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RESUMO  

  

 

 

 O Vale do Rio Curaçá compõe uma estreita faixa de direção meridional situada na porção 

nordeste da Bahia e vem sendo estudado desde o final da década de 80, devido à presença de 

mineralizações de sulfetos de cobre em corpos máfico-ultramáficos, sob a forma de bornita e 

calcopirita.    Devido à aquisição de dados aerogeofísicos de alta resolução e da realização de 

trabalhos sistemáticos de cartografia geológica em diferentes áreas do país, houve uma melhoria 

significativa do grau de conhecimento das características geológicas do território nacional. 

Permitindo, dessa forma, sua utilização para uma melhor compreensão dos depósitos de cobre 

conhecidos, por meio da reinterpretação dos processos geradores da mineralização, e ajudando 

no reconhecimento de áreas com maior favorabilidade para a presença de novos depósitos.   A 

alteração hidrotermal está associada a vários depósitos minerais em ambientes geológicos 

distintos e controlada por diversos fatores. O reconhecimento de áreas resultantes ou sob 

influência de processos hidrotermais é de grande relevância para a prospecção mineral, tendo 

em vista que jazimentos minerais importantes no Brasil estão associados ao hidrotermalismo. 

Atualmente, a utilização de dados geofísicos, espectrais e de sensoriamento remoto tem sido 

proposta para auxiliar na caracterização de zonas de alteração hidrotermal.   Assim, este 

trabalho propõe um estudo das assinaturas geofísicas e espectrais relacionadas aos depósitos 

cupríferos do Vale do Rio Curaçá, para melhor entendimento das mineralizações de cobre desta 

região.  

 

 

Palavras-Chave: Depósitos de cobre; Índices espectrais minerais; Geofísica de Exploração 
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ABSTRACT 

 

The Curaçá River Valley forms a narrow belt of southern direction located in the northeast 

portion of Bahia State and has been studied since the late 1980s due to the presence of copper 

sulphide mineralization in mafic-ultramafic rocks, as bornite and chalcopyrite. Due to the 

acquisition of high resolution aerogeophysical data and the accomplishment of systematic 

geological mapping in different areas of the country, there was a significant improvement in 

the degree of knowledge of the geological characteristics of the national territory. This allows 

the use of geophysical data for a better understanding of the known copper deposits, by means 

of the reinterpretation of the processes that generate the mineralization, and helping in the 

recognition of areas with greater favorability for the presence of new deposits. The 

hydrothermal alteration is associated to several mineral deposits in distinct geological 

environments and controlled by several factors. The recognition of areas resulting or under the 

influence of hydrothermal processes is of great relevance for mineral prospecting, considering 

that important mineral deposits in Brazil are associated with hydrothermalism. Currently, the 

use of geophysical, spectral and remote sensing data has been proposed to assist in the 

characterization of hydrothermal alteration zones. Thus, this work proposes a study of the 

geophysical and spectral signatures related to the copper deposits of the Curaçá River Valley, 

in order to better understand the copper mineralizations of this region. 

 

 

Keywords: Copper deposits; Mineral spectral indexes; Exploration Geophysics 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As primeiras ocorrências de cobre na Brasil datam do século XIX e ocorreram 

inicialmente no Ceará (Pedra Verde - 1833), depois no Rio Grande do Sul (Camaquã - 1865) e 

na Bahia (Caraíba - 1874) (JOST et al., 2010). Com o passar dos anos, novas jazidas foram 

encontradas e hoje o país é o décimo sexto maior produtor mundial de minério de cobre. Em 

2014, a produção brasileira de concentrado de cobre alcançou um total de 301.197t em metal 

contido, registrando um aumento de 11,2% frente à de 2013, distribuída entre os estados do 

Pará, com 69,3% do total, Goiás, com 22,2%, e Bahia, com 8,5% (DNPM, 2015) 

 Nos últimos vinte anos houve uma melhora significativa do grau de conhecimento 

geológico do território nacional, devido à aquisição de dados aerogeofísicos de alta resolução e 

da realização de trabalhos sistemáticos de cartografia geológica em diferentes áreas do país. 

Isso permitiu a melhor compreensão dos depósitos de cobre conhecidos, por meio da 

reinterpretação dos processos geradores da mineralização, auxiliando no reconhecimento de 

áreas com maior potencialidade para a presença de novos depósitos. 

 Nesse contexto, o Vale do Rio Curaçá (VRC), objeto de estudo deste trabalho, compõe 

uma estreita faixa de direção NS, ocupando aproximadamente 2300 km2 de área e que situa-se 

na porção nordeste da Bahia. Desde o final da década de 80, devido ao potencial econômico da 

região, que apresenta mineralizações de sulfetos de cobre em corpos máfico-ultramáficos, sob 

a forma bornita (CuFeS2) e calcopirita (Cu5FeS4), foi instalado um complexo minero-industrial.  

 Os corpos máfico-ultramáficos mineralizados possuem dimensões variadas, de 

centímetros a decâmetros e seu conjunto constitui a Província Cuprífera do Vale do Rio Curaçá 

(PCVRC) (TEIXEIRA et al., 2010), a qual abrange uma área de cerca de 1700 km2, englobando 

parcialmente os municípios de Juazeiro, Jaguarari e Curaçá. Os principais corpos mineralizados 

são associados aos piroxenitos, noritos e glimmeritos, sendo a mina Caraíba, uma das mais 

expressivas, economicamente, minas de cobre do Brasil. 

 O depósito da mina Caraíba foi descoberto no ano de 1874, mas seu potencial produtivo 

foi identificado somente em 1944, pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

Em 1969, o industrial Francisco “Baby” Pignatary iniciou os estudos de viabilidade do depósito 

da mina Caraíba, visando a implantação de um complexo metalúrgico-mineiro. Entre 1979 e 

1986, a exploração de cobre foi realizada exclusivamente à céu aberto. Em 1986, com a 

delimitação da continuidade do corpo mineralizado em profundidade, teve início a produção da 

mina subterrânea, passando a operar simultaneamente as duas minas (MISI et al., 2012). 

Segundo dados do projeto Mapa Metalogenético Digital do Estado da Bahia, desenvolvido por 
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Misi et al. (2012), já foram retiradas mais de 263,6 milhões de toneladas de rocha com 83,6 

milhões de minério de Cu com teor médio de 1,20%, que produziram cerca de 2,5 milhões de 

toneladas de concentrado de cobre, com 863,9 mil toneladas de cobre contido. 

 As rochas máfico-ultramáficas contendo mineralizações sulfetadas de cobre foram 

objetos de uma série de estudos realizados por diferentes autores, que lhe atribuíram diversas 

hipóteses petrogenéticas. Dentre as hipóteses petrogenéticas atribuídas aos corpos 

mineralizados do Vale do Rio Curaçá, destacam-se: (i) a origem magmática por uma suposta 

intrusão mafico-ultramáfica diferenciada (LINDENMAYER, 1982; MANDETTA, 1982; 

LINDENMAYER et al., 1984; D’EL REY SILVA, 1984,1985; D’EL REY SILVA et al., 1988, 

1994,1996 e OLIVEIRA, 1990), (ii) a cristalização de um magma residual proveniente de um 

magma basáltico resultando em um protólito diorítico rico em sulfeto de cobre (MAIER E 

BARNES, 1999) e (iii) a existência de um evento hidrotermal responsável pela mineralização 

economicamente importante (LEINZ, 1946; SCHNEIDER, 1957; ROCHA, 1999; TEIXEIRA 

et al., 2010; GARCIA, 2013). 

 Até pouco tempo atrás, a identificação de áreas hidrotermalizadas era possível apenas 

através do mapeamento geológico. Atualmente, com o avanço de métodos indiretos na 

prospecção mineral, como a geofísica e o sensoriamento remoto, estes têm sido utilizados de 

forma integrada para caracterização de zonas de alteração hidrotermal em escala regional, 

auxiliando nas primeiras etapas da pesquisa mineral (PIRAJNO, 2009). 

 Diversos autores aplicaram a geofísica para caracterização de depósitos hidrotermais. 

Dentre alguns, destacam-se: Dickson e Scott (1997), Pires (1995), Silva et al. (2007) e Ramos 

(2010). Esses pesquisadores utilizam o processamento de dados geofísicos aéreos 

(magnetometria e gamaespectrometria) aplicados à exploração mineral em áreas com eventos 

hidrotermais, obtendo resultados favoráveis à utilização do método geofísico. Ainda pode-se 

destacar os trabalhos Shives et al. (1997) e Pardo et al. (2012), que estudaram o reconhecimento 

de zonas de alteração hidrotermal relacionadas à diferentes mineralizações cupríferas 

evidenciando a importância das assinaturas gamaespectrométricas. A presença de zonas de 

alteração hidrotermal pode ser identificada na geofísica por intermédio das assinaturas 

gamaespectrométricas dos minerais presentes nos halos de alteração hidrotermal adjacentes à 

algumas zonas mineralizadas. Pode ocorrer também, mudanças horizontais na susceptibilidade 

magnética, identificadas por assinaturas/padrões magnéticos, devido ao enriquecimento ou 

empobrecimento de materiais magnéticos. Além disso, considerando o controle estrutural de 
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zonas mineralizadas, a identificação de estruturas por meio da magnetometria pode auxiliar na 

identificação de zonas hidrotermais. 

 Simultaneamente, foram desenvolvidos trabalhos no âmbito do sensoriamento remoto 

multiespectral e hiperespectral para estudo e discriminação de produtos de alteração 

hidrotermal, sendo alguns deles: Paradella (1976,1983), Ferreira Jr. (1993), Morais et al. 

(2007), Rabelo et al. (2007), Paradella et al. (2009), Pirajno (2009), Carrino et al. (2015) e 

Ferrier et al. (2016). Esses autores destacam a caracterização de feições espectrais relacionadas 

aos minerais que são produtos dos processos de alteração, como argilo-minerais, óxido e 

hidróxidos de ferro, sulfatos e sulfetos que apresentam assinatura espectral em comprimentos 

de onda do espectro eletromagnético correspondentes às bandas do infravermelho próximo e 

do infravermelho de ondas curtas.  

 Além desses, outros estudiosos trabalharam com a integração de dados geológicos, 

geofísicos e espectrais para evidenciar áreas relacionadas à exploração mineral sob influência 

da alteração hidrotermal. Perrota (1996), Hoff (2012), Ranjbar et al. (2004), Zacchi et al. 

(2010), Canavez (2012), Huhn et al. (2014), Ducart et al. (2016) utilizam ambiente SIG, 

clusterização e mapas auto-organizáveis para integração desses dados. Contudo, métodos de 

fusão para combinar dados geofísicos e espectrais, como utilizado neste trabalho, são pouco 

descritos na literatura. Os métodos de fusão são utilizados, em sua maioria, para combinar dados 

espectrais de resolução espacial distinta como demonstram Pesck et al. (2011), Polizel et al. 

(2011), Muhsin e Mashee (2012) e Maurer (2013). 

 Em síntese, a problemática que aborda esta pesquisa constitui a seguinte questão 

norteadora: se no Vale do Rio Curaçá ocorreu um evento ou eventos hidrotermais associados 

às mineralizações de cobre, então quais os registros de assinaturas geofísicas e espectrais que 

podem ser identificadas para análise dos eventos hidrotermais? 

 

1.1 Objetivos 

  

 Este trabalho tem como objetivo geral identificar possíveis indícios de zonas de 

alteração hidrotermal no Vale do Rio Curaçá, Bahia por meio da fusão de dados aerogeofísicos 

de magnetometria e gamaespectrometria e dados de reflectância espectral obtidos em 

laboratório e a partir de imagens de sensoriamento remoto.  

 Propõe-se, por meio de objetivos específicos:  

 - Identificar anomalias geofísicas associadas a zonas de alteração hidrotermal por meio 

do processamento de dados aerogeofísicos de magnetometria e gamaespectrometria; 
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 - Avaliar os dados dos sensores do ASTER para análise da distribuição espacial de zonas 

de alteração hidrotermal; 

 - Combinar resultados obtidos pelo processamento de dados geofísicos e espectrais para 

destacar áreas sob influência do hidrotermalismo na área de estudo. 

 

1.2 Localização 

 

 A área de estudo (Figura 1) compõe uma estreita faixa de direção N-S, de 

aproximadamente 1300 km2, localizada na porção nordeste do Estado da Bahia. Essa faixa 

abrange parcialmente os municípios de Juazeiro, Jaguarari e Curaçá. O acesso à região, saindo 

de Salvador, é feito por meio da BR 235, BA 120, BA 314 e por vias rurais não pavimentadas. 

 

Figura 1: Localização da área de estudo 

 
Fonte:  IBGE, 2014 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

 A dissertação está organizada em cinco capítulos que versam sobre os fundamentos 

teóricos, material e métodos utilizados, resultados e discussão e as conclusões da pesquisa. 
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 O Capítulo 1 introduz o conteúdo da dissertação, com informações sobre a questão 

norteadora da pesquisa, objetivo do trabalho e localização da área. O Capítulo 2 reúne a revisão 

bibliográfica da dissertação, trazendo informações sobre o contexto geológico da área de estudo 

e os fundamentos de geofísica e sensoriamento remoto que nortearam esta pesquisa. 

 O Capítulo 3 possui caráter teórico-prático, ele contém uma breve descrição 

metodologia adotada com exemplos de aplicação em contextos semelhantes ao encontrado na 

área de estudo como também os produtos adotados e sua finalidade. 

 O Capítulo 4 apresenta os resultados e a interpretação dos produtos e os correlaciona 

com as informações geológicas da área. O Capítulo 5 apresenta as conclusões e contribuições 

da pesquisa.  

 Os anexos I e II mostram resumos relacionados a esta dissertação submetidos e 

aprovados para apresentação em simpósios que foram apresentados no ano de 2017. O anexo I 

apresenta o resumo do XVI Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos. O anexo II apresenta o 

resumo do XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

2.1 Contexto geológico 

 

 O estado da Bahia está inserido, quase que em sua totalidade, na entidade geotectônica 

denominada de Cráton do São Francisco (ALMEIDA, 1977). Com mais de um milhão de 

quilômetros quadrados, o Cráton do São Francisco - CSF (Figura 2) é considerada a mais bem 

exposta e estudada unidade tectônica do embasamento da plataforma sul-americana. Os seus 

limites, segundo dados geológicos e geofísicos (USSAMI, 1993) são delineados por cinturões 

de idade neoproterozóica dobrados durante a orogênese Brasiliana. 

 

Figura 2: Compartimentação geotectônica e unidades do Cráton do São Francisco. 

 

Fonte: Santana (2017) 

  

 De acordo com Barbosa e Sabaté (2003), o CSF ocupa mais de 50% da área total da 

Bahia, é composto quase que exclusivamente por rochas metamórficas de alto a médio grau e 

pequenas áreas, se comparadas com as de médio e alto grau de greenstone belts da fácies xisto 

verde. O embasamento do CSF na Bahia é atribuído a um evento colisional envolvendo quatro 
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blocos de idade arqueana (Gavião, Jequié, Itabuna-Salvador-Curaçá e Serrinha) na transição 

Riaciana-Orosiana (Figura 3), num período com significativa produção de rochas metamórficas 

e granitóides associados (BARBOSA E SABATÉ 2002, 2004).  

 

Figura 3: Posição relativa dos blocos arqueanos no início da colisão proterozóica 

 

Fonte: Barbosa e Sabaté (2002) 

 

 No Bloco Gavião ocorrem dois grupos de tonalito-trondhjemito-granodiorito (TTG), 

ambos metamorfizados na fácie anfibolito, constituindo uma das mais precoces crostas 

continentais da Bahia (3,4-3,2 Ga). Esses grupos de TTGs se originaram por fusão de basaltos 

toleiíticos, sendo um deles submetido à contaminação crustal. Quanto às sequências vulcano-

sedimentares deste bloco, a maioria são greenstone belts formados em bacias intracratônicas na 

crosta antiga TTG (MARTIN, 1991; BARBOSA E DOMINGUEZ, 1996). 

 O Bloco Jequié foi caracterizado durante o arqueano por migmatitos heterogêneos com 

enclaves de supracrustais (3,0-2,9 Ga) e intrusões múltiplas graníticas-granodioríticas (2,8-2,7 

Ga) que constituíram o embasamento de bacias intercratônicas tipo rift, onde basaltos, 

andesitos, cherts e formações ferríferas se acumularam (CORDANI, 1973; FORNARI E 

BARBOSA, 1994; BARBOSA et al., 2003). 

 O Bloco Itabuna-Salvador-Curaçá consiste de, no mínimo, quatro grupos de tonalitos 

(2,6-2,1 Ga) interpretados como fusão da crosta toleiítica, charnockitos (2,6 Ga) com enclaves 

básicos-ultrabásicos e rochas supracrustais (BARBOSA E PEUCAT, 2003; BARBOSA, 1986). 
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Arcos de ilhas, bacias de back-arc e zonas de subducção foram os ambientes predominantes na 

construção desse bloco (FIGUEIREDO, 1986; BARBOSA, 1990; BARBOSA et al., 2003). 

