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RESUMO

Este trabalho constoude um estudo das imagens do novo sensor mul

tiespectral do LANDSAT 5, o Thematic Mapper, cujo objetivo foi o de avaliar e

selecionar entre as sete bandas espectrais deste sensor, as mais adequadas pg

ra mapeamentos geolõgicos na escala de semidetalhe e para a discriminação de

rochas carbonãticas, utiìizando-se de t6cnicas de processamento automãtico de

imagens dig'itais. A ãrea selecionada para estudo abrangeu umacompleta e bem ex

.posta seqüência carbonãtica do.Grupo Bambuí da borda leste da serra do Rame

lho, sudoeste do Estado da Bahia, a qual 6 representativa da extensa cobertura
plataformal do dominio da Bacia do São Francisco. Esta região situa-se numa

faixa de transição entre os domínios morfoclimãticos da caatinga e do cerrado,
onde se observam estreitas relações entre os elementos da paisagem - solo, v9

getação, relevo -, com a distrjbuição das unidades litolõgicas mapeadas na es

cal a I :50.000

A avaliação das imagens TM foi fundamentada, essenciaìmente, rìu

ma anãìise referente ao comportamento espectral das litologias presentes ;
ãrea, tomando-se como base medidas espectromadiométricas efetuadas no campo,

em ãreas de afloramentos selecionadas através da interpretação de cada uma das

bandas TM originais. 0s aspectos referentes ãs litologias tipicas de cada uni
dade demonstraram ao nível de campo, a possibilidade de se discriminar diferen
tes facioìogias de calcãríe5, dolomitos, rochas peliticas e seus solos originã
rios, o que em parte pôde ser confirmado com a interpretação das imagens. As

diferenças espectrais sõ não foram mais notãveis devido a presença genõrica da

mat-eria orgãnica nas rochas carbonãticas, cujo efeito é reduzir os contrastes
da reflectãncia. Porcentagens de matéria orgânica da ordem de 0,05 a 0,15% mos

traram exercer forte atenuação nas bandas de absorção ou na reflectância total
das rochas, provocando confusões espectrais entre as litologias carbonãticas.
As medidas radiomãtricas foram tambõm essenciais para estimar os efeitos das

variações do microrreìevo cãrstico dos pavimentos rochosos de calcãrios e dolo
mitos, nas respostas espectrais registradas nas diferentes bandas TM.

Com base nas medidas espectrais de can:po das ãreas representati
vas das unidades litol6gicas e nas medidas estatisticas (distãncia J-M e entro
pia gaussiana) dos valores digitais das bandas TM correspondentes a estas mes

mas ãneas de amostragem, estabeleceu-se uma seleção entre as 7 bandas, de sub



conjuntos de três e qudtro melhores bandas para o estudo das unidades carbonã
ticas da área, re s pecti vamente , bandas 4, 5 e 7 e 3,4, 5 e 7,

Tais conjuntos. de bandas forarn então analisados.por técnicas de

processamentos de realces de ìmagens digitais, com os sistemas automãticos
I-100 e SITIM, As t6cn-icas de realce que apresentaram melhores resultados fg
ram as de composições coloridas de sistemas RGB e IHS e de transformações rota
cionais tipo componente principaì. tsta última foi tamb6mtestada para o conjun
to completo das sete bandas TM.

0s resultados da anãlise fotogeolõgica das ìmagens realçadas mos

traram aspectos interessantes na separabil idade e discriminação das unidades
litolõgicas, tendo-se concluido que elas foram decorrentes de um comportamento

espectral que es tava . i nti mamente associado, tanto com as variações composicio
nais de seus menores constituintes nineral69icos, como com as variações do es

tado fisico das superficies das rochas, criadas por uma intensa dissol ução qui
mica, cujas formas cãrsticas resultantes impunham diferentes condições de ilu
minação das superfícies. A conjunção destas duas condições de efeitos espee

trais permitiu a separ"abilidade de unidades facioìõgicas, que so¡Ìente havia si
do obtida em mapeamentos geolõgi cos na escala l:2.000, os quais vìsavam estu
dos de controìe litolõgico que tais facìoìogias exercem na ocorrência de depq

sitos de fluorita e metais bãsicos, da região leste da serra do Ramalho.

Com os processamentos de realces de imagens efetuados, tanrb6rn ob_

teve-se uma alta' correìação das unidades mapeadas na escala l:50,000 com as

unidades espectrais detectadas nas imagens TM, embora o traçado de alguns limì
tes entre unìdades constituídas essencialmente de so1os. não mostrasr. ,n'u aoi
cordância perfeita com o mapa geol6gico.

O estudo põde comprovar que as novas inragens clo sensor TM, com

bandas espectrais especîficas a apl icações geológicas (bandas b e 7), em cornb:L

nação com a alta resolução espacìaì de 30 m, abrem excelentes perspectìvas para
mapeamenLos geoìõgicos nas escalas l:50,000 e l:25,000, bem cono pana a pesqui

sa nrineral, dada a capacidade de discrìminação espectral de Iitoloqias que po!
suem composições mineralõgicas ãs vezes bastante semejhantes entre si, como os

calcários e dolomitos da ãrea estudada,



ABSTRACT

This research consists of a study of the ìnragery of the new

nrult'ispectra'l sensor of the LANDSAT 5 - Thenrat'ic Mapper .. with the object'ive to
evaluate and make a selection of the nrost suitable bands for the d'iscrimination
of carbonate rocks and geologìc units at senlidetail scale using computer

technjques for digital inrage treatnrent. The sclected area of study comprises a

compìete and well exposed carbonate rock sequence of the Banrbu'i Group, east of
the "Serra do Ramalho", Sl,l of Bah'ia State. This area'is representat'ive of the
extensive cover in the San Francisco Basin. The area is situated at the
transitional belt between the morphoc'limatic domain of "Caat'inga" and "Cerrado",
where there is a close relatjonshìp among the elements of landscape - soìl,
vegetation, and relief -, w'ith the litholog'ic units.

The evalùation of the TM'imagery was based mainly on the anaìys'is of
the spectra'l behavior of the 'lithology, supported by f ield espectroradiometric
measurements taken p'lace'in outcrops selected from the'interpretat'ion of the

originaì bands. The field spectroradionretry showed the poss'ibility of
djscr jminatìng dìfferent fac jes of linlestones, dolo¡n'ites, â19ìll ites rocks

and classes of soils which can also be confirmed wìth the interpretation
of the imagery. Better differentjation was not possible, because of the
presence of organ'ic matter in the carbonate rocks which has the effect of
decreasing the reflectance. Values of 0.05% to 0.15% of organ.ìc matter was

determ'ined that would cause strong attenuation in the peaks of absort'ion of
mineral conrponents orin the overall reflectance of the rocks. The

spectroradi o¡retr jc rneasurement 'was al so essent'ial 'in the est.ima Le of the

effects of the van'iations of bhe karstic m'icrorel ief of the carbonate rocks in
the spectral tonal pattern observed 'in each IM bands.

Based in these spetroradiometrjc measurenrents and in digital
ìmages ana'lysìs (entropy and J-M d'istance) it was selected a group of the best

three and four TM bands, respect'ivelly bands 4, 5, 7 and bands 3, 4,5 e 7, for
the discrimination of the carbonat'ic units.

techn'iqu es .

IHS systerns

in the seven

Then, these groups of bands were analysed by enhancement cotnputer

The best enhancenrent v¡as obtained by color composìtion wìth RGB and

and principaì conrponents. The orjncìpal cornponent vias also tested
bands.



The results of the photogeoìogìcal analysis of these enhancenlent
ìmages demonstrated that the separabiì ity and discrirnination of the ì.ithologic
units v'Jas due to the spectral behavior related to the compositional variations
of the secondary mineralogical constjtuents as wel I as the varjation in the
condition of the rock surfaces, with karstic features that create different
il unrination condition, The union of thjs two effects (nrìneralogìcal and
roughness) permitted the separabìl ity of some Iìthoìogic units, whìch were until
then only recognized in geoìogic mapping done at the l:2,000 scaìe. This detail
mapping had as objective the study of the I ithotogic control in the
occurrence of fìuorite, zinc and pìumb deposits present in that reg.ion.

The TM imagery showed good comelation among the spectral units
and the lithoìogic units mapped at the scale of l:50,000, although some units,
which were covered by soils were not differentiated as shown in the geologìc map.

This study confirmed that the new TM imagery, w.ith specìfic
geoìogic bands (bands 5 and 7) and high spatìal resolution (30m), offers
excel lent perspectives to geoiogic nrapping in the scales l:50,000 and l:25,000,
as well as to mineral resources, due to the fact that it was poss.ible to
separate I ithoìogìes with very sinilar mineralogicaì composition, l ike
limestones and dolomites within the area of study.

¡
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇAO

t.l - APRTSENTAçÄo E oBJETTVoS

A capacidade do sensoriamento remoto multiespectral, de arnpliar

a visão humana além do seu linritado espectro visivel de observação, trouxe ãs

tõcnicas de explóração geolõgica novos conhecimentos e métodos de anãliseacer
ca das caracteristicas espectrais dos objetos, inerentes ãs suas propriedades

físicas, químicas, mineralõgicas. e texturais, 0 processo de anãlise busca,

essenciaimente, compreender o significado geolõgico das infor"mações regis
tradas nas diferentes bandas das imagens muìtìespectrais e decifrã-las de

acordo com os mecanismos de interação da radiação eletromagnética com os ele
mentos que, normalmente, conpõem a superfície terrestre: rocha, solo e vegeta

ção'

Novas técnicas trazem embutidos novos conceitos de abordagem me

todológica e, como tal , para a interpretação das imagens de satélite, foi ne

cessãrio fazer-se profundas reformulações dos métodos tradicionais de fotoin
terpretação, consagrados pelo uso de fotos aéreas. As causas principais desta

mudança foram devidas tanto ao prõprìo tipo de formatação dos dados de senso

res, os quais são comumente codificados dìgitalmente em fitas magnéticas, co

mo ao enorme volume de informação para ser processado, o que veioexigiro uso

de computadores como uma ferramenta na anãìise dos dados,

Por outro lado, a versatiliclade e inovações frequentes das téc

nicas de processamentos digitais de imagens muìtìespectrais, acompanhadas la
do a lado pelo vertiginoso avanço da tecnologia de sensores, exigem um esfor

ço continuo de pesquisa para avaliar a eficiência e desempenho dos produtos

dos vãrios tìpos de sensoresr para que possam tornar-se operacionais ãs apli
cações prãticas, Isto porque, as transferênc.ias dos processos de anãlise, dos

mõtodos de ìnterpretação ou da experiência de apl icações a partir de um deter
minado tipo e conjunto de produtos, não se efetuam de maneira simples ou djre
ta para os produtos de um outro tipo de sensor.

Tal õ o caso dos dados do novo imageador do sat6lite LANDSAT 5,

o"Thematic Mapper"ou TM, dotado de imagens com bandas espectrais distintas de
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seus predecessones, e em torno das quais criou-se uma enorme expectativa devi
do a existência pela prinreira vez em inageamento, <le bandas específìcas aapli
cações geolõgicas. Este avançado sensor multiespectraì, em operação desde lg
de março de l9B4, contém signifjcativos melhoramentos na resolução radionrõtri
ca e espacìal e no recobrimento espectral , comparado ao conhecido sensor MSS.

Ernbora jã tenhanl transcorrido dois anos apõs o Iançanrento do

LANDSAT 5, o TM é ainda praticamente um sensor experimental , e sõ agora alguns
poucos trabalhos vêm sendo divulgados sobre resultados de aplicações na ãrea
de geociências. Como é norntal , as pesquisas prel iminares (Bernstein et alii
l9B4; Anuta et alii 'l984, Price. ì984),concentrarant-se.nos estudos de avalia
ção das qualidades intrínsecas dos dados, referentes ãs di Lorções geomõtri
cas, resposta de calibração dos detetores, efeitos de ruídos coerentes e efi
ciência radiométrica,com a finál idade de detetar algum desajuste e/ou mal funcio
namento do sensor, que pudessem conìprometer o imageamento.

Sob este aspecto, os trabalhos de aval iação das imagens do novo

sensor TM, ãs diferentes ap1 icações em um âmbito mais geral , devem preceder
os trabalhos de cunhos ou aplicações mais específicas, da mesma maneira que

um nìapeamento geolõgico regionaì antecede um programa de pesquisa mineral de

unra região. Dentro deste contexto, o trabalho que se desenvolveu na presente
pesquìsa procura basicamente avaliar a eficìõncia das imagens digitais corres
pondentes a* cada banda TM, ou de algumas combinações de suas bandas, segundo

os segui ntes objeti vos:

- analisar a correspondência das unidades espectrais i ndi vi dual i zadas com

as unidades de mapeamento na escal,a I:50.000, a fim de conferi r a apl.i
cabi I i dade das i magens em .mapeamentos geol ógi cos de semi detaì he;

- analisar a discriminação espectral das 'l itologias em face ãs suas va

niações de composição mineralógica e/ou quín1ica, ou em face ãs varia
ções macroscõpicas do estado fisjco de suas superfícies;

- estabelecer uma seleção das melhores bandas TM, visando a redução da

dimensionaTidade dos dados e dos processamentos automát'icos de realce
de imagens;



-3-

- estabelecer o conjunto das melhores t6cnicas automáticas de realce de

ìmagens dìgitais, para o cumprinrento dos objetivos acima.

Sob o enfoque geolõgico o objetivo era verificar as possibilida
des de identificação de rochas carbonãticas visando analisar nas sete bandas

das imagens TM, a separabil idade espectral entre calcãrios e dolonritos e de

suas variações faciolõgiðas, motivado peìo fato de que tais rochas recobrem

extensas regiões no Brasil e de serem, comume.nte, portadoras de mf

neraìizações de grande vulto. 0 sucesso de se alcançar alguma indivìdualize

ção de algumas fãcies carbonáticas, poderã vir a contribuir nos trabalhos de

prospecção mineral de metãl icos e não metãlicos emterrenos desta natureza.

Dado que tais obietìvos estão relacionados mais a uma pesquisa

de método e avalìação de imagens muìtiespectrais para aplìcações geol6gicas,

do que propriamente para um estudo ìitoestratìgrãfico das sequências carbonã

ticas existentes na ãrea, não se teve uma preocupação maior em aprofundar a

discussão geoìõgica, exposta nos Capituìos 2 e 3, al6m daquela necessãria ps

ra sjtuar a ãrea dentro do contexto geolõgico da bacia do São Francisco e pq

ra descrever 'as características mais gerais das _suas sequências carbonãticas.

Por esta razão as informações geoìõgicas que se fizeram necessã

rias para o desenvolvimento desta pesquisa, foram condensadas dos poucos tra
balhos pr6vios existentes sobre a região,sobretudo o de Miranda et aìii ('l976),

e desta forma, as verificações de campo empreendidas na ãrea foram dìr'igidas
para tipos de observações, que permitissem explicar as relações de correspon

dência das unidades ì itoìõgicas com os padrões espectraìs observados nas n_o_

vas i magens TM.

1.2 - PROCEDIMENTOS

En sensoriamento remoto orbìtal, é muìtas vezes critica a qQui

sição de aìgumas informações sobre certas parti cul ari dades dos ntaterìais gee

lõgìcos, dado a uma s6rie de limi tações que são impostas não somente peìo de

sempenho do sensor em si, mas, pri ncipalnrente, pelas características locais
da ãrea, dos tipos de alvos constituintes, das interreìações entre eles e até

das condi ções da atmosfera.
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Embor"a por princípio cada ntaterial tem um comportamento espes
tral distinto, que pewìti te discrillinã-lo de um outro que ìhe õ diferente, em
'imagens orbitais tìpo I-ANDSAT, devido ãs dimensões do elemento de.imageamento
no terreno integrar alvos de naturezas distintas, o valor espectral medido
corresponde a um misto das radìâncias de vãrios nateriais ou daqueles que
devido ao seus altos constrastes espectrais dominam os demais. Aìém do mais,
a infornação espectral registrada nas ìnìagens é equivaìente ã ìnteração da ra
diação eìetromagnética com os primeiros nlícrons da superfÍcie do aìvo, o que

implica que a superposição vertical da vegetação, solo e rocha, gera aspectos
conflitantes na inteì"pretação dos padrões de radiância das imagens.

As tentativas de minimizar tais limitações podem ser consegui
das com sensores que tenham resolução espacial maior, resolução espectral maii
fina e bandas espectrais posicionadas em regiões distintas do espectro, onde
haja feições espectrais diagn6sticas dos materiais. t esperado pelo menesr,

que as imagens TM possam suprimir parte destas ìimitações, as quais ìmpunham

para os dados MSS, importantes restrições na discriminação de certas litolo
gi as.

Para se certificar de que as sete bandas TM reaimente represen
tam uma substancial melhoria no processo de imageamento orbital, o trabalho
que se desenvolveu procurou avaliar os dados numa base cle anãlise puramente

espectral , em parte confrontando medidas espectrais de campo com os padrões

espectrai s observados nas imagens,

A imagem utilizada no trabalho foi de 27 de março de 1984, õrbi
ta 268 ponto 69, realçada e ampliada pon tõcnicas de processamento auto¡nãtico
para a escaì a l:50.000.

Segundo um sumãrio das principais atividades realizadas,inicial
mente, no Capítulo 4, foram feitas tentativas de correção atnrosférica nas ima
gens, a fim de reduzir os efeitos de espaihamento da radiação na perturbação
das respostas espectraìs dos aìvos. As imagens corrigìdas foram então analisa
das com relação ao conleildo de inf,ormação contido em cada banda, atrav6s de

uma anãlise de histogramas dos níveis de cinza, de medìdas estatísticas da va

riância e de inedidas dos valores digitais dos diferentes alvos presentes na

cena, com a finatidade de se ter um conhecimento pr'eliminar das característi
cas do comportamento espectral dos alvos de interesse,
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Da confrontação dos padrões espectrais identificados em cada ban

da TM com as unidades geoìõgicas mapeadas no Projeto Fluorjta,na escala ì:50.000,
foram selecionados pontos de amostragem para nredìdas espectraìs de carnpoo cg
jos resultados, discutidos no Capítulo 5, pennitirarn estabelecer parâ¡etros cle

cornparação entre a reflectância medida para cada lìtologia ou solo, com a ra
diâncìa observada pelo satéì ite. Tais nredidas possìbìt itaram estimar quais
as influências que teniam na discrinrinação Iitolõgica, as variações da compo

sição da rocha, do estado fisico de suas superficies, da cobertura de solos
e vegetação e dos efeìtos do micnorrelevo e, sobretudo, fornecer as bases para
uma seleção das melhores ìmagens entre as quatro primeiras bandas TM.

A discussão referente a esta seleção de bandas 6 abordada no Ca

pituio 6. Dois métodos de seleção foram testados: o prìmeiro, a partir das mã

dìdas radiométricas.cle campo e o segundo, como uma alternativa, a partir de

medidas estatisticas de separabiìidade espectral entre classes representati
vas das unidades l itoìõgicas existentes na área. Com o conjunto das melhores
'intagens selecionadas foì então testado os vãrios tipos de processamento de

real ce de ìmagens digìtais, o que é tratado no Capïtuìo 7. As técnicas de real
ce util izadas foram as de composições colorìdas RGB e IHS, e de componentes
principaìs, Sobre seus resultados. foi realizarla a interpretação fotogeol6gi.
ca com base na comparação do mapa geolõgico do Projeto Fluorìta e de observa

ções de campo, e retiradas as concìusões finais sobre a eficãcia das imagens

TM,no mapeamento de unidades geoìógìcas em escala de semjdetalhe e na discri
minação de rochas carbonãt i cas.

I,3 - AREA DE ESTUDO SELTC]ONADA

A ãrea selecionada para estudo foi um pequeno setor da borrla le:
te da serra do Ramaìho, a qual constìtui um dos maìs expressìvos conjuntosgeo
nrorfolõgicos da porcão ocjdental cla depressão do médio nio São Francìsco, Si
tuada ã nìargem oeste do rio homônimo, a serra como um todo ocupa uma ãrea prõ

xima aos 4,000 km,, dos ouais foi delimitado, na escala 1:50.000, um quadrilã
tero de 15 x l5 km, no trecho onde a serra expõe uma das mais conrpletas seções

estratjgrãfjcas do Grupo ßanrbuî, na região,

Esta porção leste da serra do Rarnalho é parte pertencente ao mu

nìcípio de Bom Jesus da Lapa, sudoeste do Estado da Bahia, distante 50 km a

l.este da ãrea de estudo, a qual geograficamente é deì imì t,ada pelas coordena
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das .l3029'-r3035' d" ratitude e 43042'-43048' de rongitude (Figura ì.r).No ìa
do oeste da serra localiza-se a cidade de Santa Maria da v.itõria,que junto corn
Bon Jesus da Lapa constituem os principais núcleos urbanos e econômicos da re
gião.

Fig. 1.1 - Localização da ãrea de estudo (escala
l:.l.000.000).

Na ãrea, as cotas mais baixas estão sobre o assoalho da depre:
são sanfranciscana, ao redor de 450 m, e as cotas mais altas, a 750 m, formam

os topos aplainados das derradeiras exposições do grande chapadão arenítico do
urucuia' divisor das bacias dos rios são Francìsco e Tocantins. A rede de dre
nagem engloba parte da bacia do riacho pitubas e do rio correntes, este um dos
principais coletores de ãgua dos rios que drenarn a oeste, o chapadão do Uru
cui a.

'0 carãter transicional da ãrea, Iocalizada entre dois grandes

dominios geomorfo- pa i sagís t i cos - os chapadões tropicais recobertos por cerra
dos e as depressões intermontanas e i nterpl anãl ti cas do semi-ãrido - realça

-"*t
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certas particularidades.da interdependôncia dos elenrentos geolõgicos, geomor

foìógicos e climãticos, que foram relevantes para a seleção da ãrea e para o

cumprinrento dos objetivos de avaliação espectraì das bandas TM, 0s aspectos

que se figuraram como os mais interessantes foram:

- a identidade da área como um exempìo representativo das caracterÍsti
cas geo'lõgicas e paisagisticas de grande parte da região abrangida pe

Io médio rio São Francisco e, inclusive, pela sua fornração geolõgica

correlata com outras importantes áreas, comc¡ ã da bacia de Lenç6is;

- a ocorrância de unidades constituidas essencialmente de afloramentòs de

rochas, formando extensos patamares rochosos compìetamente despidos de

vegetaçã0, em flagrante contrate com unidades predomi nan temente pedo-lõ

gi cas;

- a ocorrência àe superfícies.rocho.sas com notãveis variações de microrre

levo, provocando diferentes efeitos espectrais da ìnteração macroscópi

ca da radiação solar com as rochas;

diversidade de formas de relevo;

variação da cobertura vegetal entre os dominios do cerrado, com sua

getação foliar perene, e da caatinga, com matas decjduais,colocando

tuações diversas de exposição das superficìes das unidades;

e,finalmente, a disponibiìidade de imagens de boa qualidade radiométri

ca, obtida em época favorãvel para as anãl ises pretendidas.

vg

si
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CAPÍTULO 2

GEOLOGIA DA BACIA DO SÃO FRANCISCO

?.1 - rNTROpuÇÃ0

A provincia geoìógica denominada Bac'ia do São Francisco compre

ende os terrenos Pr6-Camurianos da porção ocidental do crãton São Franc'isco,
constltuídos pe'las coberturas Proterozõicas e os complexos metanlórficos de Sarl
ta Izabel, Guanambí, urandi e Riacho de Santana, os quais representam o embg

samento aflonante da bacia. A ãr^ea da bacia ocupa uma considerãvel porção da

regìão oeste do Estado da Bahia e da região norre do tstado de Minas Gerais,
onde ai tem seu limite sul um tanto impr"eciso. Segunclo Costa et alii (1975),
sua porção norte constituiria uma região penicratônica que é reconhecida na

altura de São Desjd6rio/Barreiras (meridiano l2o), por uma zona de rransìção
caracterizada por perturbações estruturais e metamórficas mais evidentes do

que em quaìquer oútra parte da bacia. Logo após esta zona Oe transição estg
ria seu limite norte, de encontro com a Faixa de Dobramentos Rio Preto. para

oeste ela penetra sob a cobertura arenitica Mesozõica da Fm.Urucuia, seu emba

samento emergìndo noEstado de Goiãs, onde constitui o antepais da Faixa de Do

bramentos Brasilja. 0 limite leste é teito enrre a única parte aflorante do

seu embasanlento, com as escarpas falhadas oa Fajxa de Dobramentos do Espinha

ço setentriona l .

Quase tooa a bacia é recoberta por" sedimentos donljnantenlente car
bonãtjcos do Grupo Bambuír QUê por sua vez estão parcìalmente encobertos pelos
arenitos da Fm. Urucuia ou petos depõsìtos detríticos Terciários-Quaternãrios
que formam a ampla depressão do mêdÍo rio São Francjsco. 0 enrbasamento nleta
mõrfico aflora restritamente, apenas nas jmed'iações do ljmite leste cla bac'ia,
nas proxìnrjdades com a serra do Espínhaç0.

A F'igura 2..l mostra a situação da bacja do São Francisco em r_e_

ìação ãs oemais entjdaoes tectônicas do crãton que ìhe são vjzinhas. 0 esque
ma nlostrado nessa figura retrata uma concepção geral proposta por Inda e Bar
bosa (1978)r pôFâ a divisão tectônica do Estado da Bahia em domínios geotectô
n'icos-geocronológicos, os qLraTs são caracterizados por uma homogeneidade geg
cronolõgica, estrutural e petrogen6tica. Na definìção destes autores, um clomî

nio geotectônìco é nesta concepção, uma regÍão correspondente a unt "determ'ina
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do t'ipo conrìnental, em cuja superfície atual são reconhe

asseguram ã reg'ião selecionada, uma evolução geolõgica prq
viz'lnhas, a qual estã netratada nas suas coberturas e nos

e geocronológico do seu embasanrento".

t-ßtcrÄo oE ooBR^MEN¡og Rlo PRETo

il. aÀctA oo sÀo tRÂNclsco

llt-sn;ftMA DE DOSnAMf NrO:i OO cSPINHAçO

A- zoNA DO €SPINHAçO StTtNIRIONAL
s-BLoco oo PARAMIR¡M ¡

c-Bl"oco oo GAvlÃo
D.ZONA DA CHÀPADÂ DIAMANIINÂ OCIOT}IIAI.

tv-aAcr^ DÉ LtNÇóß
zONA DA CHAPADA OIAMANTINA OßIENTAL

V'ESCUDO OßrENlÂL DA 8Al{lA

^-zoNA 
Dt Jf oulÉ-MUluiPE

ô-?oNA oÉ DoBR. o[ cou¡tNo¡s'uauÁ-
JACOSINA

C-?ONA OT SAI-VADOR.JUAZTIRO

VI.SIS-ITMA DE OOBÂAMINTOS SERGIPAI¡O

A .?ONA Sf RGIPANA

B -zoNA oo cÉANrlcl,lNAL oE PßoPRlÂ

C.ZONA SUI.ATAGOÂNA
D-MACrçO PtßNAMEUCO 

^LACOAS
vr-FtGtÃo Dr DoBRAMLNTos eneçuel

a-zoNA oo tsPlNtlaço MtB¡DIONAL

! -r,noviNcta xtñzrc¡¡tcA

EACIAS STDIMENTARES

'I -¡,t MADA
2 - CAMAMIJ

RtcôNcAVol
3. OßrtNTAt
¡ - ocrD[ NIAL
5 . NORT€,IUCANO:

6. SUL
7 -CENIRO.OESTE

8. C€NIRO-r-ESr E

9 - NOFTf

Fig. 2.1 - Divisão tectônica do Estaoo da Ba
hia em donrínios geotectônicos/geo
cronol69'i cos , segundo proposi çãõ
de Inda e tsarbosa (1978).

Dos sete dominios ind'ividualizados, três constituenl as faixas
mõveis nrarg'inais do crãton oo São Franc'isco, representados pelas faixas de do

bramentos Rio Preto, Serg'ipano e Araçual.0s outros quatro dominios situam-se
no interior do crãton, representando-se por três entidades de constituição or
topìatafornraì e uma de configuração tectono-estrutural de paraplataforma do

Proterozõico Medio - Sistetna de Dobranlentos do Espìnhaço.
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A Bacia do São Francisco, juntamente com a regìão da Bacia de

t-ençõis e o tscudo Oriental da Bahia, conpõem os dominjos cra'Lônicos de confi
guração ortopìataformal. De acordo conr Inda e Barbosa ('l97S), estes domínjos
correspondem a zonas crustais estabilizadas no finr do Proterozóico Infenor,
mas que devenl ter adqujrido condições de ortoplatafonna a partir do Protero
zõico Médio, desde que nelas inex'istem evidências de eventos geodìnâmicos ex
pressivos no Mesoproterozójco ou em épocas mais novas. Aparecenr como ãreas
com um embasamento predonrinantenrente Arqueano o qua'l ostenta os.efeitos de uma re
generação crustal tmposta por marcantes ativioacles tectônicas do ciclo Transa
mazôni co.

_ As limitadas áreas de exposição de seus embasamentos contrastam
com os padrões geo'lõgicos/estruturajs de suas amplas coberturas Meso e Neopro

terozóicas, as quais retratanr as condições de uma forte estabilidade crustal,
principalmente nas regiões da Bac'ia do São Francìsco e da Bacja de Lençõ.is.
Nestes dois donlínios não se observa, como nos dema'is, qualquer sìgnìficativa
diferenciação interna, estrutura I ou tectônica, que justificasse subdivisões
do domínio, constituindo por isso entidades geotectõnicas estrÍtamente honrog-êi

neas e bastan'le correlatas entre si (Inda e Barbosa, l97B). Corn reìação ao

embasamento da bacia, as conclusões acuais (Mascarenhas et alii,l984) restrilr
gem-se em confirmar, com uma certa segurança, que ele adqu'irju um carãteresía
vel, de cond'ições cratõnicas, a partrr do final db Proterozõico lnferior, com

os últimos eventos geodinâmicos da regiã0, processados durante o cicloTransa
nrazôni co.

2.2 - AS COBERTURAS PROTTROZOICAS DA BAOIA

As coberturas Proterozóicas ocupam 90% (J gS.000 knr2) da ãrea do

donllnio em territõrio da Bahia, e por isso delas advém a própria clenonljnação

do domínio conto uma bacia. Const'ituenr-se essencialmente demetassedimentos com

pouco ou nenhunt metantorfisnro e sem uma deforrnação regìona I sìgnif ìcante.Enr l,1i

nas Gerais ocorre um relatìvo aumento no grau Ce nretanlorFismo e deformação da

porção'inferior dd cobertura, ao ponto cle pernrítir atribuí-la ou correlacionã
la aos metassedinrentos defornlados do Supergrupo Espinhaço

Este conjunto metassedinìentar depositado sobre o crãton esbá reu
njdo sob a designação de Supergrupo São Francisco,caracterjzando-se por utna se

dimentação enr dois tectofãcjes (Pf1ug e Renger, 
.l973): 

um de mar ep.icontinen
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tal e outro de carãter glãcìo-ntarinho e/ou molãssico, respectìvamellte consti

tuindo as sequências su.perior e inferior da cobertura' 0 Proterozóico Superior

é a 6poca de formação do Supergrupo São Francisco

Do tectofácies superior fazem parte o Grupo Bambui e o Grupo Una'

este fora do domínio da Bacia do São Francisco e do tectofãcies inferior o Gru

poMacaúbas.0GrupoMacaúbasfornlaumconjuntodemetassed.inlentosdeampìa
distr.iÞu.i ção em ãrea (Minas Gerais e Bahia), constituído essencialmente, da

base para o topo, de quartzil,o.s, intercalações de congìomerados monomícticos'

metagrauvacas congì onrerãti cas , micaxistos com granàclas' localnente hematíti

cos,metass.iltitos,fjlitosequartz'itos(KarfunketeKârfunrel'1976).

A origem da sedimentação deste grupo suscitou controvérsias' ha

vendoaqueìesquelhesatribuemumadeposiçãog1ãcio-marinha(KarfunkeleKar
funkel , .l976; Hettich,1917i Dardenne et alii, l97B e !\Ialde et alii ' 

'l978)'ho

je acelta para parte do grupo, e outros conto Renger (.l973)'Sholl (1972)e Pflug

e Renger 11973) que o consideraram como molassa' A idade do metamorfismo pare

ce se situar encre 750-680 MA, mas é vista com algumas reservas dada a not!

ria neterogeneidade oo material refundido ou negenerado pelo desenvolvimento

da Faixa AraçuaÍ (Linra et aliì, 1981 )' De acordo com o mapa geolõgico das fo

lhas Brasília e Salvador do Proietq Radambrasil, na Bahia o Grupo Macaúbas pq:

saaterumaorientaçãoE-|^leporissoseuspr'inc'ipaisafloramentossãoales
te, na folha Sal vador'

Asuaãreadeocorrêncianodomíniodabacialimita-seaumape
quena expôsìção próxÍma ãs cidades de Palmas de Monte Afegre' BA' e JanaÚba no

norte de Minas, com poucas chances para estudos mais detalhados e por isso não

just.ificando-se discussões mais detalhadas no presente trabalho. Inclusive é

posto em dúvida por alguns autores se estas ocorrôncias não faniam parte do

Supergrupo Espìnhaço. Desta forma, a cobertura Proterozóica da Bacia do São

F"an.isco õ denominada na sua total idade peìas sequêncías carbonã'ticas-pe1íti

cas do Grupo Bambui.

2.2.1 - A C0BERTURI\ CARBONÁT.Ic¡q: GRUPO BAMBUI

A ampla dìstrìbuição do Grupo Bambuì porimportantes áreas dos

Estados de Minas Gerais, Bahia e Gcjiãs, inclusive sobre grandes extensões do

crãton do São Francisco, responde pelo grande núnlero de trabalhos dedicados
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aos estudos de suas sequências carbonãtìcas, que despertàram interesses desde

os prìnrórdios do século, oassado. Vãrias foram as proposìções e tentativas de

correlações estratigrãficas entre as diferentes ãreas de deposição do grupo,

difìcultadas atê Èecentemente pela falta de conhecimento dos subambientes tec

tônicds da bacia, os quais, ao ocasionar variaÇões estruturais e I itoestrati
grãficas locais, ìmpediam estabelecer uma coluna estratigrãfica de aplicação

reg i onaì .

Na tentativa de esclarecer esses probìemas, a maìoria dos traba
lhos acabou resuìtando numa diversificada proposicão de idéias sobre o grupo,

adotando-se conceitos variados de fãcies, tectonofãcies ou sìmplesmente lits
lógicos, nurìca aceitos com unanimidade. Por estas dificuldades criadas é que

até antes do trabalho de Costa e Branco (1961 ), não havia sido formulada uma

proposta de divisão estratigrãfica do grupo que serv isse de apl icação regio
nal . Embora reconheça-se atualnrente a val idade da estratìgrafia proposta por

Costa e Branco (1961 ), Figura 2.2, os trabalhos subsequentes questìonaram . a

eficãcia de sua aplicação em toda a ãrea de ocorrência do grupo, e assìm,novas
proposìções estratjgrãficas, visando facit itar corre'l ações entre as diferentes
ãreas foram sugerìdas. .Neste período, estabeleceram-se grandes controv6rsìas
de carãter estratigrãfico, acentuadas De'la acelerada proììferação de denomina

ções regionais e locais para suas sequêncìas Iitoìõgicas.

FORMAÇÃO MEMBRO L ITOLOGIA

Rio Paraopeba

Serra da Saudade

Três Mari as

Lagoa do jacaré

Serra de Santa Hel ena

Sil ti tos e ardõs ias

Si I ti tos e ard6sias

Sì I ti tos e caìcãrios
Ardós i as

Sete Lagoas Cal cãrios e dol omi tos

Carrancas Filitos e congìomerados basal

Fig,2.2 - Subdivisão da "Série Bambuí" segundo Costa e Branco (1961).

Nesta época, aìguns dos trabalhos que mais se destacararn e que

por algum tempo conseguiram impon uma sugestão de dìvisão de carãter regìonal
para o Bambuî, foram os de Barbosa (1965) e Braun (1968), os quais contribuÍ
ram valorosamente para o mapeamento e ìnterpretação das regiões dobradas e não
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dobradas do Banrt¡uí de Minas e Goiãs. Outro que tanrbém logrou ìançar alguma luz
na confusão estabeìecida, foi o trabalho de Costa e Angeiras (1970), que suge
riram a divisão oo Grupo Bambuí dent,ro do conceito de tectonofãcies, A princi
pal contribuição que ficou deste traoalho foi a de determinar e tnostrar qu;
muitas das dìferenças entre as características geolõgìcas do Bambui dev.iam-se
aos diferentes arnbientes geotectônicos que ocorreranr na época de sua sedimen
tação' Trôs domínios ou unidacles síncronas no tempo foram distinguidos e deno
minados de tectonogrupo Formosa (Goìãs) de natureza nliogeossincl inal , tectono
grupo João Pinheiro (lYinas Gerais) de natureza transicional , indicando um dg
mínio entre a zona cratônìca, e tectonogrupo sete Lagoas que representaria o

equivaìente plataformal do grupo, depositado sobre o crãton'do São Francisco
(médio rio São Francrsco).

tmbora novamente viessem a se repetir desavenças de opiniões em

trabalhos posteriores, não se pode negar que nuìtas correìações estrat.igrãfi
cas puderam então ser estabelecidas ou melhor interpretadas. Afirmavarn os ôu

tores que o nível de conhecimento atã ãqueìa õpoca permitia estabelecer corre
ìações estratigrãficas para serem usadas com segurança nos tstados de Minas
GcraÍ s, Goiãs e Bahia.

No Estado da Bahia, as sequôncias carbonáticas que se prolongam
de Minas Gerais, sõ vieram a ser detalhadas litoestratigraficamente com o pro
jeto Fluorìta da Serra do Ramalho (Miranda et atji,1976), desde que os inrg
resses em estudos de rochas carbonãtìcas situadas sobre a ãrea cratônica do

tstado, concentraram-se mais nas bacias centro-norte dos rios Saììtre, Jacarõ
-Una e Verde, conr fins de pesquisas Oe depósìtos minerais lMisì, 'l973, Misi,
1978, Misi e Souto, i975¡.

No estudo destas regiões, uma das incertezas que ins.i stentemente
preocupavam os estudiosos era o que considerar cono Bambuí e se esta erà a de

nominação nrais apnopriada para uma região geograficamente separada da Bacia
do São Francisco. Este assunto foi tema de discussão dos trabalhos apresenta
dos no I Simpósio.do l-,ré- Carnbri a no do Crãton São Franc.isco e da parte Norte.
-0rientai do Brasil, ocorrido durant.e o XXVII Congr. Bras. de Geologìa, em

1973, Aracaju. Como um exemplo dos traÞalhos apreseítados neste sinrpõsìo, p9

de-se rnencionar o de Jordan (.1973) que incluía no Grupo Bambuí (ou Grupo São

Francisco), aì6m das sequâncìas da bacia do rio Sal'itre, grupos litolõgicos
considerados litoestratigraficamente sinliìares, tais'como a ',dõ"ie Canudos e
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a s6rie vaza Barris". Hoje se sabe constituîrem uma fãcies tectônica profunda
mente dìferehte, compondo um conjunto de metassedimentos deformados que carag
'teriza a fãcies miogeossincìinal da zona sergipana do sistema de Dobramentos
Sergîpano. Logo apõs, na sessão de debates, H.Jordan reafirmou, conforme hg
v'ia sugerido em seu trabalho apresentado durante este mesmo s.impõs.io, a conve
niôncia de se enquadrar na denominação de Supergrupo São Francisco, todas as

rochas que são temporaìmente correlacionadas com a seqüência Bamuui, engìoban
do tamb6m aquelas rocnas consideradas mais ou menos simultâneas. Assim, seria
incluîdo neste supergrupo, as unidades similares da região norte da Bah.ia e

nordeste do Brasil. 0 termo Bambuí se restringiria aos sedimentos da platafor
ma do anti go crãton.

ïaì proposta encontrou receptivìdade nos trabalhos desenvolvi
dos pela CPRM a partir de 1975, sendo adotadá nos projetos Bahia e Bahia II,
sul .da Bahia e LETOS (leste de Tocantins - oeste de São Francisco), engloban
do sob a denominação de supergrupo são FÈancisco as seguirites sequências abran
gidas na ãrea destes projetos:

Grupo Una - substitui o nome Grupo Bambuí na região das bacias dos rios
Salitre, Verde e Jacaré, dividindo-se nas formações:

Fm. Salirre - substjtui o nome Fm. Sete Lagoas - fãcies car
bonãti ca.

Fm. Bebedouro - fãcies terrígeno basal

Grupo Rio Pardo - região sul do Estado da Bahia

Grupo miaba e vaza Barris - em Sergipe, prolongado para Ntll do Estado da

. Bahia"

Grupo t'tacaúbas - região sul da Bahia (gìãcio-marinho).

Grupo Macururé

Da mesma maneira, na carta geol6gica ao milion6simo Folha Brasî
lia, Bruni et alii (1976) incluÍram no Supergrupo São Francisco, al6m das uni
dades oepositadas sobre o crãton em condições plataformaìs, aquelas coostitui
das peìos cinturões mõveis, nas suas zonas marginais(R.io Pardo,Canudos,etc. ).



