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RESUMO 

A espectrorradiometria de reflectância utiliza o fluxo da radiação eletromagnética 
para identificar determinadas características de diferentes materiais, a exemplo de 
rochas, solos, água e vegetação. A partir das diferenciações do comportamento 
espectral é possível fazer a identificação dos minerais de rochas e solos, por meio 
de fenômenos de transições eletrônicas ou vibracionais resultantes da interação da 
energia eletromagnética com átomos e moléculas. O objetivo deste estudo foi 
identificar e caracterizar a mineralogia de rochas e solos do Greenstone Belt Rio 
Itapicuru, localizado na porção nordeste do Cráton do São Francisco, a partir da 
espectroscopia de reflectância aplicada em laboratório e analisar a distribuição 
espacial desses minerais em algumas cenas do sensor ASTER correspondentes à 
alguns dos municípios estudados. As amostras de solos foram coletadas de modo a 
se obter um conjunto de tipos de solos representativos dos compartimentos 
geológicos, geomorfológicos e pedológicos dos municípios estudados. As bandas 
utilizadas da imagem ASTER correspondem aos intervalos do visível e infravermelho 
próximo (1, 2 e 3) e infravermelho de ondas curtas (4, 5, 6, 7, 8 e 9). As imagens 
tiveram os valores de radiância convertidos para reflectância utilizando o método de 
correção atmosférica FLAASH. Para realizar o mapeamento com a distribuição dos 
minerais encontrados foram utilizadas as técnicas de Mapeador de Ângulo Espectral 
(Spectral Angle Mapper – SAM) e Ajuste de Feições Espectrais – (Spectral Feature 
Fitting – SFF). O Sam apresentou melhores resultados, identificando óxidos e 
argilominerais com maior distribuição. O SFF permitiu caracterizar melhor os 
minerais com metais na composição. Todos os minerais identificados estão de 
acordo com a geologia local, com grande reserva de óxidos (hematita, goethita, 
ilmenita e magnetita) e argilominerais de alteração hidrotermal (clorita, alunita, 
palygorskita e serpentina). Pode-se concluir que a técnica de espectroscopia, de 
laboratório e de imageamento permitiram considerável discriminação mineralógica. 
Como também, que a formação do Greenstone Belt Rio Itapicuru consiste em maior 
representatividade por óxidos, hidróxidos e filossilicatos, com argilominerais comuns 
de ambientes semiáridos e os provenientes por hidrotermalismo caracterizados a 
partir da espectrorradiometria. 

Palavras-chave: Espectrorradiometria, comportamento espectral, pedologia, 

argilominerais.  

 

 

 

 

 

 



16 
 

ABSTRACT  

 

Reflectance spectroradiometry uses the flux of electromagnetic radiation to identify 
certain characteristics of different materials, such as rocks, soils, water and 
vegetation. From the differences in behavior it is possible to identify minerals of rocks 
and soils by means of phenomena of electronic or vibrational transitions resulting 
from the interaction of electromagnetic energy with atoms and molecules. The 
objective of this study was Identify and characterize the mineralogy of rocks and soils 
of the Greenstone Belt River Itapicuru, located in the northeast portion of the São 
Francisco Craton, from the reflectance spectroscopy applied in the laboratory and 
analyze the of these minerals in some scenes of the ASTER sensor corresponding to 
the some of the municipalities studied. The soil samples were collected in order to a 
set of soil types representative of the compartments Geological, geomorphological 
and pedological characteristics of the studied municipalities. The bands Used in the 
ASTER image correspond to the visible and infrared (1, 2 and 3) and short wave 
infrared (4, 5, 6, 7, 8 and 9). The images had the radiance values converted to 
reflectance using the atmospheric correction FLAASH. To perform the mapping with 
the distribution of the minerals found, the techniques of Spectral Angle Mapper 
(SAM) and Spectral Feature Fitting (SFF) were used. Sam presented better results, 
identifying oxides and clay minerals with greater distribution. The SFF allowed to 
better characterize the minerals with metals in the composition. All identified minerals 
are in agreement with the local geology, with great reserve of oxides (hematite, 
goethite, ilmenite and magnetite) and hydrothermal altering clay minerals (chlorite, 
alunite, palygorskite and serpentine). It can be concluded that the technique of 
spectroscopy, laboratory and imaging allowed considerable mineralogical 
discrimination. Also, the formation of the Greenstone Belt Rio Itapicuru consists of 
greater representation by oxides, hydroxides and phyllosilicates, with common 
argillominerals of semiarid environments and those coming from hydrothermalism 
characterized by spectroradiometry. 

 

Keywords: Spectroradiometry, spectral behavior, pedology, clay minerals. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 Introdução 

 

            O termo Sensoriamento Remoto pode ser definido, conforme Novo (2008), 

como a utilização conjunta de sensores, equipamentos para processamento de 

dados, equipamentos de transmissão de dados colocados a bordo de aeronave, 

espaçonave, ou outras plataformas, com o objetivo de estudar eventos, fenômenos e 

processos que ocorrem na superfície do planeta Terra a partir do registro e da 

análise das interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias que o 

compõem em suas mais diversas manifestações.  

              Uma das técnicas aplicadas no sensoriamento remoto é a 

espectrorradiometria de reflectância, utilizada para identificação e quantificação de 

determinadas características de diferentes materiais naturais, como vegetação, solo, 

rocha e água. Tal procedimento utiliza o fluxo da radiação eletromagnética refletido 

por objetos. Por meio das diferenciações do comportamento espectral é possível 

fazer a identificação dos minerais de solos e rochas, por meio de fenômenos de 

transições eletrônicas ou vibracionais resultantes da interação da energia 

eletromagnética com átomos e moléculas (DALMOLIN et al., 2005). 

Atualmente estão definidos os espectros dos minerais e foram feitas tabelas 

com estes espectros. Os minerais possuem, em sua composição, átomos e 

moléculas que determinam suas propriedades espectrais, que por sua vez definem 

seu comportamento ao longo do espectro eletromagnético. Em Sensoriamento 

Remoto, o intervalo do espectro mais usado vai de 400 a 2500 nanômetros, 

subdividindo em duas regiões: entre 400 e 1000 e entre 2000 e 2400 nanômetros 

(IGEO – UNICAMP, 2015). 

O intervalo de 400 a 1000 nm é utilizado para avaliar a presença do íon 

férrico, associado a minerais do grupo dos óxidos e hidróxidos de ferro 3+. O 

intervalo entre 1400 e 2400 nm contém as principais feições diagnósticas de vários 

minerais de alteração hidrotermal, todos eles possuindo em comum a presença da 

molécula de OH, como é o caso da bauxita. São três as feições de absorção 

características dos minerais que contém moléculas hidroxilas, situadas 
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respectivamente por volta de 1400, 1900 e 2200 nm. Essas feições são 

caracterizadas por intensa absorção de energia nessa região, exibindo em 

decorrência inflexões característica na curva espectral desses minerais (IGEO – 

UNICAMP, 2015).  

As curvas espectrais possuem papel significativo, devido ao seu 

comportamento estar ligado à estrutura do átomo. Os átomos de qualquer elemento 

químico geram um espectro diferente de outros elementos: eles têm a capacidade 

de irradiar numa determinada faixa de comprimentos de onda (IGEO – UNICAMP, 

2015). Portanto, é nisto que se baseia a análise espectral - é o método de definir a 

composição química da substância através do seu espectro, como mostra a figura 1. 

 

 

Figura 1: Comportamento espectral de diferentes classes de solos por sensores 
terrestre e orbital. 

 

 

Fonte: Sousa Junior et al., 2008. 
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Para Demattê et al (2000), o comportamento espectral dos solos sofre 

influência de diversos fatores, dentre estes, os mais importantes são: a umidade, o 

teor da matéria orgânica, a textura, a cor, a capacidade de troca catiônica, o teor de 

óxidos de ferro bem como às combinações heterogêneas de minerais, e as suas 

condições de superfície. Pode-se acrescentar a estes também, a mineralogia e a 

estrutura do solo, a presença de grandes fragmentos, as encrostações, as sombras 

e as práticas culturais (ALVARENGA et al, 2003). A textura, a mineralogia, a 

presença de óxidos de ferro e o conteúdo de matéria orgânica são considerados 

como propriedades intrínsecas, enquanto os demais fatores são tratados como 

condições da superfície (Formaggio, 1989; Lillesand e Kiefer, 1994; Demattê et al, 

2000). 

A construção de uma Biblioteca Espectral se caracteriza pelo 

armazenamento das respostas espectrais de um alvo específico em um banco de 

dados onde estarão disponíveis as curvas de reflectância obtidos através de um 

sensor de laboratório ou orbital (MENESES, 2010). Dos pesquisadores brasileiros 

que trabalham na construção de bibliotecas espectrais de solos do Brasil, vem 

sendo desenvolvidos por diversos autores e Institutos nesta perspectiva, como 

Bellinasso  & Demattê (2009), Pedrosa & Meneses (2010), Nanini (2006), Genú 

(2011), Dalmolin (2012); Gonçalves & Dick (2011), Instituto de Geociências da 

Universidade de Campinas  (UNICAMP), Escola Superior de Agricultura – 

Universidade de São Paulo (USP), Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e 

a Universidade Federal de Santa Maria – (UFSM). 

No Brasil existe uma carência de pesquisas utilizando a espectrorradiometria 

de reflectância. Essa pesquisa visa contribuir com resultados obtidos por meio da 

espectrorradiometria de reflectância, tendo como objetivo a construção de uma 

biblioteca espectral que irá facilitar a descrição mineralógica da área de alguns 

municípios do semiárido baiano, e, posteriormente, contribuir para pesquisas que 

irão utilizar o mesmo método de análise, facilitando a compreensão de um mineral 

com base em sua reflectância espectral. O aperfeiçoamento de técnicas para 

descrição e análise da mineralogia do solo é considerado fundamental para um 

detalhamento mais rápido e com menor custeio, sendo uma alternativa entre os 

métodos convencionais de laboratório, mais caros e demorados.  
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O avanço do conhecimento em Ciência do Solo é proveniente de teorias e da 

investigação de modelos, por meio de técnicas e instrumentos adequados. A 

evolução contínua dessas técnicas e equipamentos proporciona não somente a 

oportunidade para que novas abordagens sejam testadas e facetas inexploradas 

sejam reveladas, como também abrem novos campos para a pesquisa, fazendo com 

que os fundamentos teóricos sejam consolidados, e possibilitando, em alguns casos, 

a solução de problemas antes de difícil tratamento (Fabris et al. 2009). 

Esta pesquisa aborda o conhecimento científico aplicado ao Sensoriamento 

Remoto, pela utilização da técnica de espectrorradiometria para identificação 

mineralógica, e contribuindo tanto para construção de uma biblioteca espectral, 

quanto para um melhor entendimento sobre a geologia local, uma vez que a 

caracterização da mineralogia facilita a compreensão da evolução geológica para 

futuras pesquisas. 

1.2 Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar o comportamento espectral de 

rochas e solos do Greenstone Belt Rio Itapicuru pelo método de espectroscopia de 

reflectância de laboratório e caracterizar a distribuição espacial desses minerais em 

alguns locais da área estudada aplicando técnicas de Sensoriamento Remoto nas 

imagens ASTER. 

Os objetivos específicos foram: 

1. Caracterizar a mineralogia dos solos e rochas do Greenstone Belt Rio 

Itapicuru a partir do método de Espectrorradiometria de Reflectância aplicada 

em laboratório; 

2. Analisar o uso de técnicas de processamento digital de imagens 

hiperespectrais aplicadas para imagem multiespectral ASTER  

3. Criar uma Biblioteca Espectral para as rochas e os solos da GBRI 
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CAPÍTULO 2 – CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA DA ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1 Área de estudo 

A área de estudo faz parte do semiárido baiano, abrange oito municípios – 

Araci, Barrocas, Cansanção, Conceição do Coité, Monte Santo, Santaluz, 

Teofilândia e Tucano. As unidades litotectônicas que integram os pontos estudados 

fazem parte do Greenstone Belt Rio Itapicuru, com localização na porção nordeste 

do Cráton do São Francisco (CPRM, 2010).  

O território é conceituado como um espaço físico, geograficamente definido, 

geralmente contínuo, caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o 

ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma 

população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e 

externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou 

mais elementos que indicam identidade, coesão social, cultural e territorial 

(SEPLAN, 2010). 

A região está inserida no Território de Identidade do Sisal (Figura 2).  De 

acordo com a Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN), com o 

objetivo de identificar prioridades temáticas definidas a partir da realidade local, 

possibilitando o desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões, o 

Governo da Bahia desde de 2007 passou a reconhecer a existência de 27 Territórios 

de Identidade, constituídos a partir da especificidade de cada região.  
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Figura 2: Mapa com localização da área de estudo 

 

 

 

O clima na área pesquisada se caracteriza como semiárido (Thornthwaite & 

Matther) ou BSh de Köppen, com a média pluviométrica anual de 656,616 mm. 

AB’Saber (1977), aponta que as condições de semiaridez do Nordeste brasileiro 

reportam-se aos fins do Terciário e ao início do Quaternário, quando alterações 

bruscas, de origem planetária, provocaram mudanças de grande magnitude, gerando 

vastos aplainamentos, que deram origens às depressões interplanálticas semiáridas 

do Nordeste. Sua formação geomorfológica (Figura 3) compreende as formações 

Pediplano Sertanejo, Tabuleiro do Itapicuru e Tabuleiro Interiorano seguido por 

serras e maciços residuais.  
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Figura 3: Características geomorfológicas da área de estudo 

 

 

2.2 Geologia Regional 

O esboço geológico do Estado da Bahia está representado pela figura 4, com 

enfoque para área de estudo. Na área amostrada, observa-se unidades com 

formação do Arqueano e Proterozóico, com destaque para a região do Greenstone 

Belt Rio Itapicuru. Estas formações possuem embasamento cristalino compreendido 

por gnaisses, migmatitos e granulitos, representadas por rochas de sequência 

Vulcano-sedimentares e sedimentos carbonatos-pelíticos. A litologia da área 

estudada é constituída por Anfibolitos, Arenitos, Biotita-Gnaisses, 

Conglomerados/Brechas, Folhelhos, Granito-Gnaisses, Paraconglomerados, 

Charnokíticos, Diatexitos, Depósitos Eluvionares e Coluvionares e Granito-Gnaisses. 

Os tipos de solos que caracterizam a região são os Planossolos, Neossolos e 

Vertissolos, (CPRM, 2010). 
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Figura 4: Esboço geológico da Bahia com destaque para área de estudo 

 

Fonte: CPRM (2010) 

 

O Greenstone Belt do Rio Itapicuru (GBRI), se caracteriza como uma unidade 

litotectônica do Bloco Serrinha que vem sendo interpretado como remanescente de 

um arco oceânico que colidiu com um continente arqueano entre aproximadamente 

2130 e 2105 Ma (Oliveira et al., 2010). Possui forma alongada na direção N-S, com 

170 km de extensão e 15 km de largura máxima, e abrange uma área superior a 

7.500 km². A oeste, o GBRI limita-se em contato tectônico brusco com migmatitos e 

gnaisses arqueanos do Complexo Santa Luz (Baldim, 2014). 

O recorte da área com os pontos amostrais da unidade geológica aparece na 

figura 5, onde o greenstone belt do rio Itapicuru está localizado com os domínios 

máficos, félsicos e sedimentar com as demais unidades que fazem a composição 

geológica da localidade. 
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Figura 5: Mapa geológico da área de estudo com localização dos pontos de coleta 

 

 

2.3 Caracterização Pedológica 

Os solos analisados nesta pesquisa estão inseridos na região semiárida e 

apresentam variação nas características físicas e químicas. Ocorrem na região de 

estudo diversas classes de solos que variam conforme o grau de evolução, atividade 

de argila, saturação de bases, textura, presença de sais solúveis e Na trocável, 

permeabilidade, profundidade, porosidade e densidade do solo. As distribuições dos 

pontos de coletas das amostras aparecem na figura 6, seguindo a direção N-S do 

Greenstone Belt Rio Itapicuru, com as respectivas classes de solos apresentadas.  
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Figura 6: Mapa de Solos da área e estudo  com destaque para os pontos de coleta 
da pesquisa 

 

 

Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2014), 

os solos coletados correspondem às respectivas tipologias: 

Planossolos: São solos típicos de áreas de cotas baixas, planas a 

suavemente onduladas. Ocorrem na maioria das vezes com pouca profundidade, 

horizonte superficial (A + E) de cores claras e textura arenosa ou média, argilosa ou 

muito argilosa, adensado, pouco permeável, com cores de redução, em decorrência 

da drenagem deficiente. Apresentam alta CTC, elevada saturação por bases e 

sorção de Na, com Porcentagem de Sódio Trocável entre 8 e 20%, nos horizontes B 
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ou C. Ocorrem como componentes secundários em muitas áreas de Luvissolos. 

Desargilização intensa pela diferenciação entre o horizonte B plânico e os horizontes 

precedentes A ou E, com mudança textural abrupta ou com transição abrupta 

conjugada com acentuada diferença de textura do horizonte A ou E para o B; 

restrição de permeabilidade em subsuperfície, que interfere na infiltração e no 

regime hídrico, com evidências de processos de redução, com ou sem segregação 

de ferro, que se manifesta nos atributos de cor, podendo ocorrer mobilização e 

sorção do cátion Na+ (EMBRAPA, 2014).  

Compreendem solos minerais imperfeitamente ou mal drenados, com 

horizonte superficial ou subsuperficial eluvial, de textura mais leve, que contrasta 

abruptamente com o horizonte B imediatamente subjacente, adensado, geralmente 

de acentuada concentração de argila, permeabilidade lenta ou muito lenta, 

constituindo, por vezes, um horizonte pã, responsável pela formação de lençol 

d’água sobreposto (suspenso), de existência periódica e presença variável durante o 

ano (EMBRAPA, 2014). 

Ocorrem preferencialmente em áreas de relevo plano ou suave ondulado, 

onde as condições ambientais e do próprio solo favorecem vigência periódica anual 

de excesso de água, mesmo que de curta duração, especialmente em regiões 

sujeitas à estiagem prolongada e até mesmo sob condições de clima semiárido.  

Nas baixadas, várzeas e depressões sob condições de clima úmido, estes solos são 

verdadeiramente hidromórficos, com horizonte plânico que apresenta 

coincidentemente características de horizonte glei, embora, em zonas semiáridas e 

mesmo em áreas onde o solo está sujeito apenas a um excesso d’água por curto 

período, principalmente sob condições de relevo suave ondulado, não cheguem a 

ser propriamente solos hidromórficos.  

Neossolos Litólicos: Compreendem solos constituídos por material mineral 

ou por material orgânico pouco espesso que não apresenta alterações expressivas 

em relação ao material originário devido à baixa intensidade de atuação dos 

processos pedogenéticos, seja em razão de características inerentes ao próprio 

material de origem (como maior resistência ao intemperismo ou composição químico 

mineralógica), seja em razão da influência dos demais fatores de formação (clima, 
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relevo ou tempo), que podem impedir ou limitar a evolução dos solos (EMBRAPA, 

2014). 

Ocorrem áreas mais acidentadas, onde são encontrados afloramentos de 

rocha.São solos pouco desenvolvidos, não-hidromórficos, muito rasos, apresentando 

um horizonte a assentado diretamente sobre a rocha ou sobre um horizonte C de 

pequena espessura. São, em geral, pedregosos, e, ou, rochosos, moderada a 

excessivamente drenados, com horizonte A pouco espesso, cascalhento, de textura 

predominantemente média, com ocorrência de diferentes texturas: arenosa, siltosa e 

argilosa. Tendo características distróficas ou eutróficas, em áreas de relevo suave a 

ondulado montanhoso. 

 Neossolos Regolíticos: De acordo com a definição da Embrapa (2014), 

estes solos são pouco desenvolvidos, não hidromórficos, pouco profundos a 

profundos, com sequência de horizontes A – C, apresentando na fração areia, teores 

médios a altos de minerais alteráveis, principalmente feldspatos potássicos. São 

arenosos de textura média (leve), cascalhentos ou não, de cores acinzentadas 

claras, fortemente drenados e eutróficos em maior frequência.  Possuem baixo teor 

de matéria orgânica e N, com baixa capacidade de retenção de água, em 

decorrência da maior profundidade dos perfis. São predominantes de relevo suave 

ondulado. 