 O Bloco Serrinha contém gnaisses bandados, anfibolitos e ortognaisses graníticos-

granodioríticos e tonalitos (3,1-2,8 Ga) e exibe um importante episódio de formação da crosta. 

Este episódio é corroborado por xenocristais de zircão (3,6 Ga) nos ortognaisses que indicam a 

introdução desse conjunto de rochas em uma crosta mais antiga (PADILHA E MELO, 1991; 

MELLO et al., 2000; RIOS, 2002). 

 A colisão paleoproterozóica ocorreu com movimento destes quatro blocos no sentido 

NW-SE, identificado pela presença de falhas de empurrão e zonas transcorrentes tardias, as 

transcorrências tiveram uma cinemática sinistral. Durante as etapas iniciais desta colisão, 

rampas frontais com tectônica tangencial, resultaram na sobreposição do Bloco Itabuna-

Salvador-Curaçá no Bloco Jequié e ambos no Bloco Gavião (ALVES DA SILVA E 

BARBOSA, 1997). O metamorfismo de alto grau Paleoproterozóico é considerado como 

resultado da superposição tectônica de blocos durante a colisão, possui pressões médias de 7 

Kbar, temperaturas de cerca de 850oC e idade de pico de aproximadamente 2,0 Ga (BARBOSA 

1990; 1997). 

 Diversos autores (PADILHA E MELO, 1991; BARBOSA, 1996; BARBOSA E 

SABATÉ, 2003) mostram evidências geológicas que sugerem que a colisão destes quatro 

blocos arqueanos resultou na formação de uma importante cadeia de montanha denominada de 

Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá (OISC). O OISC (ver “CISC” na Figura 2) consiste em um 

cinturão contínuo com formato de “S” estirado, composto por rochas gnáissico granulíticas 

arqueanas e paleoproterozóicas intensamente deformadas que se estendem por cerca de 800 km 

na borda leste do CSF (TEIXEIRA et al., 2010). Evidências de alivio de pressão no OISC 

reforçam a presença de colisão onde rochas mais profundas foram trazidas para porções mais 

rasas da crosta. Intrusões de charnockitos, corpos graníticos e sienitos (1,9-2,1 Ga) se alojaram 

em zonas de cisalhamento retrógradas formadas por deformações tardias do Orógeno 

(BARBOSA E SABATÉ, 2002). 

 Atualmente, o Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá é uma das regiões mais estudadas da 

Bahia devido à presença de importantes depósitos minerais tais como cobre, cromo e ouro. 

Apesar disto, essa continua sendo considerada uma das áreas da geologia brasileira mais 

complexa no contexto geodinâmico e evolutivo. 
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2.1.1 Os terrenos do Vale do Rio Curaçá 

  

 Na porção norte do Orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá, localiza-se o Cinturão Salvador-

Curaçá (CSC), intercalado pelos blocos arqueanos de Gavião a oeste e Serrinha a leste.  O CSC 

(Figura 4) é alvo de diversos estudos geológicos devido à presença de mineralizações 

economicamente importantes, como os sulfetos de cobre do Vale do Rio Curaçá e cromita no 

Vale do Rio Jacurici.  

 Considerando que este estudo trata apenas mineralizações sulfetadas de cobre do 

Cinturão Salvador-Curaçá, que ocorrem no Vale do Rio Curaçá (VRC), uma estreita faixa de 

direção meridional situada no norte do CSC, os aspectos discutidos a seguir são exclusivamente 

dessa porção do Cinturão. 

 

Figura 4: Representação simplificada do Cinturão Salvador-Curaçá 

 

Fonte: adaptado de Kosin et al. (2003) apud Misi et al. (2012) 

  

 No CSC são descritas diversas gerações de granitóides paleoproterozóicos intrusivos, a 

Suíte São José do Jacuípe, Complexo Caraíba, Tanque Novo-Ipirá e corpos máfico-ultramáficos 

(SEIXAS et al., 1975; LOUREIRO, 1991; MELO et al., 1995; DELGADO E SOUZA, 1975; 

KOSIN et al. 1999, 2003) (Quadro 1).  
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Quadro 1: História evolutiva do Cinturão Salvador-Curaçá 
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- Corpos granitóides tarditectônicos; 

- Regime tangencial evolui a transcorrente (D2), com movimento sinistral 

predominante. Episódio D2 culmina com configuração de estrutura em flor 

positiva. Condições de metamorfismo retroagem ao âmbito da fácies anfibolito 

alto. Associam-se rochas granitóides sintranscorrentes; 

- Deformação com episódio inicial (D1) de natureza tangencial, em condições 

metamórficas de fácies granulito, com alojamento do granitóide Riacho da 

Onça. 
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- Deformação e metamorfismo; 

- Intrusões máfico-ultramáfica mineralizadas a cobre no Vale do Rio Curaçá; 

- Inversão da bacia e subducção da placa oceânica para leste, cuja fusão 

provoca a formação e injeção de plutons calcialcalinos juvenis de baixo K e 

calcialcalinos normais e de alto K, produtos de retrabalhamento crustal – 

Complexo Caraíba; 

- Sobre a plataforma mesoarqueana implanta-se um sistema rifte, que evolui a 

bacia oceânica, com formação de crosta oceânica toleiítica tipo MORB (Suíte 

São José do Jacuípe) e parte do Complexo Tanque Novo-Ipirá. 
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- Consolidação do bloco crustal, talvez com dimensões continentais (Bloco de 

Serrinha + Cráton do Congo + Bloco do Gavião?); 

- Formação (deformação/metamorfismo?) de conjuntos orto-paraderivado 

(suítes TTG, intrusões tonalítico-graníticas, faixas supracrustais, corpos 

intrusivos máfico-ultramáficos). 

Fonte: Kosin et al. (2003) 

  

 Na porção sudoeste do CSC aflora a Suíte São José do Jacuípe. É uma associação 

máfico-ultramáfica que ocorre na forma de lentes descontínuas com direções N-S a NNW-SSE, 

imbricadas tectonicamente com rochas do Complexo Caraíba e Tanque Novo-Ipirá 

(LOUREIRO, 1991; MELO, 1991; SAMPAIO, 1992). Trabalhos de Teixeira (1997) sugerem 

um zoneamento ultramáfico-máfico de oeste (ferrogabro e ultramáficas peridotíticas e 
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piroxeníticas) para leste (noritos, gabronoritos e leucogabro). É interpretado como gerado por 

fusão parcial de manto profundo, com taxas muito baixas de contaminação crustal e quimismo 

compatível com rochas básicas de alto MgO. Na região em que aflora a Suíte São José do 

Jacuípe, é comum a ocorrência de diques máficos que truncam todas as unidades 

litoestratigráficas nessa parte do Cinturão, esses diques têm características bem distintas da 

suíte máfico-ultramáfica: corpos pequenos constituídos por gabro, diorito e dacito, ricos em Fe 

e Ti. Existem diques que sofreram metamorfismo em diferentes fácies, desde xisto verde até 

granulito, assim como existem diques não metamorfizados (MELO et al., 1995). 

 O Complexo Caraíba é a unidade litoestratigráfica típica e de maior representatividade 

do Cinturão Salvador-Curaçá. Ele é composto por uma suíte bimodal da fácies granulito, na 

qual o polo félsico é constituído por ortognaisses enderbítico, charnoenderbítico e raramente 

charnockítico (≈ 2,1 Ga) e o polo básico é composto por lentes gabro-dioríticas (KOSIN et al., 

2003). A pesquisa de Teixeira (1997) reconheceu dois grupos principais de ortognaisses: cálcio-

alcalinos juvenis de baixo K e cálcio-alcalinos tanto normais quanto de alto K, gerados em 

ambientes de margem continental ativa. Silva et al. (1997) sugeriram, para colocação desses 

ortognaisses, uma evolução no Arqueano com sucessivos episódios de acresção crustal.  

 Em relação ao metamorfismo do Complexo Caraíba, Melo (1991) identifica paragêneses 

minerais que apontam para condições de metamorfismo na transição entre as fácies anfibolito-

granulito (hidrogranulito), logo um ambiente favorável à fusão parcial. Kosin et al. (2003) 

corroboram o ambiente descrito por Melo (1991), por meio da presença frequente de feições 

migmatíticas com fases leucossomáticas sienogranítica e monzonítica, além de estruturas 

migmatíticas decorrentes da injeção de granitóides que contaminaram e transformaram 

parcialmente os ortognaisses encaixantes em suas zonas de borda.  

 Definido por Kosin et al. (1999) e Lindenmayer (1980), o Complexo Tanque Novo-

Ipirá, consiste em uma sequência vulcanossedimentar metamorfizada nas fácies anfibolito-

granulito e evoluída do Arqueano ao Paleoproterozóico. Nesta unidade, esses autores 

descreveram as principais rochas como biotita gnaisse aluminoso, rochas cálcissilicicáticas, 

metacalcário, quartzito, formações ferríferas, gnaisse kinzigítico, gnaisse granatífero, gnaisse 

bandado e xisto grafitoso e ainda rochas metamáficas e meta ultramáficas. Segundo 

Lindenmayer (1980), a rocha calcissilicática, o quartzito ferrífero e o gnaisse grafitoso, 

representam elementos de fundamental importância para o estabelecimento do controle 

subestratigráfico das mineralizações de cobre no Vale do Rio Curaçá, pois constituem uma 

provável fonte de assimilação de enxofre para as intrusões máfico-ultramáficas mineralizadas.  
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 Intrudidos no Complexo Caraíba e Tanque Novo-Ipirá ocorrem vários corpos máfico-

ultramáficos de dimensões variadas. Alguns corpos, em especial os distribuídos no VRC, 

contém mineralizações econômicas de sulfetos de cobre sob a forma de bornita e calcopirita. O 

conjunto desses corpos mineralizados constitui a Província Cuprífera do Vale do Rio Curaçá 

(PCVRC), que abrange uma área de cerca de 1700km2 dentro do CSC. Estudos detalhados de 

Mandetta (1982) permitiram estabelecer uma polaridade estratigráfica para esses corpos 

máfico-ultramáficos: na base ocorre piroxenito maciço, onde é possível encontrar sulfetos de 

cobre maciço e disseminado, e no topo ocorrem norito, melanorito e biotitito (glimmerito) 

bandados, com intercalações descontínuas de piroxenito, onde encontram-se sulfetos de cobre 

disseminados. A Figura 5 mostra o mapa geológico simplificado da área de estudo. 

 

Figura 5: Mapa geológico simplificado da área de estudo sobreposto ao modelo digital de 

elevação  

 
Fonte: CPRM, 2003 
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2.1.1.1 Descrição detalhada dos corpos máfico-ultramáficos 

 

 De acordo com Teixeira et al. (2010), as rochas máfico-ultramáficas consistem em 

corpos decamétricos a hectométricos de leucogabro , gabro, gabronorito, norito, melanorito, 

hiperstenito e peridotito. Essas rochas apresentam se tanto com estruturas maciças e textura fina 

a média, quanto anisotrópicas, com desenvolvimento de foliação tectônica. 

 O piroxenito é maciço, verde escuro, composto por cristais euédricos de hiperstênio (50 

a 90%), hornblenda (1 a 15%), plagioclásio An38-52 (0 a 10%), além de apatita, zircão e 

percentuais variados de magnetita e ilmenita. Parte destas rochas está metassomaticamente 

transformada em diferentes graus, pela ação de fluidos hidrotermais que deram origem a micas 

(biotita/flogopita) (TEIXEIRA et al., 2010). 

 O melanorito é maciço, rico em hiperstênio, de cor cinza escura e o norito é equigranular 

maciço, fino a médio, com tonalidades acinzentadas. Compõe-se de hiperstênio e clino-

hiperstênio (6 a 67%), biotita (4 a 28%), hornblenda (1 a 14%), plagioclásio An32-47 (15 a 84%), 

além de zircão, apatita, granada, magnetita, ilmenita e sulfetos de cobre (TEIXEIRA et al., 

2010). 

 Segundo Teixeira et al. (2010), o leuconorito é um norito rico em clinopiroxênio, com 

estrutura bandada. Por vezes passa a camadas centimétricas de anortosito, constituídos por 

plagioclásio, com quartzo subordinado.  

 O gabro-norito é verde acinzentado e de textura granoblástica média. É constituído de 

hiperstênio, hornblenda, biotita e plagioclásio. Magnetita, apatita, zircão, ilmenita e pirrotita 

ocorrem como acessórios. O gabro é esverdeado, médio a grosso, com clinopiroxênio, 

hiperstênio, biotita e plagioclásio. Em geral, não é associado a minério de cobre (TEIXEIRA et 

al., 2010). 

 Observações de campo e estudos petrográficos realizados no âmbito do trabalho de 

Teixeira et al. (2010) comprovaram que as rochas máfico-ultramáficas, em especial o 

piroxenito, foram afetados por fluidos hidrotermais que os transformaram parcialmente em 

rochas marron escuro, ricas em biotita/flogopita (65 a 98%), com percentuais variados de 

plagioclásio (0 a 17%) e quartzo (0 a 30%). Nessas rochas ainda foram descritos elevados teores 

de magnetita e, subordinadamente, apatita e zircão e hercinicita. A apatita, por vezes, pode 

ocorrer em até 10% da rocha. 

 Quando muito ricas em micas, essas rochas têm sido denominadas de glimmeritos, que 

ocorrem em zonas tectonizadas, onde os litotipos máfico-ultramáficos foram cisalhados e, 
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sujeitos à ação mais penetrativa de fluidos. Os minerais de transformação apontam para fluidos 

ricos em ferro, potássio e elementos de alto campo de força (Zr e P) (TEIXEIRA et al., 2010). 

 

2.1.1.2 Hipóteses petrogenéticas e metalogenéticas atribuídas aos corpos máfico-

ultramáficos e às mineralizações de cobre 

 

 Os primeiros trabalhos no Vale do Rio Curaçá foram desenvolvidos por Leinz (1946) e 

Schneider (1945) (apud LEWIS, 1966). Esses autores estudaram a gênese da jazida de cobre de 

Caraíba e formularam hipóteses sobre o rejuvenescimento hidrotermal dos minérios 

cuproniquelíferos. Ladeira e Brockes Jr. (1969) seguidos por Delgado e Souza (1975) foram os 

pioneiros no estudo detalhado das rochas hospedeiras de mineiro de cobre. Lindenmayer (1980) 

e Figueiredo (1980) contribuíram para o entendimento da evolução dos terrenos no Cinturão 

Salvador-Curaçá. 

 A pesquisa de Lindenmayer (1982) permitiu o reconhecimento de rochas de composição 

hiperstenítica norítica, relacionadas às principais mineralizações de cobre, associações de 

corpos noríticos e gabróicos com anortositos subordinados pobres em sulfetos de Cu e lentes 

de gabro e gabro noritos estéreis. Essa autora propôs que os corpos máfico-ultramáficos 

representariam soleiras diferenciadas no magma basáltico toleiítico, originados por saturação 

de enxofre proveniente de rochas ricas em anidrita, com ocorrência posterior de imiscibilidade 

de líquido. 

 Mandetta (1982) sugeriu que os corpos mineralizados teriam sido gerados por magma 

toleiítico enquanto os corpos estéreis estavam relacionados à um magma rico em magnésio. 

Isso significaria que o conjunto máfico-ultramáfico representa uma intrusão diferenciada com, 

da base para o topo, rochas ultramáficas, rochas máficas e rochas ricas em plagioclásio. 

 Do ponto de vista metalogenético, alguns trabalhos realizados, visando explicar os 

fatores de controle da mineralização de cobre (guias de prospecção), apontam o fator litológico 

como o principal controle da mineralização de cobre, tanto no depósito Caraíba, como no de 

Surubim. Esse controle foi definido pela associação estreita dos sulfetos com as rochas norítico-

hipersteníticas, decrescendo em teor quando muda o litotipo (DELGADO E SOUZA, 1976; 

SILVA, 1985; FRANCA-ROCHA, 1987). 

 Um segundo tipo de controle é o estratigráfico, que se caracteriza pela associação da 

mineralização com as porções basais do depósito e diminuição gradativa de teor no sentido do 

topo estratigráfico (FRANCA-ROCHA, 1987). Este tipo de controle considera que os corpos 

máfico-ultramáficos teriam a forma de soleiras. 
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 Lindenmayer et al. (1984), D’el Rey Silva (1984, 1985) e D’el Rey Silva et al. (1988, 

1994) concordaram com a hipótese de soleiras diferenciadas intrudidas no CSC proposta por 

Lindenmayer (1982). Para esses autores, as intrusões teriam ocorrido antes dos eventos 

deformacionais que atingiram a região, o que explicaria a complexa geometria dos corpos 

mineralizados e suas encaixantes. Assim, os controles estratigráficos e litológicos estariam 

relacionados à atividade ígnea, através de segregação de um líquido sulfetado (FRANCA-

ROCHA, 1987). 

 O último controle seria o estrutural, definido pelo alinhamento regional dos depósitos 

do vale, formando um “trend” balisado pelo Rio Curaçá e pela borda ocidental do Sienito Itiúba. 