- 15 -

Ulterior modificação nos componentes do Supergrupo São Francis
co foi ìntroduzìda por Inda e Barbosa (ì978) durante a execução do mapa geolõ
gico da Bahia, com a exclusão do supergrupo, os Grupos Canudos, Vaza Barris,
Miaba, Macururé e Rio Pardo, tendo em vista suas marcantes dìferehças lito e

tectofaciológicas em re1 ação aos Grupos Bambui, una e Macaúbas. Justificaram
estes autores que a separação entre os Grupos Bambuí e una é' tão sonìente por
não haver uma continuidade fis ica entre os mesnros, pois que é demonstrado uma

notãvel semeìhança litoestratigrãfica entre os dois grupos,

Jã nos meados da oécada de setenta, o acúmulo de conhecimentos
acerca das sequências ìitolõgicas nos diferentes ambientes tectônicos da ãrea
cratônica baiana era razoãvel, como deixa transparecer a. excelente obra de
sintese de Misi (ì979) sobre o Grupo Bambuí no tstado da Bahia. Nela o autor
reuniu, além de descrições detalhadas das unidades ìitoestratigráficas,.. .as

correlações, muitas de sua autoria, entre as colunas litoestratìgrãficas do

Bambuí da Bacia do São Francisco e da Bacia oe Lençõis. A figura 2.3, segundo
Misi (19i9), ilustra o quanto se assemelha a litoestratigrafia das duas ãreas.
Chama o autor a atenção par"a aìguns aspectos dìgnos de destaque, os qua.is são
mostradosria referida fjgura; ambas as sequências iniciam-se na base com metas
sedimentos temÍgenos conglomeráticos-Fms. cebedouro e Macaúbas; os nlveis de

calcãrios dolomiticos, dolomitos e argilitos roxos (unidade c) que sobrepõem

a Fm: Bebedouro encontram seus correspondentes nas sequôncias de ìitologias
observadas no furo escratigrãfico ca-le-Ba na serra do Ranralho (unidade 6);em
ambas as unidades B e 5 verifica-se a ocorrência de calcãrios dolomlticos la
minados com intercalações de metargilìto; as unidades Bl e 4 se caracterizam
pelos dolonritos rõseos e cjnza-cìaro, em ambas as regìões tendo-se a asso
ciação de mineralizacões oe fíuoretos e sulfetos de chumbo e zinco; a passa
gem para as unioades superiores A e 3 é por uma brusca mudança ìitolõgica, o

que faz reconhecerem-nas como unidades terrígenas formadas de argiììtos calcí
feros e fiargas; mais para o topo, as unidades Al e 2 se caracterizam por dis
tintos calcãrìo! nricritjcos pretos odorosos,con intencalações de horizontes
oolíticos e pisoliticos e, finalmente, sendo conum às unidades A2 e ì,horizon
tes de argilitos e margas com intercalações de calcãrios pretos.
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Fig. 2.3 - Correìações estratigrãficas entre as sequências litoìõgicas do Grupo Bambuî da serra do Ramalho e da
Chapada de I recê.
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Tais correìações forarn estabelecidas a nível litolõgico, poÍs
que para o Banlbuí do mõdio vaìe do rio São Francisco, seguiu-se o preceito de

denonlinar informalmente as unidades, numeri camente. Mesmo no mapa geolõg.ico da

Bahia, Inda e, Barbosa (1978) não relacjonaram nominalmente as unidades litotõ
gicas que margeiam o São Francisco ãs consagradas formações do Grupo Bambuide
Minas Gerais, procurando enquadrá-ìas mais dentro de um conceito lito- tectôni
co. Para o Bambui do donrinio da Bacia do São Francisco, divìdiram o grupo em

duas tectonozonas: a pr.ìmeira corresponde aos conjuntos litolõgicos deposìta
dos em uma sìtuação de ortopìataformâ, constituída peìo que denominaram de li
tofãcies Ranralho e Iuiú e,a segunda, corresponde a uma zona de transição en
tre um ambiente de plataforma e um outro de faixa móvel margìnal (Região de

Dobramentos Rjo Preto), formada pela litofãcies Barreiras. Estes conjuntos de

lìtofãcies estariam representados por três sequências Iitolõgicas com carãter
estratigráfìco: sequêncìa clãstica inferior, dominantemente peìîtìca e psarnî

ticai sequência carbonática pelítìca, de maior ãrea e maìor espessura; sequên

cia clãstjca superior, dominantemente pelítìca (Figura 2.4).

F'tg, ?,4 - Tectozonas do Grupo Banrbul da ba
cia do São Franclsco e suas rel
pectivas I i tofãcl es, segundo Iñ
da e Barbosa (1978).
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. Nesta mesma época Dardenne (ì978) avaliou os trabalhos realjza
dos sobre o Bambuí oa negião do Brasì I central, e com base no seu respeitãvel
conhecimento adquirido por vãrios trabalhos realizados em diferentes ãreas de

deposição do grupò, retornou ã divisão estratigrãfica orìginal, proposta por
costa e Branco (1961 ), introduzindo apenas algumas alterações, como a substi
tuição hierãrquica de nrembro para formaçã0, a reìocação da Fm. Três Marias pa

ra o topo da coluna estratigrãfica, e a separação dos sedimentos clãsticos da
Fm. Paranoã como um grupo independente (Figura Z.S). O autor õ veemente na
afirmação de que as vãrias formações individualizadas e consíderadas como ti
picas do Grupo Barnbui - Fm. Jequitai, Sete Lagoas, Serra. de Santa Helena, Ls
goa do Jacaré, Serra da saudade e Três Marias - são reconhecidas e perfeìta
mente seguras para correìações nos Estados de Minas Gerais, Bahia e Goiãs.Dar
denne (t978) tamb6m sugeriu denomìnações maì3 locais para a região da serra do

Ranra]ho, com a Fm. Sete Lagoas recebendo a denominação de Fm. Januãria, bem

como a Fm. Lagoa do Jacaré, a denominação de Fm..llhandutìba(Fìgura 2.6)

Esta mesma divisão é seguìda na carta geolõgica da folha Brasî
lia do Projeto Radambrasil (Fernandes et alii,lg1z), embora, semmuitas expìi
cações, os autores reto.rnaram ao uso do termo paraopeba, na hierarquia de s-ug

grupo' para denorninar as fornrações integrantes do Grupo Bambuí. Notar que Ama

ral et alii (t976) jã tinham.proposto isto anteriormente no mapeamento geolõ
gico por imagens de satélite da folha Belo Horizonte.

Na região oo m6dio vale do rìo São Francisco, grande parte da

ãrea ocupada pelo uamoui constitui na essência, não mais do que uma unìdade pe

do]õgica coin características de uma planície cárstica, que estã oculta pelos dg
põsitos resr'duais dô cobertura Tercìãria-Quaternária. As ãreas mais bem expos
tas situam-se ã margem esquerda do rio, que ficaram protegidas da compìeta ero
são pela cobertura taþular dos sedimentos da Fm. Urucuia.

Realmente duas ãreas com caracteristicas tectônicas de certo mo

do distìntas podem ser separadas. Ao sul , de Januãria ã Santa Maria da Vitõ
ria/Santana, ou seja, até pouco ao norte da serra do Ramåtho, o gambuî õ uma

sequência de camadas horìzontais e subhorÍzontaìs pouco ou nada perturbadas
tectonicamente, Iimitando-se a alguns poucos dobramentos suaveg e fraturas e

falhas gravitacionais. De santana ã Barrei ras, ao norte, os sedimentos adqur
rem uma clivagem de fratura, tornando-se nrais frequente as áreas com estratos
dobrados.
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F0NTE: Dardenne (l9iB).
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Ftg.2,6 - Correlações e Nomenclaturas do Grupo Bambui nos diversos Estados do
Brasi I Centra i .

FONTE: Daroenne (ì978)

A suscinta descrição que se segue procura dan uma visão das cq
racterístìcas do Grupo Bambuí ao nlvel de fornrações, dentro do contexto regio
nal da ljacia do São Francisco, e por'i sso foi transcri ta parciatntente dos tra
balhos de Fernandes et aìii ('l982) e Inda e Barbosa (.l978), respectivarnente

autores da Folha urasíìia, Projeto Radambrasi l, e mapa geoìõgico do Estado da

Bahia. Objetiva também tentar estabelecer o reìacjonantento nìais provãvel

das unidades Iitolõgicas mapeadas na serua do Ranìalno, com as respectìvas for
mações do Grupo Barnbui.

A Formação Sete Lagoas constitui a oase do Grupo Bambui e suas

exposições ocorrem ao longo de todo o médio sanfranciscano, representada por

f
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uma espessa sequência predomi nantemente de calcãrios (calcarenitos e caìciìu
titos) cinza-escuro e por doìomitos, calco-dolomitos, margas, calcãrios argr
'losos e folhelhos subordinados, que atingem 250 m de espessura no furo estra
tigrãfico feito pe'la CPRM em Montalvãnia. Oarctenne ('1978) denominou de Fm. Ja
nulria ã correspondente Fm. Sete Lagoas delta reg.ião do vale.

Na base da serra do Ramalho encontram-se excelentes exposi!ões
desta formação. At6m clos .calcãrios cinza-escuro, destaca-se uma faixa de dc
lomjtos superiores com ocorrência esporãdica de estromatõlitos,conhecidos-des
de Januãria, faixa esta que se caracteriza pelas ocorrências minerais de p;
zn e F, as mais importantes concentrações situando-se na borda leste da serra
do Rama I ho.

. As condições dos ambientes de sedimentação dã Fm. Sete Lagoas e
em si de todo o Grupo uamouí (exceção da Fm. Três Marias), -são típicas da exis
tência de un mar épicontinental cuja estabilidade permitiu uma ampla.deposiçá-o

das unidades, cada uma correspondendo ãs diferenças nas taxas de subsidência
do continente. Nestas conclições, os componenetes terrigenos da base da Fm. Se

te Lagoas correspondem ao inÍcio da sedimentação processada pela invasão do

mar sobre as ãreas continentais, formando Subambientes lacustrinos, cujos se

dimentos, de cores ro¡as, gretas de contração e niveis ¿otomíticos no topo,de
monstram exposições subdéreasã época da <teposição.

Cgm o aumento da coluna d'ãgua, a sedimentação da Fm. Sete Lg
goas tornou-se predomÍ na ntemente quimica, originando as espessas camadas de

calcárìos cinza-escuro. Variações laterajs da profundidade do mar possibì li
taram a formação de calcãrros microcristaìinos estratificados, de ambiente cal
mo, ãguas claras e 1ímpidas, calcãrios pretos com finas intercalações de fc
lhelhos de ambiente francamente marinho redutor, com desenvolvimento de ativi
dade orgãnica ativao e calcãr'ios oolíticos formados a profund.idades de t 10 m

em ãguas límpidas e agitadas. A regressão do mar conduziu ã secimentação em

ãguas cada vez mais rasas" permitindo o desenvolvimento da dolomitização, ao

mesmo tempo que florescia grande atividade orgân'ica 
" 
i denti.f i cacla peìas atuais

ocorências de estromatõlitos, oncõlitos, etc. entre Januãria e Santa Maria
da Vitória.

Soþre a formação basal sobrepõe-se através de um contato concor
dante gradativo, a Fm. Santa Helena, constituindo uma sequênc.ia predominante
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nrente clá'stica, coÌn metatìlorf ismo inexistente ou quando nuito tnanifestado pelas

afdósi as . 0s pri ncì pa is terrnos I i to lógi cos são si I ti tos ,fol heì hos , rnargas , ar
d6sias e argìlitos, sendo cornunr lentes de calcãrìo flno, cinza a preto. 0s

estratos são pìano-paraleìos, horìzontais. Da mesnìa fonra, seu conLato é gra

dativo e concordante com a formação superior, Lagoa do Jacar6. Sua deposição

se fez num período de transgressã0, ocorrido ìogo após a emersão parcial das

camadas dolomlticas do topo da Fm. Sete Lagoas, em um ambiente de ãguas bas

tante profundas, redutoras e calmas, que permitìu o desenvolvinrento de estra
tos pl ano-paral el os.

A Formação Lagoa do Jacar6 ou Formação Nhandutïba, a correspon

dente da ãrea cratônia segundoDardenne (19/8), compõe-se de calcãrios cinza
escuro com intercalações de pelitos, tendo ùma ocorrêncìa esparsa ao longo

do vale, com as meìhores ãreas de exposição na região da serra do Ramalho e

entre os munlcípios de Brejolândia e Barueiras. Sua principal característica
são seus grandes e contínuos afloramentos de calcãrios nggro-azulado em cg

madas de 10 a 30 cin de espessura, ãs vezes com finas intercalações de folhe
lhos ou calcãrios ooìlticos, como na serra do Ramalho. A cor preta é relativa
ãs condições redutoras e intensa atìvjdade orgânica ã época da oeposição. Gre

tas de contraçã0, est,ruturas oolíticas, estratos nraciços, estratos e conglome

rados intraformacionais, sugerem uma regressão oo nivel do mar, com eventos

periõdicos de emersão em aìguns locais.

A formação superior Serra da Saudade tem unra distribuição ainda

mais restrita que a Formação Nnandutiba ao longo do mõdio vale sanfranciscano,

compreendendo urn pacote de sed.imentos clãsticos, consituíoo de siltitos,folhe
thos, argiìitos e intercalações de calcãrios e margas. As finas laminações dos

estratos peliticos indicam sua deposição em ambiente marinho profundo e calmo,

que evoca uma transgressão do mar apõs a seoinentação da Fm. Lagoâ do Jacaré.

Com relação ã Fm. Três ¡¡urias, de nlarcantes modificações do am

biente de sedìmentação oas formações inferiores, a única possíve1 ocorrência
no vale foì aventada por Dardenne (.l978), ao correlacionar a eìa os siltitos
e arcõsìos (?) oa unidade C7 da serra do Ramalho. Ta1 parece não dernonstrar

uma afirmação convicta devido ã ausência no trabalho de Miranda et aìiì(,l976),
de descrição de arcósios e estruturas sedimenLares tão tîpìcas desta fornração,

na região da referida serra.
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2.3 - O PADRÃO ESTRUTURAL DA BACIA

Dentro de um contexto regional, Inda e Barbosa (.l978) reconnece

ram o registro de um mínino de quatro fases principais de deforrnação nos dife
rentes domínios geotectônicos do Estado, acometìdas no final do ArqueanoePro

terozõico Inferior, Médio e Superìor. Referente ao do¡nínio da Bacia do São Fran

cisco, a fase mais inrportante ocorreu no Proterozõico Inferior e as de inten-

sidade nrais fraca no final do Arqueano e no Proterozõico Superior. 0s referi
dos autores não assinalaram a presença da fase de deformação do Proterozõico

M6dio no domínio da bacia. 0s padrões estruturaìs que se configuram na bacia'

em decoruência destas fases deformacionaìs, refletem-se nas porções afloran

tes do enrbasamento (fase Arqueana e Proterozõica Inferior) e nas ãreas da co

bertura Neoproterozóica (fase Proterozõica Suþerior).

0 padrão estrutural relativo a esta cobertura Proterozõica estã

representado princìpalmente nas sequências carbonãtico-peliticas do Grupo Bam

bui. Na escala regional, Fernandes et aliì (1982) o separaran em dois subdoml

nios oem <liferenciados. 0 prirneìro subdomínio si tua-se na porção meri di onal da

bacia e estende-se de Serra Dourada para suì, em direção a Januãr'ia, adentran

do-se na folha Belo ttori zonte. E destacado por um subpadrão oefinido por s-pla

nos primãrios não deformados pelo menos na anãlise de pequenas escalas'Em es

calas de maior cletalhe pequenos dobramentos concêntricos relacionam-se apenas

a pequenas ãreas de deformação de intrabacia, de carãter sinsedimentar. E

proeminente nesta área do dominio ùm intenso sisterna de falhamentos ortogonais

com direção Nî5E e N20W, que se sobressai a nlvel regional e que tem irnplica

ções na conformação desta porção da bacia.

Estes fal hamentos são quase sempre gravi taci onai s, resul tados

talvez de movìtnentação epirogenêtìca, colocando lado a lado blocos de rocha

pertencentes a diferentes formações oo Bambuí, e por isso criando dificulda-

des para se estabelecer o .empilhamento estratigráfico do grupo na regìã0, da

da ãs próprìas simiIaridades do carãter das 'l itologias' Na concepção de Fernan

des et alii (ì982). as falhas gravitacionais ocorreram durante a época da sedi

mentação, o que explicarìa variações de espessura nos blocos envolvidos.

0 segundo subdornínio, ainda segundo Fernandes et alii (1982), sur

ge ã medìda que se caminha para o norte da bacia, caracteri zando-se por dobra

mentos concêntricos de pequena amplitude e comprimenbo de onda-, e que ê gerg
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dor de uma folìação axiaì que se mostra penetrativa, com eixos segundo ENE e
planos axiais mergulhando 30o para noroeste. Estas estruturas são tamÞém prg
gressivamente mais intensas em direção ao limite norte da bacia, assinalando
uma zona tectônica de carãter pericratônica que tamb6m se manifesta por uma

lìgeira variação iacioìógica para sedìmentos cìãsticos e por um relativo ag
mento no metamorfismo. Estas deformações seriam produzidas pelo campo de ten
são que configurou estruturalmente a região de dobramentos Rio preto.Esta cons
tatação propõe uma hìpõtese de uma variação contínua nas deformações a partir
de uma plataforma estãvel para.o interior de uma região de dobramentos típi
cos. Nesta ãrea a tectônìca rúptit foi intensa, com faìhamentos NE-SW de rã
rias dezenas de km, os quais se refletem na cobertura Mesozõica oos chapadões
areníticos da Fm. urucuia, onde os grandes cursos de ãgua alinham-se concor
dantes ãquelas direções, como também sobre as rochas da Formação Três l4arias
em Goiãs.

Geneticamente, o padrão estrutural regional das sequências car
bonãtico-petíticas demonstra que foram poupadas das transformações e deforma

ções de rochas do final do Proterozõico (so0-700 MA) que orlaram parte da bor
da do crãton, constituindo as regiões de dobramento Rio preto, Riacho do pon

tal , Brasîl ìa, sergipano e Araçuaí, cada uma delas com seus campos tensionail
dirigiclos ortogonalmente para o interior da região cratônica e, consequentemen
te, na direção da cobertura ñeoprote rozõi ca .

0 último pacrão estruturaì é aquele registrado peìa un.iformidq
de geral oas feìções tabulares da cobertura Mesozõica do urucuia, com os pla
nos primãrios horizontais sem evidenciar qualquer deformação significativa mes

mo sob a anãlise de grandes escalas. As únicas ìndicações de alguma deforma

ção são sugeridas pelos proeminentes alinhamentos paralelos dos sistemas de
rios, originadds provavelmente por reativações epirogênicas de antigas falhas
e fraturas de direção média NSOE.

.t
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CAPÍTULO 3

LITOESTRATIGRAFIA E O QUADRO NATURAL DA ÃREA DE ESTUDO

3.1 - rNTR0puçÃ0

Regra geral, as regiões tropicais morfoclimãtjcas do Brasìl mos

tram uma baixa correspondência biunivoca entre os componentes do seu quadro
natural e os atributos geolõgicos, Para o sensorianrento remoto isto ìnrplica
em uma certa restrição na generalização e transferência de metodoìogias de

aplicação e, de certa fornra, no mapeamento ou na discriminação dos materjais
geoì õgi cos da superfície.

Esta lìmitação -e ìmposta pelo fato de que a ruio.iu dos tipos de

dados de sensorìamento remoto, e aqui ìncluem-se as imagens LANDSAT, consiste
de uma integração das diversas proprìedades dos materiais que se superpõem

verticalmente na superficie - vegetação, sojo e rocha. Além do mais, com sen

sores colocados a distâncjas orbitais,-a ãrea unitãr'ia de terreno ìmageada in
tegra um grande número e diversidade de alvos de naturezas, tamanhos, formas
e padrões distjntos, aumentando a complexidade da eitração e interpretação da

informação desejada, e que parece ser maìs crítica quando a informação que se
procura é referente ãs feições geolõgicas, como litologìas, estruturas ou in<iî
cj os de mi nenal i zações.

Sob tais cìrcunstâncias,ê necessãrio conhecer as"principais ca
racterísticas clos elementos que compõem o quadro natural cla ãrea de estudo e

as proprìedades fisicas e químicas dos seus materiais, para saber como caracte
r.izã-los e discriminã-los nas imagens multiespectrais, em .função do comporta
mento de seus atributos espectrais e/ou espaciais, Isto quer dizer que é . prg
ciso saber,em sensoriamento remoto,como se processanì as mútuas interações en

tre a rocha, o solo e a vegetação e de como esta informação integrada pode

ser convertjda nurn dado de conteúdo geolõgìco possivel de inter pretação.

Com este intuito 6 apresentado nos itens subsequentes deste capî
tuì0, uma sintese das caracteristìcas litolõgicas, morfoìþgicas, botânicas e

pedoìõgicas da ãrea de estucio. Como serã visto nos capítuìos segujntes, rela
tivos ã ìnterpretação das imagens, o sucesso dos redultados no neconhecinento



-26-

das unìdades geolõgicas de mapeamento e de suas lìtologias, estã diretamente

associado com.a integração destes elementos da paisagem.

Neste aspecto a ãrea da serra do Ramalho é um bom exempìo, por

que reúne algumas interessantes combinações entre as unidades geolõgicas ms

peadas na escala l:50.000 e a paìsagem: nela estão contidos extensos pavimen

tos rochosos completamente despìdos de vegetação e solos; ìitoìogìas que se

distinguem por peculiares feições de microrreìevo; unidades l itológicas trans
'formadas essencialmente em unidades pedológicas; variações da cobertura uagg

tal tipìcas de zonas de transição morfoclimãtica; e variaÇões topogrãficas do

relevo relacionadas â disposição das unidades litológicas.

3.2 -, UNIDADTS LITOESTRATIGRÃFICAS DA BORDA LESTE DA SERRA DO RA¡lALHO

Co¡ir exceção do projeto "FLUORITA DA SERRA D0 RAMALHO", executa

do pela Comparihia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM (Miranda et alii, 1976),

não se encontra refer"ências na literatura sobre trabalhos bãsicos de mapeamen

to geolõgico na região de estudo. 0s poucos mapas existentes são na escala

1:250.000 ou menores, de carãter muito regional para fins de conhecimento li
toestratigrãfico.

0 projeto FLU0RITA teve como objetivos descobrir na região novas

jazidas de f'luo¡ìta e sulfetos associados, e estabelecer uma sistemãtica de

m6todos e tõcnìcas de prospecção para estes minérios, ap1 icáveis ãs ãreas do

Bambui na Bahia" Às ativìdades de detalhe de prospecçãô geoquimì ca , geofis i ca ,

traba lhos expl oratór i os e sondagens em duas ãreas piloto mineral izadas, precg

deu-se uma fase de mapeamento geoìõgico regional na escala 1:50.000, que visa

va estabelecer as variações faciotógicas verticais da sequência carbonãtìcg

-pelitica de toda a serra. 0 estabelecimento da coluna estratigrãfica foi su

plementado por informações de furo estratigrífico. Sete unidades litoestrati
grãficas aflorantes foram individual izadas ao longo de toda a serra do Ramq

lho pela equìpe do projeto (Miranda et atii, 1976) e foram informalmente deno-

mìnadas de Cî a C7, onde C designa rocha carbonãtica e os valores numõrj.cos de

1a 7 designam a ordem da unidade mais antiga para a mais nova. Um dos furos

de sondagem" CA-1e-BA, reveìou a existêncìa de uma outra unidade não afloran
te" denom'inada de C0" A estratigrafia da sera do Ramalho representa uma das

secções mais tipicas do Bambui na região oeste do rio São Francisco.
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Devido äs descontinuidades das camadas guÍas e das frequentes

variações laterais de fãcies, certas restrições se impuseram para a aplìcabi
I idade da estratigrafìa completa C0 a C7, Em aìguns locais, como nas regiões

central e oeste da serra, foi inrpossivel, segundo os autores do projeto FIuo

rita, precisar os contatos entre as unjdades mais superìores.

_ Nu serra, a região onde melhor se expõe a sequêncìa estratigrãfi
ca compìeta é na borda leste, com as camadas delineando um relevo escalonado

cujas quebras topogrãficas marcam rnuitas vezes os ljmites entre as unidades.

0 pacote aflorànte nesta borda ati:nge uma dimensão vertjcal de mais ou menos

300 metros, com as camadas normai¡rente ern estruturas horizontais ou com um

fraco mergulho contrãrio ãs faces das escarpas. Algunras ondulações de peque

na amplìtude perturbam a uniformidade dos estratos, mas que signìficam apenas

mergulhos primãrios das superficìes de sedimentaÇão.

As principaìs caracteristicas das unidades C0 a C7,que são d"t
critas a seguìr, foranr tomadas dos dados contidos no texto do projeto Fluori
ta, A Figura 3,1 mostra o mapa geolõgico correspondenLe ã ãrea de estudo, de

autorja de Miranda et, alii (1976), e sobre o quaì foi baseada a descrição

das unjdades. Na Fìgura 3.2 é mostrada a coluna ì itoestratigrãfica da porção

ìeste da serra, conrelacionada em carãter prel iminar com as forrnações conven

cionaìs clo Gruoo Bambui, desde que os furos estratigráficos não alcançu.u, I
base da unidade C0. Na mesma figura inclui-se a coluna estratigrãfica da üni

ca outra ãrea estudada detalhadamente na bacìa do São Francisco (regìão ita
cararnbí), a qual comprova a continuidade lateral das fãcìes principais dâs

Formações do Bambuí por vãr'ias centenas de quì1ôntetros.
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,
MAPA GËOLOGICO CBPM(Mirondo et olii 1976)
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Fnì. Uruculiì: areûitos verr.:lhos e siìtitos YefÌmìhos

Càìcàrcnitos fjnos ou còl(jluiitos csauros, interc¿ìådos
cr loìhelhos n r,et¡de sLrerior
folhrìhos, siltitos e rrr!rs conr rrÍveis intcrc¡ì¡dos dc
cdìcärio rr.ì n,et¡de infoì j(¿

C¡lcarùnito n¿ciç0, sillc:ficùdo, pre:o c lãti40, intcl
cÀlado cor¡ firros'horiTont!s dc côlcÀr¿nilo oolitico e ni
voi s dolomiti zados

Prc.rorini,,ci¡ dc cðì.ãric ßuito fir.o, môcico, fìrctD a fõ
ti¡lo- int¡rc,rìàdo cor¡' cdlið¡'(¡,itos c:rlcilutilos e cant
dds á0 foìl.clhos. cùlciru:ito ooìÍtic]-pjsoìiliio nù I'òic

Prcdo in;cia dr folhelhos e siltitos intemperizados, co¡¡
ùancos de calcirios rêcrisl¿li2ados p.etos, ocorosos' qu0
s¡i cs¡cssdm para o to;ro

L¡ìciìutitos ¿oloílÍlícos c ¡lololutito cinìð cl¿ro-a¿uladc;
cÒm est¡utur¿3 astr('rìòLolíticas l,cn rronunci¡d¡s¡ r¡Íveis
{(l brpcha intrôforßìôcionöl (ou lðfre]ãr?)

Cãlcarenjtos e caìci'luti'tos oolí!icos-pisoìíticos, em ôì
tcrnâr\cia coîstànte com calcilutitos e cdlcìlutitos dolonrì
tizdJos (2lln)
Còlc¡rcrììtos predomi¡ôntÊs entì'eÌFadcs rom finô9 bandas do
lon'il icas (B ù l0¡r)
cålc¿rcnitos fino!. ìioúirólentc doìo1ìiti¿os e (alcários
ncaros recristaliz;dos de gr¿r,r'laçào finô (10 a 15n)

Côlcarcnitos oujto finos a m¿dios, (ôì.ãrios nìicrocì'istàìi
nosi côìcilutjtos; nivel pe)ítìco o margoso pr{xìno ao toþ

0oloreniios fjno3, rììicfosÀc¿roid¡is, cirìz¿-cì¿ro â rosado'
rììod. estr. (33,sfl).

C¡lc¿reniLos cscdros finls à nìãdic,5 (34n1)

Côl¿ilutiLos doìooíl.jcos com fi¡rÀs i¡tcrc¿laçôes de folhc
lho ( l2m ocrf!r'ados)

Coluna geol6gica. da ãrea de serra do Ramaìho, segundo

Miranda et alii (.l976) e sua correlata da r"egìão de

Itacarambi, segundo Dardenne (1978).
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' unídade Co - Sua presenÇa foi revclada apenas no furo de sonda

gem CA-1e-BA, locado na unjdade C3, a uma profundidade de271,5 metros, mas que

não chegou a atingir o e¡nbasamento. Sua natureza predomi nantemente dolomîtìca
lhe confere individualidade em relaÇão ãs camadas sobrepostas essencialtnente

calcarenîtjcas, cla unidacle C1 aflorante. 0s dolomitos ocupan 30 m do topo da

unidade, sâo nicrossacarõides,noderadamente estratificados a maciços, cinza
;claro a rosados. Segue para baixo um outro tanto de calcarenitos escuros, fi
nos a médjos (entre 304 ¿r 338 m) e por último, sem que o furo houvesse atingi
do a base, calcilutitos dolomíticos com finos niveis intercalados de folhelhos
verde- cl aros,

Ltnid.ade Ci - E a unìäade basal das que afìoram na serra do Rama

lho. Sua ãrea cle ocorrêncìa estã situada na depressão pedipìanada do São Fran

cisco, ã altura da cota de 450 m. A precariedade de afloramentos impossibiìj
ta uma boa caracterização das suas ìitologias. Cerca de 95% de sua ãrea na

região leste cla serra são solos vermelho:amareìado , moderaclamente arollosos,
não havendo, 1ìtologicamente, conro definir seu contato com a C2. Cons idera-se
este junto ãs bases das escarpas dos pavìmentós rochosos que compõenr a serra
de Cantpo Alegre e os monros dos Porcos, Preto e outros senlelhantes, sendo a:
sim um critério de carãter mais morfolõgico, l4esnro no lado oeste da serra,
onde seus aflonanentos .são mais abundantes, persistem as dificuldades e¡r defl
nir seu contato com a unidade superior; confundindo-se as lìtoìogias de ambas

unidades na zona de contato. A quebra topogrãfica como critérjo de iimite en

tre C1 e C2 é discutlvel neste lado oeste da serra.

0s componentes ììtoìógicos da unidade C1 foram determinados no

furo de sondagem Ca-1e-BA, localizado prõxìmo do l4orro Preto. A sequôncia ii
tol6gica mostra um predomínio de calcarenitos muito finos a médios, calcãrios
microrrecristal izados e calcilutitos laminados. Ao norte da fazenda Serra Soi

ta aflora próximo ao topo um nivel pelitico alterado composto de margas, sìlti
tos e folhelhos, Uma lâmina deste afloramento revelou ard6sia siltosa calcife
ra, contendo 30% de quartzo detritico de granuìação siltica, 15% de calcita es

pãtica de recristal ização e 5% de argila sericitizada por processos diagenéti
cos ou de metamorfismo muito suave. Manchas de solos de cores bem distintas en

tre si parecem revelar a existência deste ou de outr"os niveis pelitìcos des

contînuos. E bem pr"ovãveì que este horizonte constitua uma variação lateral
de fãcies, jã que não foi eìe constatado no furo Ca-le-BA.
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Foram nrediàos 122 n de espessura para a unidade C1 no furo Cg

-1e-BA, onde verificou-se uma brusca passagern da unìdade Cl para a C2" na altg
ra da cota de 440 nr. Desde que em superfície o contato entre.as duas unida

des parece se situar mais acima, pr6xìnro ã curva de niveì de 500 nr, par'ece ca

sualmente que o furo foi posicìonado num locaì de descontinuidade deposicio

nal da unidade Cl , o que indìcaria espessamentos e afinamentos locais da uni

dade.

'INIDADE Cz - 0 aspecto morfolõgì co é a prìncìpal diferença entre
as unidades Cl e C2. Enquanto a primeira era caracterizada por constituir uma

planicie cãrstica com raros aflora¡rentos, a unìdade C2 identifica-se por gran

des pavimenbos rochosos nus, que clominam a paìsagem morfolõgica na borda leste
da serra do Ramalho..A marcante morfo'logia cãrstica com formas de ìãpìes de

juntas é a principal caracteristica desta unìdade, se bem que não exclusiva de

la, Seu limite inferior compõe uma abrupta quebra topogrãfica com a planicie
cãrstica da unjdade C1 , atravõs de uma escarpa vertjcal de cerca de 15 a 20 m

de al tura.

Suas prìncipais ãreas de afloramentos na borda leste da serra
-morro Lajeado, morro Preto, serras de Campo Alegre, Santo Antônio e João Ne

ves -, exibem unla relatjva constância na ordenação de suas pri ncipais fãcies.
0 mesmo não se verifica em outras partes da serra, onde devidp ãs vanìações

na espessura das fãcies fica difíci1 estabelecer uma sequôncia estratigrãfica
pad rão .

As rochas mais comuns da unìdade C2 são indicat.iúas de anrbìen

tes marinhos de ãguas rasas e de energia moderacla a aiba, alguns poucos hori
zontes sugenindo ambientes deposìcìonaìs mais cal.¡los, Com o objetìvo de detg

lhar a unidade C2 em duas de suas pni ncipais ãr eas de ocorrôncia de fluor"ita
e metais bãsicos, a fin de estabelecer os tipos de jaz imentos com as rochas eI
caixantes, foram mapeadas na escala 1:2,000 sete sLtbfãcies na unidade, que de

vjdo ã alternância mujto repetitiva, poderiam ser englobadas em três fãcies
principais, de acor"do com os ambientes predomìnantes de sedinrentação (Figura

3.3). Na prìmeìra fãcìes, que engloba as subfãcies C2a e C2b, ocorrem calcã
r"ios de cor cinza-escuro (calcarenitos, caìcilutjtos e calcãr.jos r^ecristalizg
dos) bastante idôntjcos, depositados em ambient.e calmo. Na serra de Campo Alg
gre este pacote ìnferior atìnge l0 a 15 m de espessura, Dai para cima, na par
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te ìnter ediãiia, a segunda fãcies principal , representada pela subfãcies C2c,

õ constituida predorni nantemente de calcarenitos entremeados de finas bandas de

dolomitos claros, Òra em lentes milìmétni cas, ora em faixas de 5 cm de espessu

ra, que exibem indicìos de estruturas algaìs. 0 coniunto mede de B a 10 m de

espessura. 0 Último conjunto faciolõgico, que engloba as subfãcies CZd-?d',

CZe, CZf e C2g sobressai-se peìa ocorrência predomìnante de rochas conl estru
turas oolitj cas-pi soliti cas (cal careni tos e cal ci rudi tos ), al ternadas ci cl i ca

mente con calciluti.Los e calciruditos dolomiticos, que localnìente podem se tor
nali ndividualizados pelo espessamento de suas fãcies. Estas frequentes alter
nãncias faciolõgicas exempl ìfjcâm as frequentes e rãpìdas oscilações do ambien

te de sedimentaçã0, tipìco de unr mar de plataforma epicontinental , onde cl

clos menores de deposìção individualizam-se dentro de ciclos nlaiores. A unida

de C2 atinge una espessura de cerca de 25 m. Estas três fãcies princìpais não

foranr mapeadas na cscala 1 :50.000.

ca

C¿9

c,f

Dolomitos cinza-claro e 1e'itosos, fraturas brech6ides
i ntensa recristaì i zação
Calcilutìtos e calcarenitos finos cinza-escuro em ban

cos maci ços ; ìãpies inienso
calciìutito; e ðaÌcarenitos finos, dolonìitos, níveìs
oolîticcs. delEados, dolomito silicificado (al9a1) nìne
ral ì zado a F-Pb-Zn
Calcarenjtos oolíticos elou intraclãsticos, níveis deì
gados de brechas aìgaìs na base e. no topo
Õalci lutitos e calcarenitos finos dolomitizados ' dolo

Cz 0

C¿d'
nitos

C-, Calcilutitos cinza-escuro domìnantes, leitos oolitì'" .o, " dolomítìcos, nivcis do ccncrecöcs e pisó1 itos. -
c". Calc'ilutito: cinza-escuro dominantes, bandas lenticu'" lares doloinîticas cinza-clara , lentes de calcita rã

cì.ìstelizada, indicios de estruturas orgân'icas (algaìl'
mat?)
Ca ì ci I ut itos cìnza-escurc bem estratificados
calcilutìtos e calcarenitos muitos finos, cinza-escu
ro e bancos macicos.

Fig. 3.3 - Coluna Iitoestratigrãfica de detalhe da unìdade C2.

FONTE: Miranda et. alii (1976).

. No morro do Laieaclo e na serra de João Neves, os calcãrios ooli
ticos da fãcies suþerior mostnam em lârninas un fraturamento intenso e compo

sição nrineraì69ica entre 94% a 100/" dc calcita, os oõlitos tendo unl diânretr^o

aproximado de 0,2 mm, Normalrnente ostentanl alterações por processos diagené

C"r
C¿o
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ticos ou epigen-eticos, com a rocha parcial ou intensamente substìtuida por cj
mento espãtìco, algumas vezes observando-se uma ìncipiente martnonìzação. As

rochas de cofiìposição dolomitica apresentam geralmente "a]gal nlat" e estruturas
de ressecamento. São de cores cinza-clara, também bastante fraturaclas, al

guns exempìos exibindo um bandamento clarô e escuro provocado provarreìmente

peìa presença {e matéria orgânica. Foram tambétn anlostìados no topo, níveis de

brecha calcãr'i a formados a partìr de cal.carenitos finos ou calcilutitos, a ro

cha apresentatrdo inÚnreras fraturas preenchidas por calcÍta'

. Embora a unidade C2 e a superior C3 seiam ìitologicamente bastaï

te d-istintas, no campo nem senlpre a del jnlitação entre seus contatos traduz es

ta diferenciaçã0, pois que os níveis de natureza dolomitica alternados com os

calcár'ios oolîtìcos do topo da unidade C2, parecem idôntícos aos doìomitos que

caracterizam a unidade C3. 0 contato parece assìm ser do tipo gradacìonaì, po

denclo ser posicionado no momento em que desaparecem os calcãrìos oolíticos e

pìsoìiticos,e passam a predominar os dolomitos conr estruturas estromatolitìcas

e brechas sedinrentares associadas. Em fotos aêreas, na reg.ião da serra de Cam

po Alegre, o contraste morfológico do ".carst" de 1ãpies.da Ùnidade C2 com as

fornas de relevo suavemente onduladas da unidade c3, permite definir conr mais

precìsão o contato entre as duas unidades.

0s furos MP-1BA e CA-IBA atìngìram o topo da unidade enl cotâs

diferentes, tendo-se considerado-o entre 500 a 520 m. A espessura da unidade

estã enr torno de 30 a 40 m, Na unidade C2 foi onde se constatou o maìor nüme

ro de concentraÇões de fluorita na serra do Ranralho, associadas a aìguns mg

tais bãsìcos, notadamente Pb e Zn. En vãrios locais se observam niveis de al

guns centímetros compostos de uma alternância de dolon|itos cìaros, siìica e

fluorita, contendo o dolomjto, esfalerìta e galena.

l)nidade c3 - Caracterìza-se por ser uma unidade excìt¡sivamente

dolomitica com teor médio de lllg0 muìto acjma do verjfìcado nas outras unida

des. Vinte e uma amostyas deram um resultado nrédìo de 13,8% de Mg0'

Duas subsequências foran individualizadas na região oeste da ser

ra do Ramal ho. A da base 6 formada de dolorenitos ou dolomitos recristaliza
dos, textura sacaroidal e cones cinza-clara a rosada, com evidôncias de dolomi
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tizaÇãct secundária. A do topo 6 fo¡mada de calcilutitos dolomíticos e dololuti
tos cinza-claro azulados, relacionaclos a uma dolomìtização prìnrãnia.

Na bordà leste da serra ocorre apenas a subsequência do topo, su

gerindo a ocorrôncìa de uma barreira ã sedimentação dos dolomitos sacaroidais

da base, provavelmente por um paleo-alto que tamb6m teria limìtado o volume de

deposìção das camadas do topo a apenas 10 a 15 m. Espessuras rnuito maiores fo

ram medidas na borda oeste da serra.

Na borda leste da serra a unìdade C3 é quaSe uma unidade pedoge

nétìca, 0s afloramentos são de pequenos blocos arrasados, nivelados ã superfi

cie de um solo caracteri st i camonte de cor amarelo-ocre. 0 prìncipal componen

te ìitoì-og.ico -e um dolomjto cinza-clano muito fino, laminado e com estruturas

estromatolîticas bem pronunciadas. tm vãrias seções delgadas de amostras do

morro dos porcos, serra de João Neves e do povoado Taquarí, observa-se a prg

sença constante de "alga1 mat" e estruturas estiloliticas locais. Anã1ises quí

mìcas forneceram um percentual superìor a 4% de Sj0e. São frequentes os afjo

ramentos cle brecha lamelar dolomitica, levemente impregnada de õxido de ferro,

os maiores clastos com dimensão de até 10 cm ao lado de fragmentos menores que

1 cm. 0s blocos normalmente exibem superficies de ressecamento, são intensa

mente fraturados e siìicifìcados por soìuções de orj gem diagenétìca ou epjSe

nética e intensantente recri s ta I i zados . Sua composição mineraiõgica constitui

-se de 90% de dolomita e cerca de 10% de quartzo preenchendo fraturas'

A passagem da unidade C3 para a unidade C4 não se manifesta com

clareza no campo, porque espessos mantos de soìos recobrem também a unidade

c4. A morfologìa pode ser um crit6rio de distinção entre as duas unidades devì

do a existência de um reìevo de morros côncavo-convexos caracteristico da unì

dade c4. 0 sÚbito desaparecìmento da rede de drenagem superficial dendritica

da unidade C4, quando atinge a unidade C3, estabeìece tambóm uma indìcação do

contato entre as duas unidades. O topo da unidade C3 situa-se em torno da cur

va de nivel de 530 m e sua espessura varia enì torno de 10 m.

unidade c4 - E considerada a unidade pelitìca da serra do Rama

lho e por tal constitui em um õtjmo nîvel de referência para correìação da e_s_

tratìgrafi.a dos flancos leste e oeste da serra. No lado leste a preservação

dos afloramentos das rochas pelíticas é precãrìa, fìcando as melhores seÇöes
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de exposição de rochas na borda oeste da serra. Iguaì ã unidade C3, õ prûtica
mente uma urlidade pedogen6ti ca.