São formados por material mineral ou por material orgânico com 

menos de 20 cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de horizonte B 

diagnóstico e satisfazendo aos seguintes requisitos:  

a) Ausência de horizonte glei imediatamente abaixo do A dentro de 150 cm a 

partir da superfície, exceto no caso de solos de textura areia ou areia franca 

virtualmente sem materiais primários intemperizáveis;  

b) Ausência de horizonte vértico imediatamente abaixo de horizonte A;  

c) Ausência de horizonte plíntico dentro de 40 cm ou dentro de 150 cm a partir 

da superfície se imediatamente abaixo de horizontes A ou E ou se precedido de 

horizontes de coloração pálida, variegada ou com mosqueados em quantidade 

abundante;  
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d) Ausência de horizonte A chernozêmico com caráter carbonático ou 

conjugado com horizonte C cálcico ou com caráter carbonático (EMBRAPA, 2014). 

Vertissolos: De acordo com a EMBRAPA (2014), são solos formados por 

material mineral apresentando horizonte vértico e pequena variação textural ao 

longo do perfil, nunca suficiente para caracterizar um horizonte B textural. 

Apresentam pronunciadas mudanças de volume com o aumento do teor de água no 

solo, fendas profundas na época seca e evidências de movimentação da massa do 

solo sob a forma de superfícies de fricção (slickensides). Podem apresentar 

microrrelevo tipo gilgai e estruturas do tipo cuneiforme inclinadas e formando ângulo 

com a superfície horizontal. Estas características resultam da grande movimentação 

da massa do solo que se contrai e fendilha quando seca e se expande quando 

úmida. São de consistência muito plástica e muito pegajosa devido à presença 

comum de argilas expansíveis ou mistura destas com outros argilominerais. 

Normalmente estes solos se desenvolvem em ambientes de bacias 

sedimentares ou a partir de sedimentos com predomínio de materiais de 

granulometria fina e com altos teores de cálcio e magnésio ou ainda são diretamente 

desenvolvidos de rochas básicas ricas em cálcio e magnésio. Ocorrem distribuídos 

em diversos tipos de clima, dos mais úmidos (mas com estação seca definida) aos 

mais secos, tendo grande expressão nas bacias sedimentares da região semiárida 

do Nordeste brasileiro. Quanto ao relevo, se distribuem em áreas planas ou suave 

onduladas e, menos frequentemente, em áreas movimentadas, tais como encostas e 

topos de serras ou serrotes. 
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CAPÍTULO 3 – REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Contextualização Geológica 

3.1.1 Cráton do São Francisco 

 

O Cráton do São Francisco se encontra na porção centro-nordeste do país, 

sua maior parte abrange os estados de Minas Gerais e Bahia, e caracteriza uma 

unidade tectônica do embasamento da plataforma sul-americana (Barbosa et al., 

2003). Este cráton constituía uma única peça em conjunto com uma porção africana 

antes do surgimento do oceano Atlântico no Cretáceo, devido à justaposição dos 

continentes americano e africano, sendo esta junção denominada de Cráton do São 

Francisco-Congo, formando a parte ocidental do continente Gondwana. Este 

Supercontinente foi gerado por um conjunto de placas que, no final do 

Neoproterozóico, se amalgamaram através de diversas colisões diacrônicas 

(ALKMIM, 2004). 

Segundo Almeida (1977,1981), o Cráton do São Francisco é delimitado pelas 

faixas brasilianas Rio Preto a noroeste, Araçuaí a sudeste, Riacho do Pontal e 

Sergipana a Norte, e Brasília a sul e oeste, e ainda, a leste faz contato com as 

bacias do Almada, Jequitinhonha, Camamú e Jacuípe, compondo a margem 

continental desse cráton. O Cráton ainda é truncado por um rift abortado 

(aulacógeno) no qual foram depositados os protólitos dos Supergrupos São 

Francisco, no Neoproterozóico, e Espinhaço, no Mesoproterozóico (BARBOSA et al., 

2003). 

Na porção superior do cráton ocorre preservado um orógeno 

paleoproterozóico subdividido em quatro grandes compartimentos litotectônicos 

denominados de Bloco Gavião, Bloco Serrinha e Bloco Jequié, e ainda o Cinturão 

Itabuna-Salvador-Curaçá (Barbosa & Dominguez, 1996 apud Alkmim, 2004; Barbosa 

& Sabaté, 2002; 2004). De acordo com Alkmim (2004), essas unidades são de idade 

arqueana, com diferentes constituições e gênese (Figura 7).  
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Figura 7: Mapa geológico simplificado do Cráton do São Francisco. 

 

Fonte: ASSIS, 2011. 

 

Mascarenhas et al. (1979) propuseram a divisão do Cráton do São Francisco 

em três núcleos antigos: (i) o Núcleo Serrinha a norte, também chamado de Bloco 

Serrinha (BRITO NEVES et al., 1980; BARBOSA & DOMINGUEZ, 1996; BARBOSA 

& SABATÉ, 2004); (ii) o Núcleo Guanambi a sul; (iii) o Núcleo Remanso, na sua 

porção central. Estes núcleos contêm um grande número de greenstone belts, que 

foram afetados pelo metamorfismo nas fácies xistos verdes a anfibolito de baixo 

grau (CORDANI et al., 2000). 
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3.1.2 Bloco Serrinha 

 

O Bloco Serrinha constitui o embasamento do Greenstone Belt do Rio 

Itapicuru, se localiza na parte nordeste do cráton São do São Francisco, formando 

uma estrutura oval de aproximadamente 21000 km² que permaneceu rígida durante 

a orogênese transamazônica (Cruz Filho et al. 2003). O domínio orogênico do leste 

da Bahia representa um grande evento colisional que ocorreu entre 2,1 e 2,0 Ga e 

envolveu quatro blocos arqueanos: Serrinha, Jequié, Gavião e Itabuna-Salvador-

Curaçá (Barbosa & Sabaté 2002, 2004). A colisão foi provavelmente oblíqua, 

resultando em um transporte tectônico dirigido para NW, juntamente com um 

componente lateral de movimento. O Bloco Serrinha (Figura 8) é limitado a oeste 

pelo segmento norte do Cinturão Itabuna-Salvador-Curaçá e a leste pelas rochas 

sedimentares das bacias do Tucano e do Recôncavo (CARVALHO & OLIVEIRA 

2003).  

Figura 8: Mapa geológico simplificado localizado na porção norte do Cráton do São 
Francisco, destacando os blocos arqeuanos Serrinha, Jequié, Gavião e Cinturão 

Itabuna-Salvador-Curaçá. Alkimin, 2004) 

 

Fonte: ASSIS, 2011. 
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Este bloco é formado por ortognaisses migmatizados superpostos por 

sequências supracrustais de fácies xisto verde com intrusões de granitos (Barbosa 

et al., 2003). Segundo Oliveira (1999), além dessas rochas, o Bloco Serrinha contém 

o Complexo Uauá, composto por gnaisses bandados, ortognaisses tonalíticos e 

granodioríticos, corpos máficos e ultramáficos, que se localizam na porção nordeste 

desse bloco. (GRISOLIA, 2010). 

Os gnaisses-migmatíticos arqueanos expostos no Bloco Serrinha ocorrem 

principalmente nas porções oeste e noroeste do greenstone belt do Rio Itapicuru, e 

no Complexo Uauá a norte (Oliveira et al., 2010). Inicialmente chamado de 

Complexo Metamórfico de Santa Luz por Mascarenhas (1979) e posteriormente por 

Melo et al.,(1995), é composto por rochas gnáissico-migmatíticas em fácies anfibolito 

(Mascarenhas & Garcia, 1989). Segundo Melo (1991) o complexo pode ser dividido 

em duas unidades distintas: (i) gnaisses bandados com alternância entre gnáisses 

cinzas (com biotita, hornblenda, microclina, plagioclásio e quartzo) e bandas 

anfibolíticas com e sem granada; e (ii) ortognaisses de suítes tonalitotrondhjemito-

granodiorito (TTG) com estruturas migmatíticas (BALDIM, 2014). 

 

 3.1.3 Greenstone Belt Rio Itapicuru 

 

Para Kishida (1979) e Kishida & Riccio (1980), o Greenstone Belt do Rio 

Itapicuru ocorre como uma faixa inserida na parte leste do Bloco Serrinha, orientado 

preferencialmente norte-sul, tendo 170 km de comprimento e 15 km de largura 

(Figura 9). O terreno granito-greenstone belt do Rio Itapicuru é uma das regiões 

mais bem estudadas do Pré-cambriano do Nordeste brasileiro, devido a existência 

de várias jazidas auríferas controladas por zonas de cisalhamento (Silva et al., 

2001), sendo a principal delas a faixa Weber, de direção E-W. A mineralização de 

ouro é de tipo lode orogenético, e ocorre em veios de quartzo e brechas, ou 

associadas a sulfetos, hospedados nas lavas andesíticas e dacíticas, nos basaltos 

toleíticos e gabros, e em menor quantidade nas vulcânicas intermediárias a ácidas 

(Xavier & Foster 1999, Xavier & Coelho 2000, Silva et al. 2001, Mello et al. 2006). 
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Figura 9: Blocos arqueano-paleoproterozoicos na Bahia e Cráton São Francisco. A-) 
Estado da Bahia; B-) Cráton São Francisco, em azul realçado bloco Serrinha; C) 

Bloco Serrinha e unidades correlatadas. Linha em verde indica extensão do 
Greentone Belt rio Itapicuru sentido N-S. 

 

Fonte: Baldim, 2014. 

 

Segundo Grisolia (2010), a estrutura do Greenstone Belt Rio Itapicuru 

apresenta orientação preferencial N-S nas porções setentrional e central, e E-W na 

porção meridional, e exibe uma sucessão de antiformes e sinformes com eixos 

orientados segundo tais direções. Zonas de cisalhamento paralelas ao acamamento 

(S0) e à foliação regional (S1) são comuns nas três porções. Segundo Alves da Silva 

(1994), a deformação no GBRI é resultado de dois principais eventos estruturais (D1 

e D2), ambos ocorrendo sob condições metamórficas de facies xisto-verde/anfibolito.  
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De acordo com Mascarenhas (1979), Kishida (1979), Kishida & Riccio (1980), 

Davison et al., (1988) e Silva (1992), o Greesntone Belt Rio Itapicuru é segmentado 

de sua base ao topo em três diferentes unidades litoestatigráficas: 

(a) Unidade Vulcânica Máfica (UVM): está localizada em volta de todo o 

greenstone e é composto por derrame basálticos maciços e almofadados 

(metabasaltos) com sedimentos químicos ocasionais; 

(b) Unidade Vulcânica Félsica (UVF): derrames andesíticos e dacíticos; 

(c) Unidade Sedimentar Vulcanoclástica (USV): é composta por sequências 

turbidíticas intercaladas com sedimentos químicos e rochas epiclásticas 

 

A Unidade Vulcânica Máfica possui aproximadamente 5 km de espessura, 

ocupando cerca de 60% da área aflorante do GBRI. Essa porção basal da seqüência 

foi datada pelo método Pb-Pb em rocha total, obtendo uma idade de 2209±60 Ma 

com Sm-Nd TDM em rocha total de 2.2 Ga (Barbosa & Sabaté, 2004; Silva, 1992).  

 

A Unidade Vulcânica Félsica é caracterizada por rochas félsicas, de 

composição andesítica a dacítica cálcio-alcalina, com textura afanítica, porfirítica, 

variolítica e piroclástica e está exemplificada por tufos, lapillis e aglomerados 

(Barbosa & Sabaté, 2002; Silva et al., 2001). Esse domínio situa-se na porção 

central do GBRI, ocupando aproximadamente 25% da área aflorante da seqüência 

(Silva, 1992). 

 

No topo da seqüência supracrustal se encontra o domínio sedimentar, sendo 

constituído por sedimentos grossos e finos de origem predominantemente vulcânica 

epiclástica. Os litotipos que podem ser encontrados são conglomerados, filitos, 

arenitos e siltitos, podendo ainda estar associados a formações ferríferas bandadas, 

mármores, gonditos e cherts (Kishida, 1979). Existem muitos corpos intrusivos de 

diferentes composições no GBRI, sendo possível dividi-los em diques e sills, corpos 

graníticos e ainda corpos ultramáficos. Os diques e sills são representados por 

dioritos e gabros, sendo estes estreitos, alongados na orientação N-S na porção 

setentrional e E-W na porção meridional do GBRI, possuindo química toleítica 

(Kishida, 1979; Silva, 1992). 
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Silva (1992), aponta que as rochas supracrustais do terreno Greenstone Belt 

Rio Itapicuru possuem espessura de aproximadamente 9,5 km, compreendem 

rochas vulcânicas máficas (na base), rochas vulcânicas intermediárias a félsicas, 

além de sedimentos elásticos e químicos, tanto intercalados nas rochas vulcânicas 

como formando um pacote individualizado no topo da seqüência. As intrusivas são 

predominantemente granitóides de natureza sin e pós-tectônica, embora ocorram, 

subordinadamente, sills gabróicos e corpos subvulcânicos intermediários a félsicos.  

 

 Duas fases de deformação afetaram a sequência supracrustal do greenstone 

belt rio itapicuru (SILVA & MATOS, 1991). Denominou a primeira fase de (Dl), sendo 

resultante de uma tectônica tangencial, concomitante ao fechamento da bacia e 

diapirismo granítico. A esta fase estão relacionados os eventos Fl, de deformação 

cisalhante de trend N-S e o evento F2, responsável pelo desenvolvimento de uma 

sucessão de anticlinaís e sinclinais, de eixo N-S e vergência para leste. A fase D2 

está representada por um dobramento de grande amplitude, que afetou também o 

embasamento e cujo fechamento se encontra na porção sul da estrutura greenstone.  

 

Ainda de acordo com Silva (1992), três eventos metamórficos distintos 

afetaram a sequência (Silva 1983, 1987): E1: um evento inicial, de natureza 

hidrotermal (M1), de fundo oceânico, que ocasionou a hidratação e a oxidação 

parcialmente das rochas vulcânicas; E2: um evento subsequente regional (M2), 

progressivo, da facies xisto verde a anfibolito, sin F2 e concomitante com a 

colocação dos granitos sin-tectônicos; e E3: um evento final (M3) de natureza 

termal, localizado em torno dos corpos intrusivos pós-tectônicos na fácies 

hornblenda-hornfels. 

3.1.4 Caracterização geoquímica da unidade Greenstone Belt Rio Itapicuru 

 

A correlação dos dados secundários gerados entre 1980 e 2010 

relacionados à geoquímica das rochas do Greenstone Belt Rio Itapicuru é 

apresentada no Quadro 1, (Kishida (1980), Silva (1992), Filho (2007) Ruggiero e 

Oliveira (2010)). Segundo ROCHA NETO e PEDREIRA (1994) os dados 

geoquímicos e petrográficos das rochas pertencentes ao terreno do GBRI permitiram 
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delinear sua origem, proveniência e esboçar os esquemas evolutivos. Estes autores 

classificaram geoquímicamente as rochas vulcânicas do GBRI como tendo, no geral, 

um caráter cálcio-alcalino, com base no enriquecimento em sílica, típico de séries 

cálcio-alcalinas de arco magmático. 

Quadro 1: Kishida e Riccio (1980), 5 amostras UVF e 8 amostras UVM; Filho 
(2007) 41 amostras UVM; Silva (1992) 52 amostras UVM e 15 amostras UVF; Dalton 
de Souza et al. (2003); Rocha Neto e Pedreira (1994); Ruggiero e Oliveira (2010) 24 

amostras UVF; *Dados não disponíveis na literatura. 

 

Fonte: Santos, 2017 

Composição UVF Composição UVM Composição UVS

Andesitos maciços

(plagioclásio-40%, clorita-

35%,quartzo-10%,

epidoto-10%).

Basaltos maciços e de 

texturas diversas actinolita-

40%,

plagioclásio-25%, epidoto-

15%, clorita-10%, calcita-

5%).

Andesitos

porfiríticos (clorita-60%,

pagioclásio-25%, quartzo-

5-10%, epidoto-5%).

Basaltos maciços 

anfibolizados (hornblenda-

55%, andesina-20%,

diopsídio-15%, quartzo-

5%).

fácies anfibolito

(plagioclásio-45%,

quartzo-25%) .

Tufos andesíticos

dacíticos (sem

informação).

SiO2 (%)

61,0 - 70,6¹

60,0 - 75,0³

52,6 - 72,66

47,5 - 52,0¹

45,0 - 52,0²

45,0 - 55,0³

-*

TiO2 (%) 
0,31 - 0,42¹

0,23 - 1,136

1,0 - 2,0¹

0,8 - 2,1²

0,5 - 2,0³

-*

Al2O3 (%) 
14,9 - 17,8¹

12,4 - 19,96

13,9 - 14,9¹

12,7 - 15,0² 
-*

Fe-total (%) 
3,3 - 6,0¹

1,9 - 7,16

10,7 - 17,8¹

12,3 - 17,4²

10,0 - 17,0³

-*

MnO (%) 
0,20 - 0,27¹

0,02 - 0,456

0,2 - 0,5¹

0,2 - 13,4² 
-*

MgO (%)

0,8 - 2,0¹

0,0 - 2,0³

0,7 - 3,96

5,3 - 7,2¹

4,8 - 13,4²

4,5 - 7,5³

-*

CaO (%) 
3,0 - 6,6¹

2,3 - 7,16

9,8 - 11,9¹

7,5 - 15,9² 
-*

P2O5 (%) 
0,03 - 0,09¹

0,04 - 0,506

0,03 - 0,16¹

0,08 - 0,20² 
-*

Na2O (%) 
4,6 - 6,0¹

2,1 - 7,76

1,5 - 2,3¹

1,4 - 3,0² 
-*

K2O (%) 
0,02 - 1,60¹

0,07 - 2,706

0,01 - 0,10¹

0,05 - 0,30² 
-*

Ni (ppm) 
21,0 - 36,0¹

2,3 - 69,46

67 - 120¹

34 - 114² 
-*

Zn (ppm) 
64 - 141¹

16,7 - 93,56

50 - 138¹

75 - 130² 
-*

Cr (ppm) 8 - 956 22 - 239² -*

Cu (ppm) -* 16,5 - 224,0² -*

Pb (ppm) -* 0,3 - 2,8² -*

Tufos máficos (clorita-

40%, actinolita-25%,

plagioclásio-15%, epidoto-

10%, calcita-5%).

Siltitos, Filitos,

Arenitos,

Arcóseos,

conglomerados

e sedimentos de

natureza

química.

Litotipos
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Para Silva (1992), os basaltos do GBRI possuem teores de Fe-total acima de 

12%, podendo ser classificados como ferro basaltos. Essas rochas são tipicamente 

de ambiente oceânico e pertencem à série toleítica de diferenciação, caracterizada 

por um enriquecimento contínuo em ferro, paralelamente a um empobrecimento em 

magnésio no decurso da diferenciação magmática. Em relação à UVF, a autora 

dispõe que os andesitos do Rio Itapicuru, pertecentes à série de diferenciação 

cálcio-alcalina, teriam sido originados numa margem continental ativa, margem essa 

adjacente à bacia de extensão onde foram geradas as rochas basálticas toleíticas, 

caracterizando uma bimodalidade do vulcanismo. 

Donatti-Filho et al (2007) chegou à conclusão que, de acordo com o diagrama 

TAS (SiO2 x Na2O+K2O) recomendado pela International Union of Geological 

Science (IUGS) para a classificação de rochas vulcânicas, os basaltos da UVM do 

GBRI exibem uma variação ampla em relação aos teores de Na2O+K2O em 

consequência da mobilidade desses elementos, principalmente quando há reações, 

como a interação com água do mar. No diagrama ternário (FeO+TiO2) x Al2O3 x 

MgO os basaltos mostram uma assinatura toleiítica rica em ferro. 

Em relação aos teores de TiO2, P2O5 e Fe2O3t e elementos-traço, os 

basaltos do GBRI podem ser divididos em dois grupos geoquímicamente distintos, 

correspondentes aos toleiítos dos grupos I e II de Kishida (1979). O primeiro grupo 

de toleiítos (ThI) possui teores relativamente mais elevados em TiO2 (1,5-2,2%), 

P2O5 (0,15-0,2%), Fe2O3t (14-18%), Th (0,7-0,9%) e enriquecimento nas razões 

Zr/Nb (20-35). O segundo grupo de toleiítos (ThII) é empobrecido relativamente em 

TiO2 (1-1,5%), P2O5 (0,05-0,12%), Fe2O3t (12-15%), Th (0,2- 0,6 ppm) e nas 

razões Zr/Nb (10-20). No entanto os ThII apresentam enriquecimento relativo em 

alguns elementos-traço compatíveis (Ni > 100 ppm) (FILHO, 2007). 