Os depósitos de cobre do Vale do Rio Curaçá se concentrariam nos flancos do anticlinório 

Curaçá (DELGADO e SOUZA, 1976) e os sulfetos seriam remobilizados ao longo de 

charneiras das dobras (DELGADO e SOUZA, 1976; SILVA, 1985). Sob outro ponto de vista, 

é sugerido que os sulfetos de cobre estariam concentrados sob a forma de bolsões, vênulas e 

veio paralelos às fraturas de direção NW-SE que cortam os corpos máfico-ultramáficos 

(FRANCA-ROCHA, 1987). Estas fraturas resultariam da ação de um cisalhamento tardi-F3 

(Silva, 1985) de movimento sinistrógiro (FRANCA-ROCHA, 1987). 

 Uma nova proposta petrogenética, sugerida por Oliveira (1990), descreveu que os 

corpos máfico-ultramáficos seriam múltiplas intrusões de diques e brechas ígneas de 

composição hiperstenítica, norítica e anortosítica de afinidade toleiítica, enquanto os peridotitos 

e gabros encontrados seriam xenólitos trazidos pelo magma toleiítico. 

 Oliveira e Tarney (1995), baseados em evidências de campo, confrontaram algumas 

pesquisas anteriores e postularam que os corpos máfico-ultramáficos intrudiram em rochas 

previamente deformadas. Contudo, para D’el Rey Silva et al. (1996) estes corpos intrudiram o 

embasamento após um primeiro evento deformacional e foram submetidos à eventos 

deformacionais posteriores.  

 Em discordância às hipóteses anteriores, Maier e Barnes (1999), propuseram que os 

corpos mineralizados do CSC seriam restitos da fusão parcial de um protólito diorítico rico em 

sulfetos de cobre, magnetita, flogopita, apatita e zircão e pobre em níquel. Nesse modelo, os 

sulfetos teriam sofrido fusão, porém, devido à sua alta densidade, teriam permanecido no 

restito. Para os pesquisadores, esse modelo petrogenético justificaria os baixos teores de níquel 

associado ao minério de cobre nos corpos do VRC. 

 Em estudos mais recentes, D’el Rey Silva et al. (2007) sugerem que os corpos máfico-

ultramáficos possam ter sido (i) segmento de crosta oceânica, (ii) derrames de basalto oceânicos 
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intercalados com sedimentos da unidade Tanque Novo-Ipirá e (iii) sills gabróicos intrudidos na 

unidade Tanque Novo-Ipirá. 

 Teixeira et al. (2007) afirma que a única mineralização conhecida na América do Sul 

que pode ser singenética e possivelmente associada com sequências vulcanossedimentares dos 

greenstone belts paleoproterozóicos é o terreno altamente metamorfizado do depósito de 

Caraíba, no Vale do Rio Curaçá. Em seus trabalhos mais recentes, Teixeira et al. (2010) 

sugerem a existência de um evento mineralizante primário, ortomagmático, e um evento 

hidrotermal modificador, corroborado por medidas de razões isotópicas de enxofre dos sulfetos 

dos corpos máfico-ultramáficos. 

 Garcia (2013) realizou estudos geológicos, petrológicos, químicos e geocronológicos e 

propôs um modelo evolutivo que aponta para uma história multifásica das mineralizações, 

segundo quatro estágios: (i) mineralização primária magmática em fundo oceânico ao final do 

Neoarqueano (2,6 Ga); (ii) edificação do Orógeno-Itabuna-Salvador-Curaçá, metamorfismo 

progressivo, granitogênese e colocação do Sienito de Itiúba (2,08 Ga); (iii) fase de 

remobilização hidrotermal durante o colapso orogênico, com a instalação de um sistema IOCG 

(2,04 Ga); (iv) soerguimento do orógeno e metassomatismo tardio (1,92 Ga). 

 

2.1.1.3 Evidências da alteração hidrotermal nos corpos máfico-ultramáficos 

mineralizados a sulfetos de cobre 

 

 De maneira geral, os alvos mineralizados a cobre do Vale do Rio Curaçá apresentam 

características incomuns quando comparados a outros depósitos de cobre associados a rochas 

máfico-ultramáficas. As microfotografias apresentadas por Maier e Barnes (1996) mostram que 

as assembleias minerais dos alvos mineralizados no Vale do Rio Curaçá apresentam a) 

associação da magnetita e da calcopirita, b) associação da magnetita e bornita, c) coroa de 

ilmenita ao redor da bornita e d) alteração silicata na borda dos sulfetos. Maier e Barnes (1996) 

ainda destacaram outras características: (i) presença reduzida de sulfetos de níquel no minério 

e, consequentemente, razões elevadas Cu/Ni; (ii) altas razões de Se/S, enquanto a razão selênio-

enxofre no manto superior é da ordem de 230 a 350 x 10-6 ppm, nos corpos mineralizados a 

média é de 1200 x 10-6 ppm podendo chegar a 4500 x 10-6 ppm; (iii) concentrações anômalas 

de apatita e zircão; (iv) elevado percentual de magnetita associada aos sulfetos; (v) presença, 

por vezes dominante, de flogopita nos ortopiroxenitos. 

 A maior parte dessas características são também encontradas nos depósitos de cobre de 

Koperberg, distrito cuprífero de Okiep, na África do Sul. Nesse caso, foi relacionado à 
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existência de um minério primário magmático, constituído por calcopirita e pirrotita, 

submetidos a processos de oxidação e dessulfurização devido à ação de processos metamórficos 

de alto grau que resultou na associação calcopirita, bornita e magnetita pura (TOWNEND et 

al., 1980; CAWTHORN E MEYER, 1993; BOER et al., 1994; OLIVEIRA E TARNEY, 1995). 

Segundo Teixeira et al. (2010), considerando as altas razões Se/S não decorrem da perda de 

enxofre pelo magma e o modelo de dessulfurização não explicaria as elevadas razões Cu/Ni, o 

modelo proposto para Okiep não pode ser utilizado no caso dos corpos mineralizados do Vale 

do Rio Curaçá. 

 Teixeira et al. (2010) aponta a ocorrência de dois tipos de mineralizações: (i) o minério 

disseminado, que ocorre apenas nos piroxenitos, ocupando interstícios da trama silicática e (ii) 

o minério epigenético, preenchendo planos estruturais das rochas máfico-ultramáficas e cálcico 

silicáticas (Figura 6). Os maiores teores de cobre ocorrem relacionados às fraturas que foram 

preenchidas por sulfeto maciço.  

 

Figura 6: Microfotografia dos minérios na mina Caraíba (LR 100x). a) Minério disseminado 

com sulfetos de cobre e magnetita nos interstícios da trama silicática b) Minério de cobre em 

fraturas no piroxenito. 

 
Fonte: Teixeira et al. (2010) 

 

 Estudos de petrografia realizados por Teixeira et al. (2010) concluíram que as rochas 

máfico-ultramáficas foram afetadas pela ação de fluidos hidrotermais que transformaram 

parcialmente os litotipos, transformando-os em rochas de coloração marrom-escura, ricas em 

biotita/flogopita (65-98%), com percentuais variados de quartzo (0 a 30%) e plagioclásio (0 a 

17%). Essas rochas foram denominadas de glimmeritos e são encontradas, preferencialmente, 

em zonas tectonizadas, onde os litotipos máfico-ultramáficos estavam mais sujeitos à ação de 

fluidos. 

 De acordo com datações Ar-Ar realizadas em flogopitas, o principal evento hidrotermal 

é de idade paleoproterozóica e cronocorrelato ao magmatismo tarditectônico que deu origem 
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aos corpos sieníticos do CSC, sugerindo que fluidos oriundos da atividade magmática sienítica 

tenham percolado as rochas máfico-ultramáficas por zonas de fraturas e tenham promovido 

mudanças mineralógicas hidrotermais, com a geração de rochas ricas em biotita/flogopita. 

 Estudos mineralógicos no âmbito do mesmo estudo (TEIXEIRA et al., 2010) mostraram 

que além de calcopirita e bornita, ocorrem outros sulfetos associados ao minério como covelita, 

cubanita, digenita, pirita, pirrotita e pentlandita. Os sulfetos encontram-se invariavelmente 

acompanhados de magnetita e em áreas tectono controladas o percentual de magnetita se 

equipara ao percentual de sulfetos ou o supera. Resultados de química mineral indicaram pelo 

menos duas gerações de magnetita, sendo uma geração rica em Ti, V, Cr e Al, sugestivas de 

origem primária magmática e outra geração desprovida destes elementos, sugestivas de origem 

tardia.  

 Segundo os autores supracitados, a associação comum de magnetita com minério 

remobilizado acompanhado de abundante flogopita reforça a ideia de uma origem hidrotermal 

da acumulação do minério nas rochas máfico-ultramáficas. 

 Além dos resultados descritos anteriormente, medidas de razões isotópicas de enxofre 

nos sulfetos realizadas no trabalho de Teixeira et al. (2010) mostraram-se muito similares aos 

resultados obtidos por Maier e Barnes (1996). Os resultados (Figura 7) mostram valores de δ34S 

(%0 VCDT) distribuídos de +1,98 a 2,34 com média de 0,95.  

 

Figura 7: Valores de δ34S obtidos em sulfetos (calcopirita e bornita) do minério da Caraíba 

 
Fonte: Teixeira et al. (2010) 

 

 Os valores isotópicos do minério intersticial apontam para uma origem 

predominantemente magmática mantélica do S, já no minério controlado os valores indicam 

origem mantélica ou reciclado de fonte mantélica com discreta participação de enxofre crustal, 

mais pesado, oriundo de rochas encaixantes regionais dos corpos máfico-ultramáficos 

(TEIXEIRA et al., 2010). 
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 Maier e Barnes (1999), baseando-se nos trabalhos de Hutchington (2004) e Chen (2008) 

consideram a possibilidade que a natureza tectono controlada de grande parte do minério de 

cobre do Curaçá, somada à abundante presença de flogopita e magnetita, além de apatita e 

zircão, enriquecimento em LREE, ausência de níquel, presença de ouro, dentre outras 

características, permite que se considere a possibilidade desse minério tratar de uma associação 

óxidos de ferro-cobre-ouro (OFCO). Sobre essa hipótese, Teixeira et al. (2010) advertem que a 

associação flogopita-magnetita pode eventualmente resultar de processo metassomático ferro-

potássico. Ressaltam ainda que a flogopita dos glimmeritos é crono correlata ao magmatismo 

potássico que intrude tanto o embasamento quanto as intrusões máfico-ultramáficas do VRC.  

 Ainda relativo ao processo hidrotermal/metassomático, Teixeira et al. (2010) destacam 

que há no VRC rochas que contém mais de 50% de feldspato potássico. A presença desses 

feldspatos é interpretada como decorrente de um fenômeno de alteração hidrotermal alcalina 

pervasiva sobre as rochas máfico-ultramáficas deformadas. 

 Garcia (2013) discute que as ocorrências sulfetadas de cobre no VRC, apesar das 

similaridades entre os depósitos cupríferos, possuem feições contrastantes em termos 

qualitativos e quantitativos referentes ao estilo de mineralização e alteração hidrotermal 

(Quadro 2).  

 Esse autor aponta dois tipos de alteração hidrotermal no Vale do Rio Curaçá: uma 

alteração potássica pervasiva e outra sódica, mais localizada (Figura 8).  A alteração pervasiva 

mais comum na mina Surubim é a flogopitização e no alvo Vermelho é a combinação desta 

com a potassificação, que é o tipo predominante na mina principal, a Caraíba. A alteração sódica 

é mais intensa no alvo Sussuarana e nas minas Caraíba e Surubim, e menos importante no alvo 

Vermelhos, onde a hematitização é expressiva, assim como na mina Surubim. 

 

Quadro 2: Quadro comparativo das principais feições geológicas dos depósitos estudados 
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Fonte: Garcia (2013) 
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Figura 8: Comparações de perfis hidrotermais nos depósitos cupríferos conhecidos do Vale do 

Rio Curaçá. 

 
Fonte: Garcia (2013) 
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2.2 Geofísica   

 

 De acordo com Telford et al. (1976), o início da geofísica aplicada é marcado pela 

publicação do “The examination of iron ore deposits by magnetic measurements” escrito por 

Thalém, em 1879. A geofísica, como o nome sugere, aplica princípios físicos ao estudo da Terra 

e se fundamenta na variação das propriedades físicas provenientes de rochas e solos para estudo 

da subsuperfície. (KEAREY et al., 2002; HOLDEN et al., 2012).  

 Devido a grande maioria dos depósitos minerais estarem em subsuperfície, sua detecção 

depende de características que os diferenciem do meio ao redor, assim, a geofísica pode ser 

utilizada para identificação de feições geológicas, estruturas, contatos geológicos e minerais 

associados às mineralizações. A integração de dados geofísicos com dados geológicos 

possibilita uma melhor interpretação da área de estudo, sendo cada vez mais utilizada como 

ferramenta para o auxílio no mapeamento geológico e na prospecção mineral.  

 

2.2.1 Magnetometria 

 

 O método magnético ou a magnetometria tem como objetivo investigar a geologia com 

base nas anomalias do campo magnético na superfície terrestre resultantes das propriedades 

magnéticas das rochas em subsuperfície (KEAREY et al., 2002). Essa depende da quantidade, 

composição e modo de distribuição dos minerais magnéticos presentes nas rochas, os quais 

produzem distorções locais nos elementos do campo magnético terrestre que podem ser 

detectadas por instrumentos (magnetômetros) e fornece informações sobre a superfície e 

subsuperfície da Terra (LUIZ E SILVA, 1995). 

 Segundo Telford et al. (1976) dois tipos principais de magnetização são verificados nas 

rochas: (i) a magnetização induzida, produzida em resposta a um campo secundário e 

desaparece quando o campo magnético é removido e (ii) a magnetização remanescente ou 

remanente, adquirida durante a cristalização dos minerais magnéticos das rochas, os quais se 

orientam segundo a direção do campo magnético atuante durante a cristalização. Os principais 

minerais magnéticos são da série das titanomagnetitas (Fe3-xTixO4) e titanohematitas 

(Fe2+
yFe3+

2-2yTi4+
yO

2-
3). 

 O campo magnético medido na superfície da Terra é constituído pelo campo magnético 

terrestre, campos magnéticos externos e pelo campo magnético anômalo. O primeiro é 

procedente do núcleo líquido da Terra. O segundo é proveniente das flutuações magnéticas 

causadas por correntes elétricas produzidas na ionosfera e tempestades solares. O terceiro é 

oriundo da magnetização dos minerais presentes nas rochas (TELFORD et al., 1976). 
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 O Campo Magnético Anômalo (CMA) é considerado o campo magnético relevante para 

o mapeamento geológico e prospecção mineral, cujas variações são produzidas em função da 

presença de minerais magnéticos nas rochas. Este campo é obtido pela remoção de influências 

solares (variação diurna) e valor do campo magnético terrestre nos dados do campo magnético 

observado. Após a remoção destas influências, o campo resultante é considerado como oriundo 

das fontes crustais acima da superfície de Curie, considerando que abaixo desta ocorre a 

desmagnetização dos minerais (LUYENDYK, 1997). O campo magnético anômalo apresenta 

as anomalias bipolares e sua unidade de medida é o nanoTesla (nT). 

 A amplitude e forma das anomalias magnéticas produzidas pelo CMA são distinguidas 

em função: (i) da inclinação magnética da área; (ii) da orientação do corpo portador de minerais 

magnéticos em relação ao norte magnético; (iii) da forma, mergulho e magnetização do corpo 

(VASCONCELOS et al., 1994). 

 O reconhecimento de litologias pode ser guiado por meio da magnetometria a partir do 

parâmetro conhecido como susceptibilidade magnética, que mensura a capacidade que um 

material tem em magnetizar-se sob a ação de um campo magnético, visto que diferentes rochas 

possuem distintas assinaturas magnéticas, a susceptibilidade varia conforme a composição 

mineralógica da rocha (REYNOLDS, 1997; HALLIDAY et al., 2016).  

  

2.2.2 Gamaespectrometria 

 

 O método gamaespectrométrico ou a gamaespectrometria permite a caracterização de 

assinaturas que podem ser relacionadas às diferentes litologias superficiais por meio da análise 

das propriedades radioativas das rochas fontes. O tipo de radiação envolvida neste método é a 

radiação eletromagnética, pertencente à região dos raios gama no espectro eletromagnético. 

 A interação dos raios gama com a matéria pode ocorrer a partir de três fenômenos físicos 

distintos: Efeito Fotoelétrico, Espalhamento Compton e Produção de Par (Figura 9). O 

Espalhamento Compton é o processo predominante no intervalo de energia no qual o método 

gamaespectrométrico atua, entre 0,4 e 2,8 MeV. Este fenômeno físico ocorre quando um fóton 

incidente perde parte de sua energia em uma colisão com um elétron do átomo do material, 

resultando nos espalhamentos do elétron colidido e em um fóton atenuado (MINTY, 1997; 

IAEA, 2003). 
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Figura 9: Interação dos raios gama com matéria e intervalo de energia nas rochas. 