Ao I ongo de toda sua sequêncì a 1 i tol õgi ca i ntercai anr-se I entes

de calcãrios pretos odorosos, recrj stal izados , de un a três nretros de espessu

ra e que se espessam para o topo, enquanto na base da unidade predonrìnam as ca

madas de termos peliticos representados por folhelhos, sìltitos e nargas, 0s

folhelhos contêm cerca de 30% de carbonato, 5% de quartzo detrítico e 60% de

argi1a sericitìzada que se desenvolveu por processos diagenéticos ou então por

metamorfismo suave. Seus afloramentos são profundamente intemperizados e im

pregnados de õxidos de ferro nos planos de lamìnaçã0. 0s calcãrìos negros são

calcilutitos, localmente oolitjcos e ãs vezes com "aìgal mat". Estes calcãrios
parecenr estabelecer um nivel na mudança das caracteristicas dos.calcãrjos das

unidades subjacentes, passando a ser comum nas unidades superìores.

A sequência estratigrãfica da unidacle C4 pôde ser determinada

no furo Ca-1e-BA, caracterjzando-se do topo para a base por uma al Lernãncia de

calcãr'ios e folhelhos, que nos 45 m iniciais dò fur^o perfazem uma soma de 27

m de horizontes carbonãticos. e 18 m de horizontes peìíticos. 0s bancos calcã
rios mais espessos alcanÇam 6 m e os de folhel hos 5,5 n, ocorrendo alguns ni-

veis de margas ou folhelhos calcíferos. São de cores cjnza-escuro e cinza-es
verdeado, fina Iaminação, bem compactados, com presença não rara de uma .jnci
p iente seri ci tj zaçã0.

Seu contato superior com a unidade calcãr'ia C5 exìge no campo

crjteriosa observação, pois a separação entre os calcãrios do topo da unidade

C4 co¡n os da base da unidade C5 parece ser marcada pela ocorrêncja de um hori
zonle não muito espesso de calcãrio ooìitico-þisolitico silìcìficado, que .ã
estende por toda a ãrea. Este horizonte, considerado como base da unidade C5

situa-se próximo aos 630 m de altitude, Por .sua composição predominantenrente

peìítìca,.6 a únjca unidade da sema com formação de morros cle fornas arredon
dadas e padrão de drenagem dendritico, atípìco ao relevo cãrstico da ,...u1
Sua espessura médìa é em torno de 60 m.

Unidade t5 - 0s componentes lito1õgìcos da unidacle C5 são bas

tante parecìdos com os da unìdade C4, com a diferença de que voìta u o.o.rui
o predomínio das rochas carbonãbicas sobre os termos peliticos-. Topografìcarnen
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te ocorì"e acjma da nre'ia encosta da serra, dando inic'io ãs sequencjas de hori

zontes que compõem as partes ma'is altas e maìs declivosas das vertentes da

serra. Na sequêncja, o ma'is frequente é encontrar um calcãrio fino muito pre

to, com fraturas conchoidais e caracteristicamente fétido. Apresenta-se bas

tante s'ilicificaclo, recortado por finas vênulas de calcita branca, ou então

conì agregados no interior da rocha de crista'is de calcita preta de recrista

Iìzacão. Intercalanl-se bancos de calcarenitos finos e calcirud'itos de cores

cìttza-escuro, geraìmente' estratificados (estratos de 10 cm). 0s fo'l he'l hos ,

nos poucos afloramentos presenvados, exibem idônticas caracteristicas daque

les da unjdade pel.îtica C4, parecendo ocorrer também níve'is não muito signi

ficatjvcs de um calcãrjo arg'iloso,. conìpactö, com fina laminação. Sendo uma

unidade que aìnda conserva uma drenagern superficìa1 ativa, observa-se nos Ic'i

tos dos talvegues a formação de finas camadas de caliche concrecìonãrjo.

0 horizonte de calcãrio oolitico-pisolitico da base da unidade

C5 chega a at'ingir 2 a 3 nr de espessura, a rocha exib'indo uma elevada silici
ficação, gue em alguns pontos chega a se transformar ent sjlexito, preservando

na sua estrutura relictos de oõl'itos. Não se restringe unìcamente ã base da

unidade, podendo ocorrer ao longo da sequência enl finos horizontes descontí

nuos . V'inte e sei s anãl 'ises quimi cas das rochas carbonãti cas revel aram teo

res de Mgg inferiores a 4%. A espessura da unidade oscila entre 40 a 80 m, si

tuando o seu topo prõx'imo ã curva de nivel de 680 m.

Uma forte quebra topogrãfì ca marca o contato entre as uni dades

C5 e C6, formada por um paredão vert'ical de calcãrios pretos, 'intensamente

sil'icificados (base da unidade superior), guê em perfeita continuidade espg

cial orla toda a extensão da bor,la leste da serra. A sua ntaior res'istênc'ia ã

erosão distingue-o nas fotos aéreas e ìmagens Tl4, como um horizonte guia de

mapeamento.

Uníd.ade C6 - Nesta unidade desaparecem por completo os nîveis

peìîticos ocorrendo exclusivamente rclchas carbonãticas. Transpondo-se o pare

dão vertical do contato C5 com C6, a unidade 6 um contínuo pavimento de aflo

ramentos de calcãrio, com formas de dissoluções cãrsticas semelhantes ãs des

critas na unjdade C2. Sem d-uvida, retrata uma retomada cîclica das condições

de cleposição das unìdades inferiores, mormente da unidade C2, mas l'itologicg

mente sua semelhança com esta unidade é apenas parcial.
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0 termo litolõgìco rnaìs comum na sequôncìa 6 um calcarenito nra

ciç0, silicl'ficado, negro e odoroso e jntensanrente recristal'izado por proces

sos diagenêticos ou epigenétìcos. Intercalam-se fjnos horizontes de calcareni
to oolitjco, conl oól itos ao redor de 0,5 nun, cornposicão de 100% de caìc'ita,
tambénrintensarnente recrjstalizada, algunras vezes constjlujndo unt chert ooli
tico e de continua persìstência lateral. A'lguns nívejs dolomit'izados estão

presentes apresentarrdo compos'ições cont 90% de dolomjta e 10% de quartzo. 0s

teores de l4g0 também são bajxos nesta unidade, sendo jnferjores a 2,3%.

Embora a 'largura de afloranrento em superfic"ie da unidade C6, seja

a majs estrejta das unidades aflorantes, eìa é uma das nrais d'istintas nas fg

tos aéreas e imagens Tl,l, d'istìnguìndo-se nj tidamente das unjdades que the f_g

zem contato. Em fotos se observa a presença de um notãveì padrão de fraturas
paralelas compondo um s'istema de juntas que ìnfluencia na orientação da erosão

regress'iva de suas escarpas. Quanclo ocorre uma mudançd na direção das juntas,

a linha de escarpa eros'iva tende a acompanhar a nova direção estabelecjda.

A ausênci a de unra veget,ação do porte das que recobrem as unìcla

des inferiores C3, C4 e C5 6 tanrb6m um fator consjderãvel para a sua distin
ção enr ìmagens e fotos aêreas. Seu contabo com a un'idade superior C7 -e muito

nítido, tanto nas fotos aõreas conro no campo, devido ä rnorfo'logia cle morros de

vertentes suaves desta unidade superìor. Estjma-se uma espessura rnõdia de '25

m, com seu topo posicjonado nas cotas de 695 a 710 m, conforme as variações de

espessamento e afjnamentos local'izados.

tltñ<l,c¿c1e C7 - A processo de repeticão cicl'ica das condições de

deposição que se observa com freq.uência nãs fãcies rlas unjdades nrapeadas na

serra do Rama'lho, novamente se constata nas caracterist'icas dos componentes

ljtolõgicos da unidade C7, devido ã sua esbrejta senrelhança conr a sequência

de seclinrentos pel it j co-carbonãti cos da un'idade C5.

Folhelhos, siltitos e margòs predomìnam na metade inferior da

un'idade, com nivei.s i ntercal ados de cal cãr'ios . Estes se espessanr para o topo,
passando a predominôr na metacle superior da un'idade. Geralmente são calcareni
tos fìnos ou então calcilutitos laminados e calcãrios recristalizaclos. ltem sem

pre ?! fãcjI caracterizar unta seção completa desta unidade, pois enl nrujtos Io.

cajs é totalmente recoberta pelos colúvios provenientcs da clesintegracão dos
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arenitos da Fornração Uruiuia, Esta recobre-a discordantemente, sobre uma super

fícìe erosiva de apìainamento. Seu topo estã situado na cota de 750 rn, sendo

-lhe estimada unìa espessura de 60 m.

Itomnctção llrucuia. - A Formação ljrucuia encima o topo da unìdade

C7, formando o que localnente se denomina de tabuleiros da serna, dado ã sua

morfoìogia de rnesetas hor'ìzontais. A superficie plana quase serrpre é revesti

da por unr soìo arenoso, localnrente pedregoso, os afloramentos se restringin
do ãs encostas das escarpas. I'lesrno ai, a intensa decomposição das rochas e o

rãpìdo solapamento dâs bases das vertentes, provocaììl um entulhamento de solo

coluvìonar no sopé da unidade, que dìfìcu1ta a caracterização da sequêncìa li
toìógica repr"esentatìva de unra estratigrafia. 0s blocos rol ados norma lnente

são de arenitos avermelhados de granuìação nrédìa, ìnrpuros, com forte presença

de õxjdos de ferro, não raro ol¡servando-se a existência de unta canga linloniti
ca de aspecto nodular e conglornerãtìca. Algurnas lãnrinas conf irmaltt a presença de

limonita e sericita na conìposição dos arenitos, onde predomina o quanbzo de

trítjco. Camadas argììosas e de siltitos avermelhados são encontrados no topo

da unjdade. Pela topografja estima-se uma espessura mãxima na ãrea de 70 a B0

rn, sì buando o seu topo prõxìmo ã curva de nivel de 830 m.

Nesta regìão leste da serra do Ramalho concentram*se as mais inl

portantes ocorr6ncias de fluorita, ãs quais associam-se sulfetos de Zn e Pb em

menor quantìdade. A associação mineralõgìca mais colnum das ocorrências é a

fluorìta, galena, esfalerjta, pirita, calcopjrìta e tnalaquita. Todas as ocot

rências são restritas ãs unidades C2 e C3. Conl relaÇão ao condicìonamento, as

maiores concentrações de fluorita são irnperfeitatnente l ìrnitadas por esLratcs

(tipo estratifo.*.), .nquunto as que não se relacionam a este tìpo são pequg

nas. Linearmente as ocorrêncìas esbendem-se por uma extensão de 36 km com uma

distâncja média de incjdência de nrìneral izaçôes, da orclem dc 50Orn. A largura

mãxima E-tll da ãrea nrìneraìizada é de 4,S km, pratìcamente sendo toda a borda

leste da serra mìneralizada. A. Misi, visitando as ocorrôncias da serra do Ra

malho na época da real jzaÇão do Proieto Fluorita sugeriu as seguintes .lussi
fi cações t ì po lõgi cas :

a) mìner"alizações clìsseminadas em dolonitos silicosos (borra) com

tâncìa significativa para esfalenita e fl uorita.
rmpor
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c)

nìineralizações disseminadas em brechas dolomiticas.

ruri neral i zaÇões em pequenas fraturas, lentes ou manchas de calcita.

Outros tìpos de ocorrência são sob a forma de lentes paraìelas
ao acanìamento e como bolsões, preferencialmente restrìtos a certos nivejs. Vq

nulas discordantes ao acamamento e fraturas abaixo dos dolomitos sil icosos
ocorrem sem importâncìa para acumulaÇão mineraì. São bastante comuns os dep!
sitos de fluorita formados no fundo ou nas paredes das dolìnas, por concentra

ção eluvial ou coluviaì, a partir da erosão dos tipos de jazimentos anteriores,
0 quadro da Ëìgura 3.4 sintetjza as descriÇões das prìncipaìs ocorrôncias
existentes na ãrea de estudo, cataìogadas por Miranda et, al ii (1976),

A gônese destes jazimentos é aìnda poìêmica quanto ao seu carÁ

ter singenélico-diagenõtico ou epigenético. M.A. Dardenne e A. Mìsi, a partir
de verìfìcações locajs durantes as fases de pesquìsa mineral do projeto Flug
rita, defenderam uma ori gem singenétìca-diagenética, cont as nljneral jzações as

sociadas a certos tipos faciolõgicos, de preferêncìa dolomitos, e que teriam
se acumulado nos locais de estruturas favorãveìs dunante a diagênese. Poucas

ocorrências dìscordantes sugerem uma remobilizacão pós-diagenétìca ou metasso

mãtica a partir de soluÇões ascendentes, sem entretanto envolver altas ,"rp.
raturas e que estariam relacionadas ao lnetamorfì snro incipìente que afetou o

Bantbui. A aceitaÇão da hipõtese singenêtica foi anteriormente conrpartiìhada
por Cassedane (1970) e Beurlen (1973) apud l4iranda et alii ('l gZ0), para os

iazinentos de Montalvânia e Januãr'i a - Itacarambí, prõxìnros da serra do Ramg

lho, enquanto que Amaral (1966), admitja uma origem hidroter¡ral-metassomãtica
para as galenas de Januãria-Itacararnbi.

As únicas mjneral izaÇões expostas na superfícje são as borras de

do'lornitos sìlicosos, que atìngem poucos metros de extensão. Todas as out.ras

estão abaixo das superfícìes de afloramentos, e portanto, a nîvel de imagens

orbjtajs, nonhun indicio das ocorrências pôde ser verificado, cmbora o espec

tro do nrinério de fluorita contenha uma clas mais intensas e largas bandas de

absorção reconhecida para rochas e minerais, entre 0,55 a 0,70 ¡m.

b)
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A REGIÃO DA SERRA DO RAMALHO DENTRO DO CONTTXTO DOS DOI'4TNIOS PAISAG1S

TICOS

As regiões ìntertropicais brasileiras exibem uma conrbinação de

fatores cl imãticos, geonorfoìõoicos, pedolõgjcos e hidrológicos, que resuìta
ram na formação de um quadro paisagîstico de relevo e cobertura vegetaì, carac
terizado por utna notãvel homogeneidade e extensão territorial , que extravasa
os l imites das provincias geolõgicas.

Da constatação deste fato, Ab'Saber ('l963, 1970 e 1971), elabo
rou uma organização das paisagens natura'is brasìleiras em grandes domínios
paisagisticos que, de forma muito expressìva, delimitam grandes domínios nol
foclìmãticos que se superpõem com as princìpaìs provincìas fitogeográficas.

Restringindo-se ã parte ìntertropicaì do Brasil cerltral , onde a

altitucle 6 o fator mais constante (300 - 900 m), dois donrînios paisagîsticos
são os mais caracteristicos (Figura 3.5): dorninio da caatìnga (depressões jn

termontanas e ìnterpìanãìticas do nordèste semj-ãrido) e dominio dos cerrados
(chapadões tropicais recobertos por cerrados e penetrados por fìorestas gaìe
rias de regime pluv iométrico a duas estaÇões),

Estes e os demais dominios, segundo Ab'Saber (ts0¡), são carac
terizados por uma ãrea nuclear de individualìdade prõpria, a qual apresenta um

coniunto de aspectos que a torna ãrea clímax do ponto de vjsta fìtogeogrãf.ico.
Todavia, não se nota reìações especif.icas entre as ãreas nucleares dos domi.
n.ios e as províncias geoìõgicas, ao contrãrio, sendo o nla js comum existir
distintas unidades geolõgìcas, estruturais e geocronoìógjcas dentro de cada

dominio.

A passagenr de um dominjo morfoclimãtico para outro nunca se faz
de uma maneira abrupta, mas atravõs de faixas ou zonas de transição que cir
cundam cada dominio e na qual se interpenetram ou se misturam componenbes dos

dominios em contatb. Por isso, nestas zonas de trans ição se constata umâ ìnf!
nidade de combinações de fatos fisiogrãficos heterogêneos que não se repete

com uniformidade por grandes extensões, mas onde quase senrpre 6 admìssivel eI
co¡trar, locaìmente, uma relação direta dos fatores geomorfolõgìcos, pedológi

cos, hidrol6gjcos e botânicos, com as condiÇões g.oiõgi.u, e I jtoì6gicas rJ
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senrpre é possiveì compor urna

dos diversos fatores que se

dada i nformação geoló
somanr naquel a ãrea.
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Fjg.3.5 Ãreas dos domínios morfoclimãticos brasileiros.
Ãrea de estudo localizada na figura.
F0NTE: Ab'Saber (1970).

A aparente compìexidade destas sutis combinações de fatores so

serã compreensivel se forem conve n i entemente estudadas as interrelações múlti
plas dos componentes destes fatores. Em ãreas com estas propriedades a .u.*
teiisticas, as imagens orbitais, por suas quaìidades multiespectrais e sinõp

ticas constitue um conveniente instrunento de anã1ise,

DOMtNtOS
I\4ORFOCLIMÃTICOS

, BRASILEIROS

(dREAs NUcLEÀFEs)
- l9G9-

AZtZ AB,SÀBER

. O too 4oo ô0O A0o lOOOkn
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A região do médio São Francisco, incìuindo a ãrea da sema do Ra

malho, localìza-se em uma destas faixas morfocljnrãticas de transiÇão (vìde

Figura 3.5), onde. se ¡rota em vãrios detalhes unta nítida iñfluôncja fi bogeogrã

fica tanto do dominio dos cerados como do domínìo das caatingas' Nesta mesma

figura observa-se que em distâncias muito curtas se penetra no núcleo de cada

um destes dominios.

Dentro de uma possíveì classiFìcação de or ganização natural das

paisagens das faixas de transição (Ab'Saber, 1971), a ãrea da serra do Ramalho

parece que se enquadraria entre as propriedades de dois modelos: faixa de tran

s'ição por compa rt ì menta ção topogrãfica e topoclìmãtica e faixa de transição

complexa do tipo dos agrestes, situada em ãreas de flutuações cljmãticas brus

cas entre o subúmido e o semi-ãrido moderado.

- Uma descrição sumãrìa dos dominios morfoclimãticos do cerrado e

da caati nga, segunáo os trabal hos de Ab'Saber (1 963, 1970, 1971 ) , dã uma

idéia majs clara de como se exerce a influência de ambos sobre a ãrea de tran

sição morfoclimãtica do médio São Francisco

Donínío dos cerz'ados - Ãrea de ua.unjo homogôneo e paisagem mg

nótona, semeìhante, mas não tipica, das savanas africanas. Tipicamente são

regiões de pìanaltos de estruturas complexas e planaìtos sedimentares compar

timentados. Nos altos interflúvios dos chapadões predominam formas topogrãfi

cas planas e maciças, solos reìativamente profundos, de fraca ferti Iidade pri
mãria (latossolos e Iateritas).e vegetação de cerrado, cerradão e campestre.'

Drenagem perene para os cursos d'ãguas pri ncipais e secundãrios mesmo na estll

ção seca, sua grande diferença com o semi-ãrido. Corresponde aos chapadões are

níti cos da FormaÇão Urucuia.

Nos limites orientais deste dominio hã sinais de flutuações cli
mãticas e paisagisticas vinculadas ãs depressões intermontanas e interplanãI
ticas nordestinas,.as quais ganharam ãreas em detrimento da redução dos paleoes

paÇos dos chapadões centrais, o que quer dizer que o domínio norfoclimãtico

das regiões de caatinga, de tipo azonal , avançou sobre as ãreas do ierrado de

duas estações bem definidas. Isto explicaria porque se encontra cerrados nos

remanescentes dos chapadões sanfranciscano a montante das ãreas de caatinga,

as quaìs se situam,sn níveis mais baixos, comespondentes ãs depressões inter
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planãlticas, Todavìa, o contrãrio não se processa e não se r-.econhecem relic
tos de caatingas no meio do domínio dos cerrados.

Domínio da Caatinga - Regìão semi-ãrida subequatorìal e tropical
de posição azonaì, fornrarla de depressões interpìanãltìcas oriundas de fenôme

nos de pediplanaÇão ocorridos no decorrer do Terciãrio e Quaternãrio. Solos ra
sos e variados, nuitas vezes litjcos e/ou cobertos por pavimentos pedregosos

localizados, Grande diversidade na composìção floristìca local das caatingas,
muito embora com dominância de plantas xerofiticas de estrutura mesofõrmìca. 0

sistema de drenagem é intermitente, de longo curso e extensjvantente relaciona
do com o regìme desigual e pouco potente das precipitacões (350 a 600 mm), com

fortes disparidades de ano para ano.

As descrições da geomorfologìa, vegetação e so1os, nos itens
seguintes deste capitulo, mostram as evidências das interrelações dos vãrios
fatores pertencentes'a estes dois dominios, da maneìra como podem ser observa
dos na regìão da serra do Ranlalho. A compreensão da interrelação destes fato
res ê basicamente a chave para a interpretação das imagens i..ensor., remotosl

3-4 GEOT,IORFOLOGI A

3.4.1 - AS SUPERFTCIES PEDIPLANADAS

A morfoìogia da.ãrea estã integrada aos dominios geomorfolõgicos

relacionados com a formação dos relevos da depressão do médio.São Francìscg
- Tocantins. 0 conjunto como um todo reflete a predomìnância de processos mor

foestruturais que associarlos à acão de fatores morfocljmãticos geraram aivel
sas superfîcies de aplanamento, Desta forma, resulta que o aspecto geraì do

relevo é del ineado por um desdobramento de superficies pediplanadas, escalona
das a partir do chapadão centraì para o rio São Francisco, como mostra o per

fil da Figura 3.6, idealizado por Penteado e Ranzini (tgZS).
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Fis. 3.6 Superficies pedìplanadas da região do m6dio
São Franc i sco.

FONTE: Penteado e Ranzini ('l9i3),

'A superFicie cimeira, com cotas de.900 a 1000 rn, foi esculpida

nos sedjmentos cretãcicos da Formação Urucuia, formando os chapadões arenÍti
cos de suave declive para leste, e que segundo llauro et alii (19B2), teria si
do elaborada no Tercìãrio Inferior. tstes autores.descreveram-na, regionalmen

te, como uma superfície caracterizada por fornrações superfìcìais de textura
arenosa fina e por concreÇões dos tipos carapaça ferruginosa pedogenétìca (fer
rugìnação do horizonte B) e caiapaca em alteritos (ferruginação na pr6.pria rg
cha), ocorridas ém uma fase posterior ao aplaìnanlento do chapadã0. Estas cros

tas lateríticas teriam inclusive fornecido as condições para a manutenção dos

aplainamentos que caracterizam o chapadão centrai.

Testemunhos residuajs desta superflcie são vistos na serra do

Ramalho, compondo sobre os patamares das formações carbonãticas, tabuleiros
areniticos que contrastam em morfologìa com os relevos cãrsticos daquela ser
ra. 0s sedimentos cretãcicos do Urucuia inumaram relevos cãrsticos das forma

ções do Bambui, que numa fase posterior de pediplanação começaram a ser. expos

tos no topo dos patamares calcãrios que orlam o chapadão.
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A oc'orrência de "carsts'l cobertos (paleocarsts) indica a possivel

existência anterior u "'tu fu" de pedìplanação de utn aplainamento nais anti

go, fossi ììzado no Cretãceo Médio pela deposicão da Fm' Urucuìa (l4auro etalìii

1982). 0u então teriam se origìnado da ìnfìltracão da ãgua através das camadas

arenîticas pernreãveis' e que retidas na superficie dos calcãrìos' orìginou sua

dissoluÇão conlo parece indicar algumas observações de campo'

Seguìu-se a esta.fase de aplaìnamento do Terciãr'io Inferior a

epirogênese que soergueu o chapadão central ' estabeìecendo con a depressão do

São Francisco um novo nivel de base regional ' Com a epirogônese processou-se o

inicio rle uma intensa dissecação do apìa.inamento do chapadão,con formação de

escarpamentos nas suas bordas'

A segunda fase de pediplanação elaborou uma superficie com ca

tas de 650 - 700 m (correlacjonãvel ã Sul Antericana de Kìng' 1965)' sendo ìden

tificada com a Neogônica do Brasir sudeste, segundo .penteado e Ranzìnì

(1973)'E.laartìcu]a-secomasuperficieinfer'ioraleste(depressão.pedìpla
nada), por fortes rupturas em escanpas vertica'l ìzadas' Ela é representada na

ãrea de estudo pelo topo das vertentes declìvosas das camadas calcãrias da

serra do Ramalho, constituindo os patamares que orlam o chapadão na margem es

querda do rio São Francisco e pelo topo do conhecido morro da Lapa em Bom Je

sus da Lapa, na margem direita (vìde Figura 3'6)' Esta fase erosiva regionaì

atuou no Terciãr'io Superìor, possìvelmente no Plioceno (llauro et alii' 1982)'

Sua atuação ocas ionou o recuo progressìvo dos escarpamentos da borda do chapa

dã0, exumándo os patamares carstificados' um processo que atualmente ainda se

observa devìdo ao contínuo desmoronamento.gravìtacionar de blocos dos arenì

tos sobrePostos '

A terceira superficie pediplanada' correlacionãvel ao Ciclo Vq

lhas de King (1965), atinge as cotas de 450 a 600 m' que 6 o nivel topogrãfico

maìs baixo da região. Compõe os pìsos da ampla depressão do médio São Francis

co, a qual ostenta um conjunto de relevo predomi na ntemg nt e plano e ondulado'

que suavemente queda para o rìo São Francisco' Ela consiste de uma cobertura

detrítico-arenosa'provenìentedadepip.lanaçãoderochasdoGrupoBambuiedo
embasamento cr'ì stalìno e, evidentemente' tanrbém da contribuição detritìcð das

ãreas vizinhas dissecadas' 0 lìrnìte leste da depressão é junto aos flancos dos
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patamares carstifjcados, aÍ aparecendo pequenos afloramentos calcãrios
constituenr os resicluos dos apìainanrentos.

Segundo interpretações de Penteado e Ranzini (1973), mesmo ern

desacordo conì os processos atuais, ainda hoje conservam-se as fornas do rele
vo herdado desta fase seca de pediplanaÇão do Terciãrio até o Quaternãrìo Mê

dìo, sugerìndo que os contrastes climãticos atuais e pré-atuais não parecem

t,er sido tão intensos conro os verificados no Brasil sudeste.

Este fraco contraste climãtico pretér'ito e atual explicaria a in
terpenetração do cerrado e da caatinga coexjstjndo em ãreas atipìcas a ambas.

Atualmente, na regìão da serra do Ramalho, ocorre unta atenuação nos processos

de pedìpìanação devido a* cobertura vegetal relativamente densa, que reduz_i

ria o escoamento superficial das ãguas, favorecendo a infiltração vertical nas

fendas do calcãrio.

3.4.2 - 0 MODELADO CÃRSTiC0

As unidades carbonãticas da serra 'do Ramalho exibem uma das mais

belas morfologias cãrsticas do Grupo Bambui. 0 destaque morfolõgico da serra
é dado por ìongos escarpamentos calcãr'ios semelhantes a muralhas e pelas fol
mas superficiais de dissolucão dos pavimentos rochosos, com o predominio das

fe.i ções ìãpies e., secundariamente, poÇos, dolinas e correderes.

Estas feições cãrsticas geram um padrão pecuìiar de microrrelevo
que nos seus detalhes nostram algumas djferenças,atã que notãveis, e que apa

rentemente podem estar relacionadas ãs variações de certas caracteristicas das

litoìogìas. A importância disso é que os efeitos destas varìações do microrre
1evo, dev ido ã extensão que ocorrem, exencem controles na qualidade da radia

ção que õ detectada em cada banda TM e que pode até nresmo superar a radiação

refletida em funÇão da prõprìa composição da rocha. Como consequência, os pg

drões espectrais das unidades litolõgìcas são um misto dos processos macros

cõpÍcos e mìcroscõpicos da interação da REM com a superfície das rochas, Dial
te disso ê necessãrio para a dìscriminação das lìtologias, saber jdenùificar
quais contrastes espectrais foram ocasionados pelas variações. do mjcrorrelevo
e quaìs foram causados diretamente peìas diferenças dos tipos de rochas.

que



*48-

A generaìização de ni.crQformas de dì ssolução d indicativo, se

gundo estudos de Cri.stofoletii (1974) e Thomas (1974), de que a região deve

receber uma quan.tidade moderada de preci.pitação e que a presença de vegetação

fora dos pavimentos rochosos deve auxiì iar a. dissolução pela água pluvial de

vido a alta porcentagem de C0. existente no solo,

0s topos das camadas carbonlticas corroídas de lápies (C2 e c6)

constituem verdadei.ros pavimentos rochosos, que parecen se formar por um tipo
de erosão que sucessìvanrente provoca por tenmoclastìa o desprendimento de pla

cas ou blocos de rochas ao nivel dos planos de acamamento, ex.pondo a seguir

uma nova superfíci.e ao ataque corrosi.vo, que fornra rapìdamenbe feições de m1

crolãpies e caneluras. Nêste processo, a formação dos pavimentos rochosos pare

ce levar a um rebaixanento em massa da superficìe topogrlfica.

Estes pavimentos completamente despidos de vegetação evidenciam

a fonte ação meteónica das lguas pluviais e sua rãpida percoiação para canais

subterrâneos. Toda a percolação da água invariavelmente ó dìr'igida ao longo

de juntas e planos de acamamento, tornando os ìlpìes de juntas vertìcais fei
ções extraordìnariamente desenvolvidas, que formam salientes pontões de cris
tas laminadas, extremamente aguda.s e cortantes, de àìguns poucos decímetros a

3 ou 4 metros de altura, e que são tipicos das uni.dade C2 e C6. A acão direta
das águas das chuva.s, escorrendo pelas paredes destes lãpies, forma um siste
ma de caneluras ordenadamente di.sposto e alongado no sentÍdo da maior incli
nação das faces. Desde que todas as rochas carbonãticas das diferentes uniag

des ìitoestratìgrãficas satisfaz.em certas condições especiais concernentes com

a ìitotogia para o desenvo I v j.mento de "carst" - as rochas devem ser duras,,maci

ças, bem cimentadas, não porosas -, são as variaÇões na intensidade de diacla
sanrento ou na composicão minera,l69ì.ca ou texturaì das rochas, que djferencìa
rão as formas cãrst'icas das unîdades carbonãtjcas. Observou-se que algumas di

ferenças mînimas. da rocha, tai.s como granulação e variação composicional , in
fluenciam a taxa de processos operativos de dissolução pelas águas meteóricas

descendentes, Apa.rentemente, en.tre calcãrios ft^aturados, aqueles maìs grossei

ros parecen ser ma.is penmeáveis e fa.vorlveis a uma. dissoluÇão mais rãpida, poì.s

normalmente as formas de ìãpies de j un.ta.s termi.nada.s em. pontões atinggm nestes

mais de três metrQs d.e a.ltura. (Figura 3.7), resultando pequenos desníVeis topo

grãficos que rapidamente sugerem uma vari,aÇão de fãcies.
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- Na unidade dolomitica (Ca), os esparsos aflorâmentos ao nivel do

chã0, mostram as rochas com uma superficìe lisa revestida por una dura capa de

material dissolvido. Na realidade é quase uma unidadepedogen-etica, onde as for
mas cãrsticas expostas restringem-se a furos e sumidouros. Seu contraste mor

folõgìco com os pavimentos rochosos lapiasados das unidades C2 e C6 é flagran
te, sobretudo porque sobre ela desenvoive-se uma cobertura vegetaì que realÇa

ainda mais a coincidência do limite morfolõgico com o contato geoìógico, como

visto em fotos aéreas e ,imagens.
:

Nas.unidades peliticas (C4) ou parciaimente peliticas (C5 e C7),

a presença de morros com perfìs côncavo- co hvexo s õ a forma dominante de um rele
vo menos resistente ã erosão. 0 solo de alteração õ continuo, surgindo apenas

alguns blocos 'de rochas enterrados. A drenagem superficial é evidentd nas uni

dades C4 e C5, mas rapidamente desaparece nos sumidouros da unidade dolomitica
sotoposta"

0 outro conjunto cãrstico -e a ãrea equivalente ã unidade C1 , na

região pertencente ã depressão do São Francisco. Apresenta-se como uma plani
cie cãrstica onde centenas de dolinas e furos atuam como um receptor das ãguas

meteõri.cas para rotas subterrãneas" Hã uma tamanha efetividade em coletar ìas

ãguas, que somente os rios maiores conseguem cruzar a planicie, os menores dg

saparecendo nestes sumidouros. Este sistema de dnenagem é conhecido como

"sinking creeks"" A floresta decidual ó uma cobertura homogênea sobre esta pla

nície, o que ajuda a acentuar os contrastes morfolõgìcos com os patamares

rochosos carstificados da serra do Ramalho. A diferênça entre este conjunto
cãrstico com aquele da serra propriamente dito, sugere que ambos evoluiram sob

diferentes condições morfogen6ticas, refletindo a 'inf lu6ncia de condições cli
mãticas maìs ativas na esculturaÇão das formas de relevo da dgpressão pedipl!
nada pl ei stocênì ca.

Duas pequenas serras (morro Santo Antônio e serra Solta) fincam

-se em meio ã planicie com flancos tão verticais e retilíneos que sugerem .:
carpas de linha de falha. Elas permaneceram como reìevos residuais da erosão

diferenciaì que provocou o recuo paralelo das bordas dos pavìmentos cãrsticos.
Observa-se que este relevo paralelo das escarpas calcãrias ã concordante com

a direção de diaclasamento, e que parece mesmo guiar o alongamento das linhas
das escarpas.
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'Esta! 
meim.as feicões cãrsticas encontradas na serra do Ramalho

forarn também iclentificadas no morro residual de Bom Jesus da Lapa' e desc[i

tas por Trìcart e da silva (1961), que as considerarant-na un exemplo da evolu

ção cãÈstica enr meìo quente e seco, que ìonge está de se parecer com aqueles

das regìões quentes úmidas que se tornaram clãssicas como tipo de "carst" tropì

cal. De acordo com estes autores, a evolução cãrstjca parece ser muito ìent.a,

prõprìa <ìe urn lado pelos calcãrios muito puros e por outro devido ao clìma

tropical seco.

tsta variedade de "carst'i tropicaì é sensjvelmente dìferente das

regìões viz.i nhas a Belo llorizonte (Tricart, 1956), onde o clima é mais inrìdo,

com indices pìuviométricos de 1200 a 1500 mm e onde a ììtoìogia ê tambõm me

nos pura e nìenos maciÇa.

3,5 - VEGETA"ÇAO

Como em vãrios outros tìpos de produtos similares ãs imagens

LANDSAT, a cobertura Vegetal pode obscurecer a superfície e causar dificuìdg
des par a discriminar as rochas. A intensjdade com que isto ocorre depende da

densidade da vegetação e do seu estado fenolõgico. A relaÇão 6 varìãvel de ban

da para banda, essencialmente porque a vegetação tem um padrão de reflectância

que é distinto em trôs porções do intervalo espectral 'das bandas Tl4. Segu¡

do Raìnes e canney (1980), Figura 3.8, de 0,4 a 0,7 um há uma grande af:sorção

da radìação pela vegetação para suprir a energia necessãria para a fotossínte

se, com uìì forte pico em 0,45 e 0,68 um devido aos pìgmentos da clorofila a.

Na regìão de 0,7 a 1,3 unl ocorre o inverso, a vegetação tornando-se aìtamente

refletìva devido ãs descontinuidades do índice refrativo interno das interfa

ces ar-cõlula das folhas. De 1,3 a 2,5 um novamente ocoffem absorÇões devjdo ã

presença de ãgua nas c6lulas das folhas, a qual domjna o comportamento da re

flectância.



_51

Fig' 3'7 'Aspectos dos lápìes em pontões tîp'icos dos calcários das unidades c2e C6.
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0 efeito de tal comportamento espectraì da vegetaÇão sobre dife
rentes tìpos de rocha, foi avaliado por Siegal e Goetz (f977) através de medi

das espectrâis de campo em temenos de andesitos, calcãrios, fragmentos ìimoni
ticos argiì izados e solos, considerando porceniagens variãveis de cobertura ve

getal. Para o caso da vegetação verde os resultados são mostrados na Fìgura

3.9a, onde se observa que a influência da vegetação é maior para as rochas de

baixo albedo (andesitos). Somente para as rochas limoniticas e solos õ que o

efeito da.vegetação não ! pronunciado. Nestas, até com 30% de cobertura, a for
te e ampìa banda de absorÇão em 0,85 um, devìdo ao ferro, é ainda reconhecível

e o espectro composto rocha + vegetação é quase que o espectro da rocha. Em to
dos os casos a deiliv'idade das curvas espectrais são mais afetadas pela vegeta

ção nos comprimentos de onda menori:s. Contudo, no caso da vegetação ser seca

(Figura 3,9b), nota-se que não hã praticamente influôncia da vegetação no e9

pectro da rocha. A forma do espectro comoosto para cada diferente tìpo de ro
cha é quase que a do material ìítico.
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Esteexemplotemoobjetivodeprocurardemonstrarque,quandose
pretende trabalhar com ìrrragens rnultjespectrais, -e necessãrio descrever' mesmo

que superficialmente, as características geraìs da cobertura vegetal ' seu er

tado fenológìco e estimar a organização da clìstribuição das pni ncipais fonma

ções vegetais, para poder avaliar a influência dos seus efeitos na dìscrinljna

ção das uni dades 1i tolõgi cas.

NomédioSãoFranciscoacoberturavegetaìnunrav.isãogeralSe
const.itui de duas formações prìncìpais: o cerrado e a floresta tropìcal caduci

folia, Todavia, numa escala mais detalhada ìdentifica-se uma.variedade relati

vafnente grande nos setores de transição destas duas classes de vegetaçã0, nq

tando-se uma dependência mujto estrejta de sua complexidade com os I elementos

fîsicos da geoìogia, geomorfologia e pedologia.

Especìfìcamente,asseguintesclassesdevegetaçãoforamreco'
nhecidas na ãrea: Floresta Estacional Decidual (ou floresta tropìcaì caducìf6

l.ia); Cerrado Arbóreo Denso, Caatinga e Florest,a Estacional Semidecìdual. Suas

distribuições em comparação com a distribuição das unidades geolõgicas e mol"

folõgicas esboçam uma razoãveì concordância, que pode ser observada tanto em

fotos aêreas como em imagens TM.

Aflorestaestaciona]decidua]étîpìcadaregiãodaplanicie
cãrstica da unidade C1 , com a presença de ãrvores de porte ereto' troncos li
sosdel5a20mdealtura,comcopasralasempara-sol,constìtuìndouma
formação seca de carãter decîduo relativamente densa. As espécìes sub-xerofi

tjcas são as mais comuns e' perìodicamente, despem-se de folhas durante a esta

ção seca, A penetração peìa floresta é reìativamente fãcil e a boa ilumina

ção debaixo da mata indica que uma boa parcela do solo f ica exposta ã luz di

reta (Fi gura 3.10).

A perda da cobertura foliar é em torno de B0% e poucas especìes

pouco abundantes mantêm-se sempre verdes' A submata é rala' apres'enta tamb6m

carãter decidual e forma um estrato de trôs a quatro metros de altura. tstas

condições não impedem totalnente a caracterização dos solos e rochas .que rg

vestem, atravês de dados de sensorìamento remoto, durante a estaçao seca'
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Fig. 3.10 - Aspecto gera'l da floresta estacional decidual daplanicie cãrst'i.ca da unidade C1 , mostrando a acen
tuada perda de folhas no periodo seco e a con
sequente exposìção do solo.

A profusão de denoninaÇões dada a esta floresta, tais como mata
seca acaatingada, florestaestacional decidual, floresta tropical caducifól.ia,
floresta xerofitica decjdual, etc., õ uma conseqüância da franca mistura de
espécies florísticas que a habitam, tanto tîpicas da caatinga como da flonesta
decidual. 0 fator climãtico á o elemento decisivo na definição dos limites de
separação destes dois tipos de vegetação. porãm, na zona de trans.ição a litolo
gia, solo e relevo são os fatotes que estabelecem os locais de ocorrência das
diferentes comunidades de vegetação. Assim õ que numa rãpida observaçã0, vô-se
que a floresta decidual de alto porte desenvolve-se sobre os solos mais espes
sos tipo terra roxa similar, de maior disponibilidade de ãgua e majs alta fet
tilidade e, preferencialmente, em terrenos pìanos. Enquanto 'isto, nos pavimen
tos de rochas carbonãt'icas apenas florescem as leguminosas esp'inhentas e as
bromélias, o cerrado preferindq os solos mai,s ãcidos em terrenos mais altos.