Segundo Donatti-Filho (2007), esta diferenciação nos grupos dos basaltos do 

GBRI pode ser um indicativo de que os dois grupos podem ter interagido com uma 

crosta continental durante sua ascensão e/ou temporal residência na câmara 

magmática, processos esse, semelhantes aos que geraram os derrames de basaltos 

continentais da Bacia do Paraná. 
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A UVF apresenta caráter cálcio-alcalino baseado no enriquecimento em sílica, 

típico de séries cálcio-alcalinas de arco magmático (KISHIDA, 1979; SILVA, 1992), e 

a identificação de uma lacuna nos valores de sílica entre as unidades vulcânicas do 

GBRI por Kishida (1979), fez com que ele dividisse em Unidades Vulcânicas 

Félsicas e Máficas, pois para o autor, os basaltos têm valores médios de 50% de 

SiO2 e os andesitos e dacitos valores superiores a 60% de SiO2. 

A ausência de dados geoquímicos para a US é explicada pelas variações de 

sedimentos e respectivamente suas composições químicas, visto que segundo 

Grisolia (2010), as rochas félsicas e intermediárias como granito, granodiorito, riolito 

e andesito são as principais rochas fonte de sedimentos, e secundariamente as 

rochas máficas. 

 

 3.2 – Sensoriamento Remoto e Espectroscopia de Reflectância  

3.2.1 Sensoriamento Remoto: breves considerações  

 

A definição para Sensoriamento Remoto, segundo Meneses e Almeida 

(2012), é dada como uma ciência que busca o desenvolvimento da obtenção de 

imagens da superfície terrestre por meio de detecção e medição quantitativa da 

interação da radiação eletromagnética com os alvos naturais. Para os autores, a 

técnica do sensoriamento remoto é uma das melhores tecnologias de coleta 

automática de dados para o levantamento e monitoração dos recursos terrestres em 

escala global. É uma tecnologia que permite obter imagens e outros tipos de dados 

da superfície terrestre, por meio da captação e do registro da energia refletida ou 

emitida pela superfície.  

Segundo Madeira Netto e Baptista (2000), o Sensoriamento Remoto pode ser 

definido como a técnica da obtenção de dados e informações de objetos na 

superfície terrestre sem que haja contato direto entre o sensor e o alvo. Desta forma, 

é necessário que haja a interação da energia com o objeto na forma de radiação 

eletromagnética. De a acordo com Moraes (2002), a energia eletromagnética é 

emitida por qualquer corpo que possua temperatura acima de zero grau absoluto (0 
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Kelvin). Sendo assim, todo corpo com uma temperatura absoluta acima de zero 

pode ser considerado como uma fonte de energia eletromagnética.  

Novo (1995), considera o Sensoriamento Remoto como a utilização conjunta 

de sensores modernos, utilizando equipamentos para processamento de dados, 

transmissão de dados, aeronave, espaçonaves etc., com o objetivo de estudar o 

ambiente terrestre por meio do registro e da análise das interações entre a radiação 

eletromagnética e as substancias componentes do planeta Terra em mais diversas 

manifestações.  

Meneses & Ferreira Junior (1995) apresentam o Sensoriamento Remoto 

como “Uma medida de trocas de energia, resultantes da interação contida na 

radiação eletromagnética de determinado comprimento de onda, com energia 

contida dentro dos átomos e moléculas que compõem o material”. A radiação 

eletromagnética, emitida ou refletida pelos alvos, é captada pelos sensores remotos, 

e a radiação capturada traz consigo as informações espaciais (forma, tamanho, 

estrutura e textura) e espectrais (reflectância, absortância e transmitância) do alvo 

(BAPTISTA, 2001).  

Para Clarck (1999), o estudo da radiação eletromagnética, denominado 

espectroscopia, se dá em função do comprimento de onda que está sendo 

espalhado, refletido ou emitido pelo objeto (gás, sólido ou líquido).   

A radiância é a medida radiométrica mais precisa em sensoriamento remoto. 

Radiância (L λ) é a intensidade radiante quantificada por unidade de uma 

determinada área-fonte, projetada em uma direção específica. É a medida em Watts 

por metro quadrado por esterradiano (W m-2 sr-1). A radiância ocorre da seguinte 

forma: primeiro, o fluxo radiante deixa a área-fonte projetada numa direção 

específica em direção ao sensor remoto. O interesse apenas se objetiva no fluxo 

radiante em certos comprimentos de onda (Φ λ) deixando a área fonte projetada (A) 

em uma certa direção (cos θ) e em um ângulo sólido (Ω) (JENSEN, 2009). 

L λ   = Φ λ 

 

Ω 
A cos θ 
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O fluxo radiante refletido ou emitido pela superfície da Terra entra novamente 

na atmosfera, onde interage com vários gases a vapor d’água e particulados. Assim, 

o espalhamento, a absorção, a reflexão e a refração atmosféricos influenciam o fluxo 

radiante uma vez que, antes que a energia seja registrada pelo sistema de 

sensoriamento remoto.  

Teoricamente, a radiância total que é refletida por um solo exposto e é 

registrada por um sensor (Lt), trata-se da função da energia eletromagnética das 

fontes sumarizadas por: Lt = Lp + Ls + Lv, onde:  

 Lp = é a porção da radiância registrada, proveniente da radiação descendente 

do Sol (Esol) e da atmosfera (Eatm), que nunca atinge a superfície do solo. 

 

 Ls = uma parte da radiação solar direta e difusa atinge a interface ar-solo e a 

penetra em aproximadamente ½ λ de profundidade do solo. A quantidade de 

fluxo radiante que emerge da coluna do solo por reflexão e por espalhamento, 

que ocorre nesta profundidade é Ls. As características dos constituintes do 

solo, seja a matéria orgânica, sejam os inorgânicos, bem como a quantidade 

de umidade presente no solo, apresentam significativo impacto na quantidade 

de energia absorvida, espalhada e/ou refletida por esta superfície. 

 

 Lv = uma parte da radiação solar direta e difusa incidentes pode ser capaz de 

penetrar talvez uns poucos mm ou até mesmo um ou dois cm na coluna do 

solo. Esta parte pode ser refletida como espalhamento volumétrico, Lv. 

O Sol é a principal fonte de radiação eletromagnética conhecida, cobrindo as 

faixas do espectro eletromagnético no ultravioleta, visível, infravermelho próximo e 

infravermelho de ondas curtas (tabela 1). O processo de emissão foi definido por 

Clarck (1999) como a saída de fótons da superfície. Todas as superfícies emitem 

fótons, que de sua maneira, estarão submetidos às leis da física correspondentes à 

emissão, refração e absorção (MADEIRA NETTO E BAPTISTA, 2001).   
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Tabela 1: Principais regiões do espectro eletromagnético. 

 

Nome 
Intervalo Espectral 
(micrômetro - μm) 

Propriedade de medida  

Visível  (0.4 - 0.7) Reflectância 

Infravermelho próximo (0.7 - 0.1) Reflectância 

Infravermelho de ondas 
curtas  

(1.1 - 1.35),               
(1.4 - 1-8) (2.0 - 2.5)               

Reflectância 

Infravermelho médio 
(3.0 - 4.0)                        
(4.5 - 5.0) 

Reflectância                     
Temperatura 

Infravermelho termal  
(8.0 - 9.5)                     
(10 - 14) 

Temperatura 

Microondas, radar 1 mm - 1 m 
Temperatura (passivo) 
rugosidade dos alvos 

(ativo) 

 

O conhecimento mais aprofundado sobre o espectro eletromagnético é 

compreendido pela origem das feições, Hunt (1980) discorre sobre as bandas de 

absorção ou feições espectrais, encontradas nos espectros de reflectância, são 

regidas pelos processos eletrônicos e vibracionais.  

 

3.2.2 Processos Eletrônicos e Vibracionais Para Compreensão das Feições 

Espectrais 

 

As transições eletrônicas são responsáveis por todas as feições de absorção 

espectral existentes no intervalo do visível ao infravermelho próximo. Quando 

analisado os espectros provenientes dos minerais, o processo eletrônico mais 

comum é decorrente ao número de elétrons vagos nos orbitais externos dos 

elementos de transição (Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu e Zn), sendo que o Fe é o 

elemento mais comum na composição dos minerais (CLARK, 1999). Corroborando 

com essa afirmação, Madeira Netto (2001), afirma que esses metais são 

encontrados com muita frequência nos constituintes desses minerais, e que são 

importantes para definir o comportamento espectral de rochas e solos.  
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A respeito sobre o efeito de campo cristalino, em todos os elementos de 

transição, os orbitais d apresentam níveis de energia idênticos dispostos em um íon 

isolado. Entretanto, quando um íon se localiza em um campo cristalino, os níveis de 

energia desses orbitais são divididos (BURNS, 1993). A energia correspondente ao 

comprimento de onda mais intensamente absorvida definirá nesse comprimento uma 

banda de absorção que consistirá na feição espectral de interesse para identificação 

daquele mineral (MENESES, 2001).  

Em função da transição do campo cristalino envolvendo o Fe3+ a intensidade 

das absorções é superior é provocada pela intensidade das interações 

antiferromagnéticas que ocorrem quando há grandes concentrações do Fe3+. Quanto 

ao Fe2+, este ocupa posições ligeiramente distorcidas, apresentando um par de 

bandas de absorção próximas a 1000 nm. (MENESES, 2001). Referente à 

cristalinidade dos minerais de ferro, Dalmolin (2005), afirma que esses podem 

influenciar no comportamento espectral dos solos. A baixa cristalinidade influencia 

na intensidade da reflectância espectral em 400 a 2500 nm, enquanto que os óxidos 

com boa cristalinidade, tipo hematita e goethita, promove feições típicas que 

influenciam nas absorções do espectro entre 400 e 850 nm.  

Referente às transições vibracionais, essas possuem as interações na faixa 

do infravermelho próximo de ondas curtas que correspondem à resposta espectral 

dos minerais. De acordo com Clark (1989), essas faixas são consideradas 

essenciais para identificação geológica. Correspondendo aos elementos químicos 

silício, alumínio, magnésio associados ao oxigênio.  

Dentro do intervalo de infravermelho de ondas curtas são observadas 

vibrações resultantes de alta frequência, provenientes principalmente dos grupos 

dos CO32, BO33, PO43, OH e H2O. Desses, a frequência mais ocorrente nas 

absorções dos materiais é correspondente ao íon OH e à molécula de água. A 

ligação O-H é responsável por esta importante feição espectral, devido à alta 

polaridade existente da ligação H-O que torna as absorções do infravermelho mais 

realçadas (ROSSAMN, 1988). 

De acordo com Clark (1990), as OH exercem apenas uma vibração 

fundamental ativa à radiação infravermelho de ondas curtas e essa vibração produz 
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uma feição que se situa próximo a 2780 nm. A posição dessa feição depende 

principalmente da força de ligação do hidrogênio. A vibração da OH nos silicatos 

ocorre em 2670 e 2940 nm. Em geral, frequências de vibração ligadas ao grupo OH, 

são inversamente proporcionais as forças de ligação com um outro íon. Outros 

exemplos de vibrações próximas a 2800nm geralmente aparecem em função de 

agrupamentos diferentes, como Mg2Fe(OH) e Al2(OH). Não há o dobramento H-O-H 

na hidroxila, como na molécula de água, por isso, não ocorre absorção em 1900 nm. 

A primeira característica da hidroxila, é a absorção em 1400 nm. A absorção 

conjunta em 1400 e 1900 é diagnóstico da molécula de água. Ocorrendo vibração 

apenas em 1400, somente existirá hidroxila na composição do mineral (MENESES, 

2001).  

Em 2200 nm e 2400 nm também ocorrem feição de absorção importante 

relacionado ao estiramento do grupo OH e o modo fundamental de dobramento para 

a ligação M-OH onde M geralmente é Al ou Mg. Para a ligação Al-OH as feições de 

absorção estão situadas em 2200 nm e 2300 nm. Para a ligação Mg-OH as feições 

de absorção são provocadas em 2300 e 2400 nm (ROSSAMN, 1988).  

 

3.2.3 Comportamento Espectral dos Alvos Naturais 

 

A radiação solar incidente na superfície terrestre interage de modo diferente 

com cada tipo de alvo. A diferença é determinada principalmente pelas variações 

das composições físico-químicas dos objetos ou feições terrestres. Tais fatores 

fazem com que cada alvo terrestre possua sua própria assinatura espectral. Ou seja, 

cada alvo absorve ou reflete de modo diferente cada uma das faixas do espectro da 

luz incidente.  

Outros fatores que influenciam no processo de interação dos alvos são: 

textura, densidade e posição relativa das feições em relação ao ângulo de incidência 

solar e à geometria de imageamento. Por este motivo, a radiação que deixa os 

alvos, leva para os satélites a assinatura espectral dos mesmos. Os sistemas 

sensores instalados nos satélites são sensíveis a estas diferenças, que registram de 

forma de imagens. Tanto a irradiância (REM que chega aos alvos) como a radiância 
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(REM que deixa os alvos) são fortemente afetadas em suas trajetórias pelos 

componentes atmosféricos. Em locais nublados, por exemplo, há impossibilidade de 

obter imageamento por meio da luz solar (FIGUEIREDO, 2005).  

Um dos alvos mais estudados são os solos (FORMAGGIO et al., 1996; 

NANNI E DEMATTÊ (2006a, 2006b), CLARK et al, 2007; DEMATTÊ, 2009; 

BELLINASO, 2009; CPRM, 2013). Pode-se afirmar que os solos possuem uma das 

maiores representatividades da superfície terrestre, e geralmente contribuem 

significativamente para o sinal eletromagnético refletido pela maioria dos alvos 

naturais terrestres. Desta maneira, parte das pesquisas em sensoriamento remoto 

tem sido direcionada ao entendimento e ao desenvolvimento de métodos para a 

análise da influência das características dos solos na resposta espectral dos alvos 

em geral. Os contrastes de reflectância espectral para os alvos naturais aparecem 

como diferenças tonais em imagens fotográficas e não-fotográficas e são 

importantes em todo o intervalo espectral da energia solar refletida (cerca de 250 a 

3.000 nm) pela superfície do terreno (PIZARRO, 1999).  

 

3.2.4 Comportamento Espectral de Rochas 

 

 Estudar o comportamento espectral das rochas nem sempre é simples, uma 

vez que há uma diversidade grande de litologias, distribuídas em uma cronologia 

geológica complexa fruto dos diferentes processos que ocorreram ao longo do 

tempo geológico. Segundo Meneses e Ferreira Junior (2001), na natureza, os 

minerais raramente ocorrem como corpos individualizados e mapeáveis, e sim 

constituindo a diversidade de litologias, usadas como informação para calibração de 

interpretação das imagens, sendo essa uma das aplicações geológicas em 

sensoriamento remoto. Importante para o uso do grande potencial interpretativo de 

informações geológicas que são exibidos pelos espectros de rochas, é considerar 

nas análises espectrorradiométricas, o contexto geológico em que estão inseridas as 

respectivas litologias. Desta maneira, a interpretação de um espectro deve ser 

sempre acompanhada de uma análise detalhada da geologia da área pesquisada, 

para que se consiga diferenciar a interpretação para outras áreas. As bandas de 
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absorção correspondentes aos espectros das rochas são as mesmas identificadas 

nos espectros dos minerais. Mas nem todos os minerais presentes em uma rocha 

poderão ter seus espectros definidos, em função de alguns aspectos, tais como 

textura, composição e origem. Logo, o espectro de uma rocha está relacionado aos 

seus íons, cátions e ânions presentes nos minerais (MENESES e FERREIRA 

JUNIOR 2001; PEDROSA, 2010). 

 

Feições Espectrais de Rochas Ígneas 

 

 As rochas ígneas são divididas conforme o seu teor de sílica em quatro 

categorias: ácidas, intermediárias, básicas e ultrabásicas. As ácidas são 

normalmente de cores mais claras e ricas em Si, Na e K. As básicas e ultrabásicas 

possuem cores mais escuras devido ao aumento em Fe, Ca e Mg. As rochas 

intermediárias recebem esta nomenclatura por possuir sua composição formada por 

esses dois tipos de classes.  

As rochas ácidas tendem a apresentar comportamento espectral de materiais 

predominantemente transparente no intervalo de 400 – 2500 nm, por serem 

constituídas principalmente de K-feldspato, quartzo e plagioclásio, sendo que estes 

exibem alta reflectância sem bandas de absorção nesse intervalo. Este 

comportamento pode ser alterado por inclusões no quartzo e alterações 

hidrotermais, geradores de argilominerais, micas e cloritas, que vão produzir feições 

de absorção definidas em 1400, 1900 e 2200 nm (HUNT et a., 1974). As ligações 

que podem ocorrer entre 2300 e 2350 nm são provenientes de Mg-OH presentes na 

biotita e em anfibólios (HUNT et al., 1973). 

 As rochas intermediárias possuem menor teor de sílica. Apresentam índices 

de cores mais escuras, seus espectros possuem níveis de reflectância entre os 

espectros das rochas félsicas e máficas. As feições espectrais características das 

rochas intermediárias ocorrem próximas a 650 nm e 900 e 1100 nm, devido ao íon 

férrico presente nos anfibólios, biotitas e ortopiroxênios. Dentro do intervalo do 
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infravermelho de ondas curtas 2200 a 2500 nm podem ocorrer feições de absorção 

devido às ligações de Mg-OH existentes em actinolitas (HUNT et al., 1973).  

 As rochas ultrabásicas, compostas principalmente de olivinas magnesianas 

(forsterita) e clinopiroxênios, apresentam espectros com maior reflectância geral, 

além de feições de absorção mais bem definidas. A presença significativa de 

minerais opacos nestas rochas, como cromita, magnetita e titanita contribui para a 

forte diminuição de reflectância, podendo mascarar algumas características de 

absorção. Em rochas com extensivo processo de alteração (serpentinização), há 

significativa redução de contraste de nas feições próximas a 1000 e 1800 nm 

associadas a silicatos magnesianos primários, quando também ocorre feições de 

absorção próximas a 1400 e 1900 nm devido à presença de água, provenientes da 

transformação de olivina em serpentina. Também decorrente da serpentinização da 

rocha, ocorre uma feição próxima a 2300 nm relacionada à ligação Mg-OH presente 

na serpentina (HUNT & EVARTS, 1981).  

 As rochas básicas, como os gabros e os basaltos, são formadas por 

ortopiroxênios (minerais ferromagnesianos) e também por clinopiroxênios, ricos em 

cálcio e ferro, de plagioclásios cálcicos e olivinas ricas em ferro (fayalita). Por causa 

da ocorrência de grande quantidade de minerais máficos e opacos nestas rochas, 

principalmente a magnetita, seus espectros possuem menor reflectância que todos 

os outros tipos de rochas. Quando ocorrem feições de absorção são associadas à 

presença do íon Fe2+, responsável por absorções fracas e largas na faixa do azul e 

próximas a 1000 nm. 

 

 Feições Espectrais de Rochas de Alteração Hidrotermal 

 

Alterações de rochas ou de minerais por reações de soluções voláteis 

hidrotermais, com fases sólidas preexistente, originam um considerável grupo de 

rochas denominadas de produtos de alteração hidrotermal. Esse processo 

geralmente leva à formação de um zoneamento ou de halos de minerais de 

alteração que possuem importância do ponto de vista mineral prospectivo. Os halos 
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de alteração hidrotermal são identificados por uma característica de conjunto de 

minerais, tendo destaque os filossilicatos dioctaédricos, sulfatos, óxidos de alumínio 

e óxidos de ferro. As feições de absorção mais ocorrente nos minerais hidrotermais 

são correspondentes em absorções de 1600 nm, bastante acentuadas, e 2000 e 

2500 nm. É verificado também pico de reflectância em torno de 730 nm e absorções 

próximas a 900 nm, em comprimento de ondas menores que 550 nm (HUNT, 1979).  

 

3.2.5 Comportamento Espectral do Solo 

 

Os solos ocorrem em ampla escala na superfície terrestre, e contribuem 

significativamente para o sinal eletromagnético refletido pela maioria dos alvos 

naturais terrestres. Os contrastes de reflectância espectral para os alvos naturais 

aparecem como diferenças tonais em imagens fotográficas e não-fotográficas e são 

importantes em todo o intervalo espectral da energia solar refletida (cerca de 250 a 

3.000 nm) pela superfície do terreno (PIZARRO, 1999). 

Nos minerais e rochas, os íons ferroso e férrico, água e hidroxila são os 

elementos e substâncias mais importantes que determinam as bandas de absorção. 

As feições de absorção associadas com os óxidos de ferro são provocadas por 

transições eletrônicas, onde os elétrons em torno de um átomo passam a adotar 

uma nova configuração eletrônica, em função de uma grande quantidade de energia 

presente. O quadro 2 apresenta as principais feições de absorção que ocorrem nos 

espectros dos minerais de maior ocorrência do grupo dos óxidos de ferro e seus 

agentes responsáveis por tais feições. 
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Quadro 2: Bandas de absorção de minerais mais recorrentes do grupo dos óxidos de 
ferro. 

