Sul, denominadas Andrade e Primavera, 
indicam que o cobre nestas mineralizações ocorrerem de forma disseminada, mas com um 
controle estrutural, associadas às zonas de falha. Devido a grande sucessão de eventos 
geológicos e deformacionais ocorridos na região, o reconhecimento das estruturas formadas 
junto com o evento que originou a mineralização, é dificultado. Neste sentido, objetivando 
entender melhor o comportamento e distribuição das fraturas entre esses dois alvos, realizou-
se um trabalho de campo, reconhecendo as características geométricas e cinemáticas das 
fraturas, classificando assim as diversas famílias existentes. Para o conhecimento regional, 
técnicas de sensoriamento remoto foram aplicadas, reconhecendo e classificando os 
lineamentos existentes na área. Consolidado o banco de dados, obtido em campo com as 
características geométricas das estruturas (atitudes das fraturas) e, consequentemente, sua 
categorização por famílias, analisou-se suas frequências e distribuições espaciais por meio de 
técnicas geoestatísticas. A krigagem de indicadores tem sido largamente utilizada para 
construção de funções de distribuição de probabilidades acumuladas para a estimativa de 
distribuições espaciais. Definido as diferentes categorias de falhas, de acordo com as famílias 
classificadas em função de suas frequências, a ferramenta krigagem de indicadores pode ser 
utilizada, permitindo a obtenção de modelos com a probabilidade local de cada bloco pertencer 
a cada uma das diferentes famílias estimadas. Com o modelo de distribuição espacial destas 
fraturas, mapas foram gerados indicando áreas com maior probabilidade de ocorrência das 
famílias de fraturas associadas com o mesmo evento que originou a mineralização. Este 
estudo objetiva auxiliar no melhor entendimento sobre a dinâmica estrutural das fraturas junto 
com dados quantitativos das mesmas, servindo de subsídio para o estudo do comportamento 
das estruturas rúpteis e da distribuição espacial delas entre os depósitos Andrade e Primavera, 
além de correlacionar estas informações com a existência de mineralizações, podendo ser 
utilizado como critério prospectivo. 
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