As esp6cies mais abundantes e de maion densidade da floresta
cidual são: aroe'ira (Atroniunr urundeuva), pau d,arco-roxo (Tabeluia ipe),

de

pau
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pinbado, ang'ico (Piptadenìa sp. ), pau-ferro (Caesalpen'ia ferrea), bar"rigucla

sa (Cavanìlles'ia arborea). As espõcies da caat'inga que se mìsturarn são a

tingue'ira (Caesalpinia pyram'idaljs), perejro (Aspidosperrna pyr.ìfoliunl) e

vão (Cordia sp.).

li
ca

mal

A caatinga representa uma formação vegeta'l de porte médio com

elementos arbóreos menos agrupaclos, QUê apresentarn-se des¡lidos de fol has na

tnajorja dos seus contponentes durrante o periodo de est'iagem. llã uma variação

na altura do estrato, com locaìs atjng'indo 10 m de altura e outros lirn'itados a

5 metros. Este estrato menor 6 formado de vegetais lenhosos, conì esgalhamento

bai xo, carãter xero'Fît'i co, presenÇa de esp'inhos e . rãp'iclo verdescirnento com

policromia na época clas chuvas (Figura 3.11 ).

Fi g. 3. 1 1 - Caat'i nga anbusti va.

Na serra do Ramalho a caatinga é encontrada revestindo os morros

e colinas suaves das un'idades C3 e C4, onde os solos são ntenos profundos do

que na unidade C1, t6m baixo conteúdo de matõrja orgânica, e onde a retenção

da ãgua é reduzida. pela rãp'ida 'infiltração e perda pelos canais subterrâneos.

Nesta fornlação arbõrea de fanerõfitas dec'idua'is, as espécies

mai s comuns são a braüna (Schi nopsi s bras'i l'iensi s ), a cati nguei ra (Caesal pì nia

pyramedaìis), a aroeira (Astronìum urundeuva), esp'iriheiro (fiptaaìnta viredi
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flora). Dentre os arbustos encontram-se, predornìnantenrente, o quebra facão
(Croton sp. ), o marnrelei ro (Croton sp. ), nra'lva cabeÇa de veado (Pavonia

varians ) e pereìro (Aspiclosperma pyrifoì ium), que se entrenre jam, aparentenrente

sem que uma espéc'ie componha unla conrunidade donrinante numa certa ãrea. A d'iver
siclade floristjca da caat'inga -e grancle, assìm como a sua nrestiÇagenr com espê

cies de outros tipos de vegetação de aìto porte. A ãrea de solo que se expõe

durante o periodo de estiagem 6 grande.

Nos lajedos ou pavi¡nentos rochosos das unjdades C2 e C6 praticg
mente desaparece a vegetaÇã0, sobrevivendo alguns capões de fanerófitas espl
nhosas no fundo dos corredores e poços. No ma'is, sõ existenr cactãceas e bromé

I iãceas com suas belas jnflorescênc'ias ernbutidas. Destacatn-se as espéc'ies ca

roas de frade (Melocactus bahjenses), macamb'ira (Bronrelia laciniosa), pa'lme

tõr'ia de espinho (0puntia palmacJora), gravatã (Agave amaricana), que se fixam

diretamente na superficìe da rocha, com as raizes penetrando nas pequenas fen

das (Figura 3.12).

Vegetacão espinhosa
que caracterizam as
dades C2 e C6.

tipica dos pavimentos
ãreas de afloramentos

rochosos
das uni

Fig. 3.12 -
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_ 0 ce.rrado arbõreo denso aparece somente nos platôs areníticos
que formanr o topo da senra do Rar¡alho, localmente conhecìdos por tabuleiros.
Conipõe uma cobertura vegetal uniforme, constituída de espécies arbõreas que

revestem quase que por. conrpleto o chã0, caracterizando-se por indivîduos de

porte ätrofiado, esgalhamento baixo e copas assimétricas" süber espesso, fg
lhas muitas vezes coriãceas e ãsperas. Segundo Azevedo ('1964) este cerrado é

remanescente do cerrado tipico do Brasil central, que ai teria penetrado em

condiÇões de umidade mais favorãveis que as atuais.

. A sua preferência para cotas mais altas (acima de 750 rn) se as

socia com tenrperaturas mais amenas, em torno de 22o C e precìpitaçõ", "* r6dia
mais volurnosas, em tonno de 1000 ntm anuais. Pelo simpìes fato de se estar em

ãrea de transìção morfoclimãtica; esta não é a formaÇão de cerrado típico do

chapadão Urucuia, cLrja forma donlinante 6 o cerrado arbõreo,

As espécies mais comuns e frequentes são o pau-terra folha-únrida
(Qualea parvìflora), pau-terra'fo1ha-larga (Qualea granclifìora), barbatimão
(Dimorphandra mollis), lixeira (Curatel la amenìcana), paus-santos (Kieimeyerra

sp. ) e pequi (Caryocar brasiliense). No estrato herbãceo predomina o aìgodão

bravo.

A fìtofisionomia das ãreas de cerrado denso confunde-se em apa

rência com a floresta estacional semidecìdual que parciaìinente povoa as bordas

do chapadão arenitico do Ur"ucuia, na ãrea de estudo (Figura 3.13). Dado à de

vastaÇão recente destas vegetações pela implantação de grandes fazendas pecuã

rias com foÉmacão de pastos e extração dos seus individuos mais exuberantes,
é dificil distinguir as ãreas do cerrado denso da mata semidecidual. Esta,
adaptada aos solos ãcidos e temperaturas mais frias do que as da floresta de

cidual da depressã0, mantém com relativa estacional idade a sua cobentura fe
ìiar, redüzida em menos de 50% no periodo de seca proìongada. Segundo Sjlva
e Assis (tSgZ), a percentagenr do número de ãrvores caducifólias do conjunto
florestal situa-se entre 20 a 50%.

0 porte da Fioresta Estacional Semidecidual Higrõfi1a é enr tor
no de l0 m, apresentando segundo Silva e Assis (1982) uma vegetação cespitosa,
com cipõs e espõcies tipo paus-d'arco (Tabebuia serratìfolia), pau-d'aìho, pe

roba parda (Aspidospernra melanocalex), sucupìna (Bowdichia nitida), cedro ver
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nìelho (Cedrela fissil js), aroeira (Astronjum urundeuva), jatobal-açu (llyrnenaea

courbar j I ), pau-'ferro (Caesal pi n'ia ferrea ) , etc.

Do exposto, nota-se que a compartinrentação fjsionônrjca da vegeta

ção atrela-se ãs variaÇões topogrãfìcas, que por vez retratatn a mudança ìitc
ìõgica ou pedogenêtica. 0 carãter generalizado de decidualidade da vegetação

enr perîodos de precipiLações desfavorãveis, -e outra inrportante circunstãncia
favorãvel ã obtenção cle dados de sensorjanento renroto, pois permìte obter du

nante o perîodo cla seca melhores inforrnações sobre as caracteristicas das ro

chas e solos aba'ixo da cobertura vegetaì.

Fig. 3.'13.- Contraste da vegetação do cerrado,(topo da foto)
com a vegetação 

- 
das un'i dades cal cãri as .
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SOLOS

Embora as classificaÇões taxonômicas de solos sejam baseádas em

observações descritivas e deter¡lrjnações analíticas das caracteritìcas fîsicas,
quinlicas, estruturais e texturais dos diferentes horizontes pedoìõgìcos, oS

métodos de mapeamentos de solos levam adicionaìmente, em consideração, a asso

cjação dos elementos da paisagem - prìncìpalmente relevo, drenagem e vegeta

ção - para representar cartogr"afi camente o mapeamento das unidades' A conve

niência disso para o sensori amento remoto é porque as imagens multiespectrais
retratam apenas as infonnações provenientes da interaÇão da .radiação eìetronra-g

n6tica com os prìmeiros microns da superficie, e portanto, dos solos sontente

o horizonte A superficìal terìa ìmportância na constjtujção dos padrões espes

trais das imagens, o que tornaria quase impraticãvel comparar unidades pedo

genéticas com unidades especLrais, Obviamente, quanto maior correspond6ncìa

houver numa certa ãrea entre a classe de soìo mapeada e os elementos da paisa

gem, mais próxìma,estarã tãmbém a combinacão com o substrato litoìõgico e, por

consequinte, melhores serão as chances de se jdentìficar nas imagens LANDSAT

as unidades litolõgicas transformadas em unidades pedogenéticas. Muitas das

caracteristicas. dos componentes minerais da rocha ficam ìmpressas nos diferen

tes horizontes do solo, e são nornais as concentraÇôes preferenciais de certos

õxidos e hidrõxidos e mesmo de residuos minerais, nos horizontes superiores.

Na região leste da serra do Ramaìho, as unidades pedoìógìcas em

sua majorìa refletem com grande destaque o relevo e a lito'logia comoos elemen

tos principais de correlaÇão entre a distribuição das unidades pedoì6gicas e.

os fatores de formação dos solos. 0 levantamento de solos executado pela

HIDROSERVICE (197,|), Figura 3'. 14, mostra a flagrante concordância na relação

de mapeamento das unidades pedolõgìcas-1 itolõgicas.

As unidades de solo foram cartbgrafadas ao nível de associações,

embora os tìpos de solos sejam pouco variãveis, predomìnando a classe terra
roxa estruturada similar eutrõfica. Todas as classes de solos apresentam per

fis com sequência de horizontes carbonãticos A, B e C, subdivjdidos em Al ,43,
B21t', B3t e C. São medianamente a pouco profundos, com horizonte A . usualmen

te moderado, isto é, apresentam teores de carbono orgânico varìãveis" 
"rparrura e/ou cor que não satisfazem aguelas requeridas para caracterizar um hori

zonte A chernozônico ou proeminente. A espessura nrãijma média é em torno de

?,?0 n.
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LV2
BV2

TRel

- Latossolo Vermeìho Amareìo Distr6fico textura argilosa.
- Brunizem Avermeìhado textura argiìosa + Terra Roxa Estruturada

Similar Eutrõfica textura arqìlosa + Afloramento de Rocha
- Terra Roxa Estruturada Similãr Eutrófica textura argilosa +

Podzõlico vermelho Amarelo Equivalente Eutrõfico textura
aroiìosa. araila de atividade alta.

TRe2 - Téira Roia Éstruturada Similar Eutrõfica texturô argilosa +
Brunizem Avermelhado textura argìlosa + afloramento de Rocha

TRe3 - Terra Roxa Estruturada Similar Eutrõfica textura argilosa +
Afloramento de Rocha

TRe4 - Terra Roxa Estruturada similar Eutr6fica textura argilosa +
Sot.os Litõlicos Eutrõficos texturô argilosa + Afloramento
de Rocha

AR - Afloramento de Rocha

Fig. 3.'14 - Mapa Pedoìõgico.

F0NTE: HIDRoSERVICE (1971 )
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A nivel de grande grupo e categorìa inledjatamente abaìxo, as se

guìntes classes de solos foranr nrapeadas e descritas na região de estLtdo, segun

do os trabalho de I'littler et. alij (19i1).

a) Solos com Horizonte B Textural Argi 1a de Atividade Baixa.

Incluem-se nesta classe os seguintes tipos de soìo:

Terz,a rocha estt uturada simíLar eutrc5fica (TRe) - São solos conr horìzonte
B textural, argiìosos e bajxa diferenciação textural entre os horizontes
A e B, evìdenciando pouca eluvjação de argìla. São de reação nroderadamen

te aìcalina, porosos, bem drenados e frequentemente assocjados a aflora
mentos de rocha. 0 horizonte A apnesenta espessura que varia entre 10 a

30 cm, e cores que variam de vermelho-escuro a bruno forte, com porcenta

gem moderada de nratéria orgânica. A saturaÇão de base õ alta, predominan'

do os cãtions cãlcio e nagnésio, Eles ocorrem em relevos plano, oruuu,

ondulado e forbe e são donlinantes.em quase todas as unidades geológicas.

Aparentemente é um tìpcr de solo preferencìalmente orjundo de rochas cal
cãrias, as quais são dominanbes na serra do Ranalho.

PodzoLico VermeLÍø-Anaz,elo EquittaLente Eutt of¿co - Não é um solo clominan

te, sendo restrito a pequenas ãreas não mapeadas da planicìc cãrstica cor
respondente ã unidade C1 . Possui horìzonte B textural, gradiente textu
ral que se apresenta na maioria dos casos não muibo evidente, porosos,

benl drenados e sem problemas de permeabil idade. 0 horjzonte A é fraco ou

moderado, com espessura váriável de 10 a 30 cm e matizes que comumente

variam de 7,5YR a 10YR. Á porcentagem da matéria orgânica é jnferior ã

dos solos terra roxa similar, variando enti e 1% a 2,5%. A textura é .n
tre areia a franco.arenosa e estrutura fraca, com transição para o hori
zonte B geralmente plana e graduaì, o qual, apresenta cores contrastantes
com o horizonte A - 2,SYR a 5YR, Aparentemente resulta de transformações

de materiais provenientes de sedimentos argiìo-arenosos, jnfluencjados

por materiais'clas unidades carbonãticas, Uma de suas ãreas õ próxima ao

contato da unìdade CZ - C3 na termjnaÇão sul da serra de Campo Alegre,
onde estã <liretamente relacionado ã presença de uma fãcies silexito.
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bI Soìos com Horizonte B Texturai - Argila de Atividade Alta (BVZ).

Dentro desta unidade Ta.xonômica. a fnica c]asse de solos mapeada

na ãrea foi brunizem avermelhado. São caracterizados pol^ apresentarem um hor!
zonte A chernozênico (,horizonte minenal superficial relativamente espesso,
escuro, com alta saturaÇão de bases) nittdamente diferenciado com o hori.zonte
B. 0 horizonte A ó espesso, com mais de 20 m, de cores cujos matizes variam de

5YR a 1OYR e vaìores de croma menores que 3. Textura usual franco-argilosa e
ra porcentagem de matéiia orgânica 6 normalmente superior a 3,5%. A este tipo
de solo nota-se uma tendância de se associar uma cobertura vegetal menos den

sa, seja na área da floresta caducifólia ou nas áreas de caatinga. I bem provã

vel que resulte ori.gìnaìmente de i.ochas dolomíticas, dado que uma de suas

ãreas de ocorrência sìtua=se nos dominios da uni.dade C3. São geralmente mais

rasos que os outros soìos, atingìndo espessuras médias mãximas de 1,20 m.

c) Solos com Horizonte B Latossólico (LVz)"

Nesta categoria inclui=se o soìo Latossolo Vermel ho-Amarelo Dis

tr6fico, exclusivamente típico da cobertura areniti.ca da Fm. Urucuia. E um so
'lo mineral profundo á muito profundo com horizonte B latossólico e diferencia
Ção pouco nítida entre.os horizontes em virtude do tênue contraste e transi
ções arnplas entre os mesmos. A textura é mé¿ia ou argììosa, baixa saturação dã

bases e reação fortemente lcida, acentuadamente drenados, muito porosos e bem

permeaver s.

0 horizonte A, composto de Al e 43, var1a de 10 a 20 cm de espes

sura e superficialmente apresenta coloração hruno-avermei hado a bruno, com ma

ti.zes que variam de 2,5YR a 10YR. A consistência para o solo seco varia de sol
to a ligeiramente duro. A porcentagem de matõria. orgânicd é baixa, em tornã
de 1%"

São caracteristicos destes solos, a grande profundidade, o grg

diente textura'l muito pequeno, bai.xa rel.acão si lte/argila no"soìum",baixo teor
de bases trocãveis, pH inferi.or a 5,5 e ocorrência en ãreas de relevo plano.

Estão associados ã vegetação do cerrado da Fm.Urucuia.
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d) Sol os litõlitos

Pela ãrea, com frequêncìa depara-se com pequenas manchas de so

los litól itos que se tornam nlais constantes nas unjdades de relevo nais forte
(C4 e C5), chegando a ser dominante em partes da unidacle C7. Constituem solos
pouco desenvoividos, com sequônc ia de horìzontes A, C e R, em que o fator tem

po, auxiìiado peìo relevo excessivo, destaca-se sobre os demais fatores de for
mação de solo. A espessura ê de aproximadamente 40 cm, constìtuîdo peios ho.]
zontes A e C, sendo bastante relacionados com o material orìginãrio, que 6 res
ponsãveì direto por parte das suas caracteristicas quimìcas.

_ Em resumo, do que se procurou expor na descnição destes elemen

tos qua integrarn a paìsagem da regìão leste da serra do Ramaiho, fica .onrtu
tado que ocorre uma forte relação interativa entre as caracteristicas das uni
dades litoìógìcas, do solo, do relevo e da vegetação. Tal còndicão permite i;
terpretações de cunho multidìscìplinan com grande efetividadà nos estudos d;
geoìogia da ãrea, onde as ìnagens TM do LANDSAT pelas suas qual ìdades muitie:
pectrais e alta resolução espacial , constituem uma ferranenta de grande poten

cial.
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CAPTTULO 4

LANDSAT 5 E IMAGENS DIGITAIS TM

4.I - O SATELITE LANDSAT 5

0s prìmeiros planos para a obtenção repetitiva de dados da super

fície terrestre, visando a pesquisa de recursos naLuraìs a partir do espaço'

iniciaram-se em 1967. Não havia um consenso se o sistenla sensor de intageatnenLo

orbjtal deveria satisfazer ã necessìdade de obtenção de dados de alta resolu

ção espectral (sistema MSS), ou de alta resolução espaciaì, como câtraras de TV

(sisterna RBV). 0 motivo ena que na ãrea de agrìcu1tura, experiôncias com scan

ners multìespectrais a nível de aeronave, haviant conprovado un desempenho tnais

efetivo das imagens multiespectra is na caracterjzação dos tipos .de coberbura

vegetaì e de ãreas agriculturadas, enquanto a longa experiêncìa com sistemas

fotogrãficos apontavam, para a geoìogìa, a maior efìciôncia de sensores de al

ta resoluÇão espacìal . Posteriormente ao lanÇamento do primeiro satélite, o sis

tema MSS se mostrou mais efjciente e então aos poucos foi"se tornando o siste

ma prìoritãrìo do programa LANDSAT, 0 l4SS fez parte de todos os satél ites da

sõrìe LANDSAT e foi mantido rio LANDSAT 5 apenas para dar tempo aos paises pol 
_

tadores de estações receptoras de adaptarem seus siètemas de recepÇão para as

.imagens TM, evitando,assim, causar-ìhes prejuízos na contìnuidade de seus prg

jetos de aplicações.

Apesar da seleção das bandas para o MSS ter sido bem maìs favorã

vel à agricul tura que ãs aplìcaCões geoìõgicas, a visão sìnóptìca mostnada pe.

ìas .inragens (¡¡.¡ZS km, ) ofereceu meios bastante convenientes para estudos tec

tônjcos e mapeamentos geológiios e estruturais em escalas regìonais. As re¡t¡1

çàes mais crîticas erarn referentes ä defìcierite capacìdade do sistema de obter
'informações essenciais ã identificação e dìscrimìnação de certos tipos I jtolõ

gicos, seus produtos de alteração e minerali2ações associadas, o que I imitava

serianrente estudos mais especifìcos voltados ã pesquìsa mìnera'ì .

Estas restriÇões eram tanrb6m inrpostas pelos niveì s de resoluções

(espacial , espectraì e radiornõtrica) relativamente grosseìros, que gqgntyava¡l

as confusões espectrais entre os diferentes nrateriaìs 99olõg]99*9,' Por isso, ã

exceção talvez da ãrèa agronômìca, exìgia-se algumas alterações nos sistemas

sensores para que pudessem atender, com mais especìîi,cidade, as pretensões das
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djferentes áreas de aplicaÇões: geologìa, hìdrologia, pedologia, nleio am

b iente, etc .

As pesquìsas para a construção deste sensor inicìaram-se antes
do fjnal da década de 70 e os primeiros testes a nÍvel de simulaÇão foram tes
ljzados em 1980, procurando-se definir a melhor combjnação de núrnero de bandas

e de resolução espectraì e espaciaì que satìsfizesse ä's diferentes ã'reas de

ap1 icacões. Este senson irnageador nlultiespectrai recebeu a denominaÇão

"Thenrabic t4apper" (TM) e começou a operar conr o LANDSAT 4, lançado en 16/07/1982,

e desativado um ano apõs por probìemas tõcnicos. Poucas iruagens foram ol¡tidas
neste periodo curto e de mal func.ionamento, nenhuma do territõrio brasìleiro,
e assim poucos resultados puderam ser devidamente aval ìados sobre o desentpenho

das novas imagens mul tiespectrais. Substitu.indo o satél ibe danìficado, Foi lan

Çado em 19 de nrarÇo de 1984, o quinto sat6l ite da série I-ANDSAT, equipado com

o mesmo sensor TM e'o tradicional sistema MSS.

0 LANDSAT 5 signìfica o maior avanÇo no desenvolvimento de siste
mas orbitais de coleta e processamento de dados al bamente automatizados da su

perfície terrestre. 0 sistema como um todo 6 consideravelnrente mais complexo

que os LANDSATs anteriores e isto inclui desde as rnudanças na configuração ex

terna do sat,él ite atõ quanto ãs formas de retransmissão de dados, comunicaÇão

e control es de õrbitas.

Como ilustrado na Figura 4.1, os dados dìgitaìs TM e llSS são

transmitidos em tempo real vìa sat6l jtes TDRS (Tracking and Data Relay

Satelìite) para estações terrenas e então retransnritidos via um satél ite de

comunicação doméstica - DOMSAT - para estaÇões de processamento, onde são ra

dionretricamente comig.idos e novamente retransmitidos vìa DOMSAT, para o Earth

Resources 0bservation Systems (EROS) Data Center,para reprodução em formatos

digitaìs e filmes e posterjor distribuição aos usuãrios. A bransmissão clos da

dos TM e MSS do satõl ite LANDSAT 5 pode tamb6m ser feita dìretamente para os

paises que possuem aproprìadas estações terrenas de recepção, como -e o caso do

Br"asil.

0 satél ite LANDSAT 5 opera de uma altitude nominal de 705 km em

uma órbita circular quase polar, imageando a mesma ãrea a cada 16 dias.0 satõ

lite cruza o equador do norte para o suì a*s 9:45 hs,e no paralelo 34o, no aI
tre¡¡o sul do Brasil (RS), às 9:50 hs. Cada 6rbita compìeta gasLa 98,9 minutos,

sendo realizadas 14 õrbjtas por dia
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Fig. 4.1 - Concepção artistica do LANDSAT 5 e de seus sistemas de comunicação

FONTE: Freden e Gordon (1983)

Desde que a õrbita do LANDSAT õ solsincrona, as relaÇões geom!

tricas entre a 6rbita descendente, a trajetõria no terreno e a projeção m6dia

do sol no plano equatoniaì, permanecem aproximadamente constantes durante a

missão. Como resultado a hora m6dia solar de cada ponto individual na õrbita
permanecerá fìxa e de fato todos os pontos a uma dada altitude terão a mesma

hora solar" Esta condição permite que.imagens de datas próximas (mesma estacão)
ou com intervalos de um ano ou rnais tenham condiÇões de iluminação quase iguais.

4.2 - O IMAGEADOR MULTIESPECTRAL "THEMATIC MAPPTR"

0 Thematic Mapperõ um avançado radiômetro imageador eletro-mecãni
co destinado ã obtencão de imagens de altas resoluÇões, possuindo maior exati
dão de separação espectral , melhor fidel idade geom6trica e maior acurãcia rg
djomãtrica em comparação com as caràcteristicas do radìômetro imageador MSS.

0 TM opera simultaneamente em sete bandas espectrais" com um campo de visada

instantâneo ou resoluÇão espacial equivaìente a um quadrado no terreno de 30 x

30 m nas seis bandas do visîvel e do infravermelho refletido e, de 120 m, na

banda termal . Os LANDSATS anteriores eram equipados com radiômetros com 80 me

tros de resolução e operavam em quatro bandas espectrais. A Tabela 4.1 lista

,f ^ 
orneção oe

I \) onstra n *s
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as prìncipaìs especifìcaÇões que pernìitenì conlparar os dois sensores'

TM e MSS.

TABELA 4.1

COMPARAÇûES pr cERTAS ESP Ec IFICAÇõES TECN I-qN_ gryIeE_qq

SENSORIS MSS T TM DO LANDSAT 5

PARÂI'IETROS DO STNSOR

COBERTURA ESPTCTRAL (um)

ÏM MSS

banda 1

banda 2

banda 3

banda 4

banda 5

banda 6

banda 7

0,45 - 0,52 azul

0,52 - 0,60 verde

0,63 - 0,69 verm,

0,76 - 0,90 infv.
1 ,55 - 1 ,75 infv.
10,4 - 12,5 termal

2.08 - 2.35 infv.

0,5 - 0,6 verde

0,6 - 0,7 vernÌ.

0,7 - 0,8 infv.
0,8 - 1,1 infv.

Resoì ução espaciaì 30mbandaslaSeT
120 m banda 6

82m

Nivel de quant i zação 256 níveis de cinza 64 níve i s de cinza

Veloci dade de dados 85 Mbps 15 Mbps

Potônc i a 355 llatts 75 Watts

Peso 244 Kg 64 Kg

IFOV 42 ,5 urad 86 ura d

Largura da fa ixa ìmagea
da 185 km 185 km

Abertura ópt i ca 41 ,15/ 15,7 cn 22,9/8,9 cn

FoNTE: Engeì e l4einstein (1983)

A radiacão coletada por este processo é diligida para um espelho

parab6lico que a focalìza através de um telescõpio sobre um conjunto de deteto

res, orìentados e dìspostos num arranjo, de tal maneìra que possa ser imageado

no terreno tantas Iinhas quanto for o número de detetores existentes porbanda.
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Para cada unra tlas quatro prinre jras bandas - banda 1 (0,45 -
0,52 pm), banda 2 (0,52 - 0,60 unr), banda 3 (0,63 - 0,69 lrnl) e banda 4 (0,76 -
0,90 urn) hã 16 detetores de silicio que operanr ã ternperatura amb'iente. Para as

lrandas 5 (1 ,SS - 1,75 unr) e 7 (2,08 - 2,35 urn) têrn-se tamb6nr, ìndividualnrente,

16 detores de antinroneto de indjo (lnSb) que são resfriados a tenrperaLura abai

xo de OoC par"a se obter unra boa sens itiv jdacle, enquanto a bancla ternlaì usa ape

nas quatro detetores de telureto cle mercúr'io-cãclmio (HgCclTe). 0 arranjo compìe

to dos deteLores do TM é então uma nratriz de 16 x 6 fotodetetores nrais quabro

detetores terrna'is , conrpreendendo unra nratriz de 100 debetores. Desta forma , ho

TM são irnageadas s inlul taneanrente 16 I i nhas por banda no t crreno , ou se ja , um

segnrento de área com uma largura de ìnrageanrento de 480 m por.banda.

Ern frente aos detetores é colocaclo um sistenra de fjltros espes

traìs para l inr"itar e decornpor a radiacão enr intervalos espectrais corresponden

tes a cada banda, de modd que incida sobre cada conjunto de 16 detetoresunrfei
xe de rad'iação exatarnente no conìprimento de onda defjnido pelas bandas do sen

sor. Ao incidjr sobre os detetores, a radjação os sens'ibiliza fazendo com que

produzam um s'inal eletrônico de jntensidade proporcional ã energia incidente,
o qual é então amplìficado por um circuito clebrônico, convertido de analóg'ico

para digita"l por um multipìexador e bransmitido aos satélites TDRSpararetrans

mìssão ãs estações terrenas, ou djretamente a estas. Em analog'ia corn os siste
mas fotogrãfjcos, os detetores atuam como os grãos de unr filme. Para deta'lhes,

ver Meneses (1982). 
t

Estas nrelhorjas imp'lenrentadas no TM, como major número de bandas

e melhores resoluções espacia'l e radjom-etrica, suprimirarn a'lgumas desvantagens

clas imagens MSS para aplicações enr geologia, resultadas prìncipaìmente de utna

resolução espacial grosseìra, de djstrjbuicão desfavorável das bandas e da ex

tensão do jntervaìo espectraì (0,5 a 'l ,1 um) aquénr de ìnrportanbes regiões e:
pectnajs diagnósticas de minerajs e rochas. 0 melhoramento considerado de ma_i-

or nr-erito foì sem dúvida a ampl jação no niimero de bandas do sensor, seis no in
tervalo do visivel ao infravermelho próx'imo (0,45 a 2,35 unl) e uma no termal
(10,4 a 12,5 um), posic jonadas em reg'iões espectraìs ideais a vãrios prop'osi

tos de apl jcaçã0. Ùma idéia geraì das prìnc'ipais apì icações prev'istas para o

uso de cada banda TM é nrostrado na Tabela 4.2, com base em estudos prévios de

senvolv'idos a nivel de simulaçã0, em 198,l, pela NASA e coTaboradores (NnSA,

leB4)
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TABELA 4.2

PRINCIPAIS APLICAçOES POTTNCIAIS DAS BANDAS TM DO I.ANDSAT 5

FONTE: NASA (1984)

BANDA I NTERVAL0 ESPECTRAL (urn) APLICAçTTS POTTNCIAIS

1 0,45 - 0,52 Estudos batjnr6tricos em regiões I itorâneas
de ãgua 1 ìnrpa, até prof undi dade de 20 a,40 rn;

mapeãmentos' cle superfíc'ie de ãgua e anãl i se
de nraterjais em suspensã0. E denonlinada de
banda azul . Dìferenc'iação solo/vegetação.
Sensitiv'idade ã concentração de carotenos
e clorof ila. Alguma poss^ìbil ìdade de iden
t'i f i cação de Fe+' e Mn* ".

2 0,52 - 0,60 Mapeamento de vegetação sadìa pela reflec
tâncja verde cujo pìco se situa ent 0,55 pm.

3 0,63 - 0,69 Banda de absorção da clorofila; significa
tiva na diferenciacão de espécìes vegetaiS.

4 0,76 .- 0,90 Estudos de volume da biomassa e deljneação
de corpos d'ãgua,

5 1,55 - 1,75 Estre.sses de vegetação por desequi líbrio de
ãgua na cobertura foj iar. txpectatìva na
ident'ificação de mineral izações superfici
a'is, sobretudo com os dados da clivisão dã
banda 5 pe'la banda 1 .

6 10,4 - 12,5 Propriedades termajs de solo, rocha, vege
tacão e ãqua. Estudos de contraste térmjcõ
entre I itologias de rochas s'il icãticas.

7 2,08 - 2,35 Esta é considerada estritamente uma banda
geolõgica, selecionada.para'ident"ificar mi
nerars com rons hìdroxilas. Potencialmentë
favorãvel ã discrjminação de produtos de
alteração hidroterrnal. Neste intervalo es
tão presentes algumas importantes banda5
de absorção de rochas carbonãticas.
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Três bandas TM estão situadas próximas da região espectral das

bandas MSS: a banda ? (0,52 - 0,60 um) da regìão verde do espectro; a banda 3

(0,63 - 0,69 rrnl) da regìão vernrelha; a banda 4 (0,76 - 0'90 unr) da região in

fravernrelho pnóximo. As duas primeiras, banda 2 e banda 3, foran dìmensionadas

ma|s estreitas que as MSS, na tentativù de nlelhorar a sensitìvidade ãs mudan

Ças especUrais relatìvas ã fenoìogia de ãreas cultivadas. Com o nlesmo objeti
vo, recluziu-se a largura da banda do infravermelho prõxìmo a fìn de central izã

-la na regìão de ntãxima sensitividade do vìgor da planta'

As bandas 5 e 7, infravernplhas refìetidas, não tênl sìmiiares no

MSS. Alguns trabalhos que precederam o lançamento do LANDSAT 5, como os de

Abrams et alii (1983) e Podwysocki et aljj (1983), demonstraram serem efjcìen
tes no mapeamento de padrões de alteraÇão hidrotermal , possibil itando diferen
ciar rochas de vegetaçã0, rochas argiìosas c.le não argìlosas, rochas cotl õxidos

de ferro de rochas sem óxidos e tipos de produtos de alteraÇão associados com

a ocorrência de mìneral izaÇões de cobre. 0 mesmo ocorre com as bandas azUl e

termal , sem similares nos LANDSATs 1,2 e 3, ã exceção da ternlal que chegou a

existir no terceiro satélìte, mas sem nunca ter funcionado apropriadamente'

Obvìamente o s imples aumento no número de bandas ou a melhorìa

na resolução espectral não reduzìria ao nivel desejado as deficiônc-ias aponta

das para o MSS. Ela ocorreu pela combinação de melhoriu. nu ..roirção espacial

e radionrétrìca em conjunção com a resoluÇão espectraì ' Em relação ao MSS, a re
sol ução ììnear geométrica aumentou em 2,6 vezes, o que permìte uma observação

mais clebalhada dos alvos em uìrla cena e uma intenpretação nlais fãcì1, com as ima

gens podendo ser ampl iadas a partir de fitas magnéticas para 'escalas da ordent

de 1:25.000. A nrelhoria na resolução radiomõtrica ìmplica djretamente na quali

dade de processamentos automáticos de imagens dìgitais, pois niveis de quanti

zação ?8 (256 niveis digitais ou de brilho) proporcionam melhores contrastes

entre os elementos de uma cena. 0 resultado mais importante destas melhorias na

combìnaÇão dos parâretros de resolução do sensor, é a'possìbì1ìdade de dìscrìmi

nar os materiais geoì69icos que entre si tenham pequenas dìferenças espectrais.

4.3 . CONCEITO DE iMAGEIVI DIGITAL

A imagem dìgital é formada pela conversão do sinal anaìógico me

dido pelo sensor (radiância), em uma representação d,igitaì que possa ser arma

zenada numa fjta magnêtica compativel ao computador, para posterìor ' processl
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mento em mãquìnas._ Eta ë desta fonna, uma representação numérica quantizada dos

valores de radiância correspondentes a cada pequena ãrea unitãria image¡da no

terreno (30 x 30 m no TM), Estes valores digitais são normalmente referidos co

mo niveis de cinza ou valores de brilho (percepcão visuai de mais clarooumais
escuro) e somente valores inteiros ou discretos são assumidos. A estes elemen

tos de ãrea no terreno que definem os valores de brilho na ìmagem, chamam-se

pìxels (picture elements), Portanto, associados a cada pixel hã um número ìn
teiro que representa a radiância média de cada ãrea unitária ìmageada no terre
no, como no esquema mostrado na.Figura 4.2.

Fig.4.2 - Representação dos valores de brilho ou radiância dos pixels da
gem.

0s valores dìgitais ou números digìtais podem ser dispostos numa

forma matricial . Além das dimensões espacìal e de brilho que representarn, o con

junto de dados que compõe uma imagem tem ainda dimensões espectraìs e tempã

rais, desde que umá cena pode ser observada em vãr'ias bandas espectrais e em

diferentes datas. Portanto, uma ìmagem digital é uma matriz multidimensìonal

das vãrias dimensões que representam uma cena. 0s indices das I inhas e colunas

da matriz da imagem dìgìtal, identificam as coordenadas espaciais X e Y de ca

da elemento da ãrea imageada no terreno (pixel) e o valor numêrico de cada

elemento da matriz identifica o bri'ì ho (ou nivel de cinza) daquela ãrea.

E fãcil ìmaginar que quanto maìor for o número de elementos da

matriz maior serã a resolução espacìaì da ìmagem e quanto maìor for o interva
lo total dos valores de niveìs discretos de brilho, maior serã a resoìuÇão ra

diomótrica. Assìm, cada eìemento da inragem, ou seia, cada pixeì, pode ser ca

'I ma
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racterizado por duas grandezas: pelo taìIanho e pelo núlììero de bits que reprg

senta a radiância nredida. A prìmeira grandeza defìne a resoluÇão espacÍal da

inagem e sua cì imensão é determinada peìo canrpo de vìsada do sensor (IFov)' ou

seja, pelo ângulo subtendido peìa projeção geonr6tnica de um único detetor ã su

perfícìe da terra. 0 tamanho da ãrea observada defìne e¡n parte a grandeza dos

detalhes que potlent ser jclentifìcados dentro da cena, os quaìs são mais relati
vos ãs propriedades da forma e geometrìa dos objetos. A segunda grandeza defj
ne o nivel dc cìnza.

Contudo, o valor da resoluÇão espacìaì ou talranho do pixel não

õ um ìndicador verdadeìro do tanranho do menor objeto que pode ser identificado

ou detectado. Quando um objeto de dinlensões mujtas vezes ìnferiores ã reso;l u

ção espacìal do sensor tem um contràste espectral ìntenso enl relação aos seus

v.izinhos, ele pode influenciar fortementc na radiância rnédìa do pìxe1 , de m9-

do que possa se disiìnguir dos alvos vìzinhos contidos dentro daquele pixel .

Entre os inúmeros exempìos, o mais comun é a fãcit ìndentjficação de estradas

em ìmagens orbitais, dado ao contraste espectraì crìado pela exposição do solo

com a abertura da estrada nurn lneio normalmente recoberto de vegetação.

Estasensitiv'idadequepossu.iossistemassensoresmultiespec
tra.i s para detectar cliferenças na intensidade da radiância dos objetos, é defi

nida como resolução radìométrica, uma quantìclade que é medida pelo nÚmero de

niveis discretos ou níveìs de quantização no qual o sensor pode divìdir a 'ra

diância que nele incide (6,7,8, '.. bits ou 26, ?7,2u, " ' níveis de cinza ou

de britho)

Nas intagens. LANDSAT MSS o nîvel de quantização do sinal ê 27

(7 bits por pixel), o que sìgnifica que 6 estabeìecido um ìntervalo de 0 a 127

possiveìs valores de cinza para cada pixe] representar a sua radiância média.

Nas ìnragens LANDSAT TM este valor foi ampl ìado para 28, ou seia, hã uma possi

bjlidade de se discriminar 256 níveis de cinza entre os alvos. Consequentemen

te, as imagens digitaìs TM contênr um maior potencial para discrìminar os obig

tos de uma cena pelas suas naturezas espectrais. Ao lado destas duas grandezas

que caracterizam as dimensões de um pixel , há um compromisso direto da ìmagem

digital com o nÚmero de bandas do Sensor e da posição que estas bandas ocupan

no espectro.
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É óbvia a necess idade do uso de conrputadores para digìtalrnente

nranìpu1ar ou operar a quantidade de infornlação contida nas ìtragens, como é óÞ

vio que unra perda inestirnável desta quantÍdade ocorre, quando se usa apenas ima

gens preto e branco reproduzidas por métodos convencionais ent papel .

4,4 - PROCESSADORTS AUIOMATICOS

A manipulação de uma ìmagem digital por um computador é qualifi
cada de processamento de ìmagem dìgìtal e sua Função é a de preparar una ilnq

gen para facilìtar a interpretação visual da cena, exp'lorar com nlelhores recur

sos toda a infornação contìda na ìmagem, extraìr informaÇões de interesse e/ou

relacionã-las con parâmetros esLat,ísticos, num processo que objetìva otimizar

ao máximo a anãlise dos dados, em terntos de efìciência, tempo e custos.

0s clados são trabalhados em função dos valores digitais os quais

correspondem aos valores de radiância dos alvos e, portanto, dentro de uma

abordagem estritamehte de caráter espectral . 0s resultados dos processamentos

destes dados são novos arranjos de valores dìgìtais, representando melhoratnen

tos na qual ìdade original das imagens, as quais devetr então ser reconvertìdas

para uma representação analõgica para expos ição em vîcleo.

' Juntamente com o aperfeiçoamento dos processos de aquisição de

imagens de sensoriarnento remoto, o desenvolvimento das técnicas de processamen

to digital de imagens tem sido a razão prìncìpal do incentivo e difu5ão das

apl icações do sensoriamento na pesquìsa de recursos naturais, Com os sistemas

automátìcos projetados excl usivamente para anã1jses de imagens de diferentes
tipos de sensores, munìdos de funções de p ré-proce s satnento s usadas para reti
ficar, corr.igìr e ajustar os dados e cie algori tmos ou programas para real

çar ou classìficar jnternamente as imagens, 6 possivel a extração de informa

ções, as quais serìam,no rnínìmo,dìfíceis de s.erem obtidas por processos ópti
cos ou fotográficos, ou por t6cnicas clãssicas de interpretaçã0.

A interDretaÇão <le ìmagens pode ser grandemente facì I i tada

devi do ã mai or capacìdade funcjonal oferecida pelos sistemas digitqis
de processamento de inragens e pode ser maìs efetiva dado ã capacìdade intera

tiva honrem-mãquina oferecida por estes sistemas. Não se deve julgar por isso,

que os processadores automãticos de imagens apenas executem forrlas mais conve

nìentes ou flexíveis de manusear os dados. Isto porque, com ìntagens espectrais
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corìo no caso das sete bandas do TM, a tentativa de se ler e conìÞôrar unìa dada

inFornação em cada banda, anal ìsando-se ìnragens reproduzìdas enr papel, não re

sul tantes de tratanìentos dìgìta is, inrpl ìca num processo de rompintento do racio

cínio de interpretação daqueles dados, o que pode resuitan na pêrcla de informa

ções e, portanto, na degradação do resultado final .

Se cons.icierarmos o volume de clados que ìntegra uììla cena total
corresponclente a uìlta inragenr TM, onde estão registrados cerca de 3B milhões de

pixels (6.166 x 6.166 linhas), cada um representando a radiencja corresponden

te aos objetos que integranr cada elentento de resolução no terreno (anrostras

pontuais de 30 x 30 m), não hã corro intaginar uma anãlise dos dados sem recur

sos autonrátìcos de processamento. No entanto, este não é o único motìvo para

justif .i car o uso de técnicas de processamentos di9ìtais de ìmagens. .Praticamen

te desde o jnícjo do sensorìamento remoto orbital , muitos pesquisadores' cono

soha et al.i i (1976) viranr que a nraior'ia das feições geolõgìcas de interesse

em uma cena era sutil na natureza erpor ìsso, dificìl de ser discritrinada em

.imagens que não fossem digìtais somente com cuìdadosos processamentos conlpu

tacionais e monitores de TV para controle de dados, poder-se-ia extra ir a in

formaÇão no lìmìte rnais jdeal de análìse. Alénr do mais, uma das grandes vanta

gens do uso de computadores é a preservação do nível da resolução radiornõtrica

do sensor, não mantido nas reproduções por processos totogrãficos' Mesmo com

extraordinãrìos processamentos de fìlme e rí9ìdos controles de quaì idade, ain

da não é possível manter uma densidade de níveis de cinza cornespondentes ao

nível de quant.ização do sinal de saîda dos detetores (127 niveis do MSS e 256

no TM).