MINERAIS  

PRINCIPAIS 
FEIÇÕES 

ESPECTRAIS 
(nm) 

AGENTE PROVOCADOR DE 
ABSORÇÃO 

Hematita 
(Fe2O3)  

885, 650, 530 e 445  
transições eletrônicas das formas 

trivalentes de ferro (Fe3+) 

Goetita 
(FeO(OH))  

917, 650, 480 e 435  
transições eletrônicas das formas 

trivalentes (Fe3+) 

Magnetita 
(Fe3*O4)  

mineral tipicamente 
opaco, praticamente 

sem 
eventos ou feições 

espectrais no visível, 
no 

infravermelho 
próximo e no 

infravermelho médio, 
causados por bandas 

de condução dos 
óxidos de 

ferro e de titânio que 
se estendem através 

do 
espectro. 

transferências de cargas Fe2+ => 
Fe3+; Fe3+ =>O; Fe2+ => O e às 
transições intra -íons Fe2+; Fe3+ 

Ilmenita 
(FeTiO3)  

Vibrações similares à 
magnetita  

transferência de cargas Fe2+ => 
O; 

Ti+4 => O e Fe2+ => Ti+4 e às 
transições intra-iônicas Fe2+ 

Adaptada de Hunt et al. (1973); Clark et al. (1990), Epiphanio et al. (1992).  

Fonte: Pizarro (1999). 

 

A porcentagem de matéria orgânica, granulometria, composição mineral, 

umidade e capacidade de troca catiônica irão caracterizar a assinatura espectral dos 

solos. O aumento do conteúdo de matéria orgânica no solo provoca aumento na 

absorção espectral, na faixa do espectro reflexivo (0,4 µm a 2,5 µm). Quanto a 

granulometria, o aumento da concentração de minerais félsicos (textura de 
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granulação muito fina) e a consequente diminuição do tamanho das partículas 

incrementa a reflectância atenuando as bandas de absorção. O contrário se verifica 

na medida em que aumenta a concentração de minerais máficos (rochas ou 

minerais ricos em ferro e magnésio). Os solos úmidos refletem menos que os solos 

secos no espectro reflexivo. O aumento da capacidade de troca catiônica também 

aumenta a absorção da REM (FIGUEIREDO, 2005).  

A figura 10 mostra solos e rochas recebendo a irradiância proveniente do sol 

(Esol) e da atmosfera  (E atm). A radiância total que emerge de um solo/matriz rochosa 

em direção a um sensor remoto é função da radiância do espalhamento atmosférico 

indesejado (Lp), da quantidade substancial da radiância (Ls) refletida ou espalhada 

pela superfície superior do solo/matriz rochosa (aproximadamente ½ λ em 

profundidade), da pequena quantidade de radiância volumétrica de subsuperfície 

(Lv) e da muito pequena quantidade de radiância do subsequente substrato 

solo/rocha. 

Figura 10: Irradiância e radiância propagadas em diferentes tipos de solos 

 

Fonte: Jensen, 2009. 

 

Geralmente, um solo seco com pouca matéria orgânica exibe uma curva 

de reflectância espectral relativamente simples e menos complexa do que as curvas 

da vegetação ou dos corpos d’água que contêm algas. A reflectância dos solos 

secos aumenta possui aumento gradativo no comprimento de onda, especialmente 

no visível e no IR próximo. Entretanto, à medida que se umedece um solo, ou que 

há aumento de matéria orgânica ou de óxido de ferro, sua resposta espectral 

mudará consideravelmente. 
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De acordo com as figuras 11 e 12, quanto maior a quantidade de material 

orgânico num solo, maior será a absorção da energia incidente e menor a 

reflectância espectral. A existência de óxidos de ferro geralmente causa aumento na 

reflectância do vermelho (0,6 a 0,7 µm) avermelhando, portanto, a cor destes solos. 

Há também uma significativa diminuição na reflectância do azul e do verde, e 

também estes solos exibem uma banda de absorção na região de 0,85 a 0,9 µm, 

quando se compara com solos de textura franco-arenosa sem óxidos de ferro 

(JENSEN, 2009). A tabela 2 descreve qual melhor região do espectro mais indicada 

para estudo de minerais e rochas. 

Tabela 2: Regiões do espectro mais indicadas ao estudo das propriedades de minerais e 
rochas. 

Região do 
espectro 

Aplicação 

0,44 - 0,55 µm 
Detecção de ferro: várias bandas de absorção de óxido 

de ferro 
0,80 - 1,00 µm Detecção de Fe3+ (0,92 m) e Fe2+ (1,0 m) 

1,60 µm 
Identificação de zonas de alteração hidrotermal ricas em 

argila 
2,17 µm Detecção de minerais de argila 

2,20 µm Detecção de minerais de argila 

2,74 µm Detecção de minerais com hidroxila 
Fonte: RSI (2009). 

Figura 11: Reflectância dos diferentes materiais constituintes dos solos 

 

Fonte: Jensen, 2009. 
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Figura 12: Absorção e reflectância característicos dos óxidos de Fe 

 

Fonte: Jensen, 2009. 

 

É possível modelar a reflectância de uma rocha exposta que contenha vários 

minerais ou um único mineral, com base na equação de Hapke (1993):  

 

Onde r λ é a reflectância no comprimento de onda, μ0 é o cosseno do ângulo 

de incidência da luz sobre a rocha ou mineral de interesse, μ é o cosseno do ângulo 

da eem emitida, g é o ângulo de fase, w’ é o albedo médio do espalhamento 

individual, Bg é a função de retroespalhamento, Pg é a função de fase média da 

partícula individual, e H é uma função para espalhadores isotrópicos. Com esta 

teoria de reflectância e com as conhecidas constantes ópticas dos minerais, é 

possível computar os espectros teóricos de reflectância para 1) minerais puros que 

tenham tamanho único de grão, 2) mineral puro com variedade de tamanhos de 

grãos, e 3) misturas minerais com variados tamanhos de grãos (SEBEM, 2009). 
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3.2.6 Espectroscopia de Reflectância 

 

             A espectroscopia é o estudo da radiação eletromagnética como função do 

comprimento de onda em que está sendo emitida, refletida ou espalhada por um 

gás, um líquido ou um sólido (Clark,1999). Sendo assim, a espectroscopia de 

reflectância centra-se também na radiação refletida por diferentes materiais (SILVA, 

2009).  

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho é uma técnica 

espectroscópica, a qual usa a região do infravermelho do espectro eletromagnético 

(entre 0,78 e 1000 µm). No espectro eletromagnético, a região do infravermelho se 

divide em infravermelho próximo (0,78 – 2,5 µm), infravermelho médio (2,5 – 50 µm) 

e infravermelho distante (50 - 1000 µm), o que corresponde aos números de onda (v 

(cm-1) = 1/λ, em que λ = comprimento de onda em cm (de 12.800 – 4.000, 4.000 – 

200 e 200 – 10 cm -1) (Skoog et al., 2002).  O número de onda é utilizado porque é 

diretamente proporcional à energia (E) e frequência (v), enquanto o comprimento de 

onda (λ) é inversamente proporcional (E = hv = hc/ λ; h = constante de Planck, v = 

frequência e c = velocidade da luz) (VIANA et al., 2009). 

A espectroscopia no infravermelho está associada às ligações químicas das 

substâncias, que mostram frequências de vibrações específicas, as quais 

correspondem a níveis de energia da molécula (níveis vibracionais) e de variações 

de energia causada por transições de moléculas de um estado rotacional de energia 

para outro. Estas frequências dependem da forma da superfície da energia potencial 

da molécula, da geometria molecular, das massas dos átomos e, em alguns 

momentos, do acoplamento entre vibrações distintas. Se uma molécula receber a luz 

a mesma energia de uma dessas vibrações, então a luz será absorvida desde que 

sejam atendidas determinadas condições. Assim, um gráfico de percentagem de 

absorbância ou transmitância da radiação contra o número de onda permite 

caracterizar os grupos funcionais de um padrão ou de um material desconhecido 

(SHAEFER et al., 2009). 
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3.2.7 Espectroscopia de Imageamento  

 

Para Clark (1999), a espectroscopia de imagem possui muitos nomes na 

comunidade de sensoriamento remoto, incluindo espectrometria de imagem, 

hiperespectral e ultra-espectral. A espectroscopia é o estudo da radiação 

eletromagnética. A espectrometria é derivada da espectro-fotometria, a medida dos 

fótons em função do comprimento de onda, um termo usado por anos na 

astronomia. No entanto, a espectrometria está se tornando um termo usado para 

indicar a medição de quantidades não-leves, como na espectrometria de massa (por 

exemplo, Ball, 1995). Hyper significa excessivo, mas nenhum espectrômetro de 

imagem em uso dificilmente pode ser considerado hiper-espectral, afinal, um par de 

centenas de canais pales em comparação com o espectrômetro de alta resolução 

verdadeiramente com milhões de canais. Termos como espectrômetro de 

laboratório, espectroscopista, Espectroscopia de reflectância, espectroscopia de 

emissão térmica, etc, são de uso comum. Um raramente, se alguma vez vê o 

inverso: espectrometrist, espectrometria de reflectância, etc Portanto, parece 

prudente manter a terminologia consistente com "espectroscopia de imagem". 

 

Se todo mineral absorvesse e espalhasse os fótons provenientes da energia 

eletromagnética emitida pelo sol da mesma forma, não haveria base para o 

sensoriamento remoto mineralógico e, então, a quantidade de energia que deixaria 

cada tipo de mineral em comprimentos de onda específicos seria idêntica (UFSM, 

2009). De acordo com Jensen (2009), o sensor orbital mais importante para se 

extrair informações diagnósticas espectrais de rochas e minerais é o ASTER.  

 

3.2.8 Características do Sensor ASTER 

 

ASTER (Advanced Spacebone Thermal Emission and Reflection Radiometer) 

obtém imagens de alta resolução (15 a 90 m) da Terra nas regiões dos espectros 

visíveis, nearinfrared (VNIR), shortwave-infrared (SWIR) e thermal infrared (TIR).  
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O ASTER é formado por três subsistemas de telescópio distintos: VNIR, 

SWIR e TIR (Figura 13). Possui alta resolução espacial, espectral e radiométrica, 

radiômetro de imagens de 14 bandas. A separação espectral é completada por meio 

de filtros de passagem de banda discretos e dicróicos. Cada sub-sistema opera 

numa região espectral diferente, possuem seu próprio telescópio.O instrumento 

ASTER opera por um tempo limitado em partes do dia e noite de uma órbita. A 

configuração completa (todas as bandas em stereo plus) coleta dados numa média 

de 8 minutos por órbita. Configuração reduzida (bandas limitadas, ganhos diferentes, 

etc) pode ser implementada como solicitação por investigadores. O ASTER é o 

instrumento de resolução espacial mais alta do satélite EOS AM-1 e o único que não 

adquire dados continuamente.  

Figura 13: Divisão das bandas espectrais do Aster 

 

Fonte: RSI, 2003. 
 

3.2.9 Biblioteca Espectral  

 

Uma biblioteca espectral de solos é definida como um conjunto de 

informações espectrais e analíticas que podem ser consultadas e estudadas para 

fins ambientais. A construção de bibliotecas espectrais contribuiu na evolução e 

aprimoramento das técnicas do sensoriamento remoto. Condit elaborou a primeira 
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biblioteca espectral de solos, em 1970, dentro do território americano, que foi 

completado posteriormente por Stoner e Baumgardner (1981). Vários solos do 

continente americano foram avaliados, dentre eles, uma classe de solos do estado 

do Pará. Epiphanio et al. (1992) e Formaggio et al. (1996) construíram uma 

biblioteca espectral com 14 classes de solos do estado de São Paulo. Na mesma 

década, Grove, Hook e Taylor (1992) criaram uma biblioteca espectral para 160 

minerais, tendo a NASA como patrocinador (SATO, 2015).  

Dunn et al. (2002) ressaltam que para que as técnicas de espectroscopia 

tenham uma aplicação comercial usual é preciso que haja uma ampla gama de 

dados provenientes de diferentes tipos de solos com variações em seus 

componentes orgânicos e inorgânicos. Shepherd e Walsh (2002) relatam que 

embora bibliotecas espectrais geológicas existentes que incluíam curvas espectrais 

de solos minerais (CLARK, 1999). Há poucos exemplos de bibliotecas espectrais 

que possuam uma alta diversidade de solos e suas informações físico-químicas 

(BELLINASO, 2009). A finalidade de uma biblioteca espectral é que ela sirva para 

elaboração de modelos de quantificação de atributos do solo e de padrão modal a 

fim de classificar solos. Espera-se que a partir dos gráficos contidos na biblioteca 

espectral um usuário possa reconhecer a classe de um solo desconhecido, baseado 

na sua informação espectral.  

Os estudos em reflectância dos solos podem ser realizados por sensores 

colocados em terra, no campo ou em laboratório. Estes sensores apresentam a alta 

resolução espectral podendo ser muito mais detalhados do que os sensores em 

órbita. Os sensores terrestres são os principais responsáveis pela obtenção dos 

padrões espectrais ‘puros’ dos solos, para posterior validação por sensores orbitais 

(HUETE, 1996). Porém o conceito em ambos é o mesmo, guardadas as devidas 

diferenças. Atualmente no Brasil existe o projeto para a construção de uma 

Biblioteca Espectral de Solos Brasileiros (BESB), organizado pelo Laboratório de 

Sensoriamento Remoto Aplicado a Levantamento de Solos (Departamento de 

Ciência do Solo - ESALQ/USP). O projeto consiste em armazenar informações de 

solos obtidos pela resposta espectral dos mesmos, utilizando sensores de 

laboratório, como FieldSpec pro 3, por meio da leitura espectral na região do visível 

e infravermelho próximo.  
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CAPÍTULO 4 – MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Introdução 

Os procedimentos adotados para o desenvolvimento deste trabalho são 

apresentados No fluxograma da figura 14 a metodologia mais descritiva é 

apresentada quando comparada aos resultados obtidos no capítulo seguinte. 

 Figura 14: Fluxograma metodológico da Pesquisa 
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4.2 Metodologia para coleta das amostras de solos  

As amostras de solos foram coletadas segundo recomendação da Resolução 

N° 420/2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2009) de modo a 

se obter um conjunto de tipos de solos representativos dos compartimentos 

geológicos geomorfológicos e pedológicos dos municípios estudados.  

Para a definição das classes de solos foi utilizado o mapa pedológico 

1:1.000.000 do estado da Bahia (RADAM, 1981), sendo coletadas 24 amostras de 

solos e 32 amostras de rochas, em áreas com pouca ou nenhuma ação antrópica, 

nos municípios de Conceição do Coité, Tucano, Cansanção, Retirolândia, Barrocas, 

Quijingue, Monte Santo e Teofilândia. 

 

4.3 Coleta e preparo das amostras 

As amostras de solos e rochas foram recolhidas em áreas com pouca ou 

nenhuma atividade antrópica, sob vegetação natural, em dois horizontes: (1) 

Horizonte A, camada de 0,0 a 0,25 m, desconsiderando os resíduos de matéria 

orgânica, e (2) Horizonte B, camada de 25 cm de espessura com profundidade 

alcançada até 0,50 m. O procedimento utilizado para a coletas das amostras foi a 

tradagem. A figura 15 apresenta a coleta de uma das amostras.  

Figura 15: Procedimento de tradagem para retirada de amostra 
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Foram coletadas 8 amostras compostas de solo em cada unidade do GBRI: 

unidade félsica, unidade máfica e unidade sedimentar, totalizando 3 unidades e 24 

amostras. Cada amostra foi composta de 10 subamostras simples, coletas num raio 

de cinco a dez metros de distância em relação ao ponto central, em áreas sob 

vegetação nativa, com mínima ou nenhuma ação antrópica, com auxílio de trado 

holandês de aço inox, no horizonte A, camada de 0,0 a 0,20 m, excluindo o húmus, 

tal como proposto por (Darnley, 1997) e sugestão do CONAMA (2009).  

 

4.4 Análises Químicas das Amostras 

 

As análises químicas utilizadas nesta pesquisa fazem parte dos resultados 

obtido por Santos (2016). Foram caracterizadas quanto ao teor de carbono orgânico 

(CO), nutriente disponível (P), cátions trocáveis (K, Ca+2, Mg+2, Al+3, Na+), acidez 

ativa (pH em água e KCl) e acidez potencial (Al+3+H+), soma de bases (S), 

capacidade de troca de cátions (CTC efetiva), como também em relação aos teores 

de argila, silte e areia, segundo metodologias descritos em EMBRAPA (2013). 

 

Para avaliar as variações nos teores de metais Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Fe e Mn foi 

adotado o método de digestão 3050b (USEPA, 1998). Neste procedimento, 0,5 g de 

solo é digerido em 10 mL de HNO3 50%, a 95○C ± 5○C, além da oxidação da matéria 

orgânica por H2O2, liberando os metais ligados à fração de óxidos e outras frações 

minerais, com exceção da silicatada. 

 

Foram realizadas as análises químicas de fertilidade: fósforo remanescente 

(P), soma de bases (SB), acidez total (H+AI), capacidade de troca catiônica (CTC), 

alumínio trocável, saturação por base (V%), carbono (C), matéria orgânica (MO) e 

pH, foram realizadas de acordo com os métodos propostos pela EMBRAPA (1997), 

no laboratório de Solos e Nutrição de Plantas da Embrapa. As análises físicas 

granulométricas (teores de silte, areia e argila), também seguiram os métodos 

propostos pela EMBRAPA (1997), essas foram realizadas no laboratório de Física 

do Solo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 
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Foram feitas as análises com os teores de carbono (oxidação via úmida), a 

capacidade de troca catiônica (a partir dos teores extraíveis dos elementos no solo), 

os teores de areia (peneiramento), argila (pelo método da pipeta) e silte (por 

diferença), de acordo com os métodos propostos pela EMBRAPA (1997). Após o 

processo de digestão, realizado no Laboratório de Análise de Solo e Água da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, as amostras foram armazenadas em 

frascos de polietileno e encaminhadas ao Laboratório de Fertilizantes e Resíduos do 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC), São Paulo para a realização das leituras 

por espectrometria, em plasma de acoplamento indutivo (ICP-AES). 

 

4.5 Análise por Espectrorradiômetro 

As curvas espectrais foram obtidas pelo método de espectroscopia de 

reflectância, utilizando o espectrorradiômetro FieldSpec 3 Hi-Res©-ASD, com 

resolução espectral entre 0,35 e 2,5 μm, podendo caracterizar o comportamento 

espectral de minerais e rochas associados a fenômenos de transições eletrônicas ou 

vibracionais resultantes da interação da energia eletromagnética com átomos e 

moléculas. As principais feições distintivas da absorção da radiação solar pelos 

argilominerais concentram-se na região do Infravermelho Ondas Curtas - SWIR 

(Short WaveInfrared- 1,0 a 2,5 μm). Nessa região do espectro eletromagnético, 

restrita a processos moleculares, se manifestam as múltiplas feições 

de absorção de água diagnósticas (1,4 e 1,9 μm). A distinção entre espécimes 

dentro deste grupo de minerais requer uma análise detalhada da posição precisa 

das feições de absorção, bem como da forma geral do espectro. Alguns autores 

como Demattê, Hoff e Justo, vem aplicando esta técnica e produzindo resultados 

que ganham cada vez mais destaque e atenção na área científica (OLIVEIRA et al., 

2011). 

As amostras foram trazidas do Laboratório de Solos da Universidade Federal 

do Recôncavo Baiano, para obter seu comportamento espectral no Laboratório de 

Espectrorradiometria (LABESPEC), no prédio do Pós Graduação em Modelagem em 

Ciência da Terra e do Ambiente, na Universidade Estadual de Feira de Santana 

(Figura 16), sendo a única Instituição de Ensino Superior do Nordeste que possui 
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material para análise em espectrorradiometria, com estruturas adequadas, controle 

de temperatura e umidade relativa, sem janelas para passagem de luz externa, e 

com paredes pintadas na cor preta fosca, evitando reflexões que pudessem interferir 

nos dados.  

Figura 16: Laboratório de espectrorradiometria - UEFS 

 

Foto: Franca-Rocha, 2014. 