 
Fonte: Modificado de Minty (1997) 

 

 Há mais de cinquenta radioisótopos radioativos de ocorrência natural, mas a maioria é 

rara ou fracamente radioativa. Nos levantamentos gamaespectrométricos os elementos de maior 

interesse são o urânio (238U), o tório (232Th) e o potássio (40K), pois durante seu decaimento, 

estes radioisótopos emitem uma radiação gama de alta intensidade que permite a detecção dos 

mesmos. As concentrações de urânio e tório são denominadas de equivalente de urânio (eU) e 

equivalente de tório (eTh) pois são estimados pelos produtos-filhos do seu decaimento. 

(MINTY, 1997). 

 Os elementos radioisótodos estudados, 40K, 238U e 232Th, possuem uma abundância 

média na crosta superior de 2,3%, 2,7 ppm e 12 ppm respectivamente (IAEA, 2003). A Figura 

10 mostra um diagrama com as concentrações destes três radioelementos em diferentes tipos 

de rochas. 
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Figura 10: Abundância relativas dos radioelementos K, Th, U em diferentes tipos de rochas  

 

Fonte: adaptado de Wollenberg (1977) 

 

2.3 Sensoriamento Remoto 

 

 A origem do sensoriamento remoto nos anos de 1960 deve-se ao espetacular 

desenvolvimento da área espacial nesses anos. O marco do sensoriamento remoto aconteceu no 

início da década de 70, com o lançamento dos satélites de recursos naturais terrestres. A partir 

dos anos 2000 houve um avanço significativo no uso do sensoriamento remoto devido ao livre 

acesso a imagens, como SRTM, LANDSAT 4/5 e CBERS. Atualmente, é possível encontrar 

uma série de imagens disponíveis gratuitamente para diversos usos e aplicações (MENESES, 

2012; JENSEN, 2009; NOVO, 2008). 

 O termo sensoriamento remoto recebeu um grande número de definições desde a sua 

consolidação. O sensoriamento remoto, em seu conceito mais atual, pode ser entendido como 

uma ciência que visa o desenvolvimento da obtenção de imagens da superfície terrestre por 

meio da detecção e medição quantitativa das respostas das interações da radiação 

eletromagnética (REM) com os materiais terrestres (NOVO, 2008; LILLESAND E KIEFER, 

1994; CURRAN, 1995; SOMMER, 2005; FLORENZANO, 2011; MENESES, 2012). 

 A radiação eletromagnética possui um comportamento dual, coexistindo na forma de 

onda (modelo ondulatório) e energia (modelo corpuscular), conceito extremamente importante 

no sensoriamento remoto para que se possa explicar as características dos objetos observados 

nas imagens.  
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 No modelo ondulatório, as características das imagens são explicadas levando-se em 

conta a relação entre o comprimento de onda e o tamanho do objeto. Nesta interação, 

denominada de interação macroscópica, as informações das imagens de sensoriamento remoto 

estão relacionadas a dimensão e/ou formas dos objetos. No modelo corpuscular, a REM possui 

uma certa quantidade de energia que é transferida de um corpo para outro em quantidades fixas 

e discretas por meio da sua absorção pelos elétrons ou moléculas da matéria. Nessa interação, 

denominada de interação microscópica, parte da REM é absorvida e parte é refletida para o 

sensor, oferecendo informações sobre a composição dos alvos terrestres, nas imagens de 

sensoriamento remoto (MENESES, 2012). 

 Devido a característica inerente à radiação eletromagnética de onda e energia, as 

imagens dos objetos sempre são, em maior ou menor proporção, respostas em função do 

tamanho de onda e da intensidade de sua energia. A REM de cada comprimento de onda 

interage com os objetos de forma distinta e com intensidades diferentes. A forma como um 

sensor mede a radiação eletromagnética é praticamente a mesma, independente do comprimento 

de onda, o importante é conhecer qual a componente da REM deixa o alvo e vai até o sensor 

para ser medido e transformado em imagem (LILLESAND E KIEFER, 1994; NOVO, 2008; 

JENSEN, 2009).   

 A espectrorradiometria é definida como a técnica que obtém informações sobre um alvo 

por meio da medida da distribuição da energia radiante em diferentes regiões do espectro 

eletromagnético. Denomina-se espectro eletromagnético as regiões espectrais da REM 

conhecidas pelo homem, arbitrariamente dividido em intervalos de comprimento de onda com 

base nos mecanismos físicos geradores da energia eletromagnética e nos mecanismos físicos de 

detecção (LILLESAND E KIEFER, 1994; NOVO, 2008; MENESES e MADEIRA NETTO, 

2001). 

 De acordo com Meneses (2012), a quantidade de energia que é absorvida num específico 

comprimento de onda caracterizará uma feição espectral de absorção que se mostrará como 

uma assinatura espectral da composição daquele material. Segundo Clark et al. (2007), cada 

tipo de mineral ou rocha exibe um padrão de comportamento espectral característico, que pode 

ser utilizado na identificação de sua ocorrência e distribuição espacial na superfície e em 

subsuperfície terrestre. Os autores ainda citam que as bandas do sensor ASTER em torno da 

região espectral do infravermelho de ondas curtas são uma das melhores opções para trabalhos 

geológicos em sensores multiespectrais devido a quantidade de bandas no intervalo espectral 

conhecido como infravermelho de ondas curtas. 
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2.3.1 Sensor ASTER – Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 

  

 O sensor ASTER é um instrumento multispectral de imagem a bordo do satélite Terra, 

o principal satélite do Sistema de Observação (EOS) da NASA (National Aeronautics and 

Space Administration - USA), lançado em dezembro de 1999. O ASTER é um esforço 

cooperativo entre a NASA, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI) 

e o Sistema espacial japonês (Japan Space Systems) (JPL, 2017). 

 O satélite Terra descreve uma órbita circular, quase polar, sol-síncrona, a uma altitude 

de 705 km. Cruza o equador às 10h30min da manhã, hora solar local, em órbita descendente, 

voltando à mesma órbita a cada 16 dias (ABRAMS E HOOK, 2007). O sensor ASTER possui 

14 canais ou bandas espectrais que recobre a região do visível até o infravermelho termal. É 

composto por três subsistemas de instrumentos: VNIR (Visible and Near Infrared Radiometer), 

TIR (Thermal Infrared Radiometer) e SWIR (Short Wave Infrared) (JENSEN, 2009). O quadro 

3 apresenta a descrição dos três subsistemas do sensor ASTER. 

 

Quadro 3: Subsistemas do sensor ASTER 

Subsistema Banda 
Faixa 

espectral (μm) 

Comprimento 

de onda médio 

(μm) 

Resolução 

espacial (m) 

Resolução 

radiométrica (bits) 

VNIR 

  

1 0,52-0,60 0,566 

15  8  2 0,63-0,69 0,661 

3 0,78-0,86 0,807 

SWIR 

 

 

 

  

4 1,60-1,70 1,656 
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5 2,145-2,185 2,167 

6 2,185-2,225 2,209 

7 2,235-2,285 2,262 

8 2,295-2,365 2,336 

9 2,360-2,430 2,4 

TIR 

 

 

  

10 8,125-8,475 8,291 
 

 

90 

  

 

 

12 

  

11 8,475-8,825 8,634 

12 8,925-9,275 9,075 

13 10,25-10,95 10,657 

14 10,95-11,65 11,318 

Fonte: Adaptado de JPL, 2017 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Para definição da abordagem metodológica da dissertação foi realizada uma revisão 

bibliográfica para analisar os produtos geofísicos e espectrais que atendessem o contexto 

geológico e metalogenético abordado. Os trabalhos estudados são classificados em três grupos: 

i) os que abordam o contexto hidrotermal no Vale do Rio Curaçá, ii) os que utilizam produtos 

geofísicos específicos para depósitos minerais sob influência de alteração hidrotermal e iii) os 

que utilizam dados de sensores remotos para depósitos minerais.  

 Entre os trabalhos mais relevantes para compreensão do sistema hidrotermal nos corpos 

máfico-ultramáficos mineralizados estão os de Maier e Barnes (1996), de Teixeira et al (2010) 

e de Garcia (2013; 2017). 

 Maier e Barnes (1996) destacaram características incomuns dos alvos mineralizados do 

Vale do Rio Curaçá quando comparados a outros depósitos de cobre associados a rochas 

máfico-ultramáficas, como citado anteriormente. Teixeira et al (2010) concluíram que as rochas 

máfico ultramáficas foram afetadas pela ação de fluidos hidrotermais que transformaram 

parcialmente os litotipos transformando-os em rochas ricas em biotita/flogopita (65-98%) que 

são encontradas preferencialmente, em zonas tectonizadas, mais sujeitos à ação de fluidos. 

 Garcia (2013) aponta dois tipos de alteração hidrotermal no Vale do Rio Curaçá: uma 

alteração potássica pervasiva e outra sódica mais localizada, que variam nos diferentes 

depósitos da área. Garcia (2017) discute que de modo geral, os corpos máfico-ultramáficos 

fazem contato intensivo ou brusco, muitas vezes por zona de cisalhamento, com os gnaisses 

encaixantes, predominantemente ortoderivados.  

 Esse autor afirma que os corpos mineralizados da Mina Caraíba apresentam formato 

sigmodal e estão dispostos em uma zona de cisalhamento N-S de extensão kilométrica. Já na 

Mina Surubim, os corpos estão associados a outro domínio estrutural, no qual as estruturas 

tendem a direção NW-SE, onde os corpos máfico-ultramáficos estão intensamente deformados 

e alterados hidrotermalmente, predominantemente configurados sob a forma de sigmoides 

decamétricos ricos em flogopita com poods de noritos preservados. 

 Reynolds (1997) estudou alguns tipos de rochas a partir de suas associações minerais 

magnéticas. O autor afima que as rochas ígneas básicas e ultrabásicas possuem maiores médias 

de suscetibilidade magnética, enquanto que as rochas ígneas ácidas e rochas metamórficas 

possuem valores intermediários a médios, e rochas sedimentares possuem médias baixas de 

susceptibilidade magnética. Contudo, esses intervalos de susceptibilidade magnética são muito 
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amplos e se sobrepõe nos diferentes tipos de rocha, tornando complexa caracterização de 

litotipos apenas por meio deste método geofísico. 

 Airo (2002) afirma que os processos de alteração hidrotermal podem ser identificados 

por intermédio de mudanças ocorridas pela magnetita e ilmenita durante o hidrotermalismo. 

Clark (1997) discute que modificações na magnetização de rochas a partir da alteração de 

oxidação do ferro também é um indicador de hidrotermalismo. O sistema hidrotermal precisa 

de estruturas de conexão (falhas, fraturas, litologias permeáveis) para concentrar as soluções 

hidrotermais relacionadas às mineralizações num local de deposição. Por meio do 

processamento de dados geofísicos é possível realçar lineamentos magnéticos que podem estar 

associadas às estruturas de conexão do sistema hidrotermal (PIRAJNO, 1992; BLUM, 1999).   

 Holden et al. (2012) trabalharam com um método automático de extração de 

lineamentos magnéticos para obter informações relevantes sobre a geologia estrutural da área e 

relacioná-las com depósitos auríferos, considerando que zonas de falhas ou cisalhamento 

funcionam como passagens para os fluidos que possibilitam a formação de zonas alteração 

hidrotermal. 

 Esses trabalhos apresentados mostram a importância dos produtos magnéticos para 

distinção magnética de diferentes litotipos e destaque de falhas e zonas de cisalhamento. Na 

dissertação foi realizada uma associação da geologia regional aos domínios magnéticos e a 

extração manual de lineamentos magnéticos que possa ajudar no entendimento da formação do 

depósito cuprífero na área. 

 A magnetometria agrega muitas informações relevantes sobre a formação do depósito e 

o sistema hidrotermal associado, contudo, estas informações devem ser complementadas com 

outros métodos para complementar a pesquisa e, portanto, foram utilizados produtos 

gamaespectrométricos e dados de sensores remotos. 

 Os principais minerais constituídos por potássio tendem a ser alterados durante o 

intemperismo devido a sua alta mobilidade que resulta na formação de minerais secundários, 

como os argilominerais. O tório é o elemento mais estável que permance nas rochas, em 

minerais resistatos. Em ambientes oxidantes, o urânio tende a ser móvel ou solúvel, 

depositando-se em condições mais redutoras (RAMOS, 2010).  As concentrações de urânio, 

tório e potássio apresentam um aumento com o aumento da concentração de sílica e da 

alcalinidade das rochas (DICKSON e SCOTT, 1997; HOOVER et al., 1992). Em alguns casos, 

durante a alteração hidrotermal, o potássio é o elemento mais afetado, podendo aumentar 
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significativamente o seu conteúdo, associado à assembleia mineral de alteração, resultando em 

hidrotermalismo potássico ou filítico (RAMOS, 2010).  

 Ostrovskiy (1975) relata que áreas sujeitas à alteração hidrotermal podem ser indicadas 

pela razão elevada de K/Th devido às propriedades contrastantes desses elementos em áreas 

sob efeito do hidrotermalismo. Essa razão também é utilizada para distinção de áreas com 

potássio proveniente de fluidos hidrotermais mineralizantes e áreas com intrusões de alto 

potássio não alteradas (MOXHAM et al., 1965). 

 De acordo com Ramos (2010) a assinatura gamaespectrométrica do hidrotermalismo 

depende de como se dá a alteração das rochas. Áreas onde o hidrotermalismo é considerado 

moderado resultam no decréscimo do conteúdo de K e retenção do Th, enquanto que o 

hidrotermalismo intenso resulta na perda dos três elementos. 

 Os trabalhos mencionados destacam a importância de correlacionar o K, Th e U entre 

si, nesta dissertação é empregada uma metodologia de correlação quantitativa entre os três 

radioelementos por meio de uma técnica que foi denominada de mapa de variáveis 

gamaespectrométricas. 

 Segundo Meneses e Almeida (2012), no processamento de imagens multiespectrais, a 

aritmética de bandas é uma das mais simples formulações que pode ter resultados expressivos 

para realçar toda a área ou alvos específicos de interesse, sendo bastante útil em aplicações 

geológicas. De forma geral, a adição e multiplicação de bandas promovem o realce de 

semelhanças espectrais e a subtração e divisão de bandas realçam diferenças espectrais. 

Contudo esses procedimentos envolvem perdas de informações originais, porque nem toda 

informação original será realçada (CRÓSTA, 1993). 

 Hoff (2012) destaca o que o aumento do conhecimento sobre o comportamento espectral 

dos minerais, solos e rochas contribuiu para o crescimento da pesquisa apoiada em técnicas de 

aquisição de dados espectrorradiométricos e de processamento de imagens. Na geologia, a 

multiplicação de bandas ganha importância no realce de feições morfológicas e estruturais do 

terreno enquanto a divisão de bandas é indicada principalmente para determinar concentrações 

minerais por meio de diferenças espectrais de bandas que correspondem a feições de absorção 

dos minerais de interesse (HOFF, 2012). Baptista (2012) afirma que a maioria dos alvos 

imageados possui uma relação linear entre a intensidade da absorção e o conteúdo da matéria 

que lhe deu origem, por isso é possível estimar os conteúdos dos materiais por meio das 

medições das intensidades das absorções. 
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 Sabins (1999) discorre sobre as aplicações do sensoriamento remoto na exploração 

mineral e destaca o conhecimento geológico/estrutural e o reconhecimento de zonas 

hidrotermalizadas por meio das assinaturas espectrais de minerais e rochas.  

 Nesse sentido, várias pesquisas têm desenvolvido índices espectrais que auxiliam no 

reconhecimento de litologias e tipos de alterações hidrotermais. Neste trabalho foram utilizados 

índices espectrais conhecidos na literatura para estabelecar uma possível relação entre os 

minerais importantes para alteração hidrotermal na área de estudo. 

 Perrota (1996), Hoff (2012) e Ducart et al. (2016) utilizam ambiente SIG, clusterização 

e mapas auto-organizáveis para integração de dados geológicos, geofísicos e espectrais, 

evidenciando áreas relacionadas à exploração mineral sob influência da alteração hidrotermal. 

Contudo, métodos de fusão para combinar dados geofísicos e espectrais, como utilizado neste 

trabalho, são pouco descritos na literatura. Os métodos de fusão são utilizados, em sua maioria, 

para combinar dados espectrais de resolução espacial distinta como demonstram Pesck et al. 

(2011), Polizel et al. (2011), Muhsin e Mashee (2012) e Maurer (2013). Este trabalho oferece 

uma alternativa à combinação de dados geofísicos e espectrais por meio de métodos de fusão. 

 

3.1 Dados aerogeofísicos 

 

 Os dados aerogeofísicos utilizados neste trabalho fazem parte do Projeto Aerogeofísico 

Riacho Seco/Andorinha e foram cedidos pela Companha Baiana de Pesquisa mineral (CBPM) 

dentro do âmbito do Projeto Mapa Metalogenético II.  