Dois sistemas computado r i zado s para anãl ises cle ìmagens muìties

pectrais digita.is, pertencentes ao Instìtuto de Pesquìsas Espacìaìs, foram uti
I izados no trabalho: o sistema GE-IMAGE-100 ou simplesmente I-'100 e o SITIM,

Sistema de Tratanlento de Imagetn, desenvolvjdo pelo prõprio ìnstìtuto. Em ambos

os sìstemas o acesso aos dados das inragens LANDSAT e ãs operações corn o cotnpu

tador dìgitaì (DPD l1-45 e EGO) são feìtas por terminal grãfico e, em parte,

através de um console ou teclado os quais possibilitam a interação do analista

com toclo o s i stema.

A introduÇão de uma intagetn no sjstema é fejta atravês de fita
magnética (formato CCT) ou disco, ou então por meio de urn digitalizador de ima

gens quando na forma de transparências. A partir do nìomento que a ìnragen foi
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gravada, a cena total ou subcenas poclem ser vìsual iz¡das no nlonì hor cle lV nâ

escaìa especìficada peìo usuãnio e, errtäo, serenr cxocul-¿rdos os processiì¡ìen1"os
dosejados,

. Por nleìo de trôs canhões rle cores no tubo de imagenr (azul , verde
e vermelho) quc são acionaclos diretanrente pelo usuãr io, o anal ista efe.Lua ìi
vrflrente as combinações coloridas dos dados arnazenados, cont utn nlãx jnlo de trôs
canais.0s dois elementos tônr ajnda uma segLrnda opcão de sai<la de dac.los, que 6

utna intpressora usada para ìistar clados estatísticos calculaclos da ìnragern c inl
prinli r parânretros ou resultados de classificaçã0.

No sistema I-100 i:stão irrrplantados mais de uma centena cle pre
gra[ìas e a]goritmos, quase todos desenvoìvìclos para a dinrensão dos dados MSS

(quatro bandas), pois o sistema foì projetado para atender princìpalmente ìma

gens lvlSS. Isto I imitou a capac'idade da unidade de nremõr'ia clo s jsterna enr pocler
arnìazenar sìmul Laneanlente, apenas os dados de video de quaLro bandas. Tratan
do-se corn inragens TM (sete bandas), apenas aìgunras técnicas cle análìse que nlo
exìgem processamentos enr todas as. bandas sjmul taneanrente, pr:dem ser desenvoìvi
das no I-100. Esbão excl uídas assinr, as técnicas que processanr transfornlações
e rotações (conrponentes principaìs e anál.i se canõnica)e classjfìcações (MAXVËR

e SINGLE-cELL), que enr hip6tese, teriam nel hores resultados quanrlo apl icaclas
sobre todo o conjunto de inragens

No SITIM, os progranas e al goritmos usados no I-100 foram recrja.
dos ou adaptados para processarem o vol ume de dados cìo TM, podendo-se operar
com at6 15 bandas sjmultancamente. 0 sjstema ten tambérn cono outra vantagern,
una maior simplicìdade de operaçã0. contudo, ele 6 nra is lento e a qual ìclade do

vícìeo na TV é inferior ao do sìstenra I-i0b. por isso, parte dos processamentos
das ìmagens da serra do Ramalho foì executado no SITIM e os resul tados grava
dos en fitas foram posterìormente lidos no I-,l00 para serenr docunlentaclos por
fotos das imagens expostas no video de TV, por causa da melhor quaìicìacle do

vídco do I- 100.
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4.5 - PROCESSAMENlos B7\sÍcos APLIcA00s ¡q-lM{q!ILIU-!4-¡8EA-q!.,-EJr-Uqq

4.5.1 - CORRECOTS RADIOMËTRICAS

0sdadosoriginaìsdasìmagensLANDSATnìostramalguntasforrnasde
degradação devido aos desajustes de calìbraCão dos detetores, maì funcionanten

to esporãdìco do sensor ou inLerferôncias dos efeitos atntosféricos, que nen

sempre são percebìdos vìsualntente quando a inragem é exposta no monìtor de TV'

As técnicas que buscam restaurar a imagem originaì sãr.¡ concernerìtes com a cor

reção destas distorções e ruîdos induzidos no processo de ìmageantento e cons

t.i tuenì um dos mais importantes estãgìos no processamento. Isto porque nos está

gìos subsequentes de processalnentos que são feitos nas imagens ' tais como as

técnicas de realces, são tanlbénl enfatizadas as imperfeições, caso eìas não sg

janr removidas com antccedôncia. Por isso, a precìsão cla interpretação que é

fe.ita para as djferentes finalidades de apl jcação, depende dos esforÇos dos

processos de restauração dos dados. 0 probìema de restauraÇão de ilnagem é pro

duzir dos dados degradaclos, uma inìagem corrigida que seia raclionrétrica e geo

metricamente a maìs próxima possîvel da distribuição da radiância dos objetos

daquela cena, o que resulta em uma imagem visualmente maìs agradável ao intér

p rete .

Asdegradaçõespodemseragrupadasemd'istorçõesradìométricase
geométr.icas. Por uma questão de segurança os aìgoritmos que corrìgem estes ti
pos de dìstorções foram apiìcados ãs imagens TM origìnais, independente ou não

de se ter percebido degradações nos dados de vìdeo' porque muiLas vezes elas p-o

dent estar abaixo do nîvel de resolução do monitor de TV'

Umdost,iposdedegradaçãor"adìom6tricaédenom.inado',stripìng'.,
que consìste nunt tipo de ruîdo coerente, cujo efeito é o aparecimento de fai

xas horizontais nas imagens, orìgìnadas de um desaiuste nas respostas dos dete

tores do sensor. Porque as condições de ìluminaÇão e característìcas da cena

Variam consideraVelmente e as respostas dos detetores nudam con o tentpo, OS

ajustes normais de cal jbração radionlêtrica destas respostas não são cie todo

perfeitos e assinl ò efeito de "stripìng" pocle aparecer nas imagens do LANDSAT.

o método utilizado para minimìzar este ruido foi a normal izaÇão de histograma

com ajuste de médìa local . Este tipo de correção foi ap1 icado somente nas ban

das do visivel e do termal , não tendo sìdo percebido "striping" nas bandasdoin

frav ernrel ho refl eti do.
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Unt outro trpo cle degradaçlo raclìolrõt¡'ica consisùe na percl.r de

lìnhas das inragurs de aìgunra banda espccifica. devido a perda de daCos clurantc
a aquìs içã0, reg'i stro, transnlissão ou processatìcnto. E unl 't,ìpo de ruído näo

coeren'te, isto õ, não telll unr ¡raclrão clef iniclo e õ na js frcqucnLe tle ocorrer, As

linhas perdidas (no caso de ser uma única Iinha, v isua'lntenLe não serã percebi

da) são reconrpostas através de ìnterpoìaçäo dos valores mõdjos da linha ante
rìor e posterior. Ãs vezes o ruíclo sc restrìngia a unr ou aìguns poucos pixels
que tìnhan unt nível de cinza nuito nraior ou nruìto menon que os p'ixeìs vjzìnhos
das l.inhas imediata¡lente anterior e poster ìor. Itleste caso o p'ixel ruidoso foi
tambón substìtuido pela médja dos seus rr jzinhos

Para evitar que residuos de ruidos espúrìos procJuzìdos por dìfe
renças na resposta entre os deteLores de unra nresma tranda, pernranccesscm nas ima

gcns jã corrigìdas radjornetrjcanrente, aplicou-se urrr algorìtnìo que .o*pu.u o nlé

dia local da I inha anterìor com a médja da linha corrente eJ caso a dìferença
destas médias fosse menor que um ììmiar (valores normajs de 6 a 11), o ponto

tjnha seu nivel aàicionado dessa diferenÇa.

As dìstorções geomõtrìcas são introduz.i das pelo fato clo sistema

de inrageanento ser err 1ìnhas sequenciais. Um Lipo que ocorre sob esta condiçã0,
para as imagens TM, é o deslocamento relativo para oesto de cada grupo cle 16

1ìnhas (porque hã'l 6 detetorcs por banda), o que é pronrovido pela rotação da

Terra em relação ao des.l ocantento do sairél iLe. Cr'ìa-se assjn un cleslocamenLo

relativo das posìções das.Feiçijes. Neste caso, um algonitmo foi ap1 ìcado para

deslocar as I jnhas inageacias pai"a a direìba. Transl'ormações geomél.r-i cas para

corrigìr d istorções internas a.n'ivel de perspecLìva de pixel para transforrna

ções em projeções semi cartogrãfì cas, são mais conrplexas e não for¿m aplicadas
nas inagens Tl4 porque o objetìvo do presente trabalho não exigia precisâo côl
togr'ã f ica

4 . 5 .2 - c08BEç4_q_AI_11_0lFEßl_ts

Maìs.compronreledor do que as dìstorções radionrétricas e geomõtr'ì

cas são as degradações provocadas peìa atnrosfera, cuja intensidade de cfejtos
é diferencìada de banda para banda, em funÇão do conprìnrento rle onda. ltluitas

vez{:rs as dcara.J.rçoes chegar,r a conrprorucLer seriarncnte a quaì idadc rlc anil ise e

ì nterpretação das inagens



-78-

Diante de qualquer circunstância, a radiância medida peìo sensor

Tl'1 difere da radiãncìa intrinseca do mater"ial, devido âos efeitos de absorção

e espalhamento causados pelos aerossóis, gases e moléculas d'ãgua da atmosfera.

Desde que as condìções atmosféricas são um processo dinâmico de rãpida muts

çã0, é fáci 1 imaginar que cle acordo com as suas aìterações, haverã uma corues

pondente variação na caracterização dos materiais da superficie temestre, de

imagem para ìmagem ou entre imagens de datas diferentes. Una sìmples correla

ção ou quantificação do conteúdo de informação de cenas ou subcenas, é nestas

condì ções, imprecisa.

No esquema da Figura 4.3 são mostradas as vãrias maneiras pela

quaì a atmosfera influenciâ as inragens coìetadas de alta altitude. 0 fluxo de

racliação solar ao atravessar a atmosfera é parciaìmente absorvido ou espalhado

(C e G) , antes que atinja a superfícìe terrestre. Como conseqliência, a superfi
cje terrestre é irradiada diretamente pelo fluxo solar e indiretamente peìo

f1 uxo espalhado do céu. Unr exemplo desta contiibuição indireta ê o fluxo espg

lhado cie G. A ãrea irradiada do terreno refletirã parte do fluxo nela inciden

te na direção do campò de visada do sensor e ao atravessar de vol ta a 'atmosfe
ra ê novamente absorvida ou espalhada (F). A e1a 6 adicionado o fluxo' espalha

do da atmosfera (F e G) que.não provenìente do alvo da superficie. Este tipo
de radiação fornecerã ao sensor uma contribuição adicionaì, que nada tem a ver

com o aìvo em si. Contribuições tambérn poderão provir de pontos da superfíciê
terrestre fora do campo de visada do sensor (t). Essas contribuições adicio
nais reduzern o contraste da cena, ret'irando os detalhes mais finos e confundin

do o comportamento espectral dos materiais.

Como se vê na Figura 4.'3, a atmosfera afeta a radiação que chega

ao sensor por diferentes maneiras, dentre as quais, Dias et alii (1981 ) cite
ram como principais, as seguintes: (a) atenuando o fluxo solar que incide so

bre o alvo; (b) atenuando a radiação que chega ao sensor, vinda diretamente

do alvo; (c) contribuindo com radìação espalhada não proveniente do alvo, no

campo de visada do sensor; (d) confundindo as caracteristicas espectraìs de

al vos distintos,
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sol slstemo sensores

cornoo de vi
instdntôneo

Fì9. 4.3 - Efeitos dos particulados e gases da atmosfera na atenuação.e espa
lhamento da radiação incidente e refletjda peìo alvo na 

-superfîcìe
te rres tre .

F0NTE: Sìater (1980)

Torna-se õbvio que para ulua ìnterpretação confjãvel das ìmagens

de satélite, é necessãrio proceder correções clestes efeitos atmosféricos. Uma

rìgorosa solução deste problenra não é possível sem conhecer com exatidão os pa

rãmetros que caracterìzam o estado atmosfériCo de uma determ.inada ãrea, prìn
cipalmente se houver interesse na identificação de objetos, com base en suas

naturezas fisi cas e quimicas.

Estes parâmetros precisam ser deteimjnados, para uma determinada
ãrea, na iiora em que o satéìite adquirìu a cena. A obtenção destes dados depen

de de medições ìocais diãrias por estações meteorolõgicas com equìpamentos de

radìossondagen.Como isto é um problenra comum em várìos países, foran desenvol
vidas técnicas opcionais de começão atmosférìca, com resultados satisfatõrios,
estinradas de uma análise do conjunto real de dados das .imagens multibandas.
Entre as vãrias técnicas propostas, a correção atmosfõrica peìo uso do limiLe
inferior do hìstograma dos valores dos números digitaìs de cada banda, tem si
do considerada a mais eficaz. Este modelo de correção baseia-se em duas prenris
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sas, segundo Tarani k (1978), Errr primcino ìugar o espaìhantento aLmosf-érico ad-j

ciona valores cle bri lho ao sensor, obedecendo unra reìaçào que õ inversanrente

proporcionôl a* quarta potêncìa do conprìmento de onda, conhecìdo conto espaìh_a

mentode Rayìeìgh R = l/r'' . Isto sìgnifica que os conprirìrentos de ondas menores

(visiveis) são nlais afctados que os conrprimentos de onda maìores (infravcrnte

lhos), nluito evidente pelo aspecto embaçaclo que tênr as itnagens TM ou MSS na ban.

da azul (0,45 unr) . È.nr segundo lugar a atìros I'era subtrai va'lores de bri lho dos

comprimentos de onda maiores (infravernre lhos) por causa da absorção da energia

peìas mo lécul.rs d'ãgua, nesta regìão cio espectro. A aÇão deste últjmo efeito
-ei reduzir os valores minimos de bni lho (ou valor dìgita1 ) das bandas infraver
rnelhas para valores próximos ou iguais a zero, nesnto que na cena não haja al

vos com indìces zero de reflectância, enquanto o primeiro efe'i to aumenta nìais

o nTvel nrinimo de brjlho dos alvos nas bandas visiveis dr: que nas bandas in
fravermel has.

Ajustes para absorçõe:; são dificeis de se rJetermìnar porque a

atmosfera ê muito varjãvel na quantidade de vapor" de.ãgua, tamanho das molõcg

las, etc. 0 que se faz então 6 lentar eliminar o efe¡to da radiância adì cìon_a

da pelo espalhamento atnlosf6rico. Para isso basta de lertn'i nar os valores digi
tais ou nîveis de cinza dos alvos que na cenà cleveria¡n por princípio ter valo

res zero de reflectãncja e subtrair direLamenbe o valor determinado para toda

a imagem. Neste processo é ajustado os valores minimos cle l¡ri lho para zero.

0s valores minirnos de brilho a serem subtraídos podetn sen deter

rn'inados de duas maneiras. Prinreiro, pì"ocura-se encontrar nas bandas infravernte

lhas, valores zero de reflectâncja nas árcas com sufìciente relevo para proclg

zir sombras, pois que nas bandas .de maior' conprinìenLo de onda, por ser menor o

efeito do espalhar)ento atmosf6ri co, quase nenhuma radiação iìl-.ingirã a ãrea soa

breada e o valor mînimo de brilho real õ pr6xìmo a zero. ContutJo, nas bandas

de menor conpr'ìmenlo cle oncla, oncle o efeito do espalhamento atmosfi:rico 6 prg

gressjvamente nrais acentuado (lei de Rayleigh), as ãreas sombreadas receberão

radiação espalhada da atmosfera e seus va'l ores de brilho serão nraìs al tos do

que zero. Este ùcr6scinro representa a contrìbuição da radìação proveniente

pelo efe'i to atmosfõr'i co, sem ter qualquer relação com à radìâncin clo alvo.

A outra maneira de se obter estes valores ad-i c'ionados pelo csÞ.1

thamcnto, é a partìr cla dcterminação clos va'l ores dìgìLaìs dc corpos cl 'ãgua ìim
pa, de rios ou 1agos, sem sedinrenLos em suspensã0. A raeão <1ìsto ii porque a
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ãgua ììurpa absorve quase toda a radìação incidente, de ntaneira quase idônLìca,

nos conprimenLos cle onda visïvel e ìnfravnrmeìho ref leLiclo. 0s valores digj
tais para corpos cl 'ãgua ììmpa estarìatìì pon[iìnLo muiLo prõxinlos de zero enl tg
das as l¡andas. Qua'lquer valor nìuìto acjna de zero, constatado numa banda, indj.

carã uma conIr'ibuìção ao sensor de radiação proveniente da atnlosfera pclo efeì

to <1e espalhanrento clos parLiculados. Esl.es valores serão então tomados para

efei Lo de correç;ão atmosf6rica, subtraìndo suas quantidades das respectivas

bandas.

Neste trabalho, os valore:; para correção loram tonados de corpos

d'ãgua.do rio Corrente, que se sjLua alér¡ do linlite norte da ãnea selecionada

para estudo. Trechos deste rio' com ãgua Iimpa, forneceram valores dìgitais muì

to bajxos para as bandas infravermelhas e progressivamenbe valores naiores pg

ra as bandas do visivel. 0s valores subtra'idos para cada banda, para efejto de

correção atmosférica de torla a imagem, banda por banda, pelo método do rníninlo

histogranra foram: banda I (15), banda 2 (ìì)' Lranda 3 (B)' banda 4 (2)' ba!.

da 5 (1)e banda 7 (1).

l'odos os processamentos real izados posleriormente foram ô parti r
das ìmagens corrigìdas radi ometri camen Le e para efeitos al"mosfõricos.

4.6 ANALISE D/lS Il\1AGENS TM POR BANDAS INDIVÏDUAIS

E essencìal para a inLerpretação dos resultaclos de processamel

tos naìs sofistìcados de rcalce de imagens, ter-se unl conhecinlento prõvio da

qual idade da infornração referente aos alvos de 'i nteresse etl cada banda especi

fica. tsla anál'i se preliminar e individual das ìnragens originais, apenas corr.ì.

gì clas ra<lì ometricamente e para efeì tos atmosféri cos , foì real ìzada a Lravés da

anãlise visua'l das iinaç1ens, acompanhadas do exanle de his tctgramas, os quais des.

crev(ìm unìa freqüôncia de distrìbuição estatistj ca dos nívois cle cinza de cada

banda, em Lermos clo núnrero total de pìxels. A inrportãncia da anãlise de histo
granas é que eìes fornecem as bases pard um núnrero dc lredid¿s estatisticas que

são usadas em vãrìos algor'ì Lntos de realce ou classificação de inagens.

Nas l:ìgunas 4.4a a 4.4f são tlos i.radas as ìmagens de cada banda

Tlvl da ãrea de estudo e os correspontlentes hisLogranlas. Um sumário eshatísbico

dos histogranras, o qual inclui media, variãncja, valores nlinimos e máximos 6

moslraclo na Tabela 4.ii. A variãncia pode ser considerada corto uma medid,r da



quantidade de informação contìcla ent cada bancìa, quando é considerada a cena to

taì ou subcenas. 0s valores mininÌos foram todos reduzidos a i, devido aos valo

res subtraídos de cada banda, na tentativa de correção atmosf6nica.

Banda 1 nîvel de cìnz.a 43 - mínimo

nivel de cinza 89 - mãximo

eìxo vertical = freqüência de níveis de cinza

eìxo horizontal = niveis de cinza

Fiq. 4.4a - Imagem TM banda I com correções radiom6trica e atnrosf6rica e- 
"ãipðltiuo 

hìstograma de distribuição de seus níveis de cinza
ginaìs.

seu
ori
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lSanda 2 - n'ível nrin'inro dc c inza I 5
n'ivel ¡tt-¿ixirltr.l tltt cìnza 51

l. j g . 4.4b -- [rtragem TM l.la ncla 2 conr correções rad ionlõ trica c atnlo:; f'ôri ca e seu- 
h istograirra cjr: di s1.r ibur içao de seus nivr: j s dc' ci nz-a ov''ig inaì s .
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lrisrúogr,rnra clc clistriSrrìçao dc sct¡s; niveis de r:inza or-igina'is.
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A banda 5 é a que cont6m a major variância, ou seja, o maior con

teúdo de informação da cena e,a ntaìor diferenÇa entre seus Valores minimos e

mãximos em reìação äs denrais bandas, indica que é a banda que possui maìor ìn

tervalo dinãmico de contraste. Consequentemente ' com a banda 5 hã unramaior pro

l¡abj lidade de se conseguir djferenciar espectraìrnente um maior núntero de alvos

existentes na cena. E das bandas Tlvl a que mostra ulla maior separabil idade en

tre as unidades constituírlas essencialmente de afloramentos de rocha' A maior

varìância resulta da alta variação de reflectância das unidades calcãrias de

formas cãrsticas com ìãpies mais ìntensos, C2, C2.2 e C6, em relação ãs unìda

des Cl , C3, C4 e C5, constituidas de solos e recobertas de vegetaçã0. Nesta

banda é tambêm mais notãvel o contraste da reflectância da cobertura vegetal

destas unidades com a reflectância da vegetação do cerrado sobre a Forrnação

l_Jrucu.ia, clevido ao maior carãter decidual da floresta semiestaciona'l e, portan

to, de sua menor quanticlade de biomassa na data da imagem. consequentemente' na

ãrea da Floresta decidual, o valor mais alto da reflectância õ em parte causa

do pelas exposìções de solos. 0 nraior contraste da bancla 5 reflete-se também

num realce mais nitìdo do relevo'

A banda 4 tem a segunda maior vâriância, tanbém como uma conse

quôncia do contraste das unìdades constituíd¿ìs de pavìmentos rochosos com a

cobertura vegetal, embora a relação de reflectância da vegetação entre as ban

das 4 e 5 seja oposta, isto 6, enquanto é alta na banda 4 6 baixa na ban{la 5.

.Sua outra diferença conr a banda 5 é a menor discriminação que entre si possuem

as unidades rochosas C2, Cz.l' C2.2 e C6.

0s valores estatîsticos das bandas 7 e 3 são p¡atìcanente idênti

cos como demonstra a semeìhança de seus histogramas, indicando que são bandas

que exìbem alta correlação de ìnformações, embora estejam situadas em regìões

espectrais bem distintas - banda 3 na porção vermeìha do espectro em 0'63 -

0,69 um e banda 7 no final do infraverr¡elho refletido, em 2,08 - 2'35 um. Nes

sas bandas, como também nas bandas ì e 2, os alvos çontjdos na cena exibem nos

seus intervalos espectrais baixa radiância e baixo contraste. A redução destes

parâmetros leva tarnbém a uma redução da visão topogrãfica do relevo e torna a

foto i n terpre tação mais dificultosa pela perda da diferenciação da forma e tex

tura fotogrãfica dos objetos. Mesmo corrigida para os efeitos de espalhamento

atmosférico, a banda I ainda parece apresentar a adição de valores de brilho

pela atmosfera, concorrendo para a atenuação da radjância refletida diretamen

te peìos aìvos e assim, afetando os contrastes espectrais origjnais da cena.
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Por isso, a banda I ostenta radiância mais alta que as outras brrndas do

vel.
visi

A alta redundância que ntostranì as bandas l, 2, 3 e 7, conforme
póde ser visto peìa matriz de correlação da Tabela 4.4, não permite que atrj!
vés de uma anãlise vjsual tenha-se certeza em selecionar qual dessas bandas ex
pressa com mel hor contraste os alvos da cena. Atrav6s das medjdas estatîsticas
de variâncja, a ordenação das nelhores bandas seria sucessivamente as bandas

7, g, 1e 2, mas o n'ivel 
'dä 

diferença de seus valores de variância parece não

ser significat'ivo para traduzir uma percepção visual de diferenças entre os pa

drões espectrais da cena, tal como se obsenva entre as bandas 4 e 5, as quais
tem valores de variâncja nìujto mais altos. As altas comelações positivas en

tre as bandas 1, 2, 3 e 7 são dev.i das ã natureza pouco variãve1 do comportamen

to espectral da vegetação, solos expostos e rochas carbonãticas, nos respecti
vos comprimentos de onda destas bandas.

Uma visão preììminar das imagens originais arnp'l iadas na escala
l:50.000, imed'iatamente mostra que aproximadamente quase todas as unjdades mg

peadas na ãrea, na escala 1:50.000, correlacionam-se com unidades espectrais
de diferentes niveis de cinza. As difenenças espectrais parecem que podem ser
atribuidas a vãrios fatores, incluindo o relevo topogrãfico, a variação da ca

bertura vegetal, a cornposìção das rochas e as diferenças de solos expostos.'

IAqq4_!.4

MATRIZ DE CORRELAÇÃO DAS BANDAS TM

BANDAS I

2

t

4
E

6.

7

I ,00
0,83 I,00
0,78 0,96

-0,38 -0,04

0,34 0,66

0,69 0,74

0,70 0,88

I,00
-0,09 ì,00
0,71 0,40 1,00

0,70 -0,09 0,55 Ì,00
0,9t -0,04 0,80 0,68 I,00
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Tomando-se como referência o napa geol69ico l:50.000 da CBpM, fo.
ram selecionadas ãreas de amostrrgens nas ìnragens dìgitais Tlul, correspondentes
ã cada unidade geolögica mapeada, e ol¡tido para cada amostrâ os valores dìg.i
tais correspondentes aos seus niveis de cinza. 0 objetivo foi verificar de uma

nraneira mais especifìca o compontanrento relativo das difenenças espectrajs que

as unidades 1itológìcas mapeadas exiben entre si nas diFerentes bandas l'M. 0Þ

serve que esta anãl ise 6 diferente da real izada conr os valores estatisticos dos

hìstogramas, onde se considerava a imagem total e não por classes de un.idades

l ì toì óg icas i nd j vi dual i zadas.

tste resul tado é nlostrado pelas curvas "espectraid' cla Figura 4. S,

a quaì evidencja as bandas 4 e 5 como as mais indicativas de terem um alto con

traste espectral das unidades ììto169ìcas e onde os materiais estariam exibin
do os mais altos valores de reflectância Na banda 4 é distinta a diferença
espectraì entre doìs grupos de curvas, constituídas respectivamente, pelas uni
dades Cl , C4, C5, C7 e Ku e peìas unidades C7-, C2.1 , C2,2, C3 e C6. No primei
ro grupo as un.idacies possuetn quase que os mesmos vaìores de brilho e portanto
têm a mesma aparência visual na inagem desta banda, confundindo-se espectra_L

mente entre si. Talvez isto seja peìo fato de todas serem unidades constitui
das preferencialmente de solos, apesar de suas origens 1ìtoìógicas serem difs
rentes - Cl calcãria, C4 e C5 peìiLica, 07 misto de calcãrio e pelìtos e Ku

arenîtica - ou entã0, da cobertura vegetal estar mascaranclo as possíveis difg
renças espectrajs de seus solos, jã que nesta banda a vegetação se caracteriza
por um pico de reflectâncìa que supera a reflectâncìa das rochas e solos. No

segundo grupo estão contidas unidades preferencìaìmente compostas de afloramen
tos de rochas e se nota uma melhor separabì l idade espectraì entre el as, a qual
pode ser credìtada, pelo menos em parte, ãs variações composìcionais das litg
ìogias dominantes. Neste grupo incìui-se a unidade C3 que por ser constituida
preferencialmente de soìos, cria a expectativa de que os solos formados de r9
chas dolomiticas possam ser discriminados das outras classes pedogenéticas. Na

banda 5 as diferenças entre as unidades são mais gráduais, porém não ocorrem
confusões espectrais como presenciou-se na banda 4. As unidades pedogen6ticas

continuam a ser majs refletivas [níveis de cinza mais a]tos, ou seja, mais cìa
ras) que as unidadLs essencialmente 1ìtoìógicas e a Formação Urucuja jã se tor
na diferenciada. Comparada com a banda 4, isto é uma indicação de que na banda

5 a vegetação tem menor influência na resposta espectral dos sol.os,
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Na banda 7 a refletividade dimìnui para todas as unidades, o que

torna mais cr"iti'ca suas separações. 0 mesmo ocorre com a banda 3, embora parg

ça ter uma pequena melhor capacìdade de dìscrìminação que a banda 7. A aìta
correìação determinada anteriormente atrav6s dos histogramas para as bandas 7

e 3 e tambénl pana a banda 2, se conFirma na escala de amostragem das unìdades,
as quais mantênl as suas curvas "espectrais" ao longo do intervalo de comprìmen

to de onda correspondente a estas bandas, com as mesmas separações relativas.
Nestas bandas algumas unidades l'ito1õgìcas são mais refletivas que outras uni
dades pedogenéticas, o que não acontece nas bandas 4 e b, Na banda I os nîveis
de cjnza são bastante altos para todas as unidades, embora a imagem visuaì (Fi
gura 4.4a) não demonstre isso. 0 que ocoffe é que os efeitos do espalhanìento
atmosférico não foram de todo eliminados ao se subtrair l5 nîveis digitais dos
pixels.

to

.. \\
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Estas vaniações espectrais das unidacles geoì69icas que foram

constatadas nas vãrias bandas TM não potlem ser totalmente explicadas apenas

através da anãlise visual das intagens e cle alguns de seus paremetros est,atísti

cos. Como eìas porlen ser causadas tanto peìa prõprìa natureza da constituição

dOS materiais comO peìas SUaS cAracteristìcas externas' Como macro e microrre

levo, variaÇão de cobertura vegetaì, grau cìe alteraçã0, etc., é necessárìo que

medidas espectrais sejam reaì izadas no campo, para avalìar a influência que e:

tes fabores exercem na representação da cena nas imagens. Somente a partir .da

conjunção destes critér'ios cle avaliação espectraì, quaìs sejam, anãlise visual

das ìmagens or'ìgìnais, anãìise de hìstogramas, medidas de parâmetros estatísti
cos, observaçõeb de campo e nledidas espectrorradionl6trìcas locais, é que se tor
na possível efetuar uma seleção das melhores bandas Tl4 para mapeamento e/ou

discrimi nação f itolõgica.

As medidas espectrorradìométricas são o elemenLo chave nesta anã

1ise, pois elas estabelecem a ligação entre aquiìo que observarnos nas imageÀ

e os fatores que condìcionaram a reflectãncia dos alVos. Este assunto é discu

tido no capitulo 5 seguinte.
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CAPTTULO 5

RNALtsrs or oRoos rsprctnoscoptcos col'lo gRsE À

INTERPRTTAÇÃO DE IMAGINS, MULTIESPECTRAIS

5.1 - A IMPORTÃNCIA DAS MEDIDAS ESPECTRAIS DE ROCHAS T MINERAIS

Na natureza, as dìferentes cores dos ntaterìaìs são a comprova

ção de que cada substâncìa ìnterage espectralmente de forma distinta em rela

ção ã energìa iiuminante. Aìguns materìaìs absorvem ou refletem maiores ou me

nores quantìdades de radiação eletromagnética (nfN) do que outros, em diferen

tes porções do espectro. As causas que cletermìnatn estas variaÇões da distri
buição espectral , que dão origem ãs diferentes cores dos materiais e, em ex

tensãô, o que sucede nos comprimentos de onda que se situam além do espectro

visivel , são normaìmente estudadas através da espectroscopìa õptìca' Esta téc

nica consiste,. basicamente, na obtenÇão de espectros õpticos de medidas de re

flectância ou absortância da luz em funÇão do comprìmento de onda e permite

analitjcamente inferir aìgumas propriedades intrinsecas do material , relatì
vas ã sua composiÇão.

Com este propõsito, desde o inicio.dos anos sessenta vem se rea

lizando experimentos espectroscõpicos com amostras de minerais e rochas. Uñ

dos primeiros resultados foì obtido por Dolfus (1961), que sugeriu uma provÁ

vel composìção I imonitìca para a superfícìe de Marte e de cujo experimento

resultou uma série de pesquisas que procurou estimar a similaridade do espec

tro da superficie marciana com a reflectância de amostras temestres de mine

rais de óxìdo de ferro (Lyon, 1962; Draper et alii, 1964; Sagan et alìi'1965,;

Hovis Jr, 1965 e Hovis e Callahan, '1966). 0utros conhecimentos fundantentais ã

anãtise das ìmagens nultiespectrais foram introduzidos por Adams e Filice
(f967), Adams (1968) e Salìsbury e Hunt (1968, 1969). A partir de medidas es

pectroscõpicas estes autores deram as prìmeiras explìcações para as diferen

tes dependências das mudanÇas espectra is e de albedo (reflectância total ) em

função da composiÇão mineralõgica dos materiais, do tamanho, compactação e

fornra das partîcu1as, da dependência anguìar da reflectância espectraì com re

tacão à pos ição da fonte e sensor, bem como de que sob a maioria das condi

cões geoi õgicas, a combinação destas dìversas proprìedades seria capaz de for
necer algumas inforntações para a identificação de minerais e rochas.



-92-

0s processos. que controlam estas interaçõcs são govornados pe

las formas cle mecanisnlo da interaÇão da radiaÇão eletronragnética conì a super

ficìe dos objetos. tssencialntente, clois ntecanisrllos ocorrem. No prinre jro, a in

teração da REM conr o ntaterial é de carãter nracroscõpìco, pois seus eFeitos

são controlados pe1 as propniedades flsicas clas condições da superfície do mg

ter'ìal . Dele partìcipant a granulonetrìa, fornta e compactação Cas par'[ículas

m'inera js e, principalmente, as nticro e ntacro varìações da topografìa' para as

quais deve-se levar em conta a posìcão relatjva enLre fonte e sensor. No og

tro processo, o mecanìsmo de interação da RElrl com a matér'ia estã mais direta

nrente relacionado com a conposição e mineraìogia da rocha, pois ele ocorre

nos niveis atônlicos e moleculares e é o responsável nas medìdas espectroscópi

cas por determjnadas feições cle absorÇão espectral relacìonadas ao tìpo de es

trutura cri stalina dos miner.ais, impurezas iônicas e sìmetria interna do cris

tal ,

Juntos, estes doìs processos clef .inem as características do com

portamento especlral clos mineraìs e rochas, sejan os dados apresentados na

forma de medidas espectroscõpicas ou na forma de imagens' Em ambas as medidas,

a mesma relação intensidade da REM refleticla ou absorvida por comprìmento de

onda, é medìda pelos espcctrõnetros ou sensores tipo MSS e TM. A imagem é as

sìm, uma representação pìctorìaì da interação cla energìa eletromagnética com

a superfícìe clas rochas, em funÇão das características macroscõpìcas da sua

superfícìe e das possíveìs interações com os átomoi e lnol6culas de seus mjne_

rais. Sõ por isto a anãlise e interpretação de dados de sensores multiespeg

trais em geologìà é de certa forma relatìvatttente contplexa se imaginarmos a

grande variedade de rochas existentes, as diferentes caracteristìcas fisicas

de seus constituintes, o grau de alteração de suas superFícies, etc'

Aìémdaprõprìacomplexidadedanaturezadosmateriaisgeo'ìógi
cos há òutros fatores que interferem na c¡ualidade dos dados adquiridos por

sensores retrotos e que influenciam na sua ìnterpretaÇão. l¡latson (1972) enume

rou três fatore s PrinciPais:

(1) a largura da banda espectral e a sensitividacle do sensor (resolução

radìométrica), deternlìnam o grau pelo qual pequenas diferenÇas na re

flectãncia da rocha podem ser resolvidas;
(2) a radìacão refìeLida da superfîcie da rocha, do "background" (solo/

vegetação), como tambõm da atmosfera, é integrada pelo sÐnsor'
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e equivale em imageamento orbitar a áreas rerativamente grancres, da or
dem de 900m, nqs inagens TM;

(¡) nem todas superfÍcies de rochas são refretoras difusas, ou seja, a in
tensidade da.rad.iação refletida pode varìar conforme seja o ângulo de
vi sada de sensor.

No que pese diretamente a complexidade da natureza das rochas e
minerais, Saì isbury e Hunt (1974) reracionaram cinco fatores que exercem ou

'tros tipos de dificurdades na anãrise dos dados de sensores remotos. r) n maã
nitude da reflectância de uma rocha depende da granulonretr.ia; desta forma, pg
ra que os valores da reflectância absoruta sejam significativos, é precìso co
nhecer a granulometria da rocha, b que não pode ser determinado por sensoria
mento remoto. 2) Muitos dos m'inerais não exibem feições espectr ais típicas na!
regiões visivel e infravermerho do espectro e as rochas compostas por eres po
dem produzir espectros sem feições de absorÇã0, 3) 0s constituintes menores
destas rochas oú seus minerais de arteração podem domìnar o espectro. 4) A pre

'senÇa de minerais opacos numa determinada porcentagem não sõ reduz a reflectân
cia total como pode mascarar as feições espectraìs de outros minerais. 5) Argu
mas feições espectrais pronunciadas, tais como as de rochas carbonãtìcas, pe
dem ser obliteradas peìa absorção atmosfér'ica, em sensoriamento orbìtar. 0u
tras interferências que tarnbóm podem alterar a informação espectraì das rochal
são as variações texturais de suas superfícìes, em função do microrrelevo e
das variaÇões da cobertura vegetal.

A despeito dìsso, muitas informações de d.iferentes tipos podem
ser obtidas por imagens murtiespectrais de sensores remotos. porõm, o grau de
confiabilidade da anãl ise das informações obt.idas dependerã neste caso, da ava
ìiacão, mesmo que empirica, de como cada um destes fatores .intervêm na carag
terização espectraì dos materiais que compõem a cena em observação. Esta ava
ì iação pode ser obtida por medìdas espectroscõpicas de campo, as quais têm a
conveniência de estarem mais próximas das condições reais em que foram obtidas
as imagens.

No Brasil, medìdas espectroscópicas de rochas não tãm sido utìri
zadas com o devido enfoque,como um dado auxiliar na anãrìse de ìnragens e nãã
se tem assinr suficiente conhecimento dos padrões espectrais das rochas de nos
sos diferentes amb ientes geoìõgicos. Isto muitas vezes I imitou a discussão, em
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nujtos trabalhos sobre as discninrjnaÇões de unidades ì ito1 ógicas enr ìnragens

MSS, a unt enfoque descritjvo e qualitatìvo. Forntaggio (1983) estudando qua

'tro classes de solos do Estado de São Paulo e Paradella (1983), estudando

discninrinação de lìtoìogìas enlinragens MSS da região do vale do rio Curaçã,

foran os únìcos que contribuiram conl rnedìdas espectroscõpìcas para a inter
prelação das bandas do l4SS,

Desde que as condições de acentuada alteraÇão dos antbientes

tropìcais, levanr ã formação de uma sãrie de minerais de alteração e de modi

fjcações nrarcantes na aparôncia superficial das rochas, é provãveì que e:
pectralmente eies se sobreponham aos espectros dos minerais pr'ímãrios. Nes

tas circunstâncias õ benr possível de se encontrar signìficaLivas diferenças
nas feiÇões espectraìs de nossas rochas, enr relaÇão ãs feições clássicas
que se conhecem para as amostras tipicas de rochas e minerais, que são aprs

sentadas nos clássicos trabalhos de G,R. llunt e co-autores, As novas ima

gens do Tltl, com um número de bandas, ìntervalos especlrais e resoìução radio
nr6trìca, diferentes do MSS, exìgem mais ainda esta base espectnoscõpìca de

anãlìse, para se ter unla noção do comportamento espectral dos nraberìais geo

1õgìcos em cada uma das suas sete bandas.

0 entendimento das medidas espectroscópicas como também da

anãl ise espectral das ìmagens,reqr¡er urn conhecìmento dos processos de tran
siÇões eletrônicas que conduzem ä jnteração da REM conr a matéria e de como

as feições espectnais se origìnam. 0 Ítem subseqüente deste capituìo descre

ve resum idanlente estes processos.

ç,2 ORIGEM DAS FEIçÕES .ESPECTRAIS DIAGNOSTICAS DE M]NIR4IS E ROCHAS

Na espectroscopia, as feìções ou bandas espectra is de um mìne

ral ou rocha, correspondem ãs porções do espectro cuja forma, local ização e
'intensidade de reFlectâncìa em reìação a um comprimênto de onda são bem de

finjdas e prõprìas daquele material. Essas feicões são identificadas nas

curvas espectrais de reflectãncìa (reflectãncia x comprìmento de onda) como

depressões ou pìcos negativos esLreitos, 'indìcando absorção da radìação pe

los ãtomos or¡ moléculas dos mìnerais da rocha.

As jnterações da radiação eìetromagnétìca conl os nlateriaìs na

turais tem por base urn prìncipio da mecânica quântìca, segundo o qual

I

I

I

I

j
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os el6trons nos átonlos somente podent existir enì niveis discretos de energia,

bcm definjdos. Cada ãtonro se caracteriza por ultìa enengìa nlininra possivel que

se denonlina estado funclantental ou estacionãrio e por uù14 série de estados ex

citados de energia mais elevacla. 0s elõtrons nos ãtonìos permanecen indefini

damente no estado estacionãrio, at6 que aìgo provoque sua mudanÇa. Unla forma

de provocar urna aìteraÇão deste estado de baixa energia é atravõs da incidên

cia de radiação eletromagnótica. Assim, quando a luz solar ìncide sobre a su

perfícìe da rocha, a porção de energia absorvídaé numa quantidade exatamente

suficiente para proporcionar una transição brusca de unl nivel discreto de

energìa fundanrental para outro excitaclo nlais alto' Porque esbes niveìs são

diferentes em suas características de unr nlaterial para oUtro, cada material

deterninarã as quantidades energétìcas de radiação a serem absorvidas, num

cleterminado comprinrento de onda do espectro eletromagnético. Portanlo, a in

tensidade e posìção das bandas de absorção ou feìções espectrais são funções

claquel e material e specif ico.