 

Para obter as curvas espectrais foi utilizado o aparelho espectrorradiômetro 

da ASD (Analytical Spectral Devices) FieldSpec ® 3 Hi-Res (450-2500nm) / 

A100590, sendo considerado um instrumento adequado para trabalhar com medidas 

de campo e de laboratório, por ser um instrumento portátil, de fácil transporte, como 

aparece na figura 17. Possui alcance espectral do visível ao infravermelho de ondas 

curtas, no intervalo de 350 a 2500 nm, com resolução espectral de 3 nm (700 nm), 

8,5 nm (1400) e 6,5 (2500) em um total de 2101 bandas (Franca-Rocha; et al., 

2014). 
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Figura 17: Aparelho FieldSpec – espectrorradiômetro. 

 

Foto: Franca-Rocha, 2014. 

 

Para realizar a medida de reflectância foi utilizada a sonda de contato High 

Intensity Contact Probe, provendo de iluminação interna, dispensando a utilização 

de luz adicional, como aparece na figura 18 abaixo, obtendo curvas espectrais de 

uma rocha desta pesquisa.  

Figura 18: Sonda de contato High Intensity Contact Probe 
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Para as amostras de solos serem analisadas pelo aparelho 

espectrorradiômetro, foram acomodadas em um recipiente de vidro, com abertura de 

10 cm, ficando cheios de areia para que a sonda pudesse ficar totalmente coberta e 

tivesse melhores resultados, como aparece na figura 19.  Para cada amostra, foram 

realizadas três leituras seguintes, para que pudesse ter respostas espectrais 

suficientes para as futuras interpretações e comparações.  

Figura 19: Amostras de solos separadas para análise 

 

 

Seguindo a metodologia de Bellinaso (2009), as amostras foram peneiradas 

em malhas com abertura de 2 mm e alocadas em estufa com temperatura de 45°C 

para secagem durante 24 horas, afim de que homogeneizassem os efeitos 

provenientes da umidade. 

As respostas espectrais obtidas foram armazenadas em um notebook com 

características apropriadas para trabalhar com o aparelho espectrorradiômetro, 

possuindo sistema operacional Windows® 7 64-bit (instrumento controlador). O 

software RS3™ foi utilizado para a leitura dos espectros que deram uma resposta 

característica para cada mineral. Com as respostas das curvas espectrais realizadas 

pelo aparelho, os arquivos foram analisados com o software Envi 4.7, e 

posteriormente, comparados com as respostas espectrais de outros minerais 

disponíveis na biblioteca espectral da USGS, de acordo com seu comprimento de 

onda e picos de absorção.   
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Cada amostra de rocha e solo foi medida pelo aparelho espectrorradiômetro 

três vezes consecutivas, a fim de obter um melhor resultado dos minerais presentes 

nas amostras. As curvas coletadas pelo espectrorradiômetro foram salvas em txt 

para posterior leitura no software Envi 4.5, e assim, criar a biblioteca espectral para 

cada amostra analisada. As curvas espectrais foram trabalhadas e analisadas 

através do Excel. Apesar da metodologia proposta por Hoff (2002), que sugere a 

aplicação da remoção do contínuo, nesta pesquisa não foi aplicada tal 

procedimento, pois foi observado que quando aplicada a técnica, os espectros 

correspondentes aos minerais opacos estavam perdendo informações 

consideráveis.   

 

4.6 Identificação Mineralógica Por Meio das Imagens ASTER  

 

Com base em outros estudos aplicados em identificação mineralógica 

utilizando imagens multiespectrais CPRM (2010) e INPE (2014), esta pesquisa 

trabalhou com espectroscopia de imageamento utilizando imagens obtidas do 

sensor ASTER _ L1T, disponibilizada pela USGS. Este sensor apresenta 14 bandas 

espectrais com diferentes resoluções espaciais.  

De acordo com Jensen (2009), o sensor ASTER (Advanced Spaceborne 

Thermal Emission and Reflection Radiometer) localizado a bordo do satélite Earth 

Observing System-1/Terra, possui as melhores resoluções para trabalhar com 

características diagnósticas espectrais de rochas e minerais. Das 14 bandas que 

integram este sensor, 3 cobrem a região do infravermelho próximo (VNIR), com 

resolução espacial de 15 metros; 6 bandas cobrindo a região do infravermelho, com 

resolução espacial de 30 metros; e 5 bandas que cobrem a região do termal, com 

resolução espacial de 90 metros. 

A banda 6 está centrada numa feição de absorção de argila, comumente 

relacionada a alteração hidrotermal e potencial mineral. A banda 8 concentra maior 

feição a absorção de carbonato, discriminando calcários e dolomitas em outras 

rochas. Das 5 bandas que cobrem o termal (TIR), a 10, 11 e 12 foram projetadas 
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para absorver as feições espectrais correspondentes dos sulfatos e da sílica. 

Analisando conjuntamente as bandas 6 (SWIR) e 10 (TIR), é possível encontrar 

feições de absorção correspondentes a alunita e anidrita (JENSEN, 2009). A 

caracterização das bandas do sensor ASTER aparecem no quadro 3. 

Quadro 3: Características das bandas do sensor ASTER. 

Subsistema Banda 
Comprimento 
de onda (μm) 

Resolução 
Espacial (m) 

Resolução 
Radiométrica 

(bits) 

VNIR 
1 0.5560 

15 8 2 0.6610 
3 N 0.8070 

SWIR 

4 1.6560 

30 8 

5 2.1670 
6 2.2090 
7 2.2620 
8 2.3360 
9 2.4000 

TIR 

10 8.2910 

90 12 
11 8.6340 
12 9.0750 
13 10.6570 
14 11.3180 

 

A maioria das pesquisas aplicadas com espectroscopia de imageamento em 

rochas e solos são realizadas com as imagens do ASTER tipo L1-B, por conter os 

comprimentos de onda necessários para caracterizar o comportamento espectral 

dos minerais. No entanto, para o desenvolvimento desta pesquisa foi utilizada a 

imagem do ASTER tipo L1-T. Este tipo de imagem possui precisão de terreno 

corrigido registrado, calibração radiométrica de dados que correspondem com a 

imagem ASTER Nível 1B, corrigida geometricamente e rodado para a projeção UTM. 

As bandas que compõem as imagens tipo L1-T são correspondentes às bandas do 

tipo L1-B, com exceção da banda 3b, que é mais utilizada para obter o modelo 

digital de elevação da área. As cenas da área (Figura 20) foram adquiridas com 

datas de 27/01/2007 com preferência sobre o menor percentual de nuvens nas 

imagens disponíveis.  
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Figura 20: Cenas ASTER na composição R4G3B2 

 

 

A escolha das bandas utilizadas para a composição colorida das imagens 

foram as bandas correspondentes ao VNIR (3 bandas) e ao SWIR (6 bandas). As 

bandas do SWIR com resolução de 30 metros foram reespacializadas para 15 

metros e em seguida foi criado um metadado com as bandas do VNIR e SWIR e 

agrupadas. As cenas foram utilizadas de forma individual, fazendo apenas um 

recorte de alguns pontos da área de estudo de cada cena baixada. Para esta 

pesquisa, foi priorizado as cenas que abrangessem a área da Unidade Greenstone 

Belt Rio Itapicuru.  

Após o recorte da área desejada, os índices de radiância foram convertidos 

para reflectância, através do método de correção atmosférica FLAASH (Fast Line-of-

sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes) disponível no software ENVI 4.7. 

Esse processo realiza a correção atmosférica a partir de modelos atmosféricos de 

transferência radiativa para reproduzir as condições e características da atmosfera 

no momento da aquisição da imagem, usando esses dados para eliminar da imagem 

a contribuição espectral proveniente dos componentes atmosféricos (CROSTA, 

2006). Esta técnica assegura que a atmosfera não irá interferir na aplicação de 

técnicas de PDI (RSI, 2009).  

A conversão de números digitais para reflectância minimiza a variabilidade 

provocada por diferentes condições de iluminação no comportamento espectral dos 

alvos. A análise dos parâmetros físicos através da conversão de número digital para 

reflectância permite medições mais precisas do alvo, além de permitir realizar com 



67 
 

mais precisão a razão entre bandas, a definição espectral de classes temáticas e a 

relação entre imagens de diferentes datas e sensores (ROBINOVE, 1982). 

Foram selecionadas 3 cenas, com objetivo de cobrir toda a parte do 

Greenstone Belt Rio Itapicuru. Após a seleção das cenas, foi feito o recorte de um 

retângulo envolvente para as três imagens. Como critério de recorte foi adotado 

locais com pouca ou nenhuma presença de nuvens e maior visualização de rocha ou 

solo exposto. O recorte da cena 1 possui uma área de 2,6 Km2, com coordenadas 

em UTM: 483525 E – 8711050 N, e 494535E – 8698735N; a cena 2 possui área de 

17,8 Km2, coordenadas: 500430E – 8785435 N, e 507555E – 8772805N; e cena 3 

com área de 11,8 Km2 e coordenadas em 484320E – 8834170N, e 504420E – 

8804335N. A afigura 21 aparece com os recortes respectivos das cenas 1, 2 e 3 

selecionadas.  

 

Figura 21: Imagem com os respectivos recortes que foram analisados nesta 
pesquisa. A primeira cena, da esquerda para a direita, corresponde a região de 
Tucano, a segunda imagem corresponde à região de Araci e Santa Luz, e a terceira 
imagem à região de Cansanção. 
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CAPÍTULO 5– RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Introdução 

Os resultados serão apresentados levando em consideração a caracterização 

mineralógica para a área do greenstone belt rio Itapicuru em duas partes: a) análise 

do laboratório de espectrorradiometria em rochas e solos das três unidades 

litológicas que representam a área de estudo, ou seja, Unidade Vulcânica Máfica 

(UVM), Unidade Vulcânica Félsica (UVF) e Unidade Vulcânica Sedimentar (UVS);                 

b) tratamento e processamento digital das imagens ASTER; e c) modelagem 

espectral dos minerais, de forma experimental, para a Unidade Vulcânica 

Sedimentar, finalizando com uma análise da relação mineral rocha para a classe 

Neossolo. O terceiro objetivo proposto nessa dissertação que diz respeito a 

construção da biblioteca espectral, pode ser observado em todas as curvas 

espectrais apresentadas. Todos os resultados serviram para compor uma base de 

dados correspondente à área de estudo, composto de: mapas temáticos, curvas 

espectrais e imagens com diferentes processamentos.  

5.2 Identificação de Minerais por Espectrorradiometria de Laboratório de 

Rochas e Solos 

As respostas espectrais foram adquiridas em laboratório pelo aparelho 

espectrorradiômetro FieldSpec 3 no laboratório de espectrorradiometria da 

Universidade Estadual de Feira de Santana. Foi realizada a medição de cada 

amostra três vezes consecutivas e em seguida foi calculada a média aritmética para 

que alcançasse mais precisão na medida das curvas. Em seguida, as curvas 

espectrais foram comparadas com as curvas da biblioteca espectral da USGS, 

disponível no software Envi 4.7. As curvas médias foram plotadas através do 

Microsoft Excel, pois mostrou mais precisão na elaboração das mesmas. As análises 

quando estavam sendo feita com a técnica de remoção do contínuo, perdiam dados 

de minerais opacos, como a ilmenita e a magnetita. Por isto, optou-se neste trabalho 

realizar a interpretação das curvas médias sem a aplicação da remoção do contínuo. 

As interpretações das curvas estão separadas de acordo com as unidades 

vulcânicas do Greenstone Belt Rio Itapicuru. 
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5.2.2 Unidade Vulcânica Máfica 

 

De acordo com a Companhia Baiana de Recursos Minerais (CBPM) a 

unidade correspondente ao Domínio Vulcânico Máfico é constituída por rochas em 

cerca de 40% do total desta sequência, e são sendo compostos por derrames 

basálticos maciços a almofadados intercalados com rochas sedimentares pelíticas, 

químicas e tufos (ROCHA NETO e PEDREIRA, 1994). Ocorrem ainda nessa 

unidade, metatufos máficos, formações ferríferas, metacherts e filitos grafitosos 

(DALTON DE SOUZA et al., 2003). A concentração dos minerais encontrados pelo 

método da espectroscopia de reflectância são apresentados nas curvas médias 

espectrais da figura 22.  

 

Figura 22: Curvas espectrais médias das rochas da Unidade Vulcânica Máfica. O 
eixo horizontal representa os intervalos do comprimento de onda em nanômetros. O 
eixo vertical representa o índice de reflectância obtido pelas curvas. A legenda do 
gráfico representa as amostras sendo PPIM = ponto de rocha máfica, 1 = localização 
do ponto, e R = rocha, média para a medida aritmética que foi retirada de cada 
curva.  
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As rochas que constituem a UVM são do tipo básica, compostas por 

ortopiroxênios (minerais com ferro e magnésio) e clinopiroxênios (mineral com 

cristalização monoclínica), abundante em cálcio e ferro, com plagioclásios cálcicos e 

olivinas ricas em ferro. De acordo com Meneses & Ferreira Júnior (2001), devido à 

grande quantidade de minerais máficos e opacos, principalmente a magnetita, essas 

rochas apresentam seus espectros com menor reflectância. Pela medida ser 

proveniente de uma rocha onde a maioria dos minerais estão em sua forma primária, 

os espectros amostrados na figura 22 possuem bandas de absorção semelhantes 

aos espectros dos minerais da biblioteca espectral da USGS, utilizado como 

parâmetro de comparação. Isto ajudou no reconhecimento dos espectros quando 

comparados com as medidas dos minerais puros.  

As feições de absorção entre 400 e 1000 nm são realçados devido à 

absorção ocasionada pelos óxidos de ferro goethita (FeO(OH)) e hematita (Fe2O3). 

Estes minerais aparecem em quase todas as amostras de rochas do tipo ígnea 

máfica e os picos de absorção na faixa do visível são fortemente realçados. Os 

minerais ilmenita (FeTiO3) e magnetita (Fe3O4), possuem maior grau de opacidade, 

apresentam baixa reflectância, como é observado nas curvas espectrais das 

amostras PPIM8R e em uma das amostras PPIM1R, com absorção no visível (440 

nm e 560 nm) e segue continuamente em todo o espectro.  Dentro da categoria dos 

minerais opacos, também foi diagnosticada a pirolusita (MnO2), mineral recorrente 

de rochas por alteração. A opacidade desse mineral ocorre por suas bandas de 

condução que se estendem do visível ao infravermelho (MENESES, 2001).  

É verificado picos de absorção do mineral augita 

(Ca(Mg,Fe)(SiO3)2[(Al,Fe)2O3]) na amostra PPIM11R. Apresenta absorção entre 400 

e 530 nm, reflectância em 600 nm, leve absorção em 660 nm, exibindo decaimento 

até seu mais alto pico de reflectância, em 0.25 na banda de 1301 nm. Os processos 

vibracionais responsáveis pela absorção no visível da augita está ligada à atuação 

do Fe. A reflectância e absorção no infravermelho de ondas curtas é característico 

do Al e SiO3 na composição do mesmo.   

A clorita ((Mg,Al,Fe)12(Si,Al)8O20(OH)16), mineral filossilicatado 2:1, tem sua 

estrutura semelhante ao grupo das micas. Nas curvas espectrais este mineral 

aparece realçado na amostra PPIM1R, com concavidade no visível em 440 nm e 
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700 nm ocasionado pela presença do Fe, ascendência no VNIR em 1110 nm e 

concavidade no SWIR em 1880 e 2280, realçados pela hidroxila. A hornblenda 

(Ca2Na(Mg,Fe)4(Al,Fe,Ti)AlSi8AlO22(OH,O)2), mineral anfibólio,  foi identificada com 

as feições diagnósticas de absorção no VNIR em 1430 e SWIR em 1880 e 2320 nm. 

O mineral olivina ((Mg,Fe)2SO4) foi identificado na curva espectral da 

amostra PPIM10R, e comparada ao espectro de mineral da biblioteca espectral da 

USGS. Possui absorção no visível em 350 nm à 530 nm, aumento de reflectância de 

644 nm a 788 nm, leve queda em 880 nm com aumento da reflectância após este 

ponto, em 1841 nm, atingindo sua ascendência até 0.46 no fator reflectância. A 

ocorrência desse mineral é proveniente de rochas tipo ígneas subsilicáticas como 

basaltos, olivina gabros e peridotitos. Em rochas do tipo dunitos é o mineral 

dominante (CPRM, 2010).  

A montmorilonita ((Mg,Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O), argilomineral tipo 2:1, 

aparece realçada pela molécula de H2O nos picos de absorção em 1400 nm, com 

ascendência até 1800 nm, em seguida ocorre uma característica de forte absorção 

em 1900 e 2200 nm pela atuação das vibrações eletrônicas Al-OH. Sua ocorrência 

se dá pela alteração de rochas ígneas efusivas, metamórficas e sedimentares em 

ambiente mal drenado. As curvas espectrais das amostras PPIM5R, PPIM8R e 

PPIM10R realçam esta feição. 

 A muscovita (KAl2Si3AlO10(OH,F)2) foi identificada na amostra PPIM12R, 

com as feições de absorção de H2O realçada em 1400 nm e 2200 nm pela atuação 

Al-OH. Outras bandas de absorção para identificação da muscovita são em: 2350 

nm e 2440 nm. Os processos pneumatolíticos, hidrotermais e metamórficos regional 

e de contato em condições de temperaturas baixas e altas proporcionam a 

ocorrência da muscovita. O epídoto ((Ca,Na,Fe)Al2O.Si3O11OH), possui feição 

espectral diagnóstico na amostra PPIM11R, com absorção no visível em 427 nm, 

526 nm, ascendência no VNIR e outro pico de absorção no SWIR em 2200 nm. Este 

mineral possui ocorrência tipicamente em regiões de metamorfismo e 

hidrotermalismo, ocorrendo em rochas como gnaisses, mica xistos, anfibolitos, 

serpentinitos, skarnitos; também ocorre em rochas como quartzitos, calcários e 

arenitos como produto de alteração.  Nos basaltos, o epídoto ocorre por alteração da 

albita.  



72 
 

Os minerais das rochas encontrados na região da Unidade Máfica estão de 

acordo com as rochas vulcânicas e de metamorfismo de alto grau, como granito-

gnaissico. Os minerais epídoto, clorita, goetita, hornblenda e hematita são 

característicos de rochas ígneas e metamórficas, como xistos e gnaisses. Os 

argilominerais também estão de acordo com a litologia apresentada, uma vez que a 

Unidade Máfica do Greenstone Belt é constituída com alguns aportes de sedimentos 

(CBPM, 2010).   

 

Solos da Unidade Vulcânica Máfica 

 

             Dando continuidade às análises da Unidade Vulcânica Máfica, seguem as 

interpretações e discussões das curvas médias espectrais de solos desta área. As 

curvas espectrais médias são apresentadas na figura 23. 

Figura 23: Curvas espectrais médias correspondentes às amostras de solos da 
Unidade Vulcânica Máfica. O eixo horizontal representa os intervalos do 
comprimento de onda em nanômetros. O eixo vertical representa o índice de 
reflectância obtido pelas curvas. A legenda do gráfico representa as amostras sendo 
PPIM = ponto de unidade máfica, 1 = localização do ponto. 
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As curvas espectrais médias dos solos da Unidade Vulcânica Máfica mostram 

maior diferença quanto as curvas espectrais médias das rochas. A característica de 

absorção dos filossilicatos encontrados são evidenciados nas feições de absorção 

em 1400, 1900 e 2200 nm, como a palygorskita e a muscovita. Os minerais do tipo 

2:1 apresentam maior absorção no intervalo de 1900 nm. Já os minerais 1:1 não 

apresentam este pico de absorção mais intensivo (DEMATTÊ, 2016). A absorção 

realçada em 400 e 550 evidenciam a presença dos óxidos de ferro, como hematita e 

goethita. Na amostra PPIM12 é verificado uma curvatura mais côncava que as 

demais na região do visível, entre 350 e 470 nm. Esta característica realça maior 

concentração de hematita e goethita na amostra.   

As amostras PPIM03, PPIM05, PPIM07, PPIM08 e PPIM11 são 

correspondentes aos Planossolos, e identificaram as feições de montmorilonita e 

caulinita. A montmorilonita foi mais frequente neste solo. Este argilomineral é 

característico de clima semiárido em conjunto com a caulinita. A presença dos 

óxidos nestes solos revela um nível de intemperismo moderado, correspondes aos 

solos característicos de clima semiárido. A presença da Montmorilonita, argilomineral 

do tipo 2:1, indica elevada CTC. A Caulinita e a Montmorilonita dispõem de íons de 

Al trocáveis, que favorece maior interação com a OH. Os valores correspondentes 

aos metais encontrados nas amostras de solos desta unidade são apresentados no 

quadro 4.  

 

Quadro 4: Valores em ppm de metais encontrados nas amostras de solos da 
Unidade Vulcânica Máfica. 