 A aquisição de dados foi realizada entre 26 de setembro e 26 de dezembro de 2001 

abrangendo uma área de aproximadamente 11.100 km2 na porção noroeste da Bahia. Essa foi 

realizada sistematicamente ao longo de perfis nos quais foram realizadas medidas consecutivas 

com intervalo de 0,1s para a magnetometria e 1s para a gamaespectrometria. Foram adquiridos 

48.662 km de perfis aeromagnéticos e aerogamaespectrométricos de alta resolução com linhas 

de voo espaçadas em 250m e orientadas na direção E-W e linhas de controle espaçadas em 

2500m e orientadas da direção N-S. A altura de voo foi fixada em 100m (LASA, 2001). 

 Parâmetros como o intervalo da aquisição de dados é importante para identificar a 

resolução espacial do conjunto de dados. A altura de voo é fundamental já que o campo 

magnético decresce com o inverso do quadrado da distância da anomalia magnética e o sinal 

gamaespectrométrico decresce exponencialmente com a distância do sensor e a fonte radioativa 

(HORSFALL, 1997). 
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 Os dados do Projeto Aerogeofísico foram disponibilizados após serem pré-processados, 

contudo isso não descarta uma avaliação dos dados, conhecido como pré-processamento. A 

averiguação da natureza e a distribuição dos dados permitiu um entendimento prévio para 

melhor determinação de métodos adequados para o processamento dos dados.  

 A primeira etapa do pré-processamento consistiu na análise da distribuição espacial dos 

dados por meio de um mapa com a distribuição das linhas de voo. Essa etapa analisa, 

principalmente, os parâmetros de voo e determinam a maneira como os dados estão distribuídos 

regularmente ao longo das linhas, os possíveis desvios direcionais e repetição de medidas num 

mesmo ponto.  

 A segunda etapa foi relacionada à verificação dos valores numéricos dentro do banco 

de dados do projeto, já que prováveis erros nas correções e/ou má calibração dos instrumentos 

podem causar uma diferença significativa entre os valores adquiridos e valores reais para 

determinados pontos. Um dos erros mais comuns observados nos bancos de dados 

aerogeofísicos são valores negativos nos dados gamaespectrométricos, considerados 

fisicamente impossíveis, sendo que ocorrem devido a automatização dentro dos processos de 

correções de dados e quando determinados, leva a substituição do seu valor por 0. 

 A terceira etapa consistiu na escolha do método de interpolação dos dados para a geração 

de uma malha regular (grid) e o tamanho da célula unitária para a confecção desse grid. Segundo 

o IAEA (2003), a escolha da técnica de interpolação mais apropriada é realizada em função da 

natureza dos dados, sendo que o algoritmo utilizado deve respeitar os valores originais e, ao 

mesmo tempo, gerar uma superfície contínua e suave. 

 Os métodos de interpolação testados foram, geralmente, mínima curvatura e bi-

direcional. A superfície gerada no método de curvatura mínima é análoga a uma placa fina e 

linearmente elástica, deformada de maneira a passar pelos valores dos dados com uma 

quantidade mínima de flexão (BRIGGS, 1974). O método bi-direcional é ideal para os dados 

orientados em linhas, pois tende a fortalecer as tendências perpendiculares à direção do 

levantamento (GEOSOFT, 2001).  

 Segundo Gunn (1998), a interpolação de dados geofísicos produz interpolações 

realísticas se as células unitárias não ultrapassarem 20-25% do espaçamento entre as linhas. 

Vasconcellos et al. (1994) propõe células unitárias com valores entre 1/4 e 1/8 do espaçamento 

nominal das linhas de voo.  

 A verificação das consistências do banco de dados e a posterior escolha do tamanho da 

célula, a definição e aplicação do método de interpolação resultam em produtos que 



 

41 

 

demonstram a distribuição espacial das propriedades físicas analisadas. Neste trabalho foram 

utilizadas células unitárias de 50m na magnetometria e gamaespectrometria aérea, quanto ao 

método de interpolação foi utilizado o método bi-direcional para os dados de magnetometria e 

método de curvatura mínima para os dados de gamaespectrometria.  

 No caso da magnetometria o produto gerado apresenta o campo magnético anômalo na 

área e na gamaespectrometria, os produtos gerados estão relacionados com a distribuição 

espacial dos elementos: tório, urânio e potássio.  

 

3.1.1 Processamento de dados magnéticos 

 

 Os filtros aplicados nos dados magnetométricos são conhecidos como filtros de 

resolução espacial são utilizados com o intuito de melhorar a visualização de anomalias sutis 

ou delinear as bordas de corpos. Serão abordados neste trabalho os filtros de amplitude do sinal 

analítico (ASA) descrito por Nabighian (1972) e inclinação do sinal analítico (ISA) 

desenvolvido por Miller e Singh (1994). 

 A amplitude do sinal analítico (ASA) é um filtro de realce de bordas de corpos. Segundo 

o autor, a principal característica do ASA consiste em ter amplitudes máximas em cima das 

bordas, principalmente quando os corpos são rasos. A equação 3 que representa o ASA, 

considera A como sendo a amplitude do campo magnético anômalo. 

 

ASA = √(
∂A

∂x
)2 + (

∂A

∂y
)2 + (

∂A

∂z
)2                                     (3) 

 

 Devido a não dependência em relação à direção de magnetização, o ASA não é 

representado por dipolos e pode ser correlacionado diretamente com a intensidade de 

magnetização da fonte, sendo sua unidade de medida nT/m. 

 Esse filtro é comumente utilizado para estabelecer domínios magnéticos por meio do 

contraste na distribuição observada no produto após a aplicação do filtro. Esses domínios 

magnéticos caracterizam a resposta magnética de um ou mais litotipos na área de estudo. 

 A inclinação do sinal analítico (ISA) (equação 4) é eficaz no balanceamento de 

amplitudes de diferentes anomalias, destacando as anomalias de grandes e pequenas amplitudes 

devido à extração do ângulo que tangencia a razão entre as derivadas. 

 

ISA = arctan (
Dz

√(
∂A

∂x
)2+(

∂A

∂y
)2
)                                              (4) 
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 Esse filtro é amplamente utilizado para a identificação de lineamentos magnéticos 

observados no produto representativo do filtro e que podem estar relacionados em superfície a 

feições a falhas, fraturas e diques na geologia local. 

 

3.1.2 Processamento de dados gamaespectrométricos 

 

 Com base no método de interpolação e célula unitária definidos, os dados 

aerogamaespectrométricos podem gerar produtos e imagens de distribuição do tório, urânio e 

potássio na área de estudo. Na gamaespectrometria, o processamento auxilia no entendimento 

da distribuição dos elementos por meio de operações aritméticas entre os elementos que podem 

estar relacionados a diferentes características geológicas.  

 Neste estudo, as distribuições relativas dos elementos foram analisadas por meio dos 

produtos de K, Th e U, imagem ternária e o produto de variáveis gamaespectrométricas.  

 O mapa ternário consiste num mapa de distribuição relativa dos radioelementos onde 

cada um desses é representado por uma cor do sistema RGB e suas relações podem ser 

analisadas pela mistura das cores nesse sistema. 

 O produto de variáveis gamaespectrométricas consiste em um mapa onde os 

radioelementos são mostrados em conjunto por meio de suas concentrações em uma escala de 

baixa, intermediária e alta concentração. As classes dos radioelementos são estimadas por meio 

da classificação por intervalo geométrico (Quadro 4), onde seus intervalos são baseados séries 

geométricas entre os dados, minimizando a soma dos quadrados do número de elementos em 

cada classe, garantindo que a mudança entre os intervalos seja consistente. 

 

Quadro 4: Classes estimadas para o produto de variáveis gamaespectrométricas 

CLASSES POTÁSSIO (%) TÓRIO (ppm) URÂNIO (ppm) 

Baixa 0 - 1,17 0 - 14,86 0 - 1,3 

Intermediária 1,17 - 2,14 14,86 - 27,03 1,3 - 1,83 

Alta 2,14 - 6,65 27,03 - 172,30 1,83 - 4,72 

 

3.2 Processamento digital de imagens 

 

 O processamento digital de imagens consiste na execução de operações matemáticas 

nos dados das imagens, para que estas sejam transformadas em imagens de melhores qualidades 

espectrais e espaciais, sendo mais apropriadas para uma determinada aplicação. Logo, o PDI é 

orientado à uma determinada resolução de problema (MENESES E ALMEIDA, 2012). 
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 Segundo Queiroz e Gomes (2001), o primeiro passo efetivo de processamento é 

conhecido como pré-processamento de dados, que envolve passos de supressão de ruídos 

introduzidos nas imagens por diversas fontes. 

 Após o lançamento do satélite Terra, observou-se no subsistema SWIR um “vazamento” 

de radiação dos detectores da banda 4 para os detectores das bandas vizinhas 5 e 9. Esse 

“vazamento” foi nomeado crosstalk.  O motivo para esse “vazamento” identificado apenas na 

banda 4 pode estar relacionado às características dessa, que é a banda de maior amplitude e 

maior potência de refletividade do SWIR, com registo de radiação cerca de quatro a cinco vezes 

mais intensa do que as demais bandas (BAPTISTA et al., 2016).  

 Outra fonte de erro e degradação da imagem está relacionada à atmosfera que afeta a 

radiância medida em qualquer ponto da imagem, cuja intensidade de efeitos é dependente do 

comprimento de onda, data de imageamento e trajetória da radiação. Isso ocorre em virtude da 

presença de vapor de água, aerossóis e demais gases atmosféricos que provocam absorções e 

espalhamentos do sinal captado pelo sensor (MENESES e ALMEIDA, 2012). 

 Assim, foram utilizadas duas cenas do produto AST07XT que são disponibilizadas sob 

demanda em formato de reflectância com os efeitos de absorção e espalhamento atmosféricos 

e crosstalk devidamente corrigidos por meio de algoritmo próprio (MARS e ROWAN, 2010). 

 Neste trabalho, foram utilizados os índices espectrais já conhecidos na literatura para 

discriminação litológica e reconhecimento de áreas hidrotermais desenvolvidos por (i) Sultan 

et al. (1987) que utilizou bandas do SWIR do LANDSAT-TM para mapeamento geológico em 

regiões áridas; (ii) índice de Abrams e Hook (1995) que utilizou bandas do SWIR e VNIR para 

análise de uma área caracterizada por alteração de cuprita. O Quadro 5 sintetiza os índices 

espectrais utilizados. 

 

Quadro 5: Operações aritméticas e combinações de bandas utilizadas 

Objetivos 
Relação de bandas ASTER 

utilizadas 
Máscara 

Principais feições 

diagnósticas 
Referência 

Discriminação 

litológica 

Vermelho Verde Azul  

 

Supressão 

da água e 

vegetação 

por meio 

do NDVI 

(0,2 até 

0,85) 

 

 

  

 

Minerais do grupo 

de hidróxidos (4/7); 

magnetita e 

ilmenita (4/1); 

aluminossilicatos 

de ferro (2/3)*(4/3) 

 

Sultan et al. 

(1987) 4/7 4/1 (2/3)*(4/3) 

4/7 4/3 2/1 

Minerais do grupo 

de hidróxidos (4/7); 

aluminossilicatos 

de ferro (4/3); ferro 

férrico (2/1) 

Abrams e 

Hook (1995) 



 

44 

 

3.3 Combinação de dados geofísicos e espectrais 

 

 O método utilizado para integrar os produtos geofísicos e espectrais foi o de Gram-

Schmidt. Os algoritmos de fusão são geralmente usados para aprimorar dados multiespectrais, 

a partir de dados pancromáticos de alta resolução. Na aplicação proposta, esse método de fusão 

incorpora os resultados dos índices espectrais aos produtos geofísicos, produzindo um modelo 

de fusão de informações de múltiplos recursos. 

 A transformação Gram-Schmidt baseia-se em rotações e translações do conjunto 

original de atributos. O algoritmo Gram-Schmidt funciona em quatro passos (LABEN et al., 

2000; RSI, 2009; POLIZEL et al., 2011; MAURER et al., 2013): i) Simula uma banda 

pancromática a partir das bandas espectrais de resolução espacial mais baixas, que aqui 

correspondem aos índices espectrais, como uma combinação linear de n bandas multiespectrais; 

ii) Trata cada banda como um vetor de alta dimensionalidade e realiza uma transformação 

Gram-Schmidt (ortogonalização de vetor) na banda pancromática simulada e nas bandas 

espectrais, usando a banda pancromática simulada como a primeira banda; iii) Substitui a 

primeira banda transformada Gram-Schmidt pela banda pancromática de alta resolução espacial 

(imagem geofísica); iv) Aplica a transformação inversa de Gram-Schmidt para formar a 

imagem fusionada. 

 Neste trabalho, foram realizadas duas fusões com os produtos geofísicos e espectrais. A 

primeira é o resultado do índice Abrams e Hook (1995) fusionado com a inclinação do sinal 

analítico e a outra é resultado do índice Abrams e Hook (1995) com o tório. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Magnetometria 

 

 A Figura 11 mostra os produtos magnéticos do processamento na área de estudo. Os 

produtos empregados na interpretação regional foram a amplitude do sinal analítico (Figura 

11b) e a inclinação do sinal analítico (Figura 11c), estes foram interpretados juntamente com o 

mapa geológico da área de estudo (Figura 5). 

 

Figura 11: Produtos magnéticos. a) campo magnético anômalo b) amplitude do sinal analítico 

c) inclinação do sinal analítico 

 

 

 No produto ASA, a região central é limitada por faixas magnéticas contínuas de alta 

intensidade (0,38 a 0,78 nT/m) que variam de direção ao longo da área de estudo como reflexo 

das diferentes litologias. O restante da área mostra respostas de baixa a média intensidade 

magnéticas (0 a 0.24 nT/m). 
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 As formações neoproterozóicas da área de estudo, de composição principal 

siliciclástica, e as coberturas detríticas indiferenciadas, são caracterizadas por alta intensidade 

magnética. Frequentemente, rochas sedimentares estão associadas à valores negativos de 

susceptibilidade magnética. As formações neoarqueanas na área de estudo estão, em sua 

maioria, relacionadas à alta intensidade magnética, que pode ser associado ao conteúdo de 

magnetita dessas rochas, considerando que normalmente, rochas metamórficas ígneas possuem 

valores intermediários de susceptibilidade magnéticas. 

 Os alvos prospectivos estudados possuem características magnéticas distintas devido a 

distinção litológica, no entanto, todos os litotipos possuem lineamentos magnéticos de alta 

intensidade de direção NE-SW que variam de 0,7 a 5,82 nT/m. As ocorrências de cobre 

encontram-se, em sua maioria, em zonas de alta intensidade magnética. 

 O produto ISA mostra um relevo magnético bastante movimentado, onde assinaturas 

lineares alongadas segundo a orientação N-S e NE-SW estão presentes em toda a área. Devido 

à evidência dos lineamentos magnéticos, a interpretação magnética foi baseada principalmente 

no ISA. Por meio deste, foram extraídos lineamentos magnéticos e feições sigmoidais que 

caracterizam os alvos prospectivos e ocorrências de cobre na área (Figura 12).  
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Figura 12: Interpretação dos dados magnéticos a) Produto ISA com destaque aos lineamentos 

inferidos b) Interpretação do ISA com base em lineamentos magnéticos e feições sigmoidais 

 
  

 A mina Caraíba e o alvo Surubim encontram-se balizados por lineamentos de direções 

N-S e NE-SW seccionando toda sua área. Os lineamentos de maior comprimento (ou principais) 

de direção N-S estão relacionados principalmente à diques máficos na área de estudo, enquanto 

os lineamentos menores de direção NE-SW correspondem, em sua maioria, à resposta da 

foliação milonítica dos granitóides da área e por vezes, às estruturas sigmoidais. Segundo 

Garcia (2017) essas estruturas são consideradas determinantes no estudo do hidrotermalismo 

da área, uma vez que estudos mostram na área dos alvos prospectivos corpos máfico-

ultramáficos alterados hidrotermalmente formando sigmóides decamétricos, ricos em 

calcopirita e flogopita (Figura 13).   
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Figura 13: Estruturas observadas no Vale do Rio Curaçá. a) Zona de cisalhamento anastomótica 

na cava a céu aberto da Mina Caraíba (visada E - W) b) Sigmóides de flogopititos NW-SE 

envolvendo metagabros da Mina Surubim 

 
Fonte: Garcia, 2017 
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 O alvo prospectivo Vermelhos é separado dos outros alvos por um lineamento de 

direção NW-SE que corta toda a área de estudo e, além disso, encontra-se na charneira de uma 

dobra, visível nos lineamentos magnéticos. Neste alvo, não é possível notar possíveis feições 

sigmoidais, contudo são evidentes lineamentos magnéticos NE-SW como nos outros alvos 

prospectivos. 

 Vale ressaltar ainda que as ocorrências de cobre na área de estudo estão, em sua maioria, 

seguindo a direção NE-SW dos lineamentos magnéticos. 

 

4.2 Gamaespectrometria 

 

 A Figura 14 mostra os produtos gamaespectrométricos e a imagem ternária e a Figura 

15 mostra o produto de variáveis gamaespectrométricas.  