Virtualnente, em sensorianlento remoto busca*se caracterizar os

produtos destas ìnterações que alteran o cont.eúdo de energia do material . Em

se tratando de rochas e mìneraìs, as feìções espectrajs são produzidas como

consequência de processos eletrônicos (transições atômicas) e vil¡racionais
(transìÇões maleculares). Do ponto de vista geológico, certos tipos de jnfor

mações que permìtem dìstìnguìr tipos dìferentes de liLologias, podem ser ob

tidas como um resultado destas transições enLre os níveìs energ6tìcos dos

ions imersos nos minerais.

A iazão destes dois processos ocorrerem em regìões espectrais

diferentes, respectìvamente no visível e infravermelho, vincula-se ãs exigên

cias de quantidades r-liferentes de energia radiante para causar as transições.

Uma noção bãsica destes doìs processos é djscutido nos dois subitens seguìn

tes.

5.2.1 . PROCESSOS ELETRON]COS

São os responsãveís pelas feições de absorção dìagnõsticas da

reflectâncìa espectraì em rochas à mìnerais, existentes no intervalo do visí
vel atã 1,2 pm, feições as quais são essencialmenLe determjnadas peìa presen

ça ou ausêncìa de metais de trans ição (Goetz e Rock, 1983). Infel iztrente, no

visivel e infravermelho prõxìnro, certos elementos ou radicais que são muito
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conruns nos minerais, tais como sììício, aluntinì0, potássio, cãlcio e alguns
bromatos, sulfatos, etc, não possuem niveis energéticos cujas transições po:
sam gerar feições espectrais, Desta forma, não se pode obter neste ìntervalo
espectral, por sensorianrento remoto, informações sobre a composição das re
chas, mas apenas particularìdades de certos elementos ou îons presentes na es
trutura dos minerajs (Hunt, ,i980).

0s processos de transição eletrôn.ica que ìnteressam são princi
palmente dois: o de campo 

'cristal 
ino e o de transferôncia de carga.

No processo eletrônico de campo cristal.ino, os ãtomos de metais
de transiçã0, principalrnente Ti, V, Cr, Mn, Co, Nì, Cu, Zn e, particularmente
Fe' quando pnesentes num mineral , estão sujeitos ãs forças de atração eletros
tática dos selus lìgantes, que dispõem-se simetricamente ao seu redor, como no

esquema da Figura 5.1a. Nestas condições, sejam como constituintes ou ìmpure
zas num mineral , de acordo com a teoria do campo cristalino, os cinco orbi
tais de valência d do îon livre dos metais de transição que estão em igua.if
niveis energéticos" sofrem urna repu'l são eletrostãtica ã rnedida que os i igantes
negativos se aproximam do íon centraì, de tal maneira que os cinco orbitais d

se rompem em um par de orbitais dl, de maior energia e em um tripìete de orbi
tais d, de menor energìa (flgura 5.lb).

Neste processo, quando o íon metãl ìco contido no s6l ido absorve
a radìação eletr"omagnética, ocorre uma excitação de um ou mais elétrons desem

parelhados de um'dos orbitais d. mais baìxo para um dos orbitais energéticos
dt maìs altos. A energia correspondente ã freqüêncìa de luz mais ìntensamente
absorvida definìrã nesta freqüência (ou comprimento de onda),.uma banda de ab

sorção que consistirã na feìção espectral de interesse ao sensor.iamento remo

to, para a identificação daquele materìal.

Estes eìátrons desempareìhados têm seus estados de excitação s.i

tuados frequentemente no espectro visivel e inicio do infravermelho. São des
ta forma responsãveis pela ampla variedade de cores de muitos minerais.
Nassau (1980) dã alguns exemplos sobre a origem das cores de alguns mineraìs.
Por exemplo, o corindon puro (Alz0s) 6 incolor, nras pode apresentar uma cor
ntuito bri lhante conìo resultado da substituição de uma pequena porcentagem dos

ãtomos de ¡1 r+ por ions de Cr3+, conro no rubï. Quartzo cìtrìno, ãgua nraninha

e jade deven suas cores por ìmpurezas de ferroj azur"ita e turqueza por ìmpure
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zas de- cobre; granada vermelha pelo ferro, etc. As cores originadas pelo cant

po cristalino podem se rnanifestar sempre que em um sõl ido existam îons metÁ

ìicos com elõtr"ons desemparelhados. Por isso, o que primeìro determina a fei
ção espectraì õ o estado de valência do îon (ge2+ ou Ëe3+ por exempìo), o nú

mero de coordenação dos l igantes e a simetria.

Enrr!¡o l..nrD rln<1 rfl.'
| ;'omo,ro,odo \f![l."

Fig. 5.1
b

Ligantes de um complexo octaédrico.
Separação das energias do orbital d pelo campo ì igante.

0 segundo processo de transição eletrônica envolve a transferên
cia de carga dentro da mat6ria. Em muitos casos, os elõtrons podem se mover

a distâncias maiores que aqueìas nos ãtomos, conro ao ìongo de uma molécula
ou através de um sõlido, por estarem menos fortemente enlaçados. por isso, a

energìa absorvìda pode causar a transferêncìa ou mìgração de unla carga elg
trìca,seja de umion para outro, entre o Íon e seus l igantes ou vìce-versa.São
bastante comuns, as transìções entre ions do mesmo metal, como Fe2+ e Fe,*,

a)
b)
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Mn2+ e Mn3+, Ti3+ e Ti'1+, embora espectralmente a transição mais frequente,
observada em minerais e,rochas seja entre Fe-O.

Quando a transferência ocorre entre ions adjacentes do nlesmo me

taì que estão em estados de valôncia difeÈentes, o processo õ basìcamente a

oxidação-redução fotoquímica. Ela ocorre pnincìpalmente quando no mineral hã

umdesequiìibrio de cargas devido a-s substituições de ions metãì ìcos, como a

exemplo de Fe2+ e l4g2+ pelo Al 3+ e Fe3+ nos sil icatos ferromagnesìanos. Sem

exceçã0, as feições espectrais resultantes deste processo são muitas vezes

mais intensas que ãs devidas aos efeitos de campo cri stal ino e,pe1o fato de

poderem se origìnar de processos de õxido-reduçã0, são importantes no senso

riamento remoto de ambientes tropicaìs.

A feição espectral que caracteriza o processo de transferência
de carga nos mineraìs, e por extensão as rochas, é essencialmente uma acentua

da queda da reflectância do visivel em direção aos comprimentos de ondas me

nores. Ela é mujto comum nos minerais de alteração, õxido e hidrõxido, sobre

tudo de ferro, e é tipica para diagnostìcar a presença destes óxidos em ro
chas mesmo que em reduzìdas percentagens.

5.2.2 - PROCESSOS VIBRACIONAIS

As feições espectrais de minerais e rochas devidas aos proces

sos vibracionais, ocorrem na região infravermelha do espectro, além de 1,2 um.

São caracterizadas por serem feições muitas vezes mais.ìntensas que asdos pro

cessos eletrônicos e resultan de mudanças energéticas do estado estacionãr'io
de vibrações das moì écul as.

Quantas vibrações podem ocorrer e quais tipos, variam de mate

rial para material poìs dependen do número de ãtomos existentes, da sua geome

tria espacìal e da forÇa de ligação entre sì. As vibracões são como pequenos

deslocamentos relativos entre os ãtomos das moléculas, de suas posições de

equììibrio, e hã em cada molécula 3n-6 movjmentos vibracionaìs fundamentais
(onde n 6 o número de ãtomos). Con relação ao tipo de vibração, duas formas

são conhe.cidas: as. do tipo estiramento e as causadas por deformação.

0s niveis energõticos vìbracionais são também quantìzados segun

do a mesma relação bãsìca que a do modelo atômico e portanto sontente radia
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ção infravermelha com uma freqüôncia exatamente correspondente para exc.itar o
nivel dnerg6tico da I igação de uma molécula serã absorvida. Contudo, são po!
cos os grupos moleculares que originam feições vibracionais na região infra
vermelha, sendo a ãgua, a hidroxila, os carbonatos e alguns sulfatos os pri!
cipais responsãveis por quase todas as feições espectrais dos materiais geoló
gicos no intervalo de 1,2 a 3 pm. As feicões da ãgua e hidroxila são importan
tes na discrimìnaÇão dos produtos de alteração hidrotermal (Hunt e Saì ìsbury,
1970) e dos a rgi l omi nera i s.

5.3 - MEDTDAS ESPECTROSCOPICAS DE ,CAMPO

Nas medidas espectroscõpicas de campo procurou-se determ.inar as
diferenças do comportamento espectral das ãreas alvos selecionadas com as ina
gens TM' tanto èm relação ãs variações da natureza dos tipos litológìcos e so
los associados ã cada unidade mapeada, como tambõm em relação ãs variacões
das.formas fisicas das suas superficies, As rnedidas radiométricas foram efe
tuadas com um espectrorradiômetro da Instrumentation specìaìties company, me

delo sR (ISc0-sR) que opera nas regiões visíver e infravermerho pr6xìmo do es
pectro' do ìntervalo de 0,38 ym a l,5s um. tste é um radiômetro portãtil com

um canpo de visada hem'isférico (intercambiãvel para v'isada angular), dotado
de um receptor difusor acoplado na extremidade de uma fibra õptica flexíùeì
com 90 cm de comprimento, que permite visada em qualquer direção (Figura 5.2).

Na região vìsível de 0,38 a 0,75 um, as medidas são feitas com

um espaçamento de 25 nm e na região de 0,75 a 1,S5 ¡m com um espaçamento de

50 nm, totalizando 32 leituras radiométricas por espectro. Este intervalo
espectràì cobre as bandas TM 1,2,3 e 4 e as quatro bandas MSS. Ainda não hã

disponivel no país espectrorradiômetro de campo que possa abranger todas as
sete bandas TM, que se estendem atõ 2,35 ¡.rm. 0 radiômetro mede a intensidade
de energia radiante que é expressa em unidades de fluxo de energia por unidg
de. de tempo (Watts), por secção de ãrea transversal (cm2). porõm, como se ds
sejava obter não uma medida de intensidade radiante, mas sim a porcentagem
de reflectância, a fim de poder comparar seus valores com os nîveis de brilho
das imagens TM, para cada medìda calculou-se a razão da radiância refletida
do alvo, em uma dada dìreção" pela irradiância sobre ele. A forma de se deter
ninar a irradiância 6 medindo-se a radiãncia solar refìetida de uma placa pq

drão de sulfato de bário, que assume-se ter um comportamento ìambertiano, ou

seja, atua como um perfeito refletor.
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Fig. 5,2 - ft'ledida radionrétrica de campo conr o espectrorrad'iômetro ISCO-SR.

0 regìnre de medida foi fe'ito de rnaneira seqiierrcìal , ou seja,
printeiro uma medjda de radjância era feita na placa e a segujr no alvo, e as

sim sucessivamente para todos os comprimentos de onda de r:peração clo instru
mento. Foj essencjal assegurar-se que o canìpo de vjsada vertical para ba'ixo

do jnsl"rumento integrava somente a p"laca e que não havia nenhuma rr-'f'lexão ex

terna de quaìquer espécie, sobre ela. Foi tanlbénr essenc'iaì, quando nled'indo a

radiância do a1vo, evitar reFlexões (ou sonrbreamentos) de áreas de alvos vjzi
nhos.

E conhec'ido que as superfîcies de alvos naLurais tônl proprieda

des de reflecLâncìa anrplanlente va'rjãvel , a variação sendo em tennos tanto da

reflectância total como da reflectância por contprinrento de onda, do ângu'lo de

inc'idência da luz solar, ângulo peìc qual a superfic'ie é visba peìo sensor e

da orjentação das feições da superfície (Coulson eb afi'i, 1965). Al6m destas

condições angulares enbre sol n alvo e sensor, as condições da transnrjtâncja
atnlosfórica no monrento da nredida, 'interferenr na variabil iclade da reflectância
clos alvos, l'im'itando a dìscriminação. Neste caso o motivo estã 'implícito pg

las variações da intensidade da 'irradìância solar que ocorrenr normalmente no

transcorrer do dia ou por eventuaìs perturbaçõcs atmosfõi^icas criadas por re

cobrjnlentos de nuvens, névoas ou forte densidade de'aerossõis.
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- Urn padrão tîpìco de variaÇão diurna da intensidade da irradiân

cia conr o ângulo zênite.solar, medido para um dia claro na área de trabaìho,

é mostrado na Figur"a 5,3. Nota-se que os valores de irradìância são decrescen

tes em qualquer comprìmento de onda para ângulos zenitaìs mais altos e decre:

Centesl tàmbém para comprimentos de onda do vísivel para o infravernrelho. Alãm

desta variaÇão predita, Duggin (1974) em medidas semelhantes, constatou que

variações aleatõrias de pelo menos 5 a 10% podem'também ocorrer' mesmo em dias

aparentemente claros. Este percentual de variaÇão da irradiância tem seus

efeitos prìncìpalmente en nredidas radiométricas de regime sèq'üencial , introdu

zindo erros no fator de reflectância.
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Fig. 5.3

. No caso das varìaÇões de intensidade de irradìância com o ângu

lo zênite solar, deve-se considerar que como cada leìtura do alvo foi referì

da a uma leitura de uma placa padrão refìetora, seu efeito foi el imjnado e as

Sim os Valores do fator de reflectância do alvo puderam ser considerados in

dependentes da trajetõrìa atmosférica. Por sua vez, isto permitiu que o esPq

ço de tempo dìsponiveì para leìturas durante um dìa, fosse estendido por tg

rjas horas sem comprometer a comparaÇão das nredidas com as ìmagens LANDSAT'

que são obtidas em questão de segundos.

Variação da intensidade da irradiâncìa solar para diferentes
óiirðñtor de onda, em dependência do ângulo-de elevaÇão solar.
didas feìtas en 20/07/85, ãrea da serra do Ramalho.

com
M9

ângul o zêni te solar
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Contudo, permanece a influênc.ia dos ãnguìos zên.i te e azimutal
solar com a drieniação das feições morfoiõgicas geradas pelo microrreìevo da
superfície dos alvos. Eles acarretam variações na iluminação das microfaces
das superfîcìes, alterando o padrão das ãreas sombreadas e não sombreadas,
conforme variem os ângulos solares. Estes efeitos quando ocornenr são mais crî
ticos de serem eliminados e alteram substancìalmente a reflectância totaì do
alvo, podendo reduzir a discriminabil idade entre litologias. Na região cãrst.i
ca da serra do Ramaìho, com a intensa ocorrência de feições microcãrsticas,es
tes efeitos são acentuados. Par.a se ter um controle do grau de inter"ferência
destes valores anguìares na qual idade da ìrradiância e con seq ue ntemente na

resposta do fator de refl ectância, foi estabelecido uma sistematização de medi
das que levava em consideração a geonetr.ia do .experimento, a selecão das
ãreas de amostragem e as variaÇões e orientação das superfîcies dos alvos.

Na real idade a varìação na reflectâncìa espectral devido ãs vs
riações angulares das geometrias de medìdas, representa um substancial desvio
de uma condìção ideal adotada como um pressuposto em sensorianento remoto,
que é o caso de se considerar as superfîcies naturais de terenr proprìedades
lanber"tianas, ou seja, a radiâncìa é constante em qualquer ângulo de reflec
tância. De fato, as superfícìes naturais exibem o que é conhecìdo como função
de dìstribuição de reflectância bidirecional , isto é, a quaì idade da reflec
tâncìa espectral depende da direção da radiação incidente e da direção ao lon
go da qual os raios refletidos são detectados.

Com relação ã direcão do fìuxo solar incìdente, a Figura 5.4
ilustra a importante re1 ação que e]a tem com as varìações de superfície dos
alvos. tsses efeitos representam uma aproxìmação das condições das superfí
cies dos pavimentos caìcãrios/doìomìtos da serra do Ramaìho, criadas pelas mi

croformas cãrstîcas tipo ìãpies, comuns em quase todos os afloramentos de ro
cha.

A condição para mãxima irradjância (b) é quando oângulo de incidên
cia õ igual a zero e 0z = cr erpaFa condìção de sombreamento ou de mínima irra
dìância (c)quando02+o= g > 900; a e d representar condições int.ermediãr.ias.

Esses efeitos extremos caracterizam uma propriedade de anjsotro
pia da superfícìe - razão da reflectância mais alta para mais baixa num mesmo

comprimento de onda mas de valores angulares diferentes - a qual aumenta com
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o aumento do ãngulo zê¡ite de incidência, exatanente devjdo ao efeito de som

breamento produzido pelas microformas verticais dos 1ãpies. considerando q;
as superfícies que foram meclidas na ãrea de estudo têm os aspectos da Figura
5.4, o ângu1o entr'e o radiômetro e a superfîcie foi fixado em 0 graus, por
ser a melhor forma de minimizar o predomínio de uma das situações existentes
naqueìa fìgura. 0utra importante vantagem de se apontar o radiômetro direta
mente para baixo foi para efeitos de conparação do fator de reflectância com

os padrões de bnilho das imagens de satõlite,

Fis.

= ângulo de incidêncìa; é tanbõm o ângulo entne a superfîcie
perpendicular ao fluxo incìdente ã superfîcie real.

= ãngul o zênite solar.

= â¡gulo entre a normal ã superficìe e o zênite.

- Aproxìmação das condìções de radiância incidente nas superficies
de.microlãpìes dos pavìmentos calcãrios da serra do Ramalho (adap
tado de Slater, 1980 ) .

' A abertura angular de visada do radiôrnetro foi de 40 x 40, oque
permitia visualìzar uma ãrea do alvo de 100 cm2 tomada de uma altura de obser
vação de aproximadamente 1,50 m, suficiente para representar o alvo medìdo.

A seleção das ãreas de amostragem para as medidas radiomãtricas
foi baseada na anãlìse dos padrões espectrais jdentificados nas imagens .TM,

correspondentes ãs unidades de mapeanrento. como unr dos objetìvos principais
da apl ìcacão da espectroscopia era a de orientar a seleção das melhores ban
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das TM; a anãlise dos padrões espectrais das unidades foi feita com as bandas

TM originais, processadiis apenas para efeitos de corre@es radiomõtrica e at

mbsfõrica ê para ampliações I ineares de contraste'

No campo, alguns ìmpedimentos I imitaram o número e os locais

de medições devido ã falta de condìÇões de acessibìlidade a quaìquer ponto da

ãrea, por dificuldade de transporte dos equìpamentos e local apropriado para

fixacão do radìônletro, disponibilidade de tempo para a realização de um longo

programa de medidas, considerando o l inritado período diurno de horas úteis pa

ra medidas radiométricas e constância das condições atmosfériÇas de dias e:

sencialnlente claros, sen presenÇa, de nuvens ou bruma atmosf6rìca'

Paradeterm'inaroperíodododiasolarúti]paramedìdasradio
métricas nas latitudes da ãrea de estudo, o que é uma dependôncia da variação

da intensidade da irradìância em funÇão das coordenadas horizontaìs do sol ,

calculou-se para cada hora/dìa/môs/ano cle trabalho de campo' os valores ¿ngg

lares zenital e azimutal do sol (Tabêla 5.1)' A definição da data/mês do tra
balho de campo teve a intensão de coincidir o mãxjmo possível com o mês da to

mada das ìmagens TM, a fim de se ter condições de iluminaÇão solar não muito

diferentes entre as imagens e as medidas radiométricas'

cerca de 98 medi<las foram efetuadas, cujas ]ocaì ìzações são mos

tradas no mapa da Figura3.l, no inicio do capîtuìo' Para cada medida radiomé

trica, calculou-se a razão da radiencia alvo/placa x 100 para determinação do

fâtor de reflectância direcional , expresso em porcentagem relativa a cada com

primento de onda e com o qual foram construídas as curvas espectrais' utili
zando-seoprogramaP.lotter,implementadonoBurroughs6300doINPE.Ascur
vas representativas das ìitoìogias e solos de cada unidade de mapeamento

são apresentadas e discutidas no item seguinte deste capítulo'
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TABELA 5.I

VAL9RES DOS 
4NGULOS ZENITAL E AZIMUTAL DO .SOL PARA A AREA DA SERRA 

.DO
RAMALHo, pURANTE 0 pERIOpo pE MEprÇoES RApTOMET¡ICAS DE CAMPO

7:00

8:00

.T 9:00
.(J 

¡

€l 1o:oo
El 11:00ol!l 12:oo
-tFl 13:00
trl
ol t4:oo

,il rs,oo

Êl ro,oo

17:00

18/07 /8s

HORA Z(graus)

8,08

21,i0
JJ, JJ

44,11

52 
'16

55,52

52,87

45,28

34"75

22,65

9,70

08/08/85

AZ(graus) H0RA Z(graus ) AZ(graus)

66,02 7:00 9,68 70,70
60,81 8:00 23,20 65,60
53'21 9:00 36,06 SB,l8
41 ,78 10.:00 47 "65 46,69
24;58 11 :00 56,61 28,21

1,48 12:00 60,44 1,45
337,9 13:00 57,29 334,10

319,92 14:00 48,73 314,73

307,88 15:00 37,33 302,66

299,89 16:00 24,56 254,92
294,44 l7:00 1 1 ,09 286,61

5.4 - SIGNIFICADO PETROLõGICO. DAS FEIÇOES ESPECTRAIS NA DISCRII',IINAÇÃO DE ROCHAS

CARBONÃT I CAS

. A interpretação das medidas radìométricas de campo como base pa

ra a discriminação das rochas carbonãticas e soìos, foi abordada de duas manei
ras: anal isando-se as feições espectrais diagnõsticas da presença de certos mî
nerais, ions ou óxidos e hidrõxìdos e anal isando-se o padrão de reflectãncia
total que descreve a forma geral do espectro. A primeira forma de anãlise se
relaciona mais diretamente com a composição mìneralõgìca e portanto foì supor
tada por anãl ises químicas e petrogrãfìcas, enquanto a outra se relaciona com

as condições fisicas do estado macroscópìco da superficìe da rocha.

Como comentou-se anterionmente, os objetivos princ.ipais desta
anãlise foram identificar feições no espectro e caracterizar os padrões das
curvas espectrais que pudessem ser relacìonados com a composição mìneralõgica
das rochas e con) os tipos de solos.e extrapolar esta relação tanto para a in
terpretação como para a seleção de ìmagens TM e de técnicas de processanrento

digital, visando a discrinrinação das unjdades ìitológicas.
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Nas figuras apresentadas, os espectros de rochas estão separa
dos pon unidades de mapeamento, cada diagrama representando as medidas espec
trais selecionadas como'representatìvas das lìtoìogias maìs tipicas de cada

unidade. Com relação aos soìos, são apresentados os tipos bãsicos de curvas
de reflectância que foram identificados para os djferentes grupos de solos
cl ass ificados na ãrea.,

Dos constituintes rninera is das rochas carbonãticas, os prìnc.i
paìs, como calcita e dolomita não produzem qualquer feição no intervaìo ee
'pectral medÍdo, que dinetamente contribuisse para a discriminação Iitoì69i
ca. Como mostram os espectros, a diso"'iminação espectraì ocorre em função de

alguns constituintes secundãrìos, os quaìs.também contrjbuem para uma dife
renciação petrográfica das rochas.'Destes constituintes secundãrìos, verifi
cou-se que o conteúdo de matõria orgãnica nos calcãrios, a substituição do

ferro e/ou oxidação das superficìes dos minerais nos dolomitos e os argilomi
nerais dos peììtos, são os que dominam o comportamento dos espectros.

As feições espectrais que ocorrem derivam de processos eletrô
nicos devido principalmente ã transferêncìa de carga, envoìvendo quase que

exclusivamente ions de ferro no estado férrico e ferroso. Bandas do grupo

hidroxila definidas muito bem em argiìomineraìs em 1,4 ym (e 1,9 um) estão
sujeitas nas medidas de campo ã forte influência da atenuação da radiaÇão so

lar pela atmosfera e portanto não foram incluídas na discussão.

Apesar de que a maioria dos tìpos de feições espectrais ìdenti
ficadas se repete cont freqüência entre os vãrios tÍpos de rocha e solos ana

ì isados, são suas aparências, intensìdade, número de bandas de absorção e a

exata posìção no espectro, que permìtem que alguma discniminação possa ser
feita. Como a ãrea desta parte leste da serra do Ramalho é constituida de

unidades geolõgìcas que são essencialmente forntadas de afloramentos de rocha

e outras essencjalmente de solos, a discussão do comportamento espectral des

tes dois grupos de materiais é fejto separadamente, inìcìando-se pe'las uni

dades I ito1 õgi cas.

5.4.1 - MEDIDAS ESPTCTRAIS DE ROCHAS

A primeira unidade constjtuída predominantemente de rochas e a

C2. Cerca de lB medidas espectrorradìométricas de campo foram efetuadas nes
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ta unidade, das quaìs ås pìotadas na Fjgura 5.5 representam os exenplos, maìs

comuns e que entre si exìbem pequenas variações espectrais. As medidas foram
sobre superfícies conl feições micr ocãrsticas, fraturadas e descobertas de sq
ìo ou qualquer tipo de vegetação. Composionaì e mì ne ra l og ì camente , as rochas
eranl calcários puros muito similares entre si, normalnente de cores cinza-es
curo, conr 0,056 de porcentagen de carbonc orgânico. A Tabela 5.2 reúne a conl

posiÇão quimìca parcial percentual e uma breve descrição petrogrãfìca dos cal
cãrios cujos espectros são mostrados na Figura 5.5.
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TABTLA 5.2

COMPOSIçÃO QUTMICA PARCIAL POR ABSORçÃO ATOMICA E RTSUMO DAS ANÁLISES PETROGRÃFICAS DOS CALCÃRIOS DA UNIDADE C2

AMOSTRA

P127

Si o,

0,29

Fezo ã

P8t

0,12

Fe0

0,44

0,30

Ca0

P93A

43 ,54

0 ,02

Mgo

0,11

10 ,73

0,52

Mn0

54,0

P89

0 ,03

0,01

Pb0

0,86

1 ,70

0,31

0,1 1

Znppnt

P82

0 ,01

54,32

0,11

77

0 ,08

P94

0 ,28

0 ,20

Caì cãrio mìcroesparito I igeira
mente arg il oso, com microfrat[
ras preenchidas de calcita, .po[

cos opacos; minerais argi I osos.-

1,92

nd

54,79

0.44

0,05

PI()4A

86

0, 17

Cal cãri o mi criti co, textura espã
ti c4 microfraturas preench i daî
por calcita recristalizada e pre
sença de opacos dispersos, eñ
quantìdade reduzida. C.0.%=0,072

0,01

0,27

0,1 1

54,32

0,84

0,35

0,07

58

0,05

1,87

52,60

0 ,04

Ca'l cãrio ool itì co-p i sol iti co cnis
tâl i no, fraturado,com preencht'
mento de calcita de neorrecristã
lização. C.0.%=0,056.

0,23

84ppm

2,87

nd

53,84

0,10

Cal carenjto ool iti co intensame¡
te recri stal i zado,cimento espãti
co. Branda marmori zação.

0,06

2,49

56

0,11

Cal cãrio ooìitico ni crocri stal i
no, laminado, com agregado dE

cal cita e i ntracl astos.

94ppm

178

0,10

Cal cár'io p ìso ì ítì co,mì crofraturas
preenchidas de cal cita.
c.0.%=0,0s6.

56 Cal carenito microcristalino homo
gêneo, 100% de cal ci ta.
c,0 ,%=0 ,072.
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-Em geral, a reflectãncia no visivel 6 baixa, enr torno de 6% enì

0,4 unr, com um suave aumento enr dìreção ao vermelho (0,7 ¡Lm), atìngindo 12%

de reflectância. Este l¡aixo nivel de reflectância e reduzjdo gradiente da cur-
va no intervalo visível, se refletem na ausôncia de bandas espectrais mais ne

tãveis, que de certo modo é conseqüência da composição mais pura destes cal
cãrios, quase totalmente formados de calcita, senì quase a presença de 6xidos
ou argi 'lonri nerai s . Em 0,7 um cs espectros sofrem um sensível aumento no gradi-
ente de reflectãncia e que tende a se manter nos comprìmentos de onda maiores.
0corre então das bandas de absofção serem mais evìdentes, conquanto continuem

a serem amplas e não agudas.

A feìção espectral mais proeminente õ observada na amostra
P127, causada.pela presença de uma pequena porcentagem de arg i 'l 

om i nera i s , e:
pecificamente devido aos ions de Fe nas estruturas das argiìas, E o material
argì ìoso presente neste calcãrìo que domina o espectro e que-torna-o rnais dis
tinto en relação aos espectros das outras amostras de calcãrios, 0 ferro
no estado bivalente é responsãveì pela ampla banda prõximo u 1,0 ur, enquanto

outra menos intensa centraia em 0,8 um pode estar associada a pequenas quan

tidacies de femo trjvalente. Bandas ìigadas ao grupo hidroxila presentes nos

argììomineraìs, muito comuns em 
.l,4 

un estão nascaradas pela forte absorção

de rad iação pela atmosfera.

Contribuição pela presença de ferro 6 também notada peìas ban

das espectrais muito suaves e muito amplas ao redor de 0,6 um, mais evidentes
no espectro PBI , e bem mais sutis nos butros exemplos. As diferencas que são

notadas entre estes doìs espectros e os demais sõ podem ser expì icadas pelà
pequena variação na composição destes calcãrios, ligeiramente argì losos para

as amostras Pl27 e P6l e de tipos mais puros, quase totalmente formados de

calcita, para os demais. A comprovação disto é mostrada peìa maior r"eflectãn-
cia da regìão vjsível para a infravermelha e pela maior intensi.dade das ban-

das de absorção. 0bservações de campo do estado das superficies destes calcã-
rios normalmente indicam para aqueles ligeiranrente argilosos, superfícìes
mais lìsas e tabulares, inteiramente microfraturadas e, superficies conr mi

crolãpies, para os termcs mais puros (Figura 5.6),0s efeitos destas superfi -
cies na reflectãncia, se fossern excluidas qualquer pequena diferença composi-

cional ou miner.aìõgica, tambõm teriam como consequência uma contribuìção para

uma reflectãncia total mais alta para os calcãrìos argi'losos, dado as superfi
cies ìjsas serem mais refletoras, neste caso em que as rochas são bastante se

. me I han tes .
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Fig. 5.6 - Aspecto geral das superfîcies de mjcroì{Rìes dos_calcãrios .puros- da'unidaðe C2. Ad'iante das camadas calcárias, afloramentos de do

ìomitos da unidade C2.l

Na un.idade C2.1 , a rocha é um dolomito (taUela 5.3), que no

campo õ ¿'istinguida dos calcãrios da unidade C2 por doìs aspectos: possuì co

res nornìalmente cinza-clara e superfîcies de dissoluÇão menos intensas, não

possujndo formas de microlápies em pontas como nas rochas de composiÇão calcã

ria (figura 5.7). Contudo, a constituiCão destes dolomitos nos seus consti

tuintes secundãr'ios, difere pouco dos calcários da unidade C2, e desde que os

espectros dos mi nera ì s de cal c'i ta e de dol omi ta são prati camente i dênt'icos ,

pelo menos nesta região espectral (Hunt e Sal'isbury,1971),6 esperado um com

portamento espectral relat'ivamente semelhante entre as un'idades CZ e C2-1. E

certo que calcãrios e dolom'itos muitas vezes mostram comportamentos espec

trais bastante distintos, mas isto é normalmente ocasionado peìo ting'imento

por õxido de ferro nos do'lonl'itos, QUê'lhe dã cores avermelhadas, ou então

quando ocorrem substitu'ições de íons de Fs2+ por ions Mg2+ na estrutura da dg

lomita. Entre a unidade C2 e CZ.J, este obv'iamente não é o caso, Pois que as

cores destas rochas estão entre a gama de cinza-cìaro e c'inza-escuro. Medidas

rad.iont6tricas cle canìpo e de laboratõrio feitas por Watson (1972), com o espec

trorradiõmetro ISCS, també¡n comprovaram a similaridade espectral entre dolomi

tos e calcãrios, conl a única diferença dos calcãrios serem mais refletivos
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que os dolomitos ao longo de todo o espectro refletido (Figura 5.8). Não seria
portanto u .*istência ie, bandas espectrais que diferenciarìam estas duas ro
chas carbonãticas, mas sim o albedo de suas superfícies.

Fìg. 5.7 - Aspectos das superfícies
as formas de microlãpies

dos dolomitos da unidade C2.1, onde faltam
comuns ãs unidades caìcãrias.

tr4ã ,m

dol om'i tos e cal cãr"ì os .

{60
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Fig.5.8 - SìmiIaridade espectral entre

FONTE: Watson 1972,p. 37.
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0s espectios correspondentes a unìdade C2.1 (Figura 5.9), em

parte não demonstram desacordo com as observaÇões de Watson (1972). As bandas

de absorção da mesma mañeira são devidas ao ferro e situam-se em torno de

0,9 ¡.rm e 1,0 pm, parecendo serem apenas mais dissimuladas. Que o ferro parece
exercer uma menor influência nestas bandas é conoborado peìa ausência de que

da brusca da reflectância da região do infravermelho para a do visivel . Conse

quentemente, os espectros destes dolonitbs cinza-claro são na aparência,mais
uniformes. A diferença quq mostram com os calcãr'ios da unidade C2 é no nîveì
da reflectância, nais alta tanto no visivel corno do vermelho ao infravermelho.
Esta relação de reflectância do dolomito com o calcãrio õ porém, neste aspee

to, inversa ãs medidas espectrais de campo e de laboratório de l,Jatson (1972),

Aquì os dolomitos aparecem maìs refletivos que os calcãrios, como mostra a Fi
gura 5.9. A j.ustificativa para isto estã na presença bem mais intensa de mate

rial opaco carbonãceo nas rochas caìcãrias, que além de causar as cores cìnza
-escura ou pretas destas rochas, tem como conseqüôncia maigr, aba.ixar a re
flectância total a níveis de porcentagem de reflectância bem.menores. Este fe
nômeno ocorre enr qualquer.tipo te material em que estiver presente a matéria
orgânica, ìndependente da mineralogia, estrutura, composìçã0, etc.

A ação da matõria orgânica é tão forte que mesmo as intensas
bandas vibracionajs do. ion COl- entre 2,0 a 2,5 ym e da HzO e 0H- dos argiìo
minerais podem ser quase totalnìente mascaradas. Aìguns espectros determìnados.
por Hunt e Sal ìsbury (1976), para calcãrios cìnza-escuro com material carbonã
ceo, aparecem sem qualquer feição espectral e com níveis de reflectância redu

zidos para 127" en 1,0 e 1,5 ¡rm.

Para os calcãrios da unidade C2.2, os espectrôs de car¡po (Fi
gura 5.10) mostram comportamentos espectraìs semeìhantes aos caìcãrios da uni
dade C2. Esta semelhanÇa frustou a expectativa de que os intensos ìãpies pol
t'iagudos, que tão bem caracterizam as ãreas de exposìção da unidade C?_.2,

representassem uma notãvel diferenÇa petrogrãfica e/ou composicional de intg
resse ã espectroscopia. 0s dados referentes ã composição química(%) epetrogra
fia (Tabeta 5.4) evìdenciam a sua similaridade ììtolõgìca com os calcãrios
ooliticos da unidade C2 e as suas cores cinza-escura tambõm demonstram conte
rem niveis de material carbonãceo em percentuais próxìmos. Analisando-se as

posiÇões e inbensidades das feições espectrais, bem como o nivel de reflectân
cia total e a variação da reflectância da negião do visível e do infraverme
'lho, nota-se que a semeìhança õ quase idêntica aos espectros dos calcãrios

"não argiìosos" da unidade C2.
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TABELA 5.3

COMPOSIçÃO QUIMICA PARCIAL POR ABSORÇÃO ATOMICA E RESUMO DîS ANÃLISES
prtRoe RÃr rcns uos oor-oNrros oR ur,rroRoiì2. t-

o|4 0,6 o,8 t,o t,2 t,4 t,6

COMPRIMENTO DE ONDA ( MICROMEIRO)

Fi9. 5.9 - Curvas espectrais dos dolomitos cinza-claro da
tidos de medidas radionrétrjcas de canìpo.
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AMOSTRA Si0z Fez0¡ Feo Cao Mgo Mno Pb0 ZnÞPm

PB7 0, 20 nd 0,35 34,01 23,24 0 ,08 0,13 147 Dol omi to microcristal jno,
qeneo, sem opacos.

homg

P90 5,85 0,'l 1 0,43 31 ,70 t1 EC 0 ,04 0,1 1 110 Dol omi to microcristal ino com
ìaminaÇão incìp iente, textura
homogenea , ocorrendo agregados
de calcita em grandes cni staisr
presenÇa pequena de ar"gi ìom.ine
rais e alquns oÞacos.

P85 0, 53 0,05 0,14 38, 50 25 ,30 0,0s 0,1 1 t 0s Dol ol utito localmente com esti
ló1 itos com cimento I imonitico,
passando a um calcarenito com
matri z mi ðrÍt íca .

P86B 0,20 0,08 0,17 33,40 22,30 0,07 0,10 Dol om Ícri tb com finos planos
de ì ami nação; opacos dissemìna
dos.

unidade C2.1, ob
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' 0,4 0,6 o,a I,o 1,2 1,4

COMPRIMENTO DE ONDA (MI CROMETRO)

Fì9. 5,10 - Curvas espectrais dos calcãr"ios ool îticos da
tìdas de medìdas radiométrìcas de campo.
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TABILA 5.4

qqryggrÇÃ0 auTMrcA PARCÌ

SES PITROGRÃFICAS DOS CALCARIOS DA UNIDADT C2.2

AMOSTRA Sio, Fe z0: Fe0 Cao Mgo Mn0 Pb0 ZnPPm

P. 844 0,06 0,02 0,15 55,33 2,41 n.d 0,12 56 Ooesparito recristal izado, com os
ool itos levemente aìongados e par
tes com agregados de calcita;ausôñ
cìa de opacos e de microfraturanleñ
tos.

P.102A 0, 20 0 ,03 0,21 50,17 1 ,48 0 ,05 0,24 148 0oesparìto recristal izado com oõ
I itos muito pequenos, opacos pou
cos e d i s semj nados , microfraturadol
c. 0%=0 ,084 .

P 103 0 ,86 0,11 0,30 54,79 0,27 0 ,08 0,17 E1 CaI caren ito ooìitico intensamente
recri stal ì zado, oó1 ì tos ao redor de
0,4 ir 0,Zmm; branda marmori zaçã0.

P 105 0n10 0 ,04 0,11 59,40 0 ,39 0,05 0 ,08 128 Cal carenito ooìítico, recrjstal iza
do, aìguns oõlitos com 0,7cm, pou
cos opacos não local izados nas mî
crofraturas.
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Um fato que pode ser notado da contparação dos espectros dos cal

cãrios C2 e C2.2, com os doìomjtos C2.1, é que mesmo apesar da presença mais

notável da matéria orgânica nos calcãr'ios, as bandas espectrais e a mudança de

'declividade da reflectância do infravermelho para o visivel , são mais proemi

nentes do que nos dolontìtos' Desde que as porcentagens de FsO ê Fs203 e MnO

são equìvalentes para ambos, não haveria motivos evidentes para esta sutil dì

ferença. Imagina-se que ìsto ocorra porque no campo observa-se que os dolomì

tos da unidade c2.1 têm a superfîcìe revestida de uma finíssima película es

branquiçada de carbonato dissolvìdo, a qual poderìa atenuar as bandas de Fe'+

e Fs3+ dos cri stais de dolomita.

Na Figura 5.11 estão representados os espectros mais tipicos da

unidade C3 e-na Tabela 5.5 o resumo das anãl ises quimìcas (%) e petrogrãficas.

A C3 é na essêncìa uma unidade pedogenétìca, constituida de solos comumente

ocre-amarel ados , origìnãr'ios da alteração de dololutitos e'brechas dolomiticas

cinza-claro a¿uladas, que ocorrem esparsamente, em pequenos afloramentos arrasa

dos ao nîvel do solo (Fìgura 5.12). O padrão de reflectância não é muito dife

rente entre a rocha dolomîtica e o seu solo. Ambos se caracterizam por uma al

ta reflectância no infravermelho, muito acima dos calcãrios cinza-escuro, e

por uma acentuada queda da reflectância na região do visivel '

Nos doìomitos e brechas dolomiticas este último efeito é provoca

do pelas pr6prìas condìÇões de alteraÇão da rocha. Devido ã menor solubììidade

dos mìnerais de dolomita, a rocha se torna bem menos susceptíVel ã formação de

microlãpies e assim sua superfîcie exposta favorece o desenvolVimento de uma

fina pelîcula de carbonato dissolvido (2 a 3 mm), de aspecto terroso e em Sg

ral levemente tingida de óxido de ferro.