 Amostra Pb Zn Cr Ni Cu Fe Mn  Co Cd Hg Se As 

PPim 1 
10 32 55 21 37 13190 466 1 2 1 2 10.45 

PPim 10 5 29 29 8 11 8336 256 1 2 1 7 15.49 

PPim 11 1 49 82 36 43 17643 445 1 3 1 1 10.97 

PPim 12 12 52 103 50 104 23638 1528 1 5 1 3 24.10 

PPim 3 11 55 49 34 41 18721 430 1 3 1 15 35.73 

PPim 5 10 40 33 15 40 15007 353 1 3 1 7 34.95 

PPim 7 12 51 59 30 52 17819 589 1 4 1 15 34.76 

PPim 8 7 50 165 107 35 17065 547 1 2 1 1 22.23 
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Os valores correspondentes aos metais Pb, Zn, Cr, Ni, Cu, Co, Cd, Hg, Se e 

As encontrados nas amostras de solos da Unidade Vulcânica Máfica foram 

consideravelmente moderados, com exceção do ferro e manganês. Os valores altos 

encontrados para o ferro estão associados à ocorrência dos minerais hematita e 

goethita, ocasionados pelo processo de intemperização da rocha, característicos de 

solos de ambientes semiáridos (MENESES, 2001). Frequentemente o manganês 

ocorre associado em locais de alteração supergênica em rochas e solos 

(QUARESMA, 2009). 

O mineral pirolusita (MnO2) foi diagnosticado em uma das amostras de 

rochas da UVM. O alto teor de Mn recorrente nos solos pode estar ligado à 

ocorrência do mineral intemperizado da rocha. De acordo com dados estimados 

para exploração de Mn apontados por Quaresma (2009), os valores encontrados, 

juntamente com a pirolusita, pode ser considerado uma local para prospecção 

mineral. O alto teor desses metais nos solos está diretamente ligada a absorção dos 

espectros no intervalo do visível e infravermelho próximo. A relação dos minerais 

encontrados pelas curvas médias espectrais da Unidade Vulcânica Máfica aparece 

no quadro 5. Nota-se considerável ocorrência de óxidos e hidróxidos de ferro nas 

amostras, correlacionando com os altos valores de ferro encontrado nas análises 

químicas. 
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Quadro 5: Relação dos minerais encontrados nas amostras de rochas e solos da Unidade Vulcânica Máfica. 

Amostra  Minerais Encontrados - Rochas UVM Minerais Encontrados – Solos UVM 

PPim 1 

Ilmenita (FeTiO3), magnetita (Fe3O4), hematita (Fe2O3), 
goethita(FeO(OH)), clorita ((Mg,Al,Fe)12(Si,Al)8O20(OH)16), 
hornblenda (Ca2Na(Mg,Fe)4(Al,Fe,Ti)AlSi8AlO22(OH,O)2), 

pirolusita (MnO2), 

Montmorilonita ((Mg,Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O), 
caulinita (Al2Si2O5(OH)4), Palygorskita 

(Mg,Al)2Si4O10(OH)•4(H2O), Goethita (FeO(OH)), e 
Hematita (Fe2O3) 

PPim 3 
Goethita(FeO(OH)) hematita(Fe2O3), hornblenda 

(Ca2Na(Mg,Fe)4(Al,Fe,Ti)AlSi8AlO22(OH,O)2), montmorilonita  
((Mg,Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O) 

Montmorilonita ((Mg,Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O), 
Hematita (Fe2O3), Goethita (FeO(OH)) e caulinita 

(Al2Si2O5(OH)4) 

PPim 5 
Montmorilonita ((Mg,Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O), hematita (Fe2O3),  

goethita(FeO(OH)) 
Montmorilonita ((Mg,Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O), 

Goethita (FeO(OH)) e Hematita (Fe2O3) 

PPim 7 Hematita (Fe2O3),  goethita (FeO(OH)) 
Montmorilonita ((Mg,Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O), 

Goethita (FeO(OH)) e Hematita (Fe2O3) 

PPim 8 

ilmenita (FeTiO3)  magnetita (Fe3O4), montomorilonita 
((Mg,Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O),  hematita (Fe2O3), goethita 

(FeO(OH)) hornblenda 
(Ca2Na(Mg,Fe)4(Al,Fe,Ti)AlSi8AlO22(OH,O)2) 

Caulinita (Al2Si2O5(OH)4) e Hematita (Fe2O3) 

PPim 10 
Montmorilonita ((Mg,Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O),  hematita (Fe2O3), 

goethita (FeO(OH)), olivina ((Mg,Fe)2SO4) 
Montmorilonita  ((Mg,Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O), 

Goethita (FeO(OH))  e Hematita (Fe2O3) 

PPim 11 
Augita (Ca(Mg,Fe)(SiO3)2[(Al,Fe)2O3]), epídoto 

((Ca,Na,Fe)Al2O.Si3O11OH), goethita (FeO(OH)), hematita 
(Fe2O3) 

Goethita (FeO(OH))  e Hematita (Fe2O3) 
Montmorilonita   ((Mg,Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O) e 

Caulinita (Al2Si2O5(OH)4) 

PPim 12 
Muscovita (KAl2Si3AlO10(OH,F)2), hematita (Fe2O3), goethita 

(FeO(OH)) 

Muscovita (KAl2Si3AlO10(OH,F)2), caulinita 
(Al2Si2O5(OH)4), Goethita (FeO(OH))  e Hematita 

(Fe2O3) 
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5.2.3 Unidade Vulcânica Félsica 

 

O DVF é caracterizado por centros vulcânicos em formas de lentes, formados 

por fluxos finos descontínuos de lavas andesitica - daciticas, intercaladas com 

rochas piroclásticas (tufos finos, lapili e aglomerados), epiclásticas (arenitos, siltitos e 

pelitos) e sedimentos químicos. Estas características indicam que o DVF foi formado 

principalmente como resultado de erupções subaéreas, com intervalos de 

retrabalhamento e deposição em ambientes sub aquosos (Davison et al., 1988). 

Geoquimicamente, as litologias do DVF são comparadas com rochas calco-alcalinas 

de margem continental (Kishida, 1979). As rochas deste domínio possuem teor de 

sílica entre 52,6% a 70,6%, sua classificação se encaixa como intermediária a ácida. 

As curvas espectrais correspondentes às amostras de rochas são apresentadas na 

figura 24. 

Figura 24: Curvas espectrais médias correspondentes às amostras de rochas da 
Unidade Vulcânica Félsica. O eixo horizontal representa os intervalos do 
comprimento de onda em nanômetros. O eixo vertical representa o índice de 
reflectância obtido pelas curvas. A legenda do gráfico representa as amostras sendo 
PPIF = ponto de rocha félsica, 1 = localização do ponto, e R = rocha, média para a 
medida aritmética que foi retirada de cada curva. 
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Conforme mostra as curvas espectrais médias da figura 24 as amostras de 

rochas da UVF apresentaram inicialmente pequena absorção em 400 e 550 nm 

ocasionada pela presença de óxido de ferro (hematita e goethita). A média do fator 

reflectância encontrado foi de 0,15. Este valor pode estar associado à presença de 

minerais opacos, como a Ilmenita (FeTiO3) e magnetita (Fe3O4), (MADEIRA 

NETTO, 2001). Do grupo dos filossilicatos foi identificado a muscovita, com 

características de absorção em 1900 e 2200 nm pela presença de Al-OH. A 

turmalina (NaFe3B3Al3(OH)4(Al3Si6O27), mineral do grupo ciclosilicato foi identificado 

com a absorção em 400 pela presença do ferro, reflectância ascendente em 587 nm 

e leves absorções em 1400, 1900 e 2200 pela presença do Al-OH, como ocorre na 

curva da amostra PPIF7A. Alguns teores de reflectância verificáveis ocorrem devido 

à presença da sílica. A muscovita foi identificada de acordo com os picos de 

absorção, os índices de reflectância podem ter sido reduzidos devido à forte 

influência de minerais opacos que possuem efeitos de vibrações maiores devido a 

influência dos íons de metais, como o Fe e o Mn, disponíveis.  

Nas amostras PPIF7BR e PPIF6R verifica-se a presença do mineral sulfeto 

de chumbo galena (PbS). Sua verificação comparada ao mineral da biblioteca 

espectral da USGS se deu pela reflectância em 0.17, queda de reflectância 780 nm 

e continuidade de absorção até 2390 nm. A ocorrência deste mineral está associada 

às rochas sedimentares, vulcano-sedimentares, hidrotermais e metamórficas 

como   um dos sulfetos mais frequentes. 

O óxido de manganês e zinco, zincita ((Zn, Mn) O), foi identificado na 

amostra PPIF2R. Suas curvas correspondem as seguintes feições: ascendência de 

reflectância a partir de 581 nm até 1871nm, e leve absorção contínua em 1931 e 

2223 nm. As absorções provocadas no infravermelho de ondas curtas estão 

associadas aos íons de oxigênio. A zincita se caracteriza como um mineral de 

alteração em depósitos metamórficos.  

A serpentina, mineral silicato de magnésio (Mg3[Si2O5](OH)4),  foi identificada 

em PPIF7BR, com leve absorção no visível entre 420 e 500 nm, em 628 nm possui 

reflectância máxima de 0.13, leves picos de absorção em 1413, 1924 e 2223 nm. 

Este mineral possui ocorrência por alteração com hidratação de olivina em rochas 

ultramáficas.  
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A pirolusita (MnO2) foi identificada em PPIF2R e PPIF1R, sendo um mineral 

opaco possui baixos picos de absorção, em 386 e 507 nm, leve reflectância em 1307 

nm e sequência contínua do espectro. Este mineral está associado à alteração de 

rochas ultramáficas. 

A pirita (FeS2), mineral opaco, foi identificada nos espectros das curvas 

PPIF2R e PPIF7CR, com feições características em de continuidade no VNIR, de 

350 a 1100 nm, aumentando levemente sua reflectância em 1200 e mantendo a 

continuidade da curva neste ponto, com poucas variações.  Este mineral possui 

ocorrência por processos metamórficos, magmáticos, hidrotermais e sedimentares 

ou diagenéticos em ambiente redutor. Na amostra PPIF7A verifica-se a calcopirita 

(bisulfeto de cobre e ferro (CuFeS2)) com absorção no visível em 420 nm, se 

tornando um espectro contínuo a partir de 780 nm. Sua ocorrência está em locais 

com depósitos hidrotermais, rochas magmáticas, rochas metamórficas de contato.  

As curvas correspondentes as amostras de solos da Unidade Vulcânica 

Félsica são apresentadas na figura 25. 

Figura 25: Curvas espectrais médias correspondentes às amostras de solos da 
Unidade Vulcânica Félsica. O eixo horizontal representa os intervalos do 
comprimento de onda em nanômetros. O eixo vertical representa o índice de 
reflectância obtido pelas curvas. A legenda do gráfico representa as amostras sendo 
PPIF = ponto da unidade félsica, 1 = localização do ponto. 
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As curvas espectrais médias destes solos apresentam maior intensidade de 

reflectância comparado com as curvas espectrais médias das rochas desta unidade 

(figura 25). Nota-se a presença de minerais opacos, identificados nas amostras de 

rochas, como a Ilmenita (FeTiO3), magnetita (Fe3O4), pela absorção no visível, entre 

400 e 600 nm e a continuidade desta absorção sem elevar a reflectância. A 

manganita (MnO(OH)), óxido de manganês hidratado, foi identificada nas amostras 

PPIF3 e PPIF7B, possui absorção em 400 e 600 nm, e leve absorção em 1900 e 

2200 nm pela presença do CO3 em sua composição. Observa-se um aumento de 

reflectância gradativo nas amostras, ocasionado pelo aumento do teor de SiO4. Os 

óxidos de ferro perceptíveis além da ilmenita e magnetita, foram a hematita (Fe2O3), 

goethita (FeO(OH), com absorção em 400 e 500 nm e ascendência e leves picos de 

absorção em 1400, 1900 e 2200 nm.  

Na amostra PPIF06 foi diagnosticado feições de absorção que se assimilaram 

ao espectro do mineral zircão (ZrSiO4), com intensidade de reflectância próximo a 

0.6, e picos de absorção característicos em 871 nm (leve absorção), 1417 nm, 1921 

e 2203 nm. O zircão possui ocorrência em rochas plutônicas, principalmente rochas 

ricas em sódio, em granitos, pegmatitos, nefelina - sienitos. É encontrado também 

em rochas sedimentares como arenitos. 

Foram identificados nas amostras PPIF02 e PPIF08 filossilicatos, com picos 

de absorção realçados 900, 1400 e 2200 nm. A primeira possui pontos de absorção 

característicos ao argilomineral 2:1 ilita ((K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,H2O]) e 

à segunda revela feições de absorção característico da montmorilonita ((Mg, 

Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O). Ambas possuem picos realçados no infravermelho de 

ondas curtas, nos intervalos de 1400 1900 e 2200 nm. A ilita possui menor 

intensidade de absorção em 1900 nm comparado à Montmorilonita. De acordo com 

Madeira Netto (2001), isso ocorre devido ao efeito de vibrações alongadas pela 

ligação Al-OH. O teor de metais encontrados pelas análises químicas 

correspondentes à Unidade Vulcânica Félsica é apresentado no quadro 6. 

A correlação com os minerais identificados nas amostras de rochas e solos da 

Unidade Vulcânica Félsica aparecem quadro 6 abaixo.  
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Quadro 6:  Relação dos valores de metais encontrados nas amostras da Unidade Vulcânica 
Félsica. 

  Pb Zn Cr Ni Cu Fe Mn  Co Cd Hg Se As 

PPif 1 3 14 38 6 6 6965 127 1 0 1 14 8.2 

PPif 2 10 57 195 95 40 19178 571 3 3 1 5 5.7 

PPif 3 9 41 60 17 24 16427 536 1 2 1 3 9.3 

PPif 4 6 9 44 8 3 6386 152 1 2 1 1 14.59 

PPif 6 12 54 91 63 53 22476 2768 1 6 1 1 52.89 

PPif 7a 9 67 119 49 93 20693 693 1 4 1 1 15.46 

PPif 7b 2 25 117 40 17 12333 392 1 2 1 1 20.99 

PPif 8 19 79 82 66 41 20647 1279 4 5 1 1 22.79 
 

Analisando os valores de metais encontrados na Unidade Vulcânica Félsica 

os valores de Pb, Zn, Cr, Ni, Cu, Co, Cd, Hg, Se e As, apresentam valores 

consideravelmente baixos quando comparados aos metais Fe e Mn. Correlacionado 

ao Fe nos solos desta unidade, foram encontrados os óxidos de Fe hematita 

(Fe2O3) e goethita (FeO(OH), minerais que estão ligados a intenso processo de 

intemperização. O alto valor encontrado para o Mn pode-se atribuir a manganita 

(MnO(OH)), diagnosticada nos solos, e a pirolusita (MnO2), verificada nas amostras 

de rochas. Os altos valores de Mn encontrados, como em PPIF6, pode indicar um 

local de prospecção mineral, de acordo com Quaresma (2009). A relação com os 

minerais identificados nas amostras de rochas e solos da Unidade Vulcânica Félsica 

aparecem quadro 7. 
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Quadro 7: Relação dos minerais encontrados nas amostras de rochas e solos da Unidade Vulcânica Félsica. 

Amostra   Minerais Encontrados - Rochas UVF Minerais Encontrados - Solos UVF 

PPif 1 
Hematita (Fe2O3),  goethita (FeO(OH)), pirolusita (MnO2), 

Ilmenita (FeTiO3),  magnetita (Fe3O4) 
Hematita (Fe2O3), goethita(FeO(OH), 

PPif 2 
Hematita (Fe2O3),  goethita (FeO(OH)), muscovita 

(KAl2Si3AlO10(OH,F)2), zincita ((Zn, Mn)O), pirolusita (MnO2), 
pirita (FeS2), 

Hematita (Fe2O3), goethita(FeO(OH), ilita 
((K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,H2O]), 

montmorilonita ((Mg, Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O) 

PPif 3 
Hematita (Fe2O3),  goethita (FeO(OH)), Ilmenita (FeTiO3),  

magnetita (Fe3O4) 
Hematita (Fe2O3), goethita(FeO(OH), 

manganita (MnO(OH)) 

PPif 4 
Hematita (Fe2O3),  goethita (FeO(OH)), Ilmenita (FeTiO3),  

magnetita (Fe3O4) 
Hematita (Fe2O3), goethita(FeO(OH), Ilmenita 

(FeTiO3),  magnetita (Fe3O4) 

PPif 6 
Hematita (Fe2O3),  goethita (FeO(OH)), galena (PbS), Ilmenita 

(FeTiO3),  magnetita (Fe3O4) 
Hematita (Fe2O3), goethita(FeO(OH), zircão 

(ZrSiO4),  

PPif 7a 
Hematita (Fe2O3), goethita (FeO(OH)), Turmalina 

(NaFe3B3Al3(OH)4(Al3Si6O27), calcopirita (CuFeS2),  
Hematita (Fe2O3), goethita(FeO(OH),Ilmenita 

(FeTiO3),  magnetita (Fe3O4) 

PPif 7b 
Hematita (Fe2O3),  goethita (FeO(OH)),  galena (PbS), serpentina 

(Mg3[Si2O5](OH)4),  pirita (FeS2)  
Hematita (Fe2O3), goethita(FeO(OH), 

manganita (MnO(OH)) 

PPif 8 
Hematita (Fe2O3),  goethita (FeO(OH)), Ilmenita (FeTiO3),  

magnetita (Fe3O4) 

Hematita (Fe2O3), goethita(FeO(OH), ilita 
((K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,H2O]), 

montmorilonita ((Mg, Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O) 
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5.2.4 Unidade Vulcânica Sedimentar 

 

De acordo com Ruggiero e Oliveira (2010) esta unidade corresponde ao topo 

da sequência supracrustal, e é composta por sequências turbidíticas intercaladas 

com sedimentos químicos e rochas epiclásticas. Estes sedimentos foram 

depositados como turbiditos em ambiente marinho profundo, onde se associaram a 

sedimentos químicos. Os sedimentos mais grossos, que predominam nas porções 

superiores da sequência, teriam sido formados em ambiente marinho raso. Nestes 

sedimentos mais grossos foi detectada a presença de alguns clastos oriundos de 

rochas externas ao ambiente da bacia de deposição (SILVA, 1992). As curvas 

espectrais médias correspondentes às rochas da Unidade Vulcânica Sedimentar são 

apresentadas na figura 26. 

Figura 26: Curvas espectrais médias correspondentes às amostras de rochas da 
Unidade Vulcânica Sedimentar. O eixo horizontal representa os intervalos do 
comprimento de onda em nanômetros. O eixo vertical representa o índice de 
reflectância obtido pelas curvas. A legenda do gráfico representa as amostras sendo 
PPIM = ponto de rocha sedimnetar, 1 = localização do ponto, e R = rocha, média 
para a medida aritmética que foi retirada de cada curva. 
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 As curvas espectrais médias das rochas da Unidade Sedimentar 

apresentaram comportamentos variados, comparando de uma amostra para outra 

da própria unidade. A diferenciação da formação das rochas desta unidade explica 

tal variações encontradas. Meneses & Ferreira Junior (2001), argumentam que 

rochas clásticas são formadas por quartzo, micas e argilominerais, ocorrendo 

também óxidos de ferro, carbonatos e alguns fragmentos de rochas silicáticas. A 

ocorrência dos óxidos de ferro evidenciados nas curvas corresponde a hematita 

(Fe2O3) e goethita (FeO(OH)), com absorção no visível, em 430 e 550 nm, 

reflectância no infravermelho próximo e leves vibrações moleculares ocasionados 

pela OH e O em 1400, 1900 e 2200 nm.  

É observado características de absorção de minerais opacos – Ilmenita 

(FeTiO3) e magnetita (Fe3O4), com absorção em 400 e 550 nm e continuidade de 

absorção em todo o espectro característico. Tais minerais aparecem evidenciados 

nas amostras PPIS3 e PPIS9. A pirolusita (MnO2) aparece com feições 

características na amostra PPIS9R, com leve reflectância em até 0.1 e continuidade 

de absorção da curva, proveniente de minerais opacos.  

Dos filossilicatos diagnosticado nas curvas, aparecem feições de mica, 

encontrado como a muscovita (KAl2Si3AlO10(OH,F)2), na amostra PPIS5R, com 

realces espectrais ocasionado pela vibração da ligação Al-OH em 900, 1400 e 2200. 

A caulinita possui o comportamento espectral semelhante a muscovita, mas com 

maior intensidade de absorção nas bandas do infravermelho de ondas curtas, em 

2130 a 2260 nm. A montmorilonita também foi diagnosticada nas feições de 900, 

1400 e 2200 nm, em seu pico de absorção realçado em 1900 nm. Na amostra 

PPIS7R é possível identificar feições de absorção características da montmorilonita 

e caulinita. Apesar destes dois minerais se apresentarem na amostra, a feição da 

caulinita dificulta a maior intensidade de absorção provocada pela H2O na 

montmorilonita.  