 Na gamaespectrometria, o produto gerado e interpretado foi o mapa de variáveis 

gamaespectrométricas para a área de estudo (Figura 15). O mapa de variáveis 

gamaespectrométricas expressa, de forma quantitativa, as relações entre o potássio, urânio e 

tório, ampliando as considerações das relações entre os elementos e a geologia da área. Este 

apresenta contraste significativo para delimitação de unidades litológicas embora a área de 

estudo possua um déficit de mapas geológicos mais detalhados disponíveis.  
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Figura 14: Produtos gamaespectrométricos a) potássio b) tório c) urânio d) mapa ternário 
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Figura 15: Produto de variáveis gamaespectrométricas 

 

 

 Na literatura atual, as interpretações gamaespectrométricas apoiam-se em estudos 

canadenses e australianos anteriores, pioneiros na aplicação da geofísica para mapeamento 

geológico e definição de áreas de prospecção mineral (WARD, 1981; WILFORD et al.,1997; 

MINTY, 1997). No Brasil, as condições geológicas e climáticas são diferentes das regiões da 

Austrália e do Canadá, necessitando uma revisão nos conceitos e interpretações realizadas. Os 

principais estudos que abordam esta revisão metodológica são Pires (1995) e Ulbrich et al. 

(2008), principais autores utilizados para interpretação gamaespectrométrica neste estudo.  

 As formações neoproterozóicas da área de estudo, de composição principal 

siliciclástica, e as coberturas detríticas indiferenciadas, são caracterizadas na 

gamaespectrometria por baixas concentrações dos três elementos, comportamento esperado em 

rochas sedimentares devido ao tamanho dos grãos e facilidade de processos de intemperismo e 
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lixiviação. Segundo Ulbrich et al. (2008) as coberturas detríticas possuem concentrações 

intermediárias de potássio e tório com baixa concentração urânio, características notadas em 

áreas de drenagem de água, onde há conservação parcial de K nos argilominerais e estagnação 

do Th. 

 As unidades do neoarqueano possuem respostas gamaespectrométricas bastante variada, 

todavia, é possível fazer relações entre as ocorrências de cobre dessas unidades e a 

gamaespectrometria. Em sua maioria, essas ocorrências estão relacionadas a concentrações 

intermediárias de potássio, tório e baixo urânio, que caracteriza todo o Vale do Rio Curaçá. 

Contudo, existem áreas de forma alongada e direção N-S com potássio alto, tório intermediário 

e urânio baixo com ocorrências ou próximo às ocorrências, seccionando todos os alvos 

prospectivos. As concentrações de potássio podem indicar, rochas com abundância de micas 

como flogopita, biotita e muscovita (8,13% de K; 7,76% a 6,64% de K e 9,3% a 8,3% de K, 

respectivamente) ou argilominerais formados por alteração hidrotermal, em especial illitas e 

esmectitas (6,2 a 7,5% de K) (ULBRICH et al., 2008). Garcia (2003) descreve também o 

fenômeno de potassificação associado a presença de mineralizações, que pode relacionar-se 

com as concentrações de potássio.  

 É plausível que esta resposta gamaespectrométrica (potássio alto e tório intermediário e 

urânio baixo) esteja relacionada aos solos oriundos de corpos máfico-ultramáficos alterados. 

Contudo, elas ocorrem em áreas próximas às drenagens, podendo relacionar-se a i) resposta das 

rochas próximas às drenagens, considerando que as ocorrências minerais foram encontradas em 

rochas e é comum encontrar afloramentos ao longo de drenagens e ii) mobilidade do tório em 

solução. 

 Segundo Ulbrich et al. (2008), as espécies aquosas de U e Th, naturalmente permitem o 

transporte em solução e sua eventual remoção do solo. Os processos de intemperismo podem 

atuar ora mantendo estes elementos capturados no solo, temporária ou permanentemente, ora 

facilitando sua remoção por movimentação em soluções (e.g., colóides orgânicos e inorgânicos 

enriquecidos em U e Th transportados por águas superficiais ou subterrâneas) ou por 

movimentação contolada por gravidade (e.g., transporte de partículas no colúvio, com 

consequente concentração em regiões topograficamente mais baixas). 

 Ainda existem áreas de forma alongada e direção N-S com características distinta das 

descritas anteriormente: potássio alto, tório e urânio baixos. Estas áreas não estão diretamente 

relacionadas às ocorrências minerais mapeadas embora seccione alvos prospectivos, como a 

Mina Caraíba e Surubim. Segundo Pires (1995), em mapas gamaespectrométricos aparecem 
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também elementos estruturais importantes, especialmente falhas. Tendo em vista que os 

lineamentos magnéticos são notados, estes podem ser associados às estruturas com expressão 

magnética da área de estudo. Logo, esta resposta gamaespectrométrica pode, também, estar 

associada às rochas e solos de origem máfico-ultramáfico da área de estudo e relacionado por 

sua vez ao hidrotermalismo sofrido por estas, considerando a expressão magnética da área 

relacionado à prováveis condutos de fluidos hidrotermais (falhas e fraturas). 

 Analisando as duas respostas gamaespectrométricas citadas anteriormente: i) potássio 

alto, tório intermediário e urânio baixo e ii) potássio alto, tório baixo e urânio baixo, percebe-

se que direção N-S das áreas notadas na gamaespectrometria que podem estar associadas às 

ocorrências minerais diverge quanto à direção dos lineamentos do ISA (NE-SW) para as 

mesmas ocorrências. Embora a potassificação seja um tipo de alteração hidrotermal presente 

nos depósitos da área de estudo e presente nas duas respostas gamaespectrométricas 

características das ocorrências minerias, o potássio pode ser associado também às rochas 

graníticas, não podendo ser considerado, sozinho, determinante para alteração hidrotermal da 

área. O tório pode ser considerado um elemento de grande importância para reconhecimento 

dos processos de hidrotermalismo da área de estudo devido ao seu aumento nas áreas das 

ocorrências minerais.   

 Regiões com afloramentos de rochas granitóides normalmente mostram respostas 

gamaespectrométricas marcantes de K, Th e U, por esperar-se nessas rochas teores relevantes 

desses elementos e, em consequência, destaques positivos, frente às rochas vizinhas não 

graníticas (ULBRICH et al., 2008). O principal demarcador, na área de estudo, das diferentes 

litologias, entre rochas graníticas e não graníticas é o potássio, considerando uma maior 

variação entre as classes gamaespectrométricas quando se trata deste elemento.  

 No alvo Vermelhos, há uma baixa concentração de potássio e urânio e alta concentração 

de tório. O tório é comumente presente em minerais acessórios encontrados em rochas ígneas 

e metamórficas quartzo-feldspáticas (BOYLE, 1982; BEA, 1996). Segundo Ulbrich et al. 

(2008), estas rochas com marcada atuação de fenômenos pós-magmáticos, controlados por 

fluidos hidrotermais, resultam na geração simultânea de minerais acessórios de tório e/ou urânio 

e vários óxidos e sulfetos de interesse econômico, o que pode explicar as concentrações de tório 

no depósito Vermelhos. 

 As características gamaespectrométricas descritas no depósito Vermelhos também são 

notadas em uma possível unidade litológica à oeste do depósito. Esta possível unidade litológica 

apresenta também áreas com valores altos de urânio associados à tório e potássio intermediário. 
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Para conclusões a respeito desta unidade faz-se necessário investigações de campo devido às 

restrições impostas pelo mapa geológico disponível. 

 

4.3 Sensoriamento Remoto 

 

 No sensoriamento remoto, o índice de Sultan et al. (1987) (Figura 16a) mostra a relação 

entre minerais com comportamento de hidróxidos (vermelho), óxidos de ferro (verde) e 

aluminossilicatos de ferro (azul). As áreas em preto estão associadas à não informação devido 

à supressão de vegetação por meio do NDVI (índice de vegetação normalizada). 

 

Figura 16: Índices espectrais para a área de estudo com exagero (stretch) linear 2%. a) Índice 

de Sultan et al. (1987) b) Índice de Abrams e Hook (1995).  

 

  

 Em geral, é possível notar na área uma grande concentração de tons de azul. Essas áreas 

relacionam-se a concentração significativa de minerais do grupo dos aluminossilicatos de ferro, 
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sem influência dos outros grupos indicados, que ocorrem principalmente associadas ao quartzo 

por alteração de sulfetos ou intemperismo de rochas ricas em plagioclásio (HULBURT, 1960; 

SULTAN et al., 1987). Tons mais claros de azul são encontrados na área dos granitóides do 

Vale do Curaçá, que são levemente foliados e metaluminosos. O índice de Sultan et al. (1987) 

é capaz, de forma sutil, estruturas relacionados à possíveis falhas e fraturas, que tem expressão 

magnética nos mapas de ISA. 

 Por meio deste índice é possível também notar possíveis distinções mineralógicas dentro 

de uma mesma litologia, considerando o mapa geológico simplificado (Figura 5), como é o caso 

do Gnaisse Arapuá. A sudoeste da área de estudo é possível notar área em tons de verde 

amarelado a amarelo, representando concentrações equivalentes de hidróxidos, óxidos de ferro 

e aluminossilicatos de ferro e na região central, o gnaisse Arapuá possui tons de azul, 

representando concentrações maiores de aluminossilicatos de ferro.  

 O Gnaisse Bogó também possui distinção mineralógica bem marcada, ao sul é possível 

notar tons alaranjados evidenciando hidróxidos e óxidos de ferro enquanto ao norte tem tom 

azulado com áreas roxeadas. Essa área roxeada evidencia a dobra já caracterizada pela 

magnetometria próximo ao alvo Vermelhos.  

 As formações neoproterozóicas da área estão em tons de azul claro a esverdeado, 

representando áreas com aluminossilicatos e óxidos de ferro, com uma área de azul intenso 

evidenciando os processos de deformação nessas formações. Como essa formação trata-se de 

rochas sedimentares como calcários e calcilutitos, é possível que o índice de Sultan et al. (1987) 

não consiga representar essas áreas de forma consistente. 

 O índice de Sultan et al. (1987) quanto à região da Mina Caraíba, é possível notar um 

tom amarelo esverdeado evidenciando associações mineralógicas entre aluminossilicatos de 

ferro, magnetita e ilmenita. Na área da mina a céu aberto é evidenciada por tons de azul, 

contudo, esta área pode não ser bem representada pelo índice devido à mistura espectral da 

lavra nesta área. No alvo Surubim não é possível notar uma distinção mineralógica entre 

hidróxidos, óxidos e aluminossilicatos de ferro. Na área é possível notar apenas tons de azul, 

dos aluminossilicatos de ferro e uma área mais clara, no centro do alvo, que está relacionado à 

um corte de lavra.  

 O alvo Vermelhos tem uma diversificação espectral maior que os alvos Caraíba e 

Surubim. As áreas em roxo abaixo do alvo Vermelhos, evidenciam a dobra já conhecida nos 

dados de magnetometria e gamaespectrometria e indicam uma combinação entre os minerais 

do grupo de hidróxidos e aluminossilicatos de ferro, este último grupo é geralmente encontrado 
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em rochas máficas milonitizadas e anfibolitos (HULBURT, 1960), o que explica sua associação 

a áreas da dobra, principalmente sua sinclinal (em tons de azul escuro). É possível discriminar 

áreas com mais aluminossilicatos ao sul do depósito e concentrações de óxidos de ferro no 

centro e a oeste do depósito, que podem estar associadas às capas de minério oxidado descrito 

por Garcia (2013). 

 Do mesmo modo, executou-se o índice de Abrams e Hook (1995) no esforço de 

estabelecer as relações geológicas e alterações hidrotermais da área de estudo. Este índice 

(Figura 16b) mostra as relações entre minerais do grupo dos hidróxidos (vermelho), 

aluminossilicatos de ferro (verde) e ferro férrico (azul), as áreas em preto estão associadas à 

não informação devido à supressão de vegetação por meio do NDVI (índice de vegetação 

normalizada). Diferente do índice de Sultan et al. (1987), o índice de Abrams utiliza apenas 

uma das feições de absorção dos aluminossilicatos de ferro e restringe a caracterização de 

minerais com ferro ao ferro férrico. 

 De forma geral, as relações entre hidróxidos e óxidos de ferro no índice de Sultan et al. 

(1987) são mostradas no índice de Abrams e Hook (1995) como uma maior relação entre a 

litologia com os hidróxidos do que com o ferro férrico, enquanto as relações de equivalência 

entre os três elementos no índice de Sultan et al. (1987) são substituídas por maior relação entre 

os aluminosilicatos de ferro e as litologias da área de estudo. Ainda é possível notar que os tons 

de azul no índice de Sultan et al. (1987) continuam, em sua maioria, mas com significado 

diferente pois restringem as relações mineralógicas para o ferro férrico.  

 As formações neoproterozóicas foram individualizadas por meio do índice de Abrams 

e Hook (1995), sendo a formação Acauã e Juetê representada por grande concentração de 

minerais de ferro férrico, que podem ocorrer em areias e conglomerados devido a alteração de 

rochas que contém esses minerais. Esses minerais da formação Acauã e Juetê podem ser 

descritos como hematita, já que esta formação é caracterizada no ASA por baixas amplitudes 

magnéticas e este mineral é antiferromagnético (KEAREY et al., 2002). 

 No índice de Abrams e Hook (1995) é possível estabelecer uma relação entre a mina 

Caraíba e o alvo Vermelhos devido ao verde amarelado a verde lima que é resultado da 

combinação de minerais do grupo dos hidróxidos em proporções intermediárias, 

aluminossilicatos de ferro em maior proporção e menor proporção de ferro férrico. Esta 

associação pode estar relacionada ao conteúdo de micas na área, como flogopita e muscovita, e/ou 

associado a microclina, mineral com silicato de alumínio em sua fórmula, relatados por Garcia 

(2013) como principais minerais de alteração hidrotermal no depósito. No entanto, a formação 
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neoproterozóica Acauã apresenta características similares (verde amarelado a verde lima) e 

como essa formação trata-se de rochas sedimentares como calcários e calcilutitos, é possível 

que o índice de Abrams e Hook (1995) não consiga representar a formações sedimentares forma 

consistente. 

 Na mina Caraíba é importante notar que a área da mina a céu aberto no índice de Abrams 

e Hook (1995) está em cor cinza, mostrando a falta de relação mineralógica entre o índice e a 

litologia, o que se relaciona com a mistura espectral nesta área. No alvo Surubim não é possível, 

assim como no índice de Sultan et al. (1987), notar uma distinção mineralógica entre 

hidróxidos, óxidos e aluminossilicatos de ferro. Na área é possível notar apenas tons de azul, 

dos aluminossilicatos de ferro e uma área em verde, no centro do alvo, que está relacionado à 

um corte de lavra.  

 As áreas em roxo e tons rosados abaixo do alvo Vermelhos, evidencia a dobra já 

conhecida e indicam ferro férrico e sua relação com os minerais do grupo dos hidróxidos. Esta 

relação é mostrada sutilmente na parte leste do alvo Vermelhos e na parte oeste há uma maior 

relação entre os aluminossilicatos e o ferro férrico.  

 

4.4 Fusão geofísico-espectral 

 

 Neste trabalho, foram realizadas duas fusões com os produtos geofísicos e espectrais. A 

primeira é o resultado do índice Abrams e Hook (1995) fusionado com a inclinação do sinal 

analítico e a outra é resultado do índice Abrams e Hook (1995) com o tório (Figura 17). 

 O produto da fusão do índice de Abrams e Hook (1995) e a inclinação do sinal analítico 

(ISA) (Figura 17a) mostra um relevo magnético bastante movimentado, onde assinaturas 

lineares alongadas segundo a orientação N-S e NE-SW estão presentes em toda a área.  

 É possível notar que as relações mineralógicas representadas pelos índices estão ligadas 

à expressão do ISA na área de estudo. O gnaisse Bogó, que apresenta distinções mineralógicas 

bem marcadas segundo o índice de Abrams e Hook, mostram que na área em tons alaranjados 

(em tons avermelhados no produto índice de Abrams e Hook) apresentam características 

magnéticas do restante da área desta litologia, indicando possíveis dobramentos. 

 Uma relação entre a mina Caraíba e o depósito Vermelhos é estabelecida se 

considerarmos a combinação de minerais do grupo dos hidróxidos em proporções 

intermediárias, aluminossilicatos de ferro em maior proporção e menor proporção de ferro 

férrico, além de relações estruturais entre os os dois alvos prospectivos, que apresentam 

lineamentos magnéticos de direção NE-SW, embora o alvo Vermelhos esteja na sinclinal de 
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uma dobra e a mina Caraíba tenha lineamentos expressivos de direção N-S delimitando a área 

da mina.  

 

Figura 17: Produtos da fusão geofísico espectral. a) Fusão entre o índice de Abrams e Hook 

(1995) e a inclinação do sinal analítico b) Fusao do índice de Abrams e Hook (1995) e o tório. 