0efeitode6xìdodeferroérnostradonosespectrosPl14'P10e
p48 da Fìgura 5.11, respectivamente de uma tîpica brecha dolomítica, de um dg

'lolutito cinza-azulado e de um dolomito Vermelho. Nas lâminas delgadas, mesnlo

a olho nu é possîvel notar um razoãvel tingimento de óxido de ferro nos cris

tais e nos fragmentos de rocha.
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Fig.5.11 - Curvas espectrais de rochas de composição dolontítica da unidade C3,
obtidas de medidas radiométricas de campo.
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TABELA 5.5

c0Mp0srÇÃ0 QUÍMICA pARcrAL, pOR ABSORÇÃO AToMTCA, E RESUMO pA Arya

LISE PITRocRATTcR DE AMOSTRAS DI ROCHAS DA UNIDADE OoI-O¡ITTIcA C3

AMOSTRA S'io, Fsz0s Feo Cao Mgo Mno Puo ZnPPm

P4B 0,93 0, 01 0,23, 34 ,71 18,73 0, 14 0,10 202 Dolorenito com os cristais
tingidos por óxido de fer
ro, opacos d'issemi nados e
I eve evi denci a de seri c'i ti
zação

P 114 5,47 0,33 0 ,23 33 ,59 1 5,73 0 ,04 0 ,09 73 Brecha jntraformacionaì ;
lamin'ito criptoalgãlico;
dendritos de manganês, fra
turas oriundas a partir de
gretas de dìssecação.
C.0. % = 0,088.

P10 0 ,71 0,01 0,25 31 ,55 20,69 0 ,04 0,10 77 Dol omi to mi crocrì stal i no
com um microfãcies finamen
te laminado e outro homogê
neo.

Fig. 5.12 - Formas de afloramentos tipicos da unidade C3.
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Especificamente na amostra p48 o efeito é o dos mais notãveis,
pois que, além da peìicula de alteração, a presença do ferro, provaveìmente
substituindo ions no mineral , é denunciada pela forte coloraÇão avermelhada
dos cristais da rocha. Isto provoca a queda dd reflectãncia em direção ao
azul de uma naneira extremamente abrupta'ao redor de 0,6 ¡rm e que leva ã for
rnação de uma ampla banda de absorção entre 0,4 e 0,S um. tsta feição espec
tral ocorre como resultado do processo de transferência de.carga devido ã li
gação Fs-O. Ela é uma conseqüêncìa da disposição favorãvel do Mnz+ ¿o mìng
ral dolomita em ser substìtuido por Fer* e um pouco menos por M¡2+. E possî
veì que o M¡2+ tenha também aìguma contribuição na banda (ou bandas) entre
0,4 e 0,5 pm, desde que as anãl ises químicas mostram que os vaìores mais al
tos de M¡0 pertencenì ãs amostras dos dolomitos da unidade C3.

Neste aspecto, o espectro da àmostra p114 aparenta ser unt exem

plo mais representatìvo. Na porção visivel do espectro, ap6s a queda da re
fìectância, ressalta-se uma sucessão de três pequenas banclas de absorção que

ainda não haviam sido regìstradas nas amostras precedentes. De acordo com os'
dados da ì iteratura, as posições destas bandas ìndicam a presença de õxido
de nanganês, o qual é encontnado nesta esp6cie formando as tîpicas feições
dendriticas. Na verdade, é.a maneira peìa qual estas pequenas bandas ocorrem
juntas' que as distìnguem das bandas espectrais de ferro fêrrico e ferroso,
que também ocorrem nesta porção do espectro. Em rochas carbonãticas õ comum

acontecer a tendêncìa de se formar uma única banda ampìa entre 0,4 a 0,5 um,
quando eìa õ gerada exclusivamente pelo ferro.

Em termos da influência do ferro na conformação do espectro, a

anostra P10 é semelhante a* P114. Comparadas com a queda da reflectância do
espectro P48 do dolomito vermelho e considerando que as porcentagens de õ"i
do de ferro são equìvalentes nas três amostras, deduz-se que os ions de fer
ro quando estão diretamente substituindo ions no mineral (caso mais provãvel
da P4B) têm uma ação mais intensa na queda da ref.lectância do que quando na

forma de õxìdos, impregnandoa superficie alterada da rocha.

No que se sabe, este comportamento de contraste da reflectãn
cia da região infravermeìha com a reflectância da porção visivel do espectro,
é bastante comum nos espectros de rocha, principaìmente quando aì teradas, e

de alguns minerais. tle reflete um comportamento transopaco do materìal . No

caso de medidas espectraìs em laboratório, com o mEterial reduzido a põ, pa
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ra um tipo transopaco o decr6scimo no tantanho do grão resulta em um aumento do

albedo na região em quå.o material tem um comportamento transparente e em um

decréscimo na região que tem um comportamento opaco, aumentando ainda mais a

razão de contraste. Em medidas de campo este efeito frequentemente pode ser

dìssimulàdo pelos efeìtos macroscõpicos do microrrelevo e das condições de aì

teração da superficie da rocha, ìmpedindo prognõsticos da granulometria na

resposta espectral .

Embora o comportamento transopaco seja comum quando está presen

te o õxido de ferro - e é notável na l imonita, goethita e hematìta -, ele não

õ confinado ao 6xido de ferro, Alguns mineraìs sem este óxido também exibem es

te comportanìento, embora o caso é mais raro. Assim, o comportamento transopaco

de materiais terrestres é quase necessariamente diagnóstico da presença de

îons de ferro, ou como impureza no minera1 ou tingìndo sua superficìe. 0s dolo

mitos da unidade C3, juntamente com os siltitos e folhelhos da unidadeC4e C5,

além das couraÇas ferruginosas do Urucuìa, são as litoìogias que na ãrea me

lhor exibem este conìportamento transopaco.

0 resultado princìpaì da queda acentuada da reflectãncia em dire

ção ao visîvel , devido ao comportamento transopaco dos materiais, é uma aita
razão R/B (vermelho/azul ), ou seia, um alto contraste de aìbedo, o quaì se fos

se notado serìa entre as imagens TM bandas 1 e 2, em relaÇão ã banda 3 e ãs

infravermelhas4,5eT.

Para a unidade C4, de carãter eminentemente pelitica, foram sele

cionados alguns espectros do tipo litoìógico mais comum desta unìdade: um fg
lhelho (P123) com fina laminaçã0, sempre alterado, cor esverdeada, tendo como

princìpais constituintes argììa sericitizada, cristais de quartzo xenomõrfìco

dispersos e caicita escura com textura micritìca, na forma de agregados dis
postos paralelos ã laminação; opacos destacam-se pelo tamanho superior ã granu
'lometria da rocha e o tingimento por óxido de ferro espaìha-se por toda a lâmi

na. A anãlìse quimica do folhelho identificou teores nrédios de 40% de SiOr,

2,3ù% de Fsz03, 0,15% de F.0, 15% de C¿0, 5,30% de Mg0, 0'08% de MnO' 0'14% de

P50 e 150 ppm de Z¡. 0 espectro Pl0lA é de um calcissììtiLo nrargoso laminado

de fonte evaporitìca, que orig inalmente tinha gìpsita-anìdrita que foi substi

tuida pela calcita. A rocha é finalmente laminada e sua alteração provoca o

desprend inrento de pl aca s.
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- As curvas espectrais do folhelho e do calcissiltito' nlostradas

na Figura 5.,l3, não fogem muìto do padrão geral observado nos espectros dos

dolomitos anteriores, a presenÇa dos óxidos de ferro fazendo-se notar na que

da da reflectância e, de forma mais evidente, pela presenÇa de bandas djscre

tas na região do infravermelho, As bandas que ocorrem prõxinras a 0,85 um ou

abaixo de 0,9 pm estão vinculadas a* presença de hematita e aquelas centradas

em 0,9 pm ou pouco além, ã presença de I imonita com goethìta. A presença de

quartzo e a alta porcentagem de sÍl ica não elevam a reflectâncìa no infraver
'melho a níveìs nrais altãs do que os observados na unìdade C3, uma indicação de

que os õxidos de ferro dominam o padrão de reflectância da rocha e dai o po!

que de sua semelhanÇa com os dolomitos e Þrechas dolomíticas da unìdade C3.

Se o espectro tivesse continuidade para as regiões de comprimentos de onda

maiores, a diferença entre os calcissiltitos e dolomitos se farìa nitjdamente

presente por bandas h.idrox jlas e de ãgua dos argì lomìnerais dos calcissilti
tos, e pela diferenÇa de ìntensidade das bandas C03-- entre 2,0 a 2'5 um' que

são tipicas dos calcãr'ios e doiomitos.
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Fig. 5.13 - Curvas espectraìs de calcissiltitos e folhelhos da unidade- obtidas de nredìdas radiométrjcas de campo.
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Com referência ã unidade C5, foram obtidos alguns espectros (Fi

gura 5.'14) sobre pequenos laiedos cle calcãrios, os quais sem exceção po"'*
superfícies lisas e plarias,com rochas escuras sem a presença de microlãpìes

(Figura 5.15). A forma do espectro e a posição e intensidade das bandas de

absorÇão não diferem signìfìcativamente dos espectros de calcãrios das unìda

des anteriores. A única diferença estã no nível de reflectãncia total do e:

pectro (albedo), que é um pouco mais elevado, princìpalrnente na região do in
fravermelho. A reflectância mais aìta é uma consequência direta do estado da

superficie que na forma,iisa e plana reflete uma superficie de textura fina,

onde um maior número de grãos interage com a radìação el etromagnét i ca , dando

origem a um maior". volume de raios. refletidos. Isto ocorre porque a granulaÇão

menor ou uma maior densidade de compactação das particulas diminuem os raios

que penetrariam no material .

Fig. 5.14 - Espectro de nredida radiométrica de campo-da.unìdade C5' em
' afioramentos de calcãrios escuros com superfícies ìisas e planas.
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Forma comum de afloramento dos calcãrios da unidade C5. Superfic'ies
lisas e planas.

0s espectros Pî07 e P124 da F'igura 5.16, correspondentes ao topo
da unidade C6, exibem estreitas semelhanças com os calcãrios da unidade C2, s9
nrelhanças que também estendem-se ãs suas características petrogrãficas, 'lãpies

relativamente intenso, ausência de cobertura vegetal, cores da rocha, etc., ca

mo ilustra a foto da Fjgura 5.17 e os dados analiticos da Tabela 5.6. 0 nivel
de reflectãncia e o contraste da razãoR/Bsão baixos,refletindo da mesma forma
que nos calcãrios C2, a ação da matéria orgânica. Entretdnto, ao'longo da bor
da da escarpa a rocha 6 extremamente escura, sem formas lapiasadas, microcris
talina' como no exemplo do ponto Pl00,petrograficamente classificada como um

cal cãri o ì ami ni to cri ptoa'l gáì 'ico. Nesta , a porcentagem de carbono orgâni co
(0,156%) atinge o dobro dos valores da unidade'C2 e por isso,comparativamente,
reduz e atenua a reflectância e as feições espectrais de forma muito mais in
tensa. 0s dois outros espectros possiveìmente têm porcentagens mais baixas de

carbono orgânico, o que thes permitem o aparecimento de aìgumas bandas deabsor
ção. As suas associações com afloramentos com superficies lapiasadas, aparente
mente refletem uma pequena variação petrogrãfica ou até litolõgica, com os ca1

cãrios pretos da borda da escarpa da unidade C6.
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TABELA 5.6

cOMPOsïÇð0 QUfMrcA PARCTAL, POR ABSORÇÃO AroMrcA, E RESUIL!ÀjMLtlt-$r¡9gS¡i
FIcA DOS TIPOS I.ITOLOGICOS PRINcIPAIS DA UNIDADT CALCÃRIA c6

AMOSTRA Jlu2 Fs z0: Feo cao M^0 Mn0 P¡o Z¡ ppnr

P100 0 ,99 0,02 0,31 54,76 I,Lt 0 ,01 0,13 110 Cal cário l ami n ito criptoal
gãlico extrcrlamente e scu rõ
c.0. %0-156.

P107 1,32 0, 04 0,24 49 ,71 2,59 0 ,01 0,10 96 Cal cãr'io mi croesparit ì co
conì estnu tura incipìente de
tapetes aìgã1 ìcos e aìguma
seri c ì ti za çã0 .

P 124 4, 35 0,07 0,32 51 ,46 1 ÃO 0 ,01 0,1 1 BB Cal cárì o mi crocrì stal i no
com I am inação incìpientemen
te desenvol v ìda , al gumã
sericìtizaÇao e opacos pou
cos di soersos .

Finalrnente são nrostrados na F-igura'5.18 os espectros das rochas

da Fm. Urucuia. Dado a*s dificuldades de acesso e de se encontrar bons afloramen

tos, as medidas foram efetuadas em bl'ocos de rochas encontrados na base da es

carpa, que podem não representar os tipos l itoìógicos mais caracterÍsticos da

unidade na ãrea. 0 primeìro espectro P.36 õ de um conglomerado silicifìcado com

matriz arenosa, cimento silicoso, de cor rõseo-averrnelhado, composto de peque

nos seìxos de fe'l dspato, argilito e quartzo; com composição de 83,80% de SiOz,

5ldeFur03,5,ZZy. de CaO, 0,'16% de MgO, 0,01% de MnO e 0,09% de PbO. A superfi
cie alte!^ada é impregnada de óxido de ferro. 0 característico ponto de ìnflexão
do õxido férrico é bem evidenciado no visîvel , próximo a 0,6 um, destacando-se

no infravernrelho, e¡n torno de 0,85 ¡rm, uma aguda banda de absorção, relaciona

da ã hematita. A alta reflectâncìa que aumenta no vermelho e depois a partir de

1,0 um está relacionada ao corrportanìento trânsparente dos grãos de quartzo e do

c imento sii icoso.

Aparentenrente este mesmo material dã origem ã fornração de blocos

de couraça ferruginosa tipo concrecionãria, que se espalham pelo topo da unida

de, próxìmo ãs escarpas. 0 espectro destas couraças ferruginosas é plano e de

baixa reflectânc ia atenuando as bandas fõrrìcas em 0,45 rtnt, 0,55 um e 0,B5 um

e a banda de ferro ferroso em 1,0 um, que são produzidas peìa provãvel presenÇa

de goethita e limonita. Porõm, o nível de reflectância desta amostra contendo
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estes õxidos de ferro, parece estar um tanto quanto atenuado se compararmos es
te resultado com os espectros de'l imonita e goethita, publicados por Hunt et
alii (1971). A opacidade do espectro õ provavelmente causada peìa presença de
magnetita' tìpicariente um mineral opaco em termos de feições espectrais no
visivel e infravermelho. A influêncìa da magnetita em termos espectrais é com

parável ã da matéria orgânica dos calcãrios.

Fig. 5.18 - Curvas espectrais de arenito e canga ferruginosa, obtidas de medi
das radiomètricas de campo da Fm.Urucuia.

Esta série de medidas radiomêtricas de campo comprova que as d.i

ferenças espectrais, principalmente entre as rochas carbonãticas, são devidas
sobretudo aos menores constituintes ou impurezas das rochas e em parte ãs di
ferenças macroscõpicas do estado físìco das superficies dos afìoramentos e da

presença da matéria orgânìca. As variações composìciona.is dos principais cons
tituintes minerais - calcìta e dolomita - realmente mostraram não definir qual
quer variação espectral no intervaio medido, que fosse diagn6stica para a d.is
criminação 1 itolõgica.

. Com relação ãs impurezas de matõria orgânica, foram realizadas
medidas espectrorradiométricas de Iaboratõr'io em amostras pulverizadas
(<150 um), com a final idade de tentar determinar seus efeitos nos espectros,
considerando as variações da porcentagem de carbono orgãnico totaì (C.0.T.).
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Em laboratórjo é possível el iminar as influências das vaniações macroscõpìcas

das superficies das rochas, alterações superficiaìs, microrrelevo, e mesmo

pertubações atnrosféricas, que nas medidas de campo poderiam, eventualmente,

mascarar os efeitòs de C,O.T. em quantìdades reduzidas. As medidas foram efe

tuadas com o espectrorradìômetro ISCO, tendo-se usado como fonte de ilumina

ção um simulador solar da Oriel Corpot"ation Ltd., o qual emite radiação de

composição semelhante ã luz solar, por meìo de uma 1âmpada de xenônìo de

1000l,l, com intensidade controlada por estabìl izadores eletrônicos. Porque o

espectrorradiômetro não 6 de fina resolução, o efeito do C.0.T. foi anal isado

em ternìos.da reflectância total do espectro, ou seia, do albedo da rocha. As

amostras para a determinaÇão de carbono orgânico foram selecì onadas aleatorja

mente e as anãl ises foram efetuadas no CENPES/PETROBRAS.

0s resultados da determìnação de C.0.T. estão anotados na Tabe

la 5.7 onde se ìdentifica peìo menos, dois grupos de valores: um com teor de

carbono orgânico inferior a 0,1% e um outro superior a 0,1%.0s espectros rg
pectivos a esses dois grupos são mostrados nas Fìguras 5.19a e 5.19b. Eles

confirmam que a variação na quantidade da matér'ia orgãnica presente nas amo:

tras, afeta o grau de, reflectância totaì, ocomendo uma sensivel redução de

reflectãncìa, quando a porcentagem de carbono orgânico é mais alta' Todas as

rochas com C.0.T, inferior a 0,,l% possuem reflectância mais alta do que todas

aqueìas com C.0.T. superìor a 0,1%. Reaìmente, quantidades muito pequenas de

variaÇão da natéria orgânica (da ordem < 0,04'Á) mostran ser responsáveìs por

uma significante redução e conseqüente atenuação do contraste de absorção nas

rochas carbonãticas da serra do Ramalho. Sendo assim, é bastante provãveì que

a ação da matér"ia orgânìca tenha contribuído também para a redução da reflec

tãncia e dos contrastes espectrais que possibÍlitariam melhores discrimìna

ções entre as.rochas carbonãticas, quando se fez as medidas espectrorradiomé

tricas de campo. Mesmo considerando que as rochas carbonãticas da serra do Ra

malho são petrograficamente semelhantes, os efeitos da matérìa orgânìca pode

riam ainda ter mascarado ou atenuado algumas feiCões espectrais provocadas

por ìmpurezas inorgãnicas (õxidos, hidrõxidos, argì lo-mineraìs), que em tg
rias amostras anal isadas espectraimente, foram importantes para a discrimina

ção de algumas variações I itoìógicas.
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- U¡r maior, número de anãl ises seria necessãrio para determinar as

relações que o tìpo de matõria orgânica (kerogeno, h'idrocarbono ou betume),

sua distribuiÇão na amostra e granulaÇão, em relaÇão ã bomposìção e textura

petrog.rãfìca (incluindo tananho dos grãos) das rochas carbonãticas, poderiam

exercer nos espectros, considerando variaÇões tão pequenas na porcentagem de

carbono o rgân i co.

TABELA 5.7

DETERMINAÇÃO DE CARBONO ORGANICO TOTAL DE ROCHAS CARBONÃTICAS DA

SERRA DO RAMALIIO.-__--.---------

AMOSTRA ROCHA JN I DADE 1.0.T.

40

23

zrJ

11

27

72

59

69

66

68

53

Dol omi to
Caì . ìntraesparito com oõl ítos
Cal cãri o

Cal c. ool itocristal inó
Brecha dol omitica
Cal cãri o pi solitico
Cal cãr'io mi crocri stal i no

Cal cãri o mi croesparit ico

Cal c. I ami ni to criptoaìgãl ico
Calc, crjstai ino l igeìramente argiìoso
Cal cãri o recristal izado

c2.1

c2

c2

c2.?

c3

c2.2

c5

c2

c6

c2

c4

0,056

0,056

0,072

0 ,084

0,088

0,124

0,132

0,144

0,156

0,16

0,176
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Fig. 5" 19a Espectros de calcãrios com % C.0.T. inferìor a 0,1%.

o,¡ r,o l.l
cortitrE¡to DE o¡io^ (tr )

Fig. 5.19b - Espectros de calcãrios com % C.O"T. superior a 0,1%.
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5,4.2 - MEDIDAS ESPECTRAIS DT SOLOS

Em termos de comportamento espectra'l os solos exibem curvas de

refìectância com padrões muito mais uniformes dc que os espectros de rocha. Vã

rios estudos conclulram que a refìectância do solo é uma propriedade cunrulati

va herdada da contribuição heterogênea de parâmetros tais como matéria orgâni

ca, conteúdo do õxido de ferro, umidade, granulometria, textura e estrutura
(Baungardner et alii, 1970, Condit, 1970, Cìpra et alii, 1971, Montgomery e

.Baungardner, 1974, Costa', 1979, Stoner et a1ii, 1980, Stoner e Baungardner,
,l981, etc).

Estes parâmetros, os. quais nåo tem uma relação dependente com o

materìal de origem, determinam as alteraÇões no nivel de reflectância mas não

na mesma proporcão em que são detectadas variaÇões nas suas quantìdades ou por

centagens. Por exempì0, acima de 5% a matéria orgânica totalniente decomposta

mantém o mesmo nivel de influêncìa na forma do espectro.

0s espectros de solos são por isso, caracterizados essencialmen

te pelas formas das curvas, desde que a destruição total dos mineraìs da rocha

original ìmpede o aparecimento de bandas espectrais semelhantes ãs que se pre

senciam em rochas.

Estudos que procuraram analisar a dimensão de cada um destes pa

râmetros, com vista a uma classificaÇão de solos, com base nas medidas espec

traìs obtidas em campo e sobretudo de amostras de laboratõrio, demonstraram

que os solos podem ser agrupados ent alguns poucos tipos bãsicos de formas de

curvas espectrais. Inicialmente, Condit (,l970) determinou entre 160 amostras

de solos coletados em 36 estados americanos, apenas três tipos de formas de

curvas espectrais. Num estudo nrais amplo, Stoner et alij (1980), com o objeti
vo de montar um atlas de reflectâncìa dos solos amerìcanos, determinaram a par

tir de 485 amostras de laboratórjo, incluindo solos do sul do Brasil (oxis
solo),a existência de cinco tipos diferentes de curvas de reflectância. Estas

cinco curvas que são mostradas na Figura 5,20, podem ser dìstinguidas como ten

do em comum certas caracteristicas dìferentes, devidas prìncipalmente ao con

teúdo de nratéria orgãnica e õxido de ferro.
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Fig. 5.20 - 5 tìpos de espectros de solo segundo Stoncr et alii (1980):
a) dominio orgânico; b) pouco alterado (baìxa m.o. ferro medio);
c) afetado por ferro; d) afetado por m.o; e) dominio do ferro.

No caso da ãrea da serra do Ramalho, os diagramas de curvas e:
pectraìs dos solos amostrados mostram-se muito simjlares, o que parece estôr
de acordo com a natureza muito semeìhante dos materiais de or.igem, mineralo
gia, evolução pedogenética, textura e condições das características de suas

superfícies. As medidas radiométricas de campo foram obtidas da superfîcie ex

posta do horizonte A, senr alterara estrutura superficiaì original ,

Porque a radiaÇão refletida que é medida interage apenas com os

primeiros microns da superficie dos solos, pode-se com seguranÇa considerar
os valores de umidade, idênticos para todos os solos amostrados. Comparações

de medidas de campo foram feitas com medidas de laborat6rio, comprovando-se.

que são minimas. as diferenças dos espectros obtidos. A vantagem disto é a pos

sibilidade de se estudar as proprìedades espectrais de um grande número de so

los, sem a inconveniência e problemas que frequentemente se depara com medi

das de campo.

Em campo foram medidos 25 pontos de solos e selecionados '16,

dos quaìs se obteve análises quimicas e fisicas, apnesentadas na Tabela 5.8.

A anãl ise detalhada das curvas espectrais desses 16 pontos, permitiu classi
ficar os espectros em trôs tìpos de formas de curvas espectraìs (Figura

5.21), as quais são correspondentes a três gr"upos de cores de solos da ãrea.
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Ã curva I pertencen as amostras de números 32,30,5, 70,6 (grupo I); à cur
va Ii as amostras 55,34, 10, ,l16,61, 1 (grupo II); ã curva IiI as amostras

19,8,33, 7,71 (grupo III). Em comparação aos cinco tipos de curvas padrões

determinados por Stoner et alii (1980), essas trôs curvas assemelham-se com

os tipos c e d, respectivamente afetada por ferro e afetada por material orgâ
nico.

o,8 r ro

lcomprlm.nlo d. ondo .m ,lñt

Fìg.5.21 - Tipos de curvas espectrais determinadas para as classes de solos
existentes na ãrea de estudo, através de medidas radiométricas de
campo e de I aboratór'i o.

Se observarmos os espectros da Figura 5.21, notaremos que o in
tervalo espectral que melhor caracteriza as diferenÇas na forma das três cur
vas espectrais 6 o visivel, entre 0,4 a 0,65 um. Isto sugere que a cor do so

1o parece mostrar, ã pnimeira vista, como uma feição domìnañte na confìgura

ção da reflectâncja nos comprìmentos de onda do visivel " Em parte isto ta!
bérn estã refletido pelas determìnacões de cores dos grupos de solos correspon
dentes a cada um dos três tipos de curvas espectrais (Tabeìa 5.9), desde que

dentro de cada grupo as variações de cores não são signiiicativas. 0s solos

incluidos no grupo I são de cores ma rrom-ama rel a da (1OYR), caracterizados
por brilho alto e saturação moderada; os do grupo II têm cores marrom forte
a amarelados entre 7,5 a sYR e têm como tîpico, altos valores de saturaÇão.

0s soìos incluidos no grupo III possuem cores de matizes mais variados, verme

lho-amareìado a ma rrom-avermel hado (sYR) e valores de brilho mais baixos

E

¡l
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que dos outros dois glupos. Destes três parâmetros que defìnem a cor do solo
(matiz, brilho e saturaÇão), o matjze-oparântetro que parece exercer maior dg
mínio na definição geral das formas dos espectros dos três grupos de solos.
Desta forma, as ãÈeas de solos com matizes diferentes mostram possibilìdades
de serem discrimjnadas em imagens de sensores remotos. Internamente a cada
grupo, as diferenças de reflectância podem ou não estar relacionadas com os
outros dois parâmetros da cor: brilho e saturaÇã0.

Estas variaÇões de cores ou de natizes mostram uma tendêncìa,em
bora não rnuìto evìdente, de estarem relacionadas com o teon de ferro total,
que õ na média um pouco mais alto para os. solos marrom forte a avermelhado do
grupo II e menores para os dos grupos I e IIIj Mais diretamente, os solos com

vaìores mais altos de saturaÇão (ou croma) são os que contêm porcentagens

mais altas de ferro, A relação do conteúdo de ferro com o padrão das curvas
espectraìs, especìfìcamente se reflete pela variação da decl ivìdade da reflec
tância do vermelho para os comprimentos de onda menoresr o que é notado p;
uma mudança nla js súbita para os espectros de solos com porcentagens mais al
tas de ferro,

A pr6prìa classìficação moderna de solos utiliza a cor como um

critério essencial para a definição de horizontes diagnõsticos na diferencia
ção de muitas classes de soìos. Por6m, a espectroscop.ia de rochas e minerajs
nos mostra muitos exemplos de materiais com cores muito semelhantes e com e:
pectros de reflectância compìetamente diferentes. Desta forma, pode-se também

esperar que solos classjficados da mesma cor podem exibir espectros com carac
teristicas distintas. Portanto, seria interessante determìnar qual a signifi
cância da cor dos solos como um parâmetro capaz de diferenc iar espectralmente
os três tipos de curvas que foram identificadas. Isso foi feito deterrninando

-se, primeiramente, as cores das amostras pertencentes a cada um dos três ti
pos de curvas espectrais através da carta de cores de Munsell, cujos resulta
dos estão anotados na Tabela 5.9. Calculou-se a seguìr os valores mõdios da

porcentagem da reflectâncìa para cada amostra em intervalos de comprìmentos

de onda de 0,1 ym (0,4-0,5 pm, 0,5-0,6 pm,...0,9-1,0 um) e comparou-se os rg
sultados, dentro de cada um dos três grupos de solos, usando o teste de Dun

can, semelhante ao que fizeramCrovln e PavJluk (1974), p¡ra estud¡r o conlportamen

to espectial de soìos, em funÇão das variações das estruturas de suas superfí
cies.
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ANÃLISE FfSICA E QUTMICA DE SOLOS
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TABELA 5.9

C0RES MUNSEt T- |JOS S0L0S SELtCIoNADOS PARA MEDI9ALDE REFLECTANCTA EM

RIO COM O RADIOI"IETRO ISCO

GRUPO AMOSTRA

c3- 32

c3- 30
I ^v̂¿- 5

c2- 70

c1_

c4- 55

c3- 34

II C3- 10

L¿-tto
c4_ 61

c3* 1

c1- 19

cl- g

III C3- 33

cî- 7

c1_ 71

c0R

10YR6/6 ama re I o-amarronzaclo

10YR6/4 marrom-anra nel ado claro
10YR6/6 amarel o-ama rronzado

10YR6/4 marron-ama rel o claro
10YR6/4 tnarron-amarel o cl aro

7 
' 
5YR5,/6 marronl forte
5YR4/B ve rmeìho-ama rel ado

7,5YR5/8 narronr fo rte
5YR5/8 ve rrnel ho-amarel ado

5YR4/4 ou 4/6 vermeìho-urur.ludo
7 ,5YR5/6 marron forte

5YR4/4 ma nrom-avermel hado

5YR5/6 ou 4/6 vernreì ho-amarel ado

5YR4/6 vermel ho- amarel ado

10YR4/4 marron-ama re I ado èscuro

5YR5/2 c i nza -avernel hado

tste teste divide as médias populacionais - no caso rnédìas das por

centagens de reflectância de um grupo de solos nos intervalos espectrais esco

lhidos - em subgrupos, tais que quaisquer duas ou mais médias em um grupo não

difiram sìgnifìcativamente, no nÏvei de signìficâncìa escolhido peìo experimen

tador. Tomando-se o nivel de significância de 5% de probabìì idade, entre duas

méd.ias o teste exige uma probabil idade de 95% (0,95) de que não indiquemos sig
nificativa uma diferença realmente nula. Para o caso de n médiaÀ a probabìl ida

de baixa para 0,95(n-1).

0s resultados do teste cle Duncan para cada grupo de solos são mos

trados na Tabela 5.10, onde as médias gnifadas indicam que não hã entre elas di
ferenÇa de reflectâncìa naqueìe intervalo de comprìmento de onda. 0s resultados
estatisticos indicam enr geral que a magnitude das diferenÇas de reflectâncja
espectral são nraiores na regìão de transição visivel-infravermelho, entre
0,6 a 0,8 unr.
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TAßILA 5. 1O

TrsTE pE pr.{{cAN pt .!t!!IlPl.q!-¡-uIËß!Ll!!-'-!À84-4-Eg}l![0--qaq-uËqus-
POPUt.ACIoNAIS tM SUßG|ìUPOS, D/\S REFLECT¡illcIAS q0t$!!t sE-

LEC IONADOS PARA MEDIDAS RADIO¡lÉTRICAS

COMPRIMTNTO DE ONDi\ ( VALORTS MEDIOS DE REI-LECTÃNCIA (%) EM

DE¡l CRESCTNTT DE MAGNITUDE

GRUPO I
( um)

0,4-0,5 32 30 5 70

% .8,7 9,0 9,5 10,5,

6

11 ,5

0,5-0,6

0 ,6-0 ,7
t"

0,7-0,8

6705

18 .8

30
,1 0 19,4 2lr}-_22,1,

5

?_9,5

30 63270

30

29.8 31 .2 32,4 33,9

E1t 6 70

39.6 39,8 42,637 .7 38 .9

0,8-0,9 30 32 5 6 70

% 44,2 44 ,7 45,7 47 ,5 50,7.--.-------*--.

0,9-1,0 30 32 5 6 70

% þ)___!g_,4_!B-e___z 54'5

GRUPO II
(um)

0,4-0,5 55 34 116 10 61 1

% ,5,6 5,e 6,3 6,7 7'e lrj
0,5:0,6 55 34 116 61 10 1

13.3 14.1 15,1 16,6 17,3 18'5

0,6-07 55 34 116 61 1 10

% 25,4 26,5 ?14 28,2 1016 3l 'l
(continua)
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Tabel a 5, 10 - Concl usão

c OMp rì r l!1ENrO pE on on ( uduu. 08!! MË ryq s_Dl_ß!1,E!l¡!!lA 1'¿ )__!! og

DEM CRESCENTE DT MAGNITUDE

GRUPO I I
(un)

0,7-0,8 55 ot 116 1 10

38,1 40, i
34

0,B-0,9

%

0,9-1,0
%

31.6 aA t 34 ,9 35,4

61

39 ,9 40.3 41.5

19 B 33 7 71

5,1 5,1 5,8 8,2 9,7

19 I 33 7 71

9,1 11,8 11,7 13,5 14,5

55

40,2

34 116 1 10

It? Ã ¿q q

34 55 61 116 1 10

43 ,8 44 ,7 45 45,8 48 , 1 48 ,7

GRUPO III

0,4-0,5

0,5-0,6

0,6-0,7

0,7-0,8

0,B-0,9

0,9-1,0
%

19

14, B

19

20,1

I

24,6

19

28,3

1

41 .4

33 71 B 7

1p,5 18,? ?1,6 22,?

71 33 I 7

.25,B 26,3 28,3 28,9

71 33 7 B

32 33 35 36

71 B 33

37 ,5 38 38,7
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0s solos incluiclos no grupo I são caracterizados por cores cla

ras, marronl-amarelaclas (nlàtlz tOVR), altos valores de brilho e baixo a nlodera

doS ValoreS de saturaçã0, conì texturas franco a lranco argi losaS (loarn- clay

loarn) , resuìtados da alteraÇão de rochas dolonriticas. são caracterisIicos da

unic.lade dolorlítìca c3, e quando encontrados na planicìe cárst'ica sugerelll

a ocorrôncia de fãcies dolonritìcas na unidade C1. Foram classificados conìo

brun i zern avernlelhados.

A curva típìca clestes solos é caracterizada por um gradiente

elevado de reflectância do visivel para o ìnfraverùtelho, sem que ocorra uma

mudança brusca da decl ividade da reflectância entre estas duas regiões do e:

pectro. Este tipo cle curva ìncljca a menolinfluência de óxidos de ferro na

conformaÇão do espectro, comparada com as curvas dos outros dois grupos. Aapa

rência é de uma curva um tanto quanto retiìínea, ausentes de bandas de absor

çã0, mas que não pode ser debitada ao conteúdo de nratérìa orgânìca ou ã exis

tência de minerais opacos no soìo, devido ao nÍvel elevado de reflectância do

espectro. Apenas em torno de 0,9 pm aparece ulna banda muìto suave, que pode

ser interpretada como devido a efeitos de canrpo cr'ì stal ino de íons Fs3+ de mì

rrera is de hemati ta.

Entre os três grupos de solos, o I é o que tem maior reflectâ¡-

cia e¡r todos os comprìntentos de onda e portanto suas cores de lulunsell mais

claras devem mosbrar valores de albedo mais altos, nas imagens.

As'razões para as diferenÇas significatìvas das amostras 6 e 70,

com as outras amostras do grupö, não são evidentes com os dados de anál ises

físicas e quîmicas disponíveìs (Tabela 5,8). No caso da anostra'6, como a di

ferença de reflectância não õ tão notável no intervalo 0,4 a 0,5 Um, poderã

ter ocorrìdo uma distribuição tendenc iosa dos grãos na preparação da amostra

para medidas no laboratório, podendo também ter ocorrido variações na jnten

sicìade da luz do simulador solar. A amostra 70 clifere da amostra 5 e 30 em

0,6-0,7 um, pela existência de bandas de absorção en torno de 0'65 um, devìdo

ao Fg 3+.

0s sclos incluídos no grupo II possuem cores de matizes 7'sYR a

a 5yR (nlarront forte a avermelhados) com valores nroderados de brilho e altos

valores de saturaÇão (Tabela 5.9), com classe textural Semelhante aos solos

do grupo L São derivados de rochas calcárias, sendo por ìsso bastante conìuns
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e extensos em quase todas as unìdades carbonãticas, ã exceção da C3 e um pouco

menos da c4. seus espectros possuem várias e pequenas bandas de absorção dis

tribuídas pr.incipaìmentà na regìão do ìnfravermelho e que não foram notadas

nos 
.outros 

doìs grupos de solos'

E também tîpico dos espectros deste grupo o alto constraste da

reflectâncìa entre as regiões do infravermelho e visivel , proporcionado por

um pequeno acréscjnlo do conteúdo de õxidos de ferro presentes nestas amostras,

em relaÇão aos outros grupos, da ordem média de 0,04% e 0,09%' respectivamente

para o primeìro e terceiro grupo.

Pelos valores da Tabela 5.10, os solos 1e 10 e em parte o solo

61 são sìgnìf .icativanlente diferentes dos outros, na região visível .0 solo 1

contém, dentre todos os solos analisados, a menor percentagem de matérìa orgâ

nica. Desde que o aumento do conteúdo da nlatéria orgânica impl ica nunra maior

dìminuìção da reflectância em todos os comprimentos de onda, a maior reflectân

cia do solo 1 em relação.aos demais, poderia ser expì icada pela sua menor por

centagem de matõria orgân i ca.

0solol0,mesmocontendomaiorporcentagemdematériaorgânica,
deve a sua maior reflectâncìa Que o solo 1 a partir de 0,7 ¡rm, por ter uma

das mais altas porcentagens de argila natural , a quaì nos maiores comp¡imentos

de onda tem uma alta reflectãncia. A sua menor reflectância em relaÇão ao solo

1, nos comprimentos de ondás menores, é causada por bandas de absorção entre

0,4 a 0,5 um, precisamente, em 0,425 ¡-rm. Observa-se que os solos de cores de

Munsell mais al tos (solos 1e 10) são os de maior reflectância, principaìmente

no i nfravermel ho.

Em sîntese, os valores do teste de Duncan, para os grupos Ie II '
confirmam ser a cor o fator dominante na reflectância destes solos, que possuem

valores mais altos de brilho e saturaÇão.

0s solos incluídos no grupo III são os nta'is escuros, c]assifìca

dos com mat.izes SYR, com baixos valores de brìlho e saturação. Possuem textu

ras superficiaìs franco a franco-arenosas (loam,sandy loam) e as menores poì"

centagens de.argila natural . São também derìvados de rochas calcãrias. A fo¡

ma de suas curvas 6 intermediãria ãs do grupo I e II, por6m possu i nivel de

reflectância mais baixo em todos os cinco intervalos espectraìs. Qbserva-se
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neste conjunto de, solos mais escuros, que ocorre uma diferença mais signìf .icq

tiva das reflectâncias, independente das cores.

0 grupo III possui amostras (8,33, 71) que têm os mais altos
conteúdos de matéria orgânica dos solos amostrados na ãrea, mas setn que isto
os coloque, em reìação ãs outras amostras do gr"upo, em niveis de reflectância
'inferiores, 0 soio 19, que tem porcentagem de matéria orgânica ao níveì dos so

los dos grupos I e II, é o menos refletivo de todas as amostras (Tabela b.l0),
mesmo em relacão aos de mais alta porcentagem, como os solos I e 33, dos quais
õ o solo ,l9. sign'ifìcativamente diferente.

Valores de matéria orgânica muito prõximos são encontrados nas

amostras dos três grupos de cores de solos, résuìtando que tais valores não

são sìgnìficativos para diferencìar os grupos de cores de solos ou diferenciar
internamente os solos dentro de cada grupo. Em parte isto comprova o que foi
afirmado anteriormente de que acima de 5% a matõr'ia orgânica não provoca um con

tinuo abaixamento da reflectâncìa dos solos. No caso dos solos amostrados nos

trôs grupos, esta afirmação sõ seria totalmente comprovada, se houvesse conhe

cimento preciso do estado de decomposição da mat6ria orgânica, poìs que a pre

servação de restos vegetais nos horizontes superfìciais, conservando células
com ãgua ou ar nas interfaces.celuìares, eleva a reflectância nos comprimen

tos de onda maiores, independente de quanto seja o voiume de matéria orgânica
presente.

Finaìmente, também parece haver uma tendôncia dos solos com por

centagens maiores de argila natural (Tabela 5.11), terem maiores reflectâncias.
Recorda-se que entre os caìcãrios, os tipos mais argílosos apresentavam reflec
tância mais alta. As amostras de solo 34 e 19 fogem desta regra, sem que hou

vesse sido determinados os motivos-
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TABILA_s. 1 1

poRc TNTAGEM DE ARG I LA NATU RA!-!91 i!!ql i!1!!f8aq0s ECTRAL|!lENTT

G.I

arn. % arg.

32 7,30

30 6 ,66

5 7,35

70 8 ,38

G.II

an. % arg.

55 9 ,00

34 7,80

116

10 7 ,85

61 8,78

1 6,07

G.ITI

am. % arg.

19 7 ,54

8 13,21

33 11 ,33

7 6,61

9,57717 ,45
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CAPÍTULO 6

!El0!gr_qEjq!E!Ãq__qq_98!pAs \/r sANpO A Rr_qgzu-!Å

DI¡4ENSÃO DOS DAI]OS TM

INTRODUçÃO

Da discussão precedente é certo que, as rochas, e junto com elas

os diferentes tipos de materiais da natureza, podem ser reconheciCas e classi
ficadas en ìmagens orbitais, se possuirem um certo número de propriedades dis

criminatõrias ou atributos. Sem dúvìda, as oportunidades para isto aumentam

quanto maiores forenr as disponìbìf idades dos sensores em termos de número de

bandas e das posições que ocupam no espectro e letromagnétì co.

A primeira dificuldade em qualquer processo de reconhecimento da

natuneza dos materiais, seja pelo homem ou por t¡ma mãquina, é cons iderar o pro

blema de quais atributos discriminatórjos selecionar e de como medirestes atri
butos. 0 sucesso dependerã, com certeza, do poder de discriminação dos atribu
tos escoì hi dos.