Foi possível identificar a clorita ((Mg,Al,Fe)12[(Si,Al)8O20) em 2 amostras, 

PPIS5R e na amostra PPIS7R, com leve reflectância na faixa do visível, absorção 

em 682 e 988 nm, com ascendência até 0.4 de reflectância e absorção em 1415, 

1941 e 2215 nm. As vibrações moleculares no visível são ocasionadas pelos íons 

livres dos metais Mg e Fe. As vibrações ocasionadas no infravermelho de ondas 
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curtas são processos da interação do O2 com o Al. Na amostra PPIS5R verifica-se 

uma intensidade de reflectância elevada, correlacionada ao menor teor de óxido e 

maior quantidade de SiO4 na amostra. O decaimento da reflectância apresenta 

vibrações em 1900 nm, evidenciando a existência de molécula de H2O. 

A continuidade da análise da Unidade Vulcânica Sedimentar é apresentada 

pelas curvas espectrais médias de solos na figura 27. 

 

Figura 27: Curvas espectrais médias correspondentes às amostras de solos da 
Unidade Vulcânica Sedimentar. O eixo horizontal representa os intervalos do 
comprimento de onda em nanômetros. O eixo vertical representa o índice de 
reflectância obtido pelas curvas. 

 

 

 

Nas curvas espectrais da figura 27 é verificado na região do visível absorção 

ocasionada pelos óxidos de ferro, hematita (Fe2O3), goethita (FeO(OH) entre 400 e 

500 nm. A baixa reflectância representada pela amostra PPIS7 revela a presença de 

minerais opacos, diagnosticado como Ilmenita (FeTiO3) e magnetita (Fe3O4). 

Dentro do grupo dos filossilicatos, a caulinita (Al2SiO5(OH)4), mineral tipo 1:1, 

aparece evidenciado com menor absorção em 1900 nm, o que difere da 
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montmorilonita ((Mg, Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O), mineral tipo 2:1, que possui maior 

absorção no inervalo de 1900 nm pela presença da molécula de H2O. A ilita, aparece 

na amostra PPIS9, PPIS2, PPIS5 e PPIS4 com feições de absorção similares aos da 

caulinita, mas com menor intensidade dos picos de absorção.  

De acordo com Hunt et al. (1973) a intensidade da feição da caulinita em 

2200 nm está associada às duas camadas dioctaédricas da estrutura do mineral. 

Sua característica fraca na banda de absorção da água em 1900 nm indica que a 

água está presente na estrutura por absorção, e não por água integrada à 

composição do mineral, como é o caso da montmorilonita. Foi identificado a caulinita 

em PPIS5, PPIS9 e PPIS2. A Montmorilonita aparece mais evidenciada nas 

amostras PPIS3 e PPIS4. A Clorita foi identificada nas amostras PPIS3 e PPIS6, 

com leve reflectância no visível, feições de absorção em 1370 nm e 2240 nm. 

Os valores de metais encontrados pelas análises químicas nas amostras de 

solos da Unidade Sedimentar aparecem no quadro 8.   

 

Quadro 8: Relação dos valores de metais encontrados nas amostras de solos da Unidade 

Amostra 
Pb Zn Cr Ni Cu Fe Mn  Co Cd Hg Se As 

PPis 2 4 66 210 88 141 25235 1501 1 6 1 14 21.43 

PPis 3 5 56 101 65 178 21702 886 1 5 1 6 65.39 

PPis 4 12 46 82 51 90 22065 1174 14 5 1 1 14.59 

PPis 5 7 34 158 61 31 12435 348 -1 2 1 7 22.38 

PPis 6 10 71 107 60 150 25352 1247 -1 7 1 1 58.73 

PPis 7 9 44 95 47 89 23687 990 -3 7 1 5 13.83 

PPis 8 10 83 173 64 28 15368 359 -3 3 1 1 14.70 
 

 

Observa-se no quadro 8 os valores encontrados para os metais presentes nas 

amostras de solos da Unidade Vulcânica Sedimentar. Os valores correspondentes a 

Pb, Zn, Cr, Ni, Cu, Co, Cd, Hg, Se e As são respectivamente baixos compararados 

aos valores de Fe e Mn. Nota-se que o valor encontrado para o Fe desta unidade é 
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maior quando comparado aos valores do Fe da Unidade Vulcânica Máfica e Unidade 

Vulcânica Félsica. Tal motivo se dá pelo fato desta unidade ser constituída em sua 

maior parte por elementos da Unidade Vulcânica Máfica, e em segundo, da UVF. Os 

óxidos de ferro encontrados foram hematita (Fe2O3), goethita (FeO(OH), Ilmenita 

(FeTiO3) e magnetita (Fe3O4). A ocorrência desses minerais indica o alto teor de 

ferro encontrado nas amostras de solos. O valor encontrado para o Mn também 

pode ser considerado alto em comparação aos demais elementos.  

A relação dos minerais diagnosticados pelas curvas espectrais e analisados 

com os dados químicos são apresentados no quadro 9. Percebe-se grande 

ocorrência de minerais óxidos e hidróxidos nas amostras. Estes minerais estão 

diretamente ligados aos altos teores de metais analisados nas amostras dessa 

unidade, e correspondentes aos tipos de rochas que alimentam a Unidade 

Sedimentar, uma vez que esta unidade é alimentada por sedimentos provenientes 

das Unidades Máfica e Félsica (BALDIM, 2012). 
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Quadro 9:  Relação dos minerais encontrados nas amostras de rochas e solos da Unidade Vulcânica Sedimentar 

Amostra  Minerais Encontrados - Rochas UVS Minerais Encontrados - Solos UVS 

PPIS2 Hematita (Fe2O3),  goethita (FeO(OH)), 
Hematita (Fe2O3), goethita(FeO(OH),  ilita 

((K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,H2O]), 

PPIS3 
Hematita (Fe2O3),  goethita (FeO(OH)), Ilmenita (FeTiO3),  magnetita 

(Fe3O4) 

Hematita (Fe2O3), goethita(FeO(OH), montmorilonita 
((Mg, Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O), clorita 

((Mg,Al,Fe)12(Si,Al)8O20(OH)16) 

PPIS4 Hematita (Fe2O3),  goethita (FeO(OH)),  
Hematita (Fe2O3), goethita(FeO(OH), montmorilonita 

((Mg, Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O)  ilita 
((K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,H2O]), 

PPIS5 
Hematita (Fe2O3),  goethita (FeO(OH)),  muscovita 

(KAl2Si3AlO10(OH,F)2), clorita ((Mg,Al,Fe)12[(Si,Al)8O20), quartzo 
(SiO4) 

Hematita (Fe2O3), goethita(FeO(OH), Ilmenita 
(FeTiO3),  magnetita (Fe3O4) caulinita 

(Al2Si2O5(OH)4) 

PPIS6 
Hematita (Fe2O3),  goethita (FeO(OH)), galena (PbS), Ilmenita (FeTiO3),  

magnetita (Fe3O4) 
Hematita (Fe2O3), goethita(FeO(OH), clorita 

((Mg,Al,Fe)12(Si,Al)8O20(OH)16) 

PPIS7 

Hematita (Fe2O3), goethita (FeO(OH)), Turmalina 
(NaFe3B3Al3(OH)4(Al3Si6O27), calcopirita (CuFeS2), clorita 

((Mg,Al,Fe)12[(Si,Al)8O20), montmorilonita 
((Mg,Ca)O.Al2O3Si5O10.nH2O), caulinita (Al2Si2O5(OH)4) 

Hematita (Fe2O3), goethita(FeO(OH), Ilmenita 
(FeTiO3) e magnetita (Fe3O4) 

PPIS8 Hematita (Fe2O3),  goethita (FeO(OH)),  Hematita (Fe2O3), goethita(FeO(OH),  

PPIS9  Hematita (Fe2O3),  goethita (FeO(OH)),   
Hematita (Fe2O3), goethita(FeO(OH), ilita 

((K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,H2O]),  
caulinita (Al2Si2O5(OH)4) 
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5.3 Resultados Adquiridos por Espectroscopia de Imageamento 

5.3.1 Mínima Fração de Ruído (Minimum Noise Fraction - MNF) 

 

De acordo com KRUSE et al., (2003) a MNF reduz a dimensionalidade 

espectral dos dados, sem deteriorar a relação sinal/ruído, minimizando as 

redundâncias com a eliminação das informações de menor variância e altamente 

correlacionadas. Assim, a MNF também reduz a demanda computacional para os 

processamentos subsequentes (KRUSE et al., 2003).  

A transformação MNF determina as dimensões inerentes nos dados de 

imagem, para segregar o ruído nos dados e para reduzir as exigências no 

processador. A transformação implementada é realizada em dois passos. O primeiro 

passo é a transformação baseada em uma matriz de covariânca do ruído, que 

descorrelaciona e reescalona o ruído dos dados. O segundo passo consiste na 

análise das componentes principais dos dados excluindo o ruído. Logo após, é 

determinado a dimensionalidade inerente dos dados pelo exame dos autovalores 

("eigenvalues") e da imagem associada. Os dados provenientes podem ser divididos 

em duas partes: uma parte associada com autovalores e autoimagens coerentes 

(RSI, 2009).  

A aplicação desse método aos dados de satélites consiste em condensar os 

dados de maior variância em um número menor de imagens. Esta etapa é definida 

como transformação MNF, a qual roda uma estatística que resulta no gráfico de 

autovalores. As componentes que concentram as informações são selecionadas e a 

partir dessas realizam-se os reescalonamentos da informação e do ruído por meio 

da transformação inversa da MNF (BAPTISTA, 2012), sendo que os de autovalores 

elevados são considerados coerentes e representativos da dimensionalidade 

espectral dos dados e os de autovalores menores e de menor variância são 

descartados, pois estão associados aos ruídos. 

Conforme aumentam as bandas MNF, os autovalores vão diminuindo. Pode-

se afirmar com isto que a maior parte da informação está contida nas três primeiras 

bandas, e que o ruído vai sendo concentrado nas três últimas (figura 28). Foram 
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observadas feições espectrais importantes em todas as bandas, considerando desta 

forma que há presença de informação espectral relevante. Esta técnica foi aplicada 

para todas as bandas das três cenas aqui trabalhadas. As figuras 28, 31 e 34 

apresentam os valores encontrados com a aplicação da técnica MNF para as três 

cenas estudadas. As imagens representando as cenas transformadas em MNF 

aparecem nas figuras 29, 32 e 35. As composições RGB das cenas com as bandas 

trabalhadas pelo MNF são apresentadas nas figuras 30, 33 e 36. 

 

Figura 28: Gráfico mostrando os respectivos autovalores (eixo Y) e as bandas 
transformadas pelo MNF (eixo x) aplicado pelo processamento hiperespectral na 

imagem ASTER representando a cena 1 da área de estudo. Verifica-se maior 
representatividade de informações nas bandas de 1 a 3. 
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Figura 29: Imagens originadas a partir da transformação MNF. Exemplo utilizado no 
recorte da cena 1 deste trabalho. 

 

 

Na figura 28 nota-se maior quantidade de informações nas três primeiras 

bandas da imagem.  Na figura 29 é observada a distribuição de separação de ruídos 

realizadas pelo MNF. As informações mais importantes estão presentes nas 3 

primeiras bandas. A distribuição de ruídos se torna mais intensa a partir da banda 7. 

Nota-se na figura 30 as bandas utilizadas para a cena 1. A composição colorida feita 

com as bandas 1, 2 e 3 já torna mais perceptível a análise a localização de alguns 

afloramentos rochosos apresentados em rosa.   
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Figura 30: Composição colorida da cena 1 da área de estudo com as respectivas 
bandas MNF na composição R1G2B3. 

 

  

   

Observa-se na figura 30 a distribuição de informações consideráveis nas 

bandas pela transformação MNF da cena 2. A banda com maior quantidade de 

informações nos pixels é apresentada pela banda 1. Na figura 31 é apresentada a 

distribuição das bandas em imagens. As bandas 7, 8 e 9 são as que mais 

apresentaram efeitos provocados pelos ruídos. 
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Figura 31: Valores MNF encontrados para a imagem trabalhada representando a 
cena 2. Nota-se valores com maiores informações até a banda 4. 

 

 

 

Figura 32: Imagem ilustrando as respectivas bandas da cena 2 da área de estudo. 
Observa-se maior nitidez até a banda 6. As bandas 7, 8 e 9 possuem maior 

intensidade de ruído. 

 

Com a aplicação MNF na segunda cena, foi observado na figura 31 maior 

quantidade de informações nas três primeiras bandas da imagem. Em relação à 

figura 32 são verificadas as bandas com menores e maiores ruídos. Observa-se na 
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figura 33 a composição colorida em RGB da cena 2 após a aplicação transformação 

MNF. É observado maior realce nas formas de relevo e exposição das rochas em 

tonalidades rosa e avermelhado. Nota-se locais de afloramentos rochosos, ou 

alteração de relevo, representado pela cor rosa. As cores em azul representam 

locais com menores altitudes, podendo ser considerado local de solo exposto.  

 

Figura 33: Composição colorida da cena 2 da área de estudo com as respectivas 
bandas MNF na composição R1G2B3. 
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A figura 34 apresenta os valores correspondentes às informações espectrais 

contidas nas bandas da cena 3. Nota-se maiores informações nas bandas 1 e 2. A 

figura 35 apresenta a imagem da cada uma dessas bandas. É verificado maior 

intensidade de ruído nas bandas 8 e 9.  

Figura 34: Valores MNF encontrados para as bandas da cena 3. Observa-se maior 
representatividade de informações das bandas 1 a 3. 

 

 

Figura 35: Imagem representando as bandas transformadas MNF da cena 3. Nota-
se maior intensidade de ruídos nas bandas 6, 7, 8 e 9. 
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A figura 36 apresenta a cena 3 com a composição RGB das bandas 1, 2 e 3 

após a aplicação MNF. A continuidade em tons rosa claro apresenta locais com 

afloramentos rochosos. A tonalidade em azul apresenta locais mais aplainados, 

podendo ser relacionado ao solo exposto do ambiente.  

Figura 36: Composição colorida da cena 3 da área de estudo com as respectivas 
bandas MNF na composição R1G2B3. 
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5.2.2 Mapeador de Ângulo Espectral (Spectral Angle Mapper – SAM) 

 

A técnica conhecida como Spectral Angle Mapper (SAM) é uma técnica de 

classificação criada para imagens hiperespectrais, mas tem apresentado resultados 

consideráveis quando aplicados em imagens multiespectrais. De acordo com 

Crósta., (2006), O SAM é uma técnica de classificação supervisionada relativamente 

simples, que mede a similaridade espectral entre o espectro de um pixel e um ou 

mais espectro de referência, por meio do cálculo do ângulo entre os dois espectros. 

Para isto, é considerado o espectro do pixel e o espectro de referência como vetores 

em um espaço n-Dimensional, sendo n o número de bandas da imagem. Assim, 

quanto menor for o ângulo entre o vetor representado e o espectro utilizado para 

referência, mais aproximado será a similaridade espectral entre os dois, e maior a 

possibilidade de o pixel conter o valor do espectro de referência. A seguinte equação 

pode ser expressa por:  

 

onde α = função do arco-cosseno; quanto menor for α, maior será a 

similaridade entre as curvas;  

R = espectro de referência; e E = espectro teste. 

Como este método utiliza apenas o vetor "direção" dos espectros e não 

Vector "comprimento", o método é insensível à iluminação (Figura 37). O resultado 

da classificação SAM é um código de cores que mostra a melhor correspondência 

de SAM em cada pixel. Além disso, as imagens de regras são calculadas para 

mostrar a distância angular (em radianos) entre cada espectro na imagem e cada 

espectro de referência ou de extremidade. Os pixels mais escuros nas imagens de 

regra representam ângulos espectrais menores e, portanto, espectros que são mais 

semelhantes aos espectros de referência. Para fins de exibição, os pixels escuros 

são invertidos, de modo que as melhores correspondências aparecem brilhantes 

(KRUSE et al., (1993) 
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.  

Figura 37: Representação do trabalho aplicado pelo classificador de ângulos 
espectrais. 

 

 

 

Os resultados obtidos neste trabalho com a aplicação da técnica SAM, 

considerou os minerais encontrados nas amostras de rochas e solos pela 

espectroscopia de laboratório e minerais esperados de acordo com estudos da 

geologia local. As curvas espectrais que serviram de espectros de referência foram 

retiradas da biblioteca espectral da USGS, disponível no software Envi 4.7. O padrão 

espectral dos minerais foram atribuídos a: alunita (SUSTDA), clorita (SMR-13b), 

hematita (Hematita HS45.3), caulinita (GDS11),  montmorilonita (CM27), Muscovita 

(GDS 107), Olivina (Kl3291), serpentina (HS318.4B) e palygorskita (PFL-1). Os 

resultados estão separados de acordo com as escolhas das 3 cenas recortadas.  

Os minerais escolhidos possuem alta reflectância na faixa do visível (0,4 – 0,7 

nm), como os óxidos e hidróxidos de ferro, e no infravermelho de ondas curtas (1,1 – 

2,5 nm), como os minerais filossilicatos. A disponibilidade dos minerais encontrados 

pela técnica SAM apresentou bons resultados, identificando minerais que possuem 

disponibilidade em ferro na região estudada.  

A técnica SAM aplicada nas cenas apresenta resultados característicos com 

as feições dos endmenbers escolhidos. É observado a maior ocorrência do mineral 
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Hematita nas figuras 38 e 39. As bandas selecionadas do VINIR (0,5 - 0,9 µm) por 

possuírem o intervalo do comprimento de onda necessário ao diagnóstico das 

feições espectrais aos óxidos de Fe, permitiram uma maior identificação desse 

mineral. A Palygosrkita, Clorita e Alunita são minerais associados às alterações 

hidrotermais, proveniente de rochas magmáticas do tipo básica, associadas à 

ocorrência de ouro, são identificadas nas três cenas, mas com maior ocorrência na 

cena 2, no município de Araci. A olivina, mineral característico de rochas ígneas 

forromagnesianas, aparece com maior ocorrência na figura 40. Esta cena de recorte 

conseguiu captar mais dados dos afloramentos rochosos da Unidade Vulcânica 

Máfica da região. A identificação dos filossilicatos, muscovita, caulinita foram pouco 

notáveis, com exceção da cena 3, que conseguiu identificar com maior 

representatividade as feições de absorção realçadas pela caulinita. As bandas 

correspondentes ao SWIR (1,6 – 2,5µm) ajudaram na identificação das feições de 

absorção das hidroxilas dos argilominerais.   
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Figura 38: Imagem ilustrando a distribuição dos minerais encontrados na cena 1 pela 
técnica SAM. 
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Figura 39: Imagem ilustrando a distribuição dos minerais encontrados na cena 1 pela 
técnica SAM. 

 

Imagem ilustrando a distribuição dos minerai encontrados na cena 2 com a aplicação da 
técnica SAM. 
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Figura 40: Imagem ilustrando a distribuição dos minerais encontrados na cena 3 pela 
técnica SAM. 

 

 

  Conforme mostraram as figuras 38, 39 e 40, é possível observar a distribuição 

dos minerais encontrados pelo método SAM nas cenas 1, 2 e 3. As áreas em 

tonalidades verdes correspondem aos minerais clorita e serpentina. Estas regiões 

cobrem os locais com maior evidência de hidrotermalismo. A existência de 

serpentina indica serpentinização, que é um processo de alteração hidrotermal 

metassomático que afeta as rochas ultrabásicas e básicas quando submetidas ao 



102 
 

metamorfismo regional na fácies xisto verde, e estão associadas ás áreas de 

intemperização da olivina (VIDAL-TORRADO,et. al., 2007). A hematita está 

relacionada a intemperização dos solos, por isto, possui distribuição na imagens em 

locais de solo exposto. A maior ocorrência de hematita é apresentada na cena 2,  As 

localidades correspondentes às olivinas representam locais com afloramento 

rochoso, sendo representada por uma faixa de distribuição N-S. A alunita e caulinita 

aparece com maior ocorrência e distribuição na cena 3. 

 Avaliando a caracterização mineralógica aplicada pela técnica SAM, nota-se 

uma parcialidade de acerto pela correspondência aos minerais identificados pela 

espectroscopia aplicada em laboratório, que conseguiram caracterizar minerais que 

concordantes com a geologia local. Pode-se considerar que a cena 2 apresenta 

maior índice de acerto quanto a caracterização mineralógica, pois, é visível a 

continuidade de um afloramento rochoso com identificação do mineral olivina. A 

localização da serpentina com alta proximidade da olivina, pode ser considerado um 

outro motivo para acerto do alvo. A cena 3, é a que mais aparece a distribuição da 

olivina. Um dos critérios de escolha das imagens foi a exposição de rocha e solo, 

livre de coberturas de nuvens e vegetação. A área 3 corresponde a uma boa 

visibilidade de afloramentos rochosos, tornando mais fácil a identificação da olivina.  