 
   

 As expressões magnéticas anteriormente interpretadas como sigmoides neste trabalho 

(Figura 12b) perdem suas características originais durante o processo de fusão, assemelhando-

se com simples lineamentos magnéticos de direção NE-SW. 

 Analisando as respostas do produto de variáveis gamaespectrométricas, o tório pode ser 

considerado um elemento de grande importância para reconhecimento dos processos de 
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hidrotermalismo na área de estudo, considerando que este se encontra em evidência nos 

afloramentos com ocorrências minerais de cobre e nas áreas dos alvos prospectivos.  

 Devido a isto, realizou-se a fusão do índice de Abrams e Hook (1995) e o produto do 

tório (Figura 17b). O produto da fusão do índice de Abrams e Hook (1995) e o tório deve ser 

interpretado com bastante cautela, devido o transporte em solução e eventual remoção do tório 

solo como elucida Ulbrich et al. (2008). Como discutido em itens anteriores, é encontrado 

grandes concentrações de tório próximo às drenagens da área de estudo.  

 As maiores concentrações de tório na área possuem forma alongada de direção N-S e 

no índice de Abrams e Hook (1995) mostram grande expressão nas áreas em azul, que 

representam a expressão de minerais com ferro férrico na área. Esta expressão do tório na área 

é notada no alvo Vermelhos onde o ferro férrico se destaca, ao norte da área do alvo.  

 Uma grande quantidade de tório é notada à oeste do alvo Vermelhos, em uma possível 

litologia que mostra características roxeadas no índice de Abrams e Hook, representando uma 

combinação entre minerais do grupo dos hidróxidos e de ferro férrico.  

 Além disto, o tório possui expressões também na área verde amarelada do índice de 

Abrams e Hook (1995) no alvo Vermelhos, mostrando que embora haja uma distinção 

mineralógica, com maior concentração de aluminossilicatos de ferro no alvo Vermelhos, devido 

aos processos de hematitização destacados por Garcia (2013) há outros processos de alteração 

que exercem influência na concentração do tório na área dos alvos prospectivos.   
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5 CONCLUSÕES 

 

 No produto ASA, a região central é limitada por faixas magnéticas contínuas de alta 

intensidade (0,38 a 0,78 nT/m) que variam de direção ao longo da área de estudo como reflexo 

das diferentes litologias. O restante da área mostra respostas de baixa a média intensidade 

magnéticas (0 a 0.24 nT/m). Os alvos prospectivos estudados possuem características 

magnéticas distintas devido a distinção litológica, no entanto, todas os litotipos possuem 

lineamentos magnéticos de alta intensidade de direção NE-SW que variam de 0,7 a 5,82 nT/m. 

As ocorrências de cobre encontram-se, em sua maioria, em zonas de alta intensidade magnética. 

 O produto ISA mostra um relevo magnético bastante movimentado, onde assinaturas 

lineares alongadas segundo a orientação N-S e NE-SW estão presentes em toda a área. Devido 

à evidência dos lineamentos magnéticos, a interpretação magnética foi baseada principalmente 

no ISA. Por meio deste, foram extraídos lineamentos magnéticos e feições sigmoidais que 

caracterizam os alvos prospectivos e ocorrências de cobre na área.  

 O mapa de variáveis gamaespectrométricas expressa, de forma quantitativa, as relações 

entre o potássio, urânio e tório, ampliando as considerações das relações entre os elementos e a 

geologia da área. Em sua maioria, essas ocorrências estão relacionadas a concentrações 

intermediárias de potássio, tório e baixo urânio, que caracteriza todo o Vale do Rio Curaçá. 

Contudo, existem áreas de forma alongada e direção N-S com potássio alto, tório intermediário 

e urânio baixo com ocorrências ou próximo às ocorrências, seccionando todos os alvos 

prospectivos. Ainda existem áreas de forma alongada e direção N-S com características distinta 

das descritas anteriormente: potássio alto, tório e urânio baixos. Estas áreas não estão 

diretamente relacionadas às ocorrências minerais mapeadas embora seccione alvos 

prospectivos, como a Mina Caraíba e Surubim. 

 Analisando as duas respostas gamaespectrométricas citadas anteriormente i) potássio 

alto, tório intermediário e urânio baixo e ii) potássio alto, tório baixo e urânio baixo. O tório 

pode ser considerado um elemento de grande importância para reconhecimento dos processos 

de hidrotermalismo da área de estudo.  Vale lembrar que a direção N-S das áreas notadas na 

gamaespectrometria para as ocorrências minerais diverge quanto à direção dos lineamentos do 

ISA (NE-SW) para as mesmas ocorrências 

 No sensoriamento remoto, o índice de Sultan et al. (1987) mostra a relação entre 

minerais com comportamento de hidróxidos (vermelho), óxidos de ferro (verde) e 

aluminossilicatos de ferro (azul). Em geral, é possível notar na área uma grande concentração 

de tons de azul. Essas áreas relacionam-se a concentração significativa de minerais do grupo 
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dos hidróxidos, sem influência dos outros grupos indicados, que ocorrem principalmente 

associadas ao quartzo por alteração de sulfetos ou intemperismo de rochas ricas em 

plagioclásio. Tons mais claros de azul são encontrados na área dos granitóides do Vale do 

Curaçá, que são levemente foliados e metaluminosos. O índice de Sultan et al. (1987) é capaz, 

de forma sutil, estruturas relacionados à possíveis falhas e fraturas, que tem expressão 

magnética nos mapas de ISA. 

 O índice de Abrams e Hook (1995) mostra as relações entre minerais do grupo dos 

hidróxidos (vermelho), aluminossilicatos de ferro (verde) e ferro férrico (azul), as áreas em 

preto estão associadas à não informação devido à supressão de vegetação por meio do NDVI. 

De forma geral, as relações entre hidróxidos e óxidos de ferro no índice de Sultan et al. (1987) 

são mostradas no índice de Abrams e Hook (1995) como uma maior relação entre da litologia 

com os hidróxidos do que com o ferro férrico, enquanto as relações de equivalência entre os 

três elementos no índice de Sultan et al. (1987) são substituídas por maior relação entre os 

aluminosilicatos de ferro e as litologias da área de estudo. Ainda é possível notar que os tons 

de azul no índice de Sultan et al. (1987) continuam, em sua maioria, mas com significado 

diferente pois restringem as relações mineralógicas para o ferro férrico. 

 Nos produtos de fusão geofísico espectral, o produto da fusão do índice de Abrams e 

Hook (1995) e a inclinação do sinal analítico (ISA) mostra um relevo magnético bastante 

movimentado, onde assinaturas lineares alongadas segundo a orientação N-S e NE-SW estão 

presentes em toda a área. É possível notar que as relações mineralógicas representadas pelos 

índices estão ligadas à expressão do ISA na área de estudo. Uma relação entre a mina Caraíba 

e o alvo Vermelhos é estabelecida devido à combinação de minerais do grupo dos hidróxidos 

em proporções intermediárias, aluminossilicatos de ferro em maior proporção e menor 

proporção de ferro férrico, além de relações estruturais entre os dois alvos prospectivos, que 

apresentam lineamentos magnéticos de direção NE-SW, embora o alvo Vermelhos esteja na 

sinclinal de uma dobra e a mina Caraíba tenha lineamentos expressivos de direção N-S 

delimitando a área da mina. 

 O produto da fusão do índice de Abrams e Hook (1995) e o tório deve ser interpretado 

com bastante cautela, devido ao transporte em solução e eventual remoção do tório do solo. As 

maiores concentrações de tório na área possuem forma alongada de direção N-S e no índice de 

Abrams e Hook (1995) mostram grande expressão nas áreas em azul, que representam a 

expressão de minerais com ferro férrico na área. Esta expressão do tório na área é notada no 

alvo Vermelhos onde o ferro férrico se destaca, ao norte da área do alvo.  Além disto, o tório 
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possui expressões também na área verde amarelada do índice de Abrams e Hook (1995) no alvo 

Vermelhos, mostrando que embora haja uma distinção mineralógica, com maior concentração 

de aluminossilicatos de ferro no alvo Vermelhos, devido aos processos de hematitização 

destacados por Garcia (2013) há outros processos de alteração que exercem influência na 

concentração do tório na área dos alvos prospectivos.   
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1. INTRODUÇÃO 

O Vale do Rio Curaçá compõe uma estreita faixa de direção meridional, localizada no 

norte da Bahia e desperta atenção de pesquisadores devido às ocorrências de mineralizações 

sulfetadas de cobre sob a forma de calcopirita e bornita hospedada em corpos máficos e 

ultramáficos. O conjunto dos corpos mineralizados constitui a Província Cuprífera do Vale do 

Rio Curaçá (PCVRC), englobando parcialmente os municípios de Juazeiro, Jaguarari e Curaçá 

e abrangendo uma área de cerca de 1700km2 (Teixeira et al., 2010). 

Segundo Teixeira et al. (2010), os principais corpos mineralizados a sulfetos de cobre 

estão associados a piroxenitos, noritos e glimmeritos. Ocorrem preferencialmente em zonas 

tectonizadas, onde os litotipos máfico ultramáficos foram cisalhados e, portanto, sujeitos à ação 

mais penetrativa de fluidos hidrotermais, que possuem papel importante na formação dos 

depósitos de cobre na PCVRC.  

Neste contexto, a delimitação estrutural do embasamento e corpos máficos e 

ultramáficos torna-se de fundamental importância para o entendimento das ocorrências 

cupríferas desta província. Como demonstrado por diversos autores (Nabighian, 1974; Naidu e 

Mathew, 1998; Blum, 1999), a geofísica, principalmente a magnetometria, pode auxiliar no 

estudo geológico e tectono-estrutural de uma área por meio da análise de feições magnéticas 

relacionadas à lineamentos estruturais. Sendo assim, este estudo tem como objetivos determinar 

os principais lineamentos estruturais por meio do processamento de aeromagnetometria e 

analisar suas relações com as ocorrências cupríferas numa área do Vale do Rio Curaçá. 

 

1.1 Caracterização da Área de Estudo 

A área de estudo (Figura 1) está localizada circunscrita na Província Cuprífera do Vale 

do Rio Curaçá, entre os municípios de Juazeiro, Jaguarari e Curaçá e abrange cerca de 1200 

km2.  

Geologicamente, a área está inserida no Cinturão Salvador Curaçá (CSC), descrito por 

Kosin et al. (2003) como conjunto de lentes de diferentes rochas tectonicamente imbricadas, 
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em decorrência de episódios de deformação cisalhante dúctil, inicialmente de caráter 

tangencial, que evoluiu para um regime transcorrente. 

Teixeira et al. (2010) apresentam os principais trabalhos e novas pesquisas relativas à 

geologia do Vale do Rio Curaçá. Esses autores descrevem o substrato geológico da área que é 

formado por um embasamento tonalítico a quartzo monzodiorítico, com níveis gabróicos, 

sotopostos a uma sequência supracrustal pelítica na base e química no topo. As rochas 

supracrustais são representadas por gnaisses, formações ferríferas bandadas, anfibolitos, rochas 

cálcico-silicáticas e quartzito. Além das rochas supracrustais ocorrem também intrusões 

graníticas sin e tarditectônicas. As rochas máfico ultramáficas consistem em corpos 

decamétricos a hectométricos de leucogabro, gabro, gabronorito, norito, melanorito, 

hiperstenito, peridotito e glimmerito, que apresentam-se tanto com estrutura maciça quanto com 

desenvolvimento de foliação tectônica. 

 Do ponto de vista estrutural, os corpos mineralizados compõem uma sinforme 

subconcordante com a foliação regional, com mergulho para oeste. A intrusão desses corpos 

ocorreu paralelamente ao plano axial sinforme, ao longo de zonas de cisalhamento (Teixeira et 

al., 2010). Os trabalhos desenvolvidos por D’el Rey Silva (1994) demonstram a complexidade 

geométrica dos corpos mineralizados, tendo em vista a superposição de eventos 

deformacionais. 
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Figura 1: Área de estudo a) localização b) geologia simplificada (CPRM, 2004). 

 

2. METODOLOGIA 

Os dados de aeromagnetometria aérea fazem parte do Projeto Aerogeofísico Riacho 

Seco/Andorinha, executado em 2001, e foram cedidos pela Companhia Baiana de Pesquisa 

Mineral (CBPM) para o Projeto Mapa Metalogenético II. O aerolevantamento foi executado 

com medições sucessivas a cada 0.1s segundo linhas de voo de direção E-W espaçadas em 

250m e linhas de controle N-S a cada 2500m. Para este trabalho, os dados foram interpolados 

pelo método bi-direcional com célula unitária de 50m. 

Os produtos analisados foram os mapas de Análise do Sinal Analítico (ASA) descrito 

por Nabighian (1972) e Inclinação do Sinal Analítico (ISA), descrito por Miller e Singh (1994). 

Esses mapas foram gerados por meio de filtros espaciais no mapa do Campo Magnético 

Anômalo (CMA) para realçar feições magnéticas relacionadas à feições geológicas e estruturais 

da área de estudo. 

Por meio da análise visual destes produtos foi possível gerar um mapa de lineamentos 

magnéticos, relacionados aos lineamentos estruturais, separando-os em rúpteis e dúcteis para 

compreender melhor as relações estruturais associadas ao controle estrutural das ocorrências 

de cobre na área. 

  

a

) 

b) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O Campo Magnético Anômalo (Figura 2a) representa a heterogeneidade magnética do 

meio, através dele é possível notar anomalias magnéticas de alta e médias amplitudes em trends 

de direções N-S e NE-SW e uma anomalia magnética expressiva de baixa amplitude com trend 

de direção NW-SE.  

A Amplitude do Sinal Analítico (Figura 2b) representa uma medida da quantidade de 

magnetização com pouca dependência da direção dos corpos e do campo terrestre, por meio da 

sua análise é possível associar três principais domínios na área de estudo: domínio de alta 

amplitude, que ocorrem na porção central e porção leste, domínio de baixa amplitude na porção 

oeste e domínios de média amplitude que ocorrem em zonas transicionais entre os domínios de 

alta e baixa amplitude. A anomalia magnética de alta amplitude mais expressiva no CMA é 

notada também no ASA e pode ser associada ao mapa geológico (Figura 1b) como 

correspondente ao granitóide Riacho da Onça, uma das intrusões graníticas sintectônica da área.  

A Inclinação do Sinal Analítico (Figura 2c) permite a estimativa do mergulho da fonte 

magnética e o contraste local de susceptibilidade magnética, esta imagem reforça lineamentos 

e foliações magnéticas. Por meio da análise visual do ISA, é possível notar que a área de estudo 

está numa faixa com trends magnéticos de direção N-S, que podem ser interpretados como 

originados por uma tectônica cisalhante e/ou intrusão dos granitoides na área e trends 

expressivos com direção NE-SW, e menos expressivos com direção NW-SE, relacionados à 

falhas e fraturas.  
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Figura 2: Principais produtos da magnetometria aérea a) CMA b) ASA c) ISA. 

 

 A partir do mapa de Inclinação do Sinal Analítico foi extraído o mapa de lineamentos 

magnéticos (entre 1.35 e 0.67 nT/rad) em ambiente SIG visando a análise qualitativa entre estes 

e os depósitos e ocorrências de cobre conhecidas na área de estudo (Figura 3). A análise desta 

estruturação mostra lineamentos de direções N-S e NE-SW seccionando toda área de estudo. 

Esses lineamentos correspondem às direções das estruturas rúpteis e dúcteis, sendo a direção 

preferencial NE-SW. Pode-se inferir que os lineamentos de direção N-S geraram uma foliação 

milonítica, balizadas por duas estruturas de grande extensão que envolvem os depósitos 

minerais mais expressivos. Os lineamentos de direção principal NE-SW correspondem a falhas 

e fraturas sendo visível o alinhamento de ocorrências em direções paralelas a essas estruturas. 

Os lineamentos de direção NW-SE são principalmente dúcteis, mais jovens e relacionam-se ao 

encaixe de granitóides sintectônicos, como o batólito de Itiúba, balizado por zonas de 

cisalhamento e gerado em regime transcorrente transtensional. Deslocamentos de eixos dos 

lineamentos mostram, em alguns casos, movimentações sinistrais das estruturas. As ocorrências 

de cobre seguem a direção dos lineamentos inferidos na área de estudo e estão associadas, 

principalmente, às estruturas rúpteis, encontrando-se também nos lineamentos dúcteis. Esses 

lineamentos, tanto os principais quanto os secundários, tratam-se de estruturas (falhas e 

fraturas) em profundidade, já que não foi possível observá-las em imagens de satélite e na 

gamaespectrometria aérea, assim, as ocorrências de cobre inferidas, possivelmente se projetam 

b) a

) 

c) 

nT nT nT/ra

d 
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em profundidade e extensão das falhas, tornando-se importantes estruturas controladoras dos 

depósitos cupríferos.  

 

Figura 3: Mapa de lineamentos magnéticos inferidos por meio do ISA. 