Em ìmagens muìtiespectrais de satél ite, as resoluções inerentes

aos sjstemas sensores impõem IìmÍtações na seleção das qualidades dos atribu
tos, em termos de quão facilmente podem ser medidos. Por exempio, a pequena es

cala de irnageamento e a Falta de estereoscopia das ìmagens do LANDSAT, diml

nuem a carga de informações discriminatõrìas dos alvos, atravõs dos atri butos

espacìais relacionados djretamenLe com a forma e volume dos objetos (resolução.

espaciaì), ao inverso do que ocorre co¡n as fotos aéreas' tm contraposiçã0, os

atnibutos relacionados com a dinrensão espectral permitem melhores desempenhos

de reconhecimento e classìficação de padrões dos materiais, visto que as possi

bilidades são multiplicadas pela oportunidade de se poder analisar suas propni

edades espectrais em diferentes bandas do esþectro.

0 maior esforço neste sentido tem sido dedicado ao desenvolvimen

to das técnicas de'processamento automãtico de ìmagens digìtais mul tìespeg

trais, corn o objetivo de sìmplesmente buscar o realçanento de contr'astes espec

trais entre a1vos, ou de classificã-ìos por estas suas proprìedades espectrais'



-142-

Neste processo, os computadores podent realizar operações de eÄ

tração de atributos matomãticos sobre os nlateri ais de jnteresse, de tipo estg
tistico, como coeficientes de correlaiã0, nra'triz de covariãncia, anãlises de

variância, eLc., que serianr no nrininro difíceis de serem olrtidos por ouLnos nlg

todos. 0 único cornprorne ti men to envolvido 6, ãs vezes, os altos custos de prg

cessamentos computacjonais exìgìdos para a manipulação de urn grande volume de

dados que normalrnente representam os produtos de sensores ntultìespectrais e,

obviamente, a dìsponìbiìidade de tempo para interpretar o sîgnìficado de toda

a informação processada e reproduzida para interpretaçã0, Desta forma, ambos

os compromissos podem tornar jnviãve1 a real ização de nluitos trabalhos con ima

gens multiespectrais.

No caso do sensor TM, as suas sete bandas representam aproximada

mente dez vezes as informações das tradicionais imagens MSS, levando ã multi
pì icação do número de inragens resultantes dos diferentes processamentos al6nr

da capacìdade de anãl ise peìo homem. Desde que 35 combinações de composições

coloridas podem ser feitas das sete bandas Tlvl origìnaìs, tomadas três a três
(.ignorando a permutação de cores), pode ser extremamênte difícil decidir qual

combinação contém melhores informações para a ìnterpretação visuai de 'interes

se. 0 probìerna é muito maior com as l5 possiveis divisões de bandas (imagens

ratio) de 6 bandas TM, as quais podem ser combinadas de 455 diferentes manei

ras na forma de composições coloridas.

Diante desta assustadora dimensão de dados em torno dos atribu
tos espectrais das imagens multìespectrais, a ünica forma para solucionar o

probìenra é obter do conjunto de imagens originaìs, a seleção de umsubconjunto,

que detenha o volume nrais significativo das inforntações desejadas, como tamb6m

a seleção dos tipos de processamentos que melhores resultados possam dar. A se

ìeção por si jã é necessãrìa, pelo sìmp1 es fato de que é esperado ocorrer uma

grande porcentag.em de redundância do volume de dados processados, redundância

que como se viu, tamb6m ocorre entre as bandas orìgìnais, Este talvez seja o

probìema mais crít.i co que se defronta em apl icações com ìmagens, pois que todo

o resultado de um lrabalho estarã comprometido pela boa ou mã seleção que se

fjzer. Existem alguns cri térios de certo modo intuitivos, que habitualmente

são utjlizados para selecionar um determinaclo subconjunto. de imagens, mas que

podem, ocasionalmente, prejudìcar os resultados. Tais cni t6rios são: el iminar

bandas pelas suas aparentes redundâncias espectraìs; selecionar a partir de
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imagens não digitaìs as que nìostrant alvos de um modo maìs contrastantei sele

cionar as ìmagens pela sinrpìes experiência adquirida de trabalhos realizados.

Com relação ao primeiro crìt6rio' muitas vezes deixamos de ter
sensibilidade visual sufìciente para notar as sutis diferenças espectrais de

um alvo entre duas ou maìs bandas, o que faz aparentar serem as imagens muito

semelhantes entre si, sob éxame visual . No caso do segundo critério, não se po

de julgar o contraste de unl alvo em imagens copiadas em papel, por não poderem

reproduzir conl fideìidade níveis espectraìs de alta resoìução radiométrica (28

níveis de brilho). Mesmo se mostradas en monitores de TV; a partir de fitas
CCT, o juìgamento dependerá ainda da acuìdade visual e resolução da tela, a me

nos que os dados sejam tomados a nível dìgitai por recursos estatisticos. Al6nì

do mais, nas inagens em que os contrastes visuaìs são muito intensos ' com gran

de probatrilidade a discrimìnação dos.alvos estarã reduzida a aìguns poucos ti
pos de materìaìs, pojs na natureza os alvos tendem a ter um comportamento e:

pectral prõxìrno. entre si. Por último, a experiência é um critõrio de recurso

bastante efìcìente, mas que pode ser aplicada apenas aos dados do sensor do

qual esta experiência foi adquirìda. A mudança de tipo de sensor, com número

de bandas diferentes ou posicionadas enl outros comprimentos de onda, irã exi
gìr do intérprete, novos esforços para interpretaçã0.

A experiência tamb6m tem demonstrado que muìtas diferenças em

termos de padrões espectrais são observadas de uma cena para outra' em função

de uma seiie de fatores, como condições de iluminação' tìpo de cobertura vege

tal , morfologìa, condições atmosférìcas, etc., apesar de geologicamente pare

cerem-se nuìto similares, o que torna a seleção de imagens um problema especi

fico para cada ãrea. A generalização da seleção de um conjunto de bandas para

aplìcações geolõgicas, obviamente é conseguida ao ìongo do tempo e poderã me:

mo satisfazer uma grande parte das aplicações. Entretanto, unta seleção de i*u
gens com rigor cìentífìco, requer obrigatoriamente um bom conhecimento do com

portamento espectral dos alvos exìstentes naquela cena e de como os fatores

acima mencìonados atuam em coniunto na definição espectraì dos alvos'

No caso das inragens TM, disponiveis somente a partir de nleados

de 
.l984, a expe[iência ainda não existe sequer para se poder e'leger um corrjun

to de três bandas que possa ter um bom desempenho, seja em uma ãrea amazônica

ou no nordeste semi-ãrìdo, ou em ãreas da região sul do Brasil. Infel iztnente'

tanb6m não dispotnos de um bom conhecimento sobrr¡ as propriedades espectrais dos
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" 
alvos geológjcos nas conclições alnbientais rle qualquer unla destas trôs regiões

brasileiras, que possa orjentar una p16-se1eção de itlagens TM'

.Defato,opresentetrabalhoconsistenoprimeiroestudorealizs
do no Brasil, cle aval iação do desempenho de imagens TM na apì icação de discri

m.ínação litoìóg.i ca e, por isso, tornou-se obrìgatór'io basear a seleção de ima

gens em crìt6r'ios espectrorradiométricos de nedidas de campo. Entretanto, medi

das radjométricas consomem um tempo relativaìnente grande e exìgem a dìsponìbi

lidade de jnstrumentos que cubram as faixas espectrais das imagens em uso, além

de exìgìr um domînio do analista na interpretação das curvas espectrais. um e

outro são ainda ìmpedimentos graves para se obter nunt futuro próximo uma ampla

documentação espectraì dos nossos mais comuns aÍìbientes geolõgicos e de suas

litologias. Por jsso, investigou:se, paraìelamente, um método alternativo de se

ìeção de imagens, que ê baseado no uso de crìtérios de seleção de atributos es

pectraìs, a partir de medidas estatisticas de separabil idade entre classes e

que pode ser testado automaticamente no I-100, a partir de c.l asses definidas

peìo prõprio usuário. 0 critério exige apenas que as ãreas de amostragem das

classes eìeitas, seianl em termos de quaììdade espectraì r representatiVas de unta

mesma litologia ou mesmo aìvo geol6gico. Paradella []983)' em sua tese de dou

toramento sobre discriminação litológica com 'imagens lulss, provou o sucesso cle' s

te método, comparando seus resultados com o que obteve com os processamentos

de possîveis combìnações de três bandas das imagens MSS'

6.2 - SELEÇÃO DE.BANDAS TM COM BASE NA ANALISE ESPICTROSCÕPICA 
.

Em termos espectrais, doì s alvos geoìógicos ou duas unidades U
toìógicas de mapeamento, são discr.iminãveis se diferirem signi tìcatiVamente pe

lo menos em algunra porção do espectro. Esta diferença é dada pela varìação de

reflectância, a qual nas imagens 6 representada pela diferença de brììho dos

pìxels de cada alvo, comparando-se a curva espectral de duas Iitologias obt!

das por medidas radiométricas de campo, as quaìs estão mais prõximas da real i

dade da imagem, pode-se ter uma idéia em qual banda a dìscrimìnação seria mais

provãvel . 0 inconveniente da comparação de curvas espectrais, õ que uma boa

caracterização espectral de cada uniclarje ììto1õgica requer nornìalmente várias

medidas, ãs vezes mais do que uma centena, o que borna o processo de compara

ção difícil, se não se utjlizar técnicas estatísticas de anãlise de discrimina

ção para facilitar a anãlìse.
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Cerca cio 100 curvas espectrais foram efetuadas em pontos das un.i

dades mapeadas poÉ Mirànda et alii (ì976),na borda leste da serra do Ramal ho.
Para se testar, quão discrinrinãveis elas são entre si, no sentjdo de pnedizer
a separabìì idade espectral das unidades nas imagens, apl icou-se a anãlise esta
tîstica f,unção discriminante. Uma apììcação deste teste, com idêntico objetivo,
foi utilizado por Conel et alii (1978) no estudo espectraì de alterações asso
ciadas cor¡ ocorrências de urânio e, por Formaggio (ì983), em estudos de sojos
de Limeira (SP), ambos confirmando a excelêncja do método. Landim e perinotto
(.1 981 ) apud Landìm('l984)também tnostraram a validade do nr6todo para comparar
três gêneros f6sseìs de mesossaurícleos da Formação Iratî.

Primeiro determinou-se o îndice.de discrinrinação espectral das

medjdas radionrõtricas efetuadas em cada unidade e depo.i s calculou-se a contni
buição dos inlervalos de compnirnento de onda, das medidas radìométricas corre:
pondentes äs bandas TM (embora apenas para as quatro prirneiras), na discrimìna
ção entie pares de unjdades, com o objetìvo de selecionar um subconjunto das

melhores bandas para a discrìminação das litologias da ãrea.

Para as med-idas espectrais de campo, as funções discrjnlinantes
foram construidas a parùir de var iãvejs especìfìcadas cono a reflectãncìa mé

dia espectral , computada para os intervalos de comprimento de onda correspon
dentes ãs bandas TM. Na verdade, utilizou-se como valor de reflectãncia médìa,
a integração da ãrea sob a curva espectral correspondente ao intervalo de cada

banda TM, usando-se a regra do trapõzio. Devido ã limitação de operação espes
tral do radiômetro de canrpo ISCO, ao intervalo de 0,4 a 1,55 um, somente as

bandas l,2j 3 TM do visîvel e banda 4 do infravermelho prõximo puderam ser
anal jsadas pela função discriminante.

As medidas espectrais foram reunidas enl agrupamentos que repre
sentam uma amostragenr espectraì de cada uniclade litol69ìca, conforme o mapea

mento geolõgico de Miranda et alji (1976). 0 método utiììzado para o cálculo
das funções discriminantes foi o de regressão linear, onde a variável dependen

te consiste das diferenças entre as m6dias multivariantes de dois grupos. 0s

cãìculos foram feitos peìo progr"ama computacional DISCRIM, baseado em Dav.i s

(.l973). Detalhes do m6todo podem ser vistos na publicação deste autor.
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0 objetivo da aplicação da aníl ise dìscnininante foì o de deter

nr.inar, de .forura quanl-.itat iva, c¡uão belu õ obbida a separação dos grupos especi

ficados, usanclo-se como parãlretros de uledida os valores espectraìs de cantpo re

presentaL ivos clas unidades litológicas. Seu f inì é encontrar utll coniunto cle fun

ções a part.ir das variãveìs selecìonadas, que perntìte verìficar a qual grupo

de populacão (unidade 1ito1õgica) conrparada par a par, pertencen as nrodìdas es

pectrais. Isto 6 calcr¡laclo pela disl.lncia entnc duas m6dias nlultivariantes, co

nhec.ida corno cl.i stância generaì izada de Mahalanobjs, ou D2, c¡ue nlede a Separa

çlo entre as duas médias nrul bivarjantes expressa em unidades de variânc ia cont

binada (Landim, l984).

Nas Fìguras 6.1 a 6.8 estão representadas as proieÇões gráficas

clas funÇões discrìnìnantes das medidas espectrais, seguìdas cada unta por unla

correspondente tabela. (Tabe'las6.1a 6.8) dos valores dos seus índices djscrimi

nantes, calculaclos pelo progranra DISCRIM. De fato, pode-se facilmente localì

zar a posição cle cada medida ao longo da l.inha da função discrinlinante e iden

tificar aquelas que podem relletir d iscrepânc ia em relaÇão aos valores mõdios

que represenùam espectralnlente a uniclade, ou seja, que foram nlal classificadas.

Foram construídos 36 cliagramas cle funÇões cliscr'irninantes, corres

pondentes ãs 9 unidades I ìtoestratigrãficas do Bambuí existentes na ãrea: Cl

(11 medìdas), c2 (18), c2'ì (6), c?..2 (s), c3 (8), c4 (e), c5 (B), c6 (12) ,e

c7 (4). Para cada un iclade foj veriFicada sua discr.itninação I inear enr relaÇão a-s

clemais. A Fo¡llaÇão Urucuia não fo'i incluída rleviclo ao recluziclo número de medi

das radìométricas (duas nredidas ). Da anãl ise clos gráfìcos das Figuras 6'1 ã

6.8 pôde-se fazer aìgumas observações gerais nraìs signiiìcaLìvas'

Como era de esperar, a maior separabif idade õ' entre as unidades

p re donr.in antemen te constituîdas de afloramentgs c]e rochas (C2, C2.1 , C,2.?, C.6)'

ern relaÇão àque1 as quase essencialmente cle formação pedogenétìca (cl ' c3' c4,

CS, C7). Ver F.iguras 6.2, 6,3,6.4 e 6.8, Porém, entie as unidades essenc-ial

tnente I itolõgìcas, as difenenÇas entre seus valores centrajs das nlõdias das

classes (cl istância Seneral ìzada de Mahalanobis, D') são senpre pequenas' 0 mes

nlo ocorre para as unìdades maìs pedogenõbìc¿ìs, as quAìS entretanto possuem llln

númerO nlajOr de nlenlbros que se confunclem entre duas claSses e que são portan

Lo nlal classifjcadas pel.r função discrirljnanl.e
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Fig, 6,ì - Projeções dos indices discriminantes sobre os eixos das funções dis
crinrinantes das medidas radiométricas de campo da unidade Ci.
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TABILA 6.I

VALORES DA ANÃLTSE DISCRI¡IINANTE LINEAR PARA AS IJIEDIDAS RADIOMETRTCAS

DT CA]\IPO DA UNIDADE C]

Di

Do

o --.- =

Ð2

ct x Cz

50,82 l-r9,r7

1

t5

2

69

Cl x C2.l

óo

26.79 I-33,45

3

Fcalc

0,5"t

4

Ftab

- 3,33

63

Cr x C2.2

23

43,36 | -22,50

'ì 06

?,78

t0,43

'.Clêsses discrimináveis ao nÍvel de significância 0,05

C1 X C3

-1 ,A7 | -2,23

4l ,8*

-23fl

-l

412

,65

C¡ x C,*

Lt6

2,90 I 0,le

-88U

3

ì ,55

Cr

2,74

- 461,

4,35 | 2,53

-67t

C5

ì ,10

3,

3,44

-54%

C1

48.6t I - r5,34

x C6

2

24%

3,06

t6,63

55'

63

C1 xC7

s,6s l-0,73

1,744

-5Al

69%

J,to

78,6 5*

I

co

¡



TABELA 6,2

VALoRTSDAANÃLIsEDISCRIMINANTELINEARPARAASMEDIDASRADIoMETRICAS

DE CAI4PO DA UNIDADE C2

Di

Do

O2

C2 x C2.7

-12,56 | -17 ,79

- 15,18

,ì

2

5

C2 x C2.2

-3,r9 l-3,78

3

Fca¡c

41

4

F i¿b.

-3961

Ë2xC3

3,81 | -a9 
's7

5,07*

901

-23,03

2,94

53

C2xCa

r.Cìasses discrimìnãveis ao nivel de signifìcância 0'05

lr ,63 l-76,14

,68

0,78

i 4!,

87,71

C2

7.5r i -20,0i

X

65,03*

-13

C5

-13

2,84

12

C2xC6

2,38 I-2,83

,56

ì t 5,85*

-,a

?

-2 ,51

C2xC7

0.47

-0,82 l-6,e5

39

15,22*

2,81

-3 ,89

-16:l

Â lll

341

ô 75

4iÁ

-126%

2,76

40"tr

3 ,01

I

r0
¡
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Fig. 6.2 - Projeções dos îndjces discrilninantes sobre os eixos das funções dis
crimìnantes ¿a. ,niàã¿ás radiométrìcas de campo da unidade C2'

o
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Poñloi C 2.1 85-86.06 A-66 B-8?-90

_ -'," r uil

o4s.c¿ oco 
^ -oo oc a.t

-t ll il- J rll rLlll--_l r ___-r:__
GtoIto']t2tst4¡5

P'.a,oa Loc2.2 o Do DC2.t

-i-r--Llji l-llrl I l*l_r _L
G?A9to

Fì9. 6,3 - Projeções dos indices discrimjnantes sobre os eixos das funções d.is
criminantes das medidas radjométni cas de campo da un.i dade C2.l

TABËLA 6.3.

VALORES pA ANÃL rs r p ISCR rM r u\NTE L rlq4{-tA¡å i!_!qqrq4r RAp I oMETR r cAS

DE CA|\1PO DA UNIDADE C2.I

C.,xC". C2. t x C c2. ¡ I c¡l C,,xC.. C2¡xC6 c2.l x C7

Dt ì0,ì3 I 7,r0 2û,4s l-rs,ot 33,88 l-45,06 -3,49 l-8,85 ì r,66 | 8,02 ro,zal r,7
0o e,6ì 6.68 -6,ì7 9,84 7,03

02 3,03 4 3,53 78,9 4 5,36 3,64 6,50

o-5ìrsg ã'5 .P

254r 26r 69f 241, -t341

-39tt 751 69 ru ì90f 407L

3 -50f -171 391

- tBf 503 371 c'r -30f

Fcaì c. 2,09 27 .9* 54,65* 3,45 2,63 I,86

Ftôb. 3,4 B 3.63 3,48 3,63 3,t8 6,39

'.Classes discrinrinávics ao nÍvel de significância 0,0!
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Pontos C2.2 - 84a,84b,84c,84d,102a,102b,103a,103b.

De' ll5,13

D2=49,s2 +Dc3

40 35 lo 25 20 t5

oc72
D ùl5,Oe

DC8

-16 -t4 -12

9o^ ocz.e

DC4 Dc 2-z

Fìg, 6.4 - Projeções dos índices discriminantes sobre os eixos das funções dis- crimiñantes das medidas radiométricas de campo da unidade C2.2

TABTLA 6.4

VALORES DÀ ANÃLIST DISCRIMINANTE LINEAR PARA AS MTDIDAS RADIOMETRICAS

DE CAMPO DA UNIDADE C2.2

C2.2 t\ C3 C2.2 x Cq C. . x C. C2.2 x C6 Cz.z I C

DI 21 ,99 | -27 ,87 49,94 l-65,79 -6,re l-r6,Br o,5s lo,s3 -9,39 l-24,47

Do -2,94 1t ,50 0,54 -l6.93

D2 49.87 ìt 5,73 t 0,62 0,02 15.08

o-El 32Í -6ß t4lt -29t

2 t 19l ì80x -r 5f -3787 -255f

3 -341, 130Í 298

4 83f -201 39f - 190%

Fcå ì c. 42.24* ì 02,25* 8,99r 0.02

Ftab. 3,26 3,',lB 3,26 4,12

ilClasses discrìmináveis ao nivel de sìgnificãncia 0,05
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Ponlo¡ C5 I14-91-92-¡0-32-30-ll3"70
DC3

l_L
50 55 60

DC3

D2 = 4,82

7

DC3

I
o

Do

to

DC3

D2= 6,14

Fig. 6.5-- Projeções dos indices cliscriminantes
crimiñantes das medidas radiom6l'ricas

sobre os ejxos das funções
de campo da un'idade C3.

dis

TABTLA 6.5

VALORES DA ANÃLISE DISCRIMINANTE LINIAR PARA AS MTDIDAS RADIOMETRICAS

DT CAMPO DA UNIDADE C3

v3 X v1 ca cs ca x c6 CrxCt

Di 3,30 I 2,73 t0,23 I s,4r 4l ,83 I -6,26 7,Be I ],ru
Do 3,01 7,82 ì7,80 4,82

g?. 0 ,57 4,82 4B,l l 6,14

.o-Ell,u ad ô
c¡-u *
:JJ)0.).æ ro )E
L trlrú l-p or'F
c:LLØ().F lft (ö
c)-o > p

l -43% -1 B% -16% -231"

2 ì2lN 24/. l0g 33Í

J -38 701, 25ï, E 
^ol

4 60s 241" B0Í 40'x

Fcal c. 0,48 3,78* 49,ì l* 2,23

Ftab. 3,26 3 ,36 3 ,0ì 4,.l2

''.Cìasses discriminåveis ao nível de significância 0,01
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Ponlo¡ C4 lOl- 6l-51-55'lll- 123-l30'lZ2-ll2

D2=32,1o +Dc7 çDo eDc4

-ïil lll 1 1

F j g. 6.6 - Prqjeções dos. indi ces d'iscrim j nantes
crr ml nantes das medi das rad'i omãtri cas

sobre os ei xos das funções
de campo da unidade C4.

dis

TABELA 6.6

VALORES DA ANÃLISE DISCRIl'f INANTE LINEAR PARA AS MEDI DAS RADIOI1ETRICAS

DT CAMPO DA UNIDADE C4

Cq X C5 Ca X c6 Ck X C7

Di 12,37 | 6, 85 72,35 | -24,4A 5,21 I -26,89

Do 9,91 23 ,98 -10,84

¡2 5,52 96,74 32,.l0

cl
C) 6 -t'tSrS i5

:t
-o oJ.e 

^J 
)ã

!- +Jt^J l"-.t-, (l, .r
CLI-r/l
O.- rO ¡Jc)-o >-ç,

I 14% -B% -25%

2 76r, 156% 270%

? - 26% -21% -72%

.1 1r% *26"Á
t

-7 4%

Fca ì c. 4,67* ì 09 ,55* ì 2 ,63r'

Ftab. 3,26 3,0ì 4,12

'lClasses discriminåveis ao níveì de sìgnificância 0,0$
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Fiq. 6.7 - Projeções dos îndices discriminantes sobre os eixos das funções dis
.rìñiÅãntes das medìdas radìomótricas de campo da unidade C5

TABTLA 6. 7

VALO¡ES DA ANÃLISE DISCRIMINANTE LINEAR PARA AS MEDIlAS RADIOMETRICAS

DE CAMPO DA UNTDADE C5

*Cìasses discrinrináveis ao nÍvel de signìficância 0,01

C5 x C6 cs x C7

DJ 2l ,89 I 8, ss ?,7s | 1 ,67

Do 15,22 2 ,23

^2 t 3,34 ì.t2

t%

z 12% -16%

3 I ì6% 196%

4 -6% -82%

Fca ìc 13,34* 0,40

Ftab. 3,06 4,53
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Pontos C6- 1oo ¡r07,1 oe,1 Le,t24,

DC6

T--m- r
56?09

Fig. 6.8 - Projeções dos indices discriminantes sobre os eixos das funções dis
criminantes das medidas radiomêtricas de campo da unidade Ci.

TABELA 6.8

vALoRus oA A¡lÃr-tsE olscRl¡t¡tRrutr LINTAR pARR As MrotoAs

RADIOMETRICAS DE CAMPO DÀ UNIDADE c6

' . * Classes discrininãveis no nivel de s.ignifìcância 0,05,

Dentro de cada populaçã0, o padrão do comportamento espectral de

cada amostragem.õ mais uniforme em relação ao valor central das m6dias para as

classes constituidas de afloramentos de rochas. Isto 6 mostrado peìa tendência
das projeções das amostras na linha da função discriminante, sê reunirêm em

torno dos pontos centrais (valores Di).

As mais aparentes semelhanças litoìõgicas existentes na ãrea,
que são aquelas observadas entre os afloramentos das unidades C2, C2.2 e C6,

formadas de calcãrios escuros carbonosos, são comprovadas peìas medidas espes

trais, poìs que seus índices discriminantes entre as combinações de pares det

tas unidades, são os de mais baixosvaìores (Figura 6.2), Comparadas com a uni

C5xC7

DI 4,26 4.0ì

Do 0 .12

D2. I,27

o-51 ì 47

-59r

3 4',| 8f

4 -263X

Fcaì c. 3 ,8',t*

Ftab. 3.48
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dade C2.'l, tanbérn com super'ficjes mjcrocãrsticas em a'lguns aspectos sr:¡nelhan

tes com as unidades C2 e parte da C6, rnas de conrposição dolomitica e cor cìnza

clara, a discrìrnìnação. õ bern mais notãvel , conquanto ainda ocorra algumas cor

fusõos enLre seus nrenrbros. E jnteressante notar que a dìscniminação de cada

unra destas trôs unidades, em relação a*s outras que lhe são dì ferentes, segue

quase que uma nlesma ordenr crescente de dìscrirlrìnaçã0. A unidade C2 6 sucessiva

nente nrelhor discrìmjnacla das unidades C6, C2.2, C?-.1, C7, C5, C3, C4. A unidg
de C2,l das unidadcs C2.2, C6, C5, C7, C3, C4. A unidacle C2.2 das un'i dades C6,

C5, C7, C3, C4. Isto aconLece porque as relações espectrais entre estas unida

des são devìdas mais ãs conposições de suas rochas do que a outros fatores ex

trinsecos ã natureza de seus materiais. Esta comprovação tamb6m pode ser veïi
ficada pela comparação dos valores dos índices e funções discriminantes das T_a

belas 6.2, 6.3 e 6.4 e respectivas figuras, que indìcant que as diferenças de
'intensidade e fonna do estado fisico de suas feições tnicrocársticas, têm menor

conseqüôncia na conformação especbral a nîvel de medirlas espectrais de campo.

Assìm é, porque senão a morfoìogia cri ada pe1 os intensos Iãpìes en forma de

altos pontões, que são mais 'tipicos da unidade C2.2, the possibilitaria uma no

tável diso^iminação com as outras unidades. Seus indjces discriminantes com os

calcãr'ios das unidades C6 e C2 são 0,02 e 0,59 r.especti vamente, enquanto que

conr a uniclade dolonrílica C2.l é 3,03.

Neste aspecto, cabe abrir um parôntese nesta discussã0, Nas nredi

clas de campo, muitas vezes õ impossível, <Jentro de uma darla geometni a de medi

das, captar as relações de diferenças do estado da superfíòie física entredois
alvos, desde que a ãrea integrada pelo canpo de visada do sensor ii relativanren
te pequena. Nestes casos, as diferenças espectraìs se aconteceìîem, rJevet'ão ser
conrputadas a aìguma dìferença na composição quimi ca ou mineralógica; Jã no ca

so de ìmageamento por satélite ou mesmo de altitudes mais baixas, as variações
do microrrelevo poderão afetar sobremaneira a qualidade das resposlas espee

traìs, podendo tornar distintos alvos espectralmente similares ou vice-versa.

Isto expììca-se porque destas altitudes, o elentento cle resolução
do terreno imageado jntegra ãreas da ordem de cen't.enas de metros quadrados e,
consequentemente, nas condições da_ ãrea de estudo, para as unidades de pavìmen

tos rochosos a reflectância serã um misto da radiação refleticla das superfi
cies das rochas e das ãreas sombreadas pelos lápies. A intensidade do fenônreno

é dependente do ângulo cle eìevação solar, da dimensão e orìentação das feições
de nelevo e da resolução espaciaì do sensor.
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Entre ôs unidades com largo predomínio de solos sobre áreas de

afloramentos (Cl , C3, C4, C5 e erÌ parte a C7), os valores dos índices discri
nrinantes anotados nas Tabelas 6.1, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8, mostram que:

- a unìdade Cl cla planîcìe cãrstìca teria maior sinìjlaridade corn a unida

de de origem dolomitica C3, o que sugere que grande parte dos solos mar

rom-amarelados encontrados cont freqüôncia na unidade Cl , tenha origent

dolomitica, cujas rochas devem representar ulna fãcies importante nesta

extensa unìdade de raros aFloramentos;

- espectralmente, os solos orìginados dos dolomitos da unidade C3 tamb6m

pouco dìfenem dos solos originados dos pelitos (siltitos e foìheìhos) da

unidade C4, o que cria a expectativa do que estas duas unidades litolo
gì canrente disti ntas não possam vi r a ser di scrimi nadas, peì o menos nas

quatro primeiras bandas TM, en função de seus produtos de alteração;

- ambos os solos das unidades C3 e C4 são melhores discrirninados dos so

los C5 e C7, onde nesses é major o predomínio de camadas calcãrias so

bre as pe l itì cas .

Destas constatações pode-se em principio afirmar que, espectral

mente, haveria possìbilidade de discrìminar nas ìmagens TM, a panLir dos solos

resultantes da alteração da rocha, apenas as unidades de solos calcãrios das

de solos dolomiticos ou peliticos.

Destes resultados, pode-se resumir que as medidas espectrais in
dì cam que os priîcipais tipos de nochas que compõem as unidades da borda leste
da serra do Ramalho, e em extensã0, toda a serra, podem ser dìstinguidos enbre

si, devjdo ãs cliferenças de suas composições quimicas e mìnerai69icas. Assinr,

as rochas calcãrias terão possìbiljdades de serem espectv'almente discrjminadas

nas imagens TM, das rochas dolomiticas e das rochas pe'l iticas tipo sììtitos e

folhelhos. Quando transformadas totalmente em solos, a discrinlinação espectraì

mant6m-se dada ãs diferenças de cores e conrposições resultantes. Deve:se en

tretanto considerar que em termos de caracterização das unìdades geoìõgicas,as

suas correspondênci as com as unidades espectrais nem sempre serão coincidentes,

face ãs diferenças' de fatores que decidem para a delimitação de uma unjdade no

campo em relação ã imagem muìtìespectral .
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Nas Tabelas 6.1 a 6.8, constanr os cãlculos da contribuìção rela
tiva, enl porcentagenr de cada varjãvel (bandas 1, 2, 3 e 4 TM) considerada na

anãljse discrimjnante das unidados 1ìto1õgicas, com o objetìvo de selecionar o

conjunto das melhores bandas Tll na discrjniinação. 0 valor calculado representa

uma medida da contrìbuição direta da variãvel, sem cons iderar o seu interrela
cionamento com as outras variãveis. A partìr destes valores calculados con:

truiu-se para simplicidade de apresentação, a Tabela 6.9 que Iista as bandas

ou variãvejs que bjveram a contrìbuição maìs sìgnificaliva na discrimìnação de

cada par de unjdades, com base nas medidas especLrorradìométricas de campo.

TABELA 6.9

C0NTRrBUrçreirRETA_[4!!_!_!q!]_il!4Il\/A pAS QUATR0 PRil'4q¡¡4!_!4!_q4Þ_Iu_qAgô_4
p r s cR r M r NAÇÃO ENTR r puAS uN r pAp! s, cOM BA,S!!A ¡!Äu$_D_lsqq!u4ug__q!_IEpr

DAS RAD]OMETRICAS DE CA¡4PO

C\ xC2
c2.1

c2.2
c6

C2 x C2.1

LJ

c4

c5

c7

C2,l xC3

c4

C2.2 xC3

c4
. c5

c7

C3xC5
c6

4

4

4

.t

3

2

3

2

2

2

2

J

3

3

4

128

74

79

79

452

74

1?.1

68

183

7Ã

69

lt9
lB0

130

573

70

BO

% C0NTRIBUTÇÃ0

(contì nua )
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tabel a à.9 * Concl usão

MELHOR BANDA u C0NTRrBUrÇ/\o

76
.l56

418

A porcentagen¡ de contri buição s6 tem signìfic_a
do enr tcr'¡ros do valor nuttteri co que rcl)resenta
as unjdades comparadas dentro de cada grupo.

0s resultados jndi cam a seguin'te apuração de quantas vezes cada

banda foi consideradá como a melhor:

2

2

3

?

banda I TM (0,45 -
banda 2 TM (0,52 -
banda 3 Tl4 (0,63 -

banda 4 TM (0,76 -

0'52 ¡m) = 6

0'60 ¡rm) = g

0,69 pm) = Ç

0,90 ¡m) = {

A total rejeição da banda 1 iustjfica-se pe'la baìxa resposta da

reflectãncia que normaìmente possuem os ntinerais e rochas nesta porção do e!

pectro, ocomendo que vaniações signìfìcatìvas na composição m'ineral não são

correspondidas por uma dìferença notãvel na porcentagem de reflectância neste

inLervalo, da rnaneira como acQntece em cornprintentos de oncla tlaiores. Mesmo que

de um para oubro mineral ou rocha, ocorram dì ferenças na forma do espectro ou

clas hanclas de absorçã0, a reflectãncia mõdia ìntegrada da banda I Tl4 serã ain

da pouco diferente, porque a variação de intensìdade das bandas de ¿ìbsorção

pouco ìnf1uirã na porcentagem de refìectãncia. No caso das medidas realizadas,
pralìcamente não se notou nos espec'bros discut,ìdos no Capitulo 5, a exjstência

de bandas de absorção nesta regiã0, ou mudanças de forma do espectro, que p-!l

dessem evenlualrnente pernrìti r um mínìmo de discniminação entre dois grupos

quaìsquer de unidac.les. Este resultado comprova portanto a ineficiência da ban

da TM I na dÍscnimjnação de ììtologias carbonãLicas e/ou peli'bìcas e de seus

produtos de alteraçã0. Alìãs, orìgi naltnente esta banda foi selecionacla para o

TIrl com a finaliclacle prìncipa1 de es.tudos de qtra lidacle d'ãgua.'

C4xC5
c6

C5xC6

C6xC7
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- A banda 2 apresenta-se quase em igualdade de conlagem com a bU

da 3, sugerindo ã primeìra vista, ser iunto com esta a melhor nadìscrìmìnação.

Porém, ot¡serva-se na Tabela 6.9, que a banda 2 cOntribUi preferencialmente p9

ra a discrin|i nação da unidade c4 em relação ãs demajs, razão pela qual aparece

yãrias vezes na tabela colno uma suposta boa banda para discrìmìnação. Se fosse

excluída essa sua preferência em relação ã unidade c4, veremos pela tabela que

ela seria út.i I apenas na discriminação entre. as unidades CZ x C2'1 ' C2.1 x C3

e c2.2 x C3. Da mesma maneira, esta discrimìnação preferenciaì por uma unidade

também acontece com a banda 4 em re lação ã unidade Cl'

0 motivo da bancla 2 (O '52 - 0,60 pm) aparecer com este potencial

de discriminação decorre precìsamente da tendência da Vani ação da forma das cur

vas espec.Lraj s que certas ì i tol og'i as ex ibem heste i nterval o, vari ações estas

que estão relacionadas ã ntudança de declivìdade da curva de reflectância e não

ã presença de bandas de absorçã0. Isto pode ser revisto pelos diagranas de cur

vas espectraìs de aflonamentos de rochas da unidade C4, apresentados e discuti

dos no capitujo 5. corno vimos, esta unidade é de natureza peìítica (siltitos e

fo1 helhos), o que faz com que seus argi lomìnerais exerçam um domínìo iotaì no

espectro, provocando uma abrupta queda de reflectância em direção ao visivel,
justamente dentro do ìntervalo desta banda, em torno de 0,55 um. Este comporta

mento não se observa nas outras unidades, a não ser aìgutlas vezes com a unida

de c3. Apesar de que na anãljse discriminante as medidas espectrais para as

unidades C3 e C4 consistem de medidas de solo, a afirmação acima continua vãli

da porque os espectros de rochas destas duas unidades, respectivamente Figuras

5.ll e 5.13,são bastante semelhantes com os espectros de seus solos, nostradÓs

pela curva tipo II da Figura 5.21, Isto quer dìzer que a banda 2 poderia ser in

dicada como a melhor na discrìmjnação entre rochas pe1íticas com rochas calcá

rias e dolomít.i cas, dos tipos das unidades CZ e C2',1 .

'Comreferênciaãbanda3,pode-seafirmarqueeìacontribuina

d.iscriminação das unidades de duas maneiras: entre unidades rocha x solo como

o exempìo da C2 com a C3, em decorrência da elevada diferença do nivel de re

flectância que mostram os espectros destes dois tipos äe materiais (compare

as Figuras 5.5 e 5.21); enire unidades solo x solo (ex: C3 x C5), a contribui

ção devendo ser computada pelas banclas de absorção que ocorrem com maior fre
qüência nesta região do espectro. 0bserve na Figura 5'2,[ que os espectros de

solos, na região destas bandas, têm níveis de reflectâncìa e fonma espectral

pr6xi nros entre si.
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Com estes resultados seria correto afirmar que a banaa 3 supera
com uma boa margern de vantagem as outras trôs bandas na discrirninação das uni
dades consideradas. Isto porque, al6m de possuir a melhor contagentn ela possi
bìlitaria a discriminação entre unidades que são essencialmente pedogenõticas,
ou destas com unidades constituídas essencialmente de afloramentos de rocha.

Porém, de uma maneì ra gera'l , a avalìação estatistica das medìdas

espectromadi ornétri cas de campo, pela anã1 ise discriminante, demonstra que os

intervalos espectrais correspondentes ãs quatro primeiras bandas TM seriam
mais favorãveis ã discri¡ninação,entre as unidades 1ìtoìõgìcas carbonãticas conr

as de constituição pedogenética. São menos favorãveis, mas não ìncapazes de di
ferenciar as unidades essencialmente ìito1õgicas, não porque tal constitua
uma deficiência do sensor, mas sim por causa da similaridade dos tipos litolõ
gicos.existentes na ãrea. 0 fato õ que as unì{ades C2 e C2.'l, que ocorrenl lado
a lado, fonmando pavimentos rochosos corn superficies quase -idênticas mas que

se distinguem peìas composições, uma calcãria e outra dolomitìca, são discrimi
nãveis espectràlmente na negião correspondente ã banda-Z TM. Isto prova no mí
nimo que é possivel discrilninar rochas clolomiticas de rochas calcãrias, mesmo

quando no canpo elas aparecem com características petrolõgìcas semelhantes, a

exempìo da borda leste da serra do Ramalho. Esta õ unra conclusão interessante,
pois que as perspectivas seriam de certo mais promissoras caso os dolonjtos
exibissem cores distintas dos calcãrìos cinza-escuro, podendo mesmo haver a

possibilidade de se identificar diferentes tipos de dolomitos,

Em resumo, os resultados indicam com base. nas medidas espectraìs
de campo, para a seleção das melhores bandas entre as quatro primeiras bandas

TM, a banda 3 com larga vantagem entre as demais e, secundariamente, as bandas

2 e 4, com uma pequena vantagem para a pnimeira. Neste últ.imo caso, a opção en

tre uma e outra poderã ser decidida por uma anãlise visual das imagens, desde

que a niveì de satél ite uma série de fatores pode condìcionar contrastes espec

traìs entre bandas que deveriam ter comportanrentos semelhantes,

6.3 - ltlEçÃo pE BANDAS TM

Esta tõcnica õ uma alternativa conveniente de se tentar uma sele

ção de imagens, visando reduzir a dimensional idade, processamento e redundân

cia de dados a partir de simples tratamentos automãticos de imagens. Por"que é

baseada emuma s6rie de rnedidas estatísticas interbandas, pressupõe-se que ela
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ajude a el inìinar o carãter de subjetìvidade do intõrpnete na seleção das

das, quando hã pouca infornraçäo espectra I sobre os alvos da ãrea, mas pelo

nos un mínimo de infonração geolõgìca,

0 aìgoritmo ìmplementado no I-100 ptra esta funçã0, desenvolvjdo

por Ii (1982), sob a clesignação de "sjstelna de selcção do atributos", consis

te de e[ì um classificador que seleciona de um conjunto de N bandas o me]hor

subconjunto de k bandas, o qual ntininljza a probabiljdade de erro de classilice
çã0. txiste no algori Lmo clois nrétodos alternativos: unì, é o möbodo de meclìda

da distâncìa eslatisLica J-M (Jeffreys-Matusita) e o outro nõtodo é o cri tõr'io

da entropìa, na fornrulação para ô cã1culo de entropia gaussiana, Para a operg

ção do algorìtrìo o analisLa deve apenas escolher, em qualquer banda exposta no

nron itor de TV, ãreas de anostragenr representativas dos alvos do seu interesse
que constituirão as classes, o algori blro calculando entã0, sequencial¡rente, as

duas funções de cl assi ficaçã0.

No cãlcujo cle seleção cle bandas pelo crj Ldrio da distâncìa J-M,

o algoritmo resume-se enr computar a meclida da disLãncia estatistica J-M entre

as clensidades de probabilidade de cluas classes para toclos os possíveis subcon-

juntos de k