Pedrosa (2010), utilizou a técnica SAM em uma região da Serra do Ramalho 

– BA, região sedimentar com ocorrências de calcários e dolomitos. A autora 

considerou os dados obtidos com o SAM satisfatório para mapeamento de rochas 

carbonáticas com as bandas SWIR do sensor ASTER. Os resultados obtidos neste 

estudo com o mapeamento do SAM, juntamente com as bandas VNIR e SWIR do 

ASTER permitiram identificar e mapear as regiões com ocorrência de 

serpentinização, afloramentos rochosos e solo exposto. 

 

Aplicação do SAM para mapeamento de Mn na área da cena 3 

Considerando os resultados obtidos com as curvas espectrais em laboratório, 

juntamente com as análises químicas, foi observado a alta concentração de 

manganês em todas os pontos de estudo desta pesquisa. Nessa perspectiva, 

considerando tais resultados, foi analisada a aplicação da técnica SAM para 

mapeamento de uma das áreas estudadas, sendo escolhida a cena 3, por possuir 
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uma maior concentração de afloramento rochoso perceptível na imagem. O mineral 

escolhido para ser usado como endmember foi a manganita (MnO(OH)), óxido de 

manganês com ocorrência considerável nas amostras analisadas. A caracterização 

do mineral manganita na imagem é apresentado na figura 41. 

 

Figura 41: Imagem com distribuição do Mn a partir de dados espectrais das curvas 
da manganita pela aplicação com o método SAM. 
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Nota-se na figura 41 a distribuição do mineral manganita, verificado em 

direcionamentos lineares correspontes a distribuição dos afloramentos rochosos. 

Visto que o mineral foi identificado em consideráveis amostras de rochas e solos, e 

que as análises químicas dos solos da área apresentaram um valor significativo para 

o Mn, considera-se que o mapeamento realizado pelo SAM foi de valia para realizar 

a representação da distribuição do mineral. A área corresponde aos pontos de 

coletas da Unidade Vulcânica Félsica e Sedimentar. A escolha para mapeamento 

desta região se deu pelos altos valores de Mn encontrados com os dados químicos 

e disponibilidade do mineral manganita.  

 

5.2.3 Ajuste de Feição Espectral – (Spectral Feature Fitting – SFF) 

 

A técnica Spectral Feature Fitting (SFF) se baseia pelo método de absorção 

que ajusta o espectro de imagem ao espectro de referência (por exemplo bibliotecas 

espectrais). A maioria dos métodos são incapazes de identificar materiais 

específicos e só indicam a semelhança de um material comparando-se com outros 

materiais conhecidos. Já existem técnicas para identificação de materiais através da 

extração de espectros especiais de imagem ou através de curvas espectrais 

retiradas em laboratórios. Essas técnicas são utilizadas especialmente em 

aplicações geológicas, mas também é comum o seu uso em projetos de agricultura, 

florestais e meio-ambiente. Todos esses métodos requerem uma redução de dados 

de radiância para dados de reflectância (RSI, 2009). 

O processo de detecção de materiais através da técnica SFF deve ser 

precedido pela normalização dos dados através da técnica de remoção do contínuo 

(Clark e Roush, 1984), que consiste na normalização do espectro de reflectância em 

relação a uma linha de base comum.  

A aplicação do SFF gera duas imagens, denominadas de “Escala” e “Erro” 

(Root Mean Square error – RMS). A partir da análise de escatergrama foram 

verificados os valores elevados na imagem Escala indicaram pixels com feições 

profundas de absorção, enquanto que valores pequenos nesta imagem 

representaram feições de absorção mais fracas. O cálculo da similaridade entre o 

espectro de referência dos minerais e o do pixel desconhecido foi feito pelo ajuste 
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dos mínimos quadrados. Os valores de erro médio quadrático (RMS) deste ajuste 

para cada pixel foram usados para construir a imagem RMS. Por último, foi realizado 

um processo de análise com a plotagem das imagens Escala e RMS em um 

diagrama X e Y para facilitar a seleção das áreas na imagem com elevados valores 

de Escala e baixos valores de RMS para um determinado mineral, o que indica em 

princípio maiores possibilidades para sua detecção na cena (LIMA, 2004).  

As duas imagens foram geradas de acordo com cada material de referência 

da biblioteca USGS. A primeira foi a imagem escala, com os pixels mais claros 

representando áreas de feições de absorção melhores orientados ao pixel de 

referência, e com maiores chances de conter maior similaridade com o espectro de 

referência. A segunda imagem gerada foi correlacionada aos valores do erro 

quadrático médio (RMS), com os pixels mais escuros representando um menor erro 

ou um melhor ajuste das bandas de absorção testadas. Desta maneira, para um 

determinado pixel, a razão escala/RMS produz uma terceira imagem, em que áreas 

com pixels claros indicam razões com valores altos e representam uma maior 

probabilidade destes pixels conterem o material testado para classificação 

Para aplicar a técnica de remoção do contínuo neste trabalho foram 

selecionados espectros de referência da biblioteca espectral da USGS, disponível no 

software Envi 4.7. o padrão espectral dos minerais foram atribuídos a: alunita 

(SUSTDA), clorita (SMR-13b), hematita (Hematita HS45.3), caulinita (GDS11),  

montmorilonita (CM27), Muscovita (GDS 107), Olivina (Kl3291), serpentina 

(HS318.4B) e palygorskita (PFL-1). Após selecionados os espectros, as curvas 

tiveram a remoção do contínuo aplicada para filtrar as bandas de absorção dos 

espectros (CLARK E ROUSH, 1984). A próxima etapa se caracteriza por comparar 

as relações de similaridade espectral do espectro de cada pixel com os espectros de 

referência selecionados, banda por banda, através do ajuste de mínimos quadrados 

(PIZARRO, 1999). 

As imagens representadas a seguir correspondem às cenas 1,2 e 3 

selecionadas para este estudo. Para realizar o procedimento com a técnica SFF foi 

aplicada a mesma biblioteca espectral selecionada para o método SAM, ressaltando 

que antes para o SFF, tanto as bandas das imagens quanto as curvas espectrais 

tiveram seu contínuo removido. Nota-se que o SFF conseguiu identificar melhor os 
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minerais que possuem metais em sua composição, como a hematita (Fe2O3), clorita 

((Mg,Al,Fe)12(Si, Al)8O20(OH)16), olivina ((Mg,Fe)2[SiO4]) e palygorskita 

(MgAl2(Si4O10)(OH) . 4H2O. A discriminação mais forte das feições destes minerais 

pelo SFF pode estar associada à simplicidade do método, que responde pelo cálculo 

dos espectros de referência com as imagens Escala e RMS.  

Os diagramas correspondentes aos valores dos pixels identificados aparecem 

em diagrama, denominado scatter plot, gerado pelo Envi. A linha vertical 

corresponde aos valores do erro médio quadrático (RMS) encontrados, a linha 

horizontal representa os valores verdadeiros encontrados na imagem escala. Quanto 

mais próxima a linha de RMS estiver à zero e estes pixels se acentuarem à linha de 

escala, a probabilidade de escolha do pixel verdadeiro se torna maior. Os scatter 

plot dos minerais encontrados nas imagens estão representados logo após a 

apresentação das imagens classificadas. A figura 42 apresenta imagem gerada pelo 

SFF na cena 1 
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Figura 42: Distribuição de pixels identificados como olivina, hematita, clorita e 
palygorskita gerada pela imagem de Escala e RMS da cena 1. 
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A figura 43 apresenta os escatergramas gerados pelo SFF correlacionando a 

dispersão de pixels verdadeiros e falsos encontrados na imagem. Nota-se maior 

probabilidade de acerto para o material olivina, e maior probabilidade de erro para a 

palygorskita e hematita, por estarem mais próximas à linha de erro médio quadrado. 

 

Figura 43: Representação em escatergrama dos minerais encontrados com maior 
representatividade na cena 1. Dispersão encontrada sobre valores de erro médio 

quadrado e valor de escala para a hematita, em a), olivina em b) e palygosrkita em 
c). 

 

 

 A figura 44 abaixo apresenta os minerais identificados pelo SFF na cena 2. 

Os escatergramas representando os acertos encontrados pelos pixels são 

representados na figura 45.  
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Figura 44: Distribuição de pixels identificados como olivina, hematita, clorita e 
palygorskita gerada pela imagem de Escala e RMS da cena 2. 
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Figura 45: Distribuição dos pixels verdadeiros da cena 2 pelo diagrama scatter plot.  

 

Nota-se que nesta cena o mineral com maior representatividade de pixels 

verdadeiros estão representados pelo mineral olivina (a). Para a hematita (b) e a 

palygorskita d), a dispersão dos pixels aparecem mais concentrados nas feiçõesde 

erro médio quadrático. A dispersão dos pixels encontrados para a clorita (C) 

tendenciam mais ao valor da imagem Escala, diminuindo a probabilidade de erro 

encontrado no cálculo sobre a imagem de Escala e RMS. 

 A representação dos minerais encontrados por SFF na cena 3 é apresentado 

na figura 46. Percebe-se maior concentração dos minerais olivina e palygorskita. Na 

figura 47 é apresentado o escatergramas de cada mineral com os respectivos 

acertos.  
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Figura 46: Distribuição de pixels correlacionados à olivina, hematita, clorita e 

palygorskita gerada pela imagem de Escala e RMS da cena 3. 
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Figura 47: Escatergrama gerado para observação dos pixels verdadeiros gerados 
através da imagem de Escala e RMS. Nota-se que os valores dos pixels 
correspondentes ao mineral olivina se concentram mais em direção à linha da 
imagem Escala. 

 

 

Analisando os escatergramas nas imagens 43, 45 e 47 correspondentes as 

cenas 1, 2 e 3 da área estudada é possível perceber a correlação dos pixels com a 

imagem gerada a partir dos dados de Escala e RMS. Os pixels considerados 

verdadeiros verdadeiros são os que mais se aproximam da linha da imagem de 

escala e se distanciam da imagem de RMS. Os minerais identificados na área pela 

técnica de SFF foram correspondentes aos espectros de referência da olivina, 

hematita, palygorskita e clorita.  Os fatores relacionados aos pixels observados nos 

escatergramas das 3 cenas é que: a olivina é o mineral com maior concordância dos 

pixels verdadeiros, a hematita e a palygorskita apresentam maior variação quanto 

aos valores para o RMS, e a clorita contém maior representação para a imagem 

Escala, tornando assim, maior proporção a ser representado por valores positivos 

verdadeiros.  

Lima (2004), realizou o mapeamento de uma região granítica utilizando a 

técnica SFF com os espectros da biblioteca espectral USGS e correlacionando com 

os resultados adquiridos por espectrorradiometria aplicada em laboratório. Os 

resultados alcançados foram considerados satisfatórios para o mineral muscovita. 

Analisando as cenas de estudo com os resultados obtidos pelo SFF, a correlação da 
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imagem direcionada ao espectro do mineral olivina, não condiz perfeitamente com a 

área que está representada nas 3 cenas, sendo que sua distribuição aparece em 

locais sem continuidades de afloramentos rochosos. A olivina é considerada um 

mineral primário, altamente intemperizável (CPRM, 2010), por tanto, a maioria dos 

pontos selecionados pelo SFF para caracterização da olivina não entra em acordo 

por estar fora da continuidade dos afloramentos rochosos existentes nas imagens. A 

palygorskita aparece associado à clorita, nas regiões de afloramentos. Sendo estes 

argilominerais associados a alterações hidrotermais, foram, em sua maioria, 

identificados nos locais de afloramento rochoso. A hematita aparece com melhor 

representação na cena 1, em locais com maior intemperização, podendo ser 

relacionado aos locais de solo exposto.  

 

5.4 Modelagem de Curva Espectral dos Minerais com Maior Predominância na 

Unidade Vulcânica Sedimentar 

 

 De acordo com Cristina (2014), a modelagem espectral pode ser atribuída 

para avaliar os parâmetros físico-químicos de um determinado ambiente. Nessa 

perspectiva, foi realizado a modelagem espectral dos minerais mais recorrentes da 

Unidade Vulcânica Sedimentar para avaliar os níveis de intemperização e 

constituintes dos solos da área. De forma ilustrativa foi realizada a modelagem 

espectral na figura 48. 
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Figura 48: Representação da modelagem das curvas espectrais dos minerais puros 
predominantes nas amostras de solo da Unidade Vulcânica Sedimentar. O eivo 
vertical representa intensidade de reflectância alcançada pelas curvas. O eixo 

horizontal apresenta a medida atingida pelas curvas em nanômetros. 

 

 

É observado na figura 46 a representação das curvas espectrais provenientes 

da razão entre minerais puros. A proporção hematita/goethita apresentou baixa 

reflectância no visível, como verificada em todas as amostras analisadas do 

Greenstone Belt Rio Itapicuru. Isto significa que a proporção apresentada é coerente 

para com índices de reflectância analisados. A hematita e goethita são 

característicos de solos intemperizados de clima tropical (FORMAGGIO et al., 1996). 

As características apresentadas por estes minerais são perceptíveis em todas as 

amostras de solos, com realce para as absorções na faixa do visível. As curvas 

espectrais modeladas pelos minerais magnetita e ilmenita aparecem com 

continuidade do espectro com reflectância menor que 1. A mesma característica 

pode ser observada nas amostras de solos da Unidade Sedimentar. 

A variação dos minerais filossilicatos foram representados pela modelagem 

das curvas proporcionais à montmorilonita - muscovita, e, ilita - caulinita. Avaliando 

o espectro obtido pela muscovita e Montmorilonita, verifica-se picos de absorção no 

swir ocasionado pelas vibrações de Al-OH e H2O. As interações entre caulinita e 

óxidos de Fe e Al são importantes para caracterizar os solos altamente 

intemperizados, pois é capaz de adsorver com mais facilidade os metais disponíveis 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

7
3

2

7
4

8

0
.7

7
1

5

0
.8

0
1

5

0.
8

5
1

0.
9

3
3

0.
9

8
8

1
0

3
8

1
.0

7
8

5

1
.1

1
8

5

1
.1

5
8

5

1
.1

9
8

5

1
.2

3
8

5

1
.2

7
8

5

1
3

1
8

1
.3

5
8

5

1
.3

9
8

5

1
.4

3
8

5

1
.4

7
8

5

1
.5

1
8

5

1.
5

6
4

1
6

1
9

1.
6

7
6

1
.7

4

1.
8

0
5

1.
8

8
5

1.
9

6
5

2.
0

4
5

2
1

2
5

2.
2

0
5

2.
2

8
5

2.
3

6
5

2.
5

2
8

Modelagem Espectral dos Minerais de Maior Ocorrência nos Solos 
da UVS 

Hematita_goethita ilmenita_magnetita

montmorilonita_muscovita Ilita_caulinita



115 
 

como Ni, Cu, Co e Mn (FREITAS MELO E WYPYCH, 2009).A correspondência 

encontrada nesses espectros com os picos de absorção e teor de reflectância se 

assemelham a maior parte dos espectros das amostras de solos das três unidades 

estudadas. Os testes aplicados para a modelagem das curvas espectrais validam as 

análises realizadas com as curvas médias nesse trabalho. 

Os Neossolos se caracterizam por possuir poucos aspectos de evolução 

pedogenéticos, com ocorrência de minerais primários, óxidos decorrentes de 

intemperização e argilominerais com baixa atividade catiônica. (EMBRAPA, 2014). 

Os minerais identificados pelas curvas espectrais mostraram a hematita e a goethita, 

óxidos característicos de solos provenientes de locais tropicais. A ilita e caulinita são 

característicos de solos poucos desenvolvidos, sendo a primeira com maior 

quantidade de SiO4 e Al em sua estrutura, e a segunda dispõe de baixa capacidade 

de troca catiônica. Desta forma, conclui-se que os minerais identificados pela curva 

espectral na amostra de solo revelam um grau de intemperismo avançado, pela 

disponibilidade de hematita e goethita, e argilominerais com baixa disponibilidade de 

nutrientes para as plantas, estando de acordo com a descrição do solo analisado. 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES 

6.1 Conclusões 

As principais conclusões dessa dissertação foram: 

 A espectrorradiometria de reflectância aplicada em laboratório, tanto para 

rochas quanto para solos, permitiu definir o comportamento espectral e 

realizar as análises com base nas referências espectrais da biblioteca 

espectral da USGS, e assim, caracterizar a mineralogia existente na Unidade 

do Greenstone Belt Rio Itapicuru. Os espectros de minerais opacos, como 

ilmenita, magnetita, pirolusita, manganita, provenientes de rochas básicas e 

ultrabásicas apresentaram baixa reflectância em toda as amostras em que 

foram identificados. 

 

 As técnicas SAM e SFF, desenvolvidas para imagens hiperespectrais 

aplicadas nas imagens multiespectrais ASTER foram capazes de identificar e 

mapear os minerais identificados em campo na região de estudo. As bandas 

das imagens correspondentes ao VNIR e SWIR selecionadas para este 

estudo permitiram uma maior identificação dos óxidos de ferro e 

argilominerais. 

 

 O método SAM se mostrou mais satisfatório na caracterização da distribuição 

dos minerais da área de estudo. Desta forma, os espectros de referência se 

apresentaram melhor com a identificação dos pixels por similaridade espectral 

dos ângulos analisados. Já o SFF conseguiu identificar minerais com maior 

quantidade de metais em sua composição, como hematita, olivina, 

palygorskita e clorita. A técnica SFF é considerada uma aplicação mais 

simples, pois calcula a similaridade dos espectros pela aplicação da remoção 

do contínuo e comparação dos espectros pelo cálculo de erro médio 

quadrático. 
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 A região do Greenstone Belt Rio Itapicuru é conhecida pela grande 

disponibilidade de metais. A variedade dos óxidos encontrados caracteriza 

boa parte desses metais disponíveis nos solos e rochas. A alunita, sulfato de 

potássio e alumínio, é associado à presença de ouro nos locais em que são 

encontradas. Os argilominerais palygorskita e clorita, identificados pela 

espectroscopia de laboratório e pela espectroscopia de imageamento, são 

característicos de zonas de alterações hidrotermais. Estes minerais 

encontrados comprovam que é possível realizar análises aplicadas em rochas 

e minerais por diferenciação das feições de comportamento espectral. 

 

 As curvas espectrais médias foram melhores de serem interpretadas quando 

plotadas no Excel e sem a remoção do contínuo. Uma vez aplicado a 

remoção do contínuo, os minerais opacos, a exemplo ilmenita e magnetita, 

perdiam características importantes para sua identificação. 

 

 Os minerais encontrados nas amostras de solos fazem relação aos minerais 

analisados nas amostras de rochas. Desta forma, conclui-se que o material 

existente nos solos é residual, provenientes da rocha matriz local. 

 

 Os resultados adquiridos com a espectroscopia de imageamento com as 

cenas escolhidas do sensor ASTER se caracterizou com bom potencial para 

identificar e mapear os minerais da área de estudo. As bandas do VNIR e 

SWIR apresentaram bons resultados na discriminação dos minerais óxidos e 

hidróxidos de Fe. 

 

 De forma geral, os minerais identificados pelas análises das curvas espectrais 

e a distribuição realizada pelo método SAM podem considerados satisfatórios. 

A aplicação do SAM para o mapeamento de Mn da cena 3 apresentou 

resultado concordante, quando observado a sequência da litologia, em rochas 

do tipo ácidas da Unidade Vulcânica Félsica. 
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 O experimento da modelagem espectral com os espectros de minerais puros 

serviu para validar a existência dos minerais nas amostras trabalhadas em 

razão da proporção da reflectância dos minerais. 

 

6.2 Recomendações 

 

             Após a realização desta pesquisa observa-se que para uma caracterização 

espectral da geologia regional da área de estudo, faz-se necessário um maior 

detalhamento do comportamento espectral, tanto das rochas quanto dos solos que 

ocorrem na região. Desta forma, recomenda-se que seja dada continuidade desta 

pesquisa enfocando-se em especial a modelagem espectral. A utilização de 

tratamentos estatísticos e geoestatísticos é recomendado para validar as imagens 

ASTER utilizadas e mapeadas nesta pesquisa (FRANCISCO E ALMEIDA, 2012). 

Para validação dos minerais encontrados, recomenda-se a análise por difratometria 

de raios-x e microssonda. 
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