 

4. CONCLUSÕES 

 A análise do sinal analítico foi importante para delimitar os domínios magnéticos e 

principais lineamentos. A Inclinação do Sinal Analítico permitiu uma análise qualitativa dos 

lineamentos e sua correlação com depósitos e ocorrências de cobre conhecidos, sugerindo 

controle por falhas e fraturas de direções N-S e NE-SW. É possível afirmar que os lineamentos 

dúcteis estão relacionados a estruturas complexas do embasamento em profundidade que não 

estão visíveis nos dados de sensoriamento remoto e gamaespectrometria aérea. Os lineamentos 

rúpteis estão relacionados a prováveis diques, falhas profundas e zonas de cisalhamento que 

podem estar controlando as mineralizações secundárias e zonas de alteração hidrotermal. 
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Abstract. The Curaçá River Valley is economically important due to occurrences of mafic-ultramafic bodies 

containing cooper sulphide mineralization. The mineralization consists of copper sulphides with predominance of 

chalcopyrite and bornite. The sulphides shows unusual characteristics, as the high percentage of iron oxides 

associated, therefore the mapping of iron oxides can help to identify new copper mineralization targets. The 

integration of geophysical and remote sensing data supports a geological knowledge by analysis of physical 

properties of rocks, being used as a tool for mining exploration. Band ratio were achieved on RapidEye imagery, 

allowing the recognition of iron oxides index and has been integrated with airborne geophysical data, as 

magnetometry and gamma-ray spectrometry. The integration proved to be an adequate alternative for mapping 

iron oxides and recognize mineralized areas.   

 

Palavras-chave: image processing, geophysics, iron oxide index, cu deposits, processamento de imagens, 

geofísica, índice de óxido de ferrro, depósitos de cobre 

 

1. Introdução 

O Vale do Rio Curaçá compõe uma estreita faixa de direção meridional, localizada no norte 

da Bahia e é considerada economicamente importante devido a mineralizações de sulfetos de 

cobre sob a forma de calcopirita e bornita hospedada em corpos máficos e ultramáficos. De 

acordo com Teixeira et al (2010), o conjunto dos corpos mineralizados constitui a Província 

Cuprífera do Vale do Rio Curaçá (PCVRC), que abrange uma área de cerca de 1700km2 e 

engloba parcialmente os municípios de Juazeiro, Jaguarari e Curaçá. 

Os principais corpos mineralizados a sulfetos de cobre são associados a piroxenitos, noritos 

e glimeritos da Mina Caraíba, explorada desde 1979. Com o passar dos anos, essa mina foi 

reduzindo sua produção, resultando na necessidade da descoberta de novas áreas para 

prospecção e exploração na PCVRC. Além dos corpos já explorados, existem outros prospectos 

de elevado potencial na área, a exemplo dos alvos Vermelhos (Teixeira et al, 2010).  

Segundo Maier e Barnes (1996), o minério desta região apresenta características incomuns 

quando comparados à outros depósitos de cobre associados à rochas máfico ultramáficas. 
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Dentre essas características, ressalta-se o elevado percentual de óxidos de ferro associado aos 

sulfetos de cobre nas mineralizações. Estudos realizados por Teixeira et al (2010) mostram que, 

em áreas tectono-controladas o percentual de magnetita equipara-se ao percentual de sulfetos 

de cobre e por vezes o supera. Além de magnetita, ocorrem outros óxidos de ferro relacionados 

aos sulfetos de cobre, a exemplo de ilmenita e hercinita. 

Nesta perspectiva, o mapeamento de óxido de ferro pode auxiliar na identificação de novos 

alvos de exploração de cobre na região, uma vez constatada sua associação. Como demonstrado 

por Hoff (2002) a integração entre dados geológicos, geofísicos e de sensoriamento remoto 

produz melhores resultados na discriminação de litologias, sendo cada vez mais utilizada como 

ferramenta na prospecção mineral. 

Sendo assim, este estudo tem como objetivo mapear áreas com valores anômalos de índice 

de óxidos de ferro em uma área da Província Cuprífera do Vale do Rio Curaçá, que podem estar 

associadas à presença de cobre, utilizando a integração de dados geofísicos e de sensores 

remotos. 

 

1.1 Caracterização da Área de Estudo 

A região do Vale do Rio Curaçá apresenta um clima semiárido, com chuvas geralmente 

entre os meses do verão e uma média mensal de 450 mm de pluviosidade, além disso, a 

vegetação nativa é constituída majoritariamente por caatinga (Schistek e Martins, 2001). 

A área de estudo (Figura 1) está localizada no município de Juazeiro próximo à divisa com 

o município de Curaçá. Esta abrange cerca de 120km2 e inclui novos alvos de prospecção dentro 

da porção centro-oeste do Vale do Rio Curaçá, como os alvos Vermelhos e Siriema. 
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Figura 1. Localização da área de estudo (Fontes: DERBA, SIG-BA, Caraíba Metais). 

 

Teixeira et al (2010) compilou os principais trabalhos e apresentou novas pesquisas 

relativas a geologia do Vale do Rio Curaçá. Segundo os autores, nesta região o embasamento é 

tonalítico a quartzo monzodiorítico, com níveis gabróicos, sotopostos a uma sequência 

supracrustal. Além das rochas supracrustais ocorrem também intrusões sintectônicas de tonalito 

e granodiorito e intrusões tarditectônicas de sienogranito.  

Os corpos máfico ultramáficos da região do alvo Vermelhos são compostos por cumulatos 

ultramáficos e cumulatos máficos, sendo o primeiro abundante em piroxenito e o segundo em 

norito, melanorito e gabro-norito (Teixeira et al, 2010). Esses autores afirmam que na área do 

alvo Vermelhos, o gabro-norito é um importante hospedeiro de mineralização de cobre. Este é 

constituído de hiperstênio, hornblenda, biotita e plagioclásio e contém como minerais 

acessórios a magnetita, apatita, zircão, ilmenita e pirrotita.  

De forma genérica, ocorrem dois tipos de mineralizações na área: o minério disseminado e 

o minério em fraturas. O minério disseminado ocorre apenas nos piroxenitos, enquanto o 

minério em fraturas ocorre tanto nas rochas máfico ultramáficas quanto nas rochas cálcico 



 

84 

 

silicáticas encaixantes. Os maiores teores de cobre ocorrem relacionados à presença de sulfetos 

em fraturas (Teixeira et al, 2010).  

Embora não caiba a esse trabalho discutir as hipóteses metalogenéticas da Província 

Cuprífera do Vale do Rio Curaçá, devido a seus estudos anteriores, Maier e Barnes (1999) 

consideram a possibilidade de o minério pertencer a associações do tipo IOCG ou OFCO (óxido 

de ferro-cobre-ouro). 

 

2. Metodologia de Trabalho 

Os dados e processamentos digitais em imagens de satélite deste estudo foram obtidos por 

Leite et al. (2016) enquanto os dados geofísicos integram o Projeto Aerogeofísico Riacho 

Seco/Andorinha da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM). A análise dos dados foi 

realizada de forma integrada considerando as coordenadas de controle nos mapas produtos. 

 

2.1 Campanha de Campo  

Foi realizada uma campanha de campo para o reconhecimento da área e coletas de amostras 

de rochas em ocorrências minerais ao longo do prospecto Vermelhos. Foram coletadas sete 

amostras descritas macroscopicamente como norito e piroxenito. 

 

2.2 Processamento dos Dados de Sensoriamento Remoto 

No processamento efetuado por Leite et al. (2016) foram realizadas em laboratório 

medições espectrais em laboratório de amostras de rochas coletadas em campo, visando 

descrever as características espectrais das litologias hospedeiras do minério de cobre e foram 

utilizadas duas cenas mosaicadas do sensor RapidEye, com resolução espacial de 5m e data de 

passagem de 16/07/2013, para o cálculo do índice espectral de óxidos de ferro. 

A análise do comportamento espectral dos minerais ricos em óxido de ferro das amostras 

orientou a aplicação de técnicas de realce no mosaico das cenas RapidEye, em virtude do 

conhecimento do padrão de reflectância na área de estudo. 

Segundo Zacchi (2010) e Meneses e Almeida (2012), a razão de bandas é a técnica de realce 

mais utilizada em exploração mineral, pois realça os contrastes entre diferentes materiais na 

imagem através de bandas selecionadas de forma a cobrir máximos e mínimos de absorção do 

mineral de interesse.  
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2.3 Processamento dos Dados de Geofísica 

Os métodos geofísicos empregados foram o magnetométrico e o gamaespectrométrico, em 

aerolevantamento a altura constante de 100m, segundo linhas de voo de direção E-W espaçadas 

em 250m e linhas de controle perpendiculares a cada 2500m. Para este trabalho, os dados foram 

interpolados, através do algoritmo bi-directional line gridding com tamanho de célula de 

interpolação de 50m. 

A magnetometria e gamaespectrometria são métodos geofísicos bastante utilizados para o 

reconhecimento de áreas e feições geológicas para exploração de recursos minerais, estes 

métodos baseiam-se na análise de anomalias que correspondem à distribuição heterogênica de 

propriedades físicas no meio geológico.  

Os produtos da magnetometria analisados foram o Campo Magnético Anômalo (CMA) e a 

Amplitude do Sinal Analítico (ASA), que se refere à susceptibilidade magnética das rochas com 

grande quantidade de minerais magnéticos, a exemplo dos óxidos de ferro como magnetita, 

ilmenita e a pirrotita.  

Na gamaespectrometria foram obtidas as imagens dos canais individuais, potássio, 

equivalente de tório e equivalente de urânio (K, eTh e eU respectivamente) e a composição 

ternária RBG obtida a partir da combinação desses canais. Esses produtos auxiliam o 

mapeamento litológico e de de regolitos e contribuindo para o entendimento dos processos 

geomorfológicos de ambientes.   

 

3. Resultados e Discussão 

As medidas espectrais das amostras de rocha possibilitaram a análise do comportamento 

espectral e definição dos minerais essenciais nas principais rochas da área de estudo, 

constituindo uma relevante biblioteca espectral sobre a Província do Vale do Rio Curaçá, 

principalmente no alvo Vermelhos.  

A Figura 2 mostra o comportamento espectral da amostra de norito, um importante 

hospedeiro de sulfeto de cobre no prospecto Vermelhos. Segundo Singer (1981), os óxidos de 

ferro possuem uma ampla absorção na região do visível e infravermelho próximo (380-1000 

nm). O aumento da reflectância em aproximadamente 600nm na amostra, pode estar 

relacionada à ausência goethita, enquanto feições de absorção entre 850 a 900 nm associa-se à 

presença de hematita. Segundo Morris et al. (1985), a goethita possui principal absorção entre 

630 e 710nm e a hematita entre 850 e 1000nm. Acrescente-se que o norito apresenta em sua 
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composição grande quantidade de piroxênios, caracterizados pelas feições de absorção entre 

1400 e 2350nm. 

 

 

Figura 2. Comportamento espectral da amostra de norito coletada em campo. 

 

O estudo do comportamento espectral possibilitou o reconhecimento das bandas a serem 

utilizadas na razão de bandas no mosaico das imagens RapidEye para mapeamento dos óxidos 

de ferro. Desta forma, foram utilizadas a razão das bandas 3 e 1, para obtenção do índice 

espectral de óxidos de ferro, considerando o pico máximo de reflectância em 610nm e o mínimo 

em 470nm respectivamente. O resultado alcançado pela razão de bandas é uma imagem-índice 

(Figura 3) correspondente ao realce das feições de interesse na área, onde os pixels com valores 

entre 0,91 e 1,20 indicam áreas com ocorrências de óxidos de ferro (Leite et al., 2016).  

Pelo mapa-índice de óxido de ferro é possível distinguir algumas feições geológicas, dentre 

elas algumas caracterizadas como formações ferríferas, que no mapa-índice possuem baixos 

índices de óxidos de ferro, fato este pode estar relacionado com as bandas utilizadas. Também 

em contraste, o alvo Vermelhos possui, na maior parte da sua área, baixos índices para óxidos 

de ferro, contudo a porção norte do alvo Vermelhos possui maiores valores-índice. 
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Figura 3. Mapa-índice para óxido de ferro na área de estudo a partir da razão das bandas 3-1 

(Fonte: adaptado de Leite et al. 2016). 

 

Segundo Meneses e Almeida (2012), o índice por si só pode não representar uma resposta 

direta devido à falseamentos ocasionados por vegetação, geometria do terreno e/ou 

intemperismo. Como exemplo, um ponto amostrado que apresenta no mapa índice valor menor 

que 0,9 corresponde a uma amostra de norito analisada e cujo comportamento espectral mostra 

picos de absorção característicos da presença de óxidos de ferro. Assim, a geofísica mostrou-se 

importante no auxílio ao mapeamento e interpretação do mapa índice de óxidos de ferro. 

Os principais produtos da magnetometria foram o CMA e ASA (Figura 4). O CMA 

representa a heterogeneidade magnética do meio, podendo apresentar superposição de diversas 

fontes magnéticas de diferentes profundidades. A Amplitude do Sinal Analítico (ASA), 

desenvolvida por Nabighian (1972), representa uma medida da quantidade de magnetização, 

com pouca dependência da direção dos corpos e do campo terrestre, tornando-se uma 

importante ferramenta para mapeamento de corpos de alta susceptibilidade magnética.  
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Os mapas derivados da magnetometria demonstram distinções litológicas na área, 

discriminando feições que podem ser relacionadas ao mapa-índice, possivelmente devido à 

hematita, mineral que apresenta baixa susceptibilidade magnética. Nota-se uma alta 

susceptibilidade magnética em lineamentos estruturais, além de assinaturas geofísicas de 

direção NE-SW, que cortam o prospecto Vermelhos, relacionadas à falhas e fraturas. 

Observando as Figuras 3 e 4b percebe-se que áreas com altos índices de óxidos de ferro são 

correlacionáveis aos altos valores de susceptibilidade magnética da ASA. Contudo, assinaturas 

geofísicas de direção NE-SW no alvo Vermelhos estão relacionados à baixos valores-índice de 

óxido de cobre, o que requer um estudo mais detalhado sobre o mascaramento de assinaturas 

nos dados. Além disso, todos pontos de amostras localizam-se em anomalias com altos valores 

de susceptibilidade magnética. 

 

 

Figura 4. Produtos da magnetometria aérea (a. CMA e b. ASA) 

 

Quanto à gamaespectrometria os produtos gerados foram os mapas de K (%), eTh (ppm), 

eU (ppm) e composição ternária (Figura 5). Segundo o IAEA (2003) o potássio, tório e urânio 

possuem uma abundância média na crosta superior de 2,3%, 12 ppm e 2,7 ppm respectivamente. 
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Dickson e Scott (1997) relatam valores médios abaixo da abundância média da crosta terrestre 

para rochas máfico-ultramáficas, variando de 0,1 a 0,8% de potássio, 0 a 3,1ppm de tório e 0 a 

1,1ppm de urânio.  

Os mapas de K, eTh e eU (Figura 5a, 5b e 5c respectivamente) ajudam a compreensão dos 

possíveis processos intempéricos no local, que causam a remobilização de certos elementos por 

meio dos seus minerais. O mapa ternário (Figura 5d) enfatiza o enriquecimento de tório em 

áreas de menor valor-índice de óxidos de ferro, incluindo o alvo Vermelhos e o incremento de 

potássio em áreas caracterizadas com altos valores-índice de óxidos de ferro. Os pontos de 

amostras estão relacionados à baixa proporção dos elementos estudados, relativo à presença de 

corpos máfico ultramáficos. Notou-se ainda a possível presença de um corpo máfico a 

ultramáfico de grande extensão, na porção oeste da área de estudo, que não possui correlação 

com o mapa-índice de óxidos de ferro. 
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Figura 5. Mapas-produto da gamaespectrometria aérea (a.potássio, b.tório, c.urânio, d.ternário). 

 

Conclusões 

Os resultados obtidos com a análise integrada entre dados espectrais e geofísicos na área 

de estudo foram bastante satisfatórios, visto que o mapa-índice de óxidos de ferro correlaciona-

se com a aerogeofísica e possibilita maior entendimento das mineralizações de cobre na região 

e servindo de auxílio para estudos posteriores de prospecção mineral. O estudo do 

comportamento espectral das amostras de campo viabilizou o reconhecimento das bandas na 

imagem RapidEye para o uso de técnicas de realce, como a razão de bandas, indicando áreas 

com ocorrência de óxidos de ferro por meio de um mapa-índice. Os mapas derivados da 

magnetometria demonstraram distinções litológicas por meio de propriedades magnéticas da 
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rochas que podem relacionar-se aos óxidos de ferro. A gamaespectrometria ajudou na 

compreensão dos possíveis processos intempéricos, que causam a remobilização de certos 

elementos por meio dos seus minerais na área. A intepretação dos produtos foi dificultada 

devido à certo falseamento nos dados de processamento digital das imagens RapidEye, que 

pode ter sido causado por vegetação e/ou geometria do térreo, assim é necessário combinar a 

informação espacial dessas imagens com dados espectrais de outros sensores, em estudos 

posteriores, a fim de produzir outros índices, possibilitando melhorias na interpretação.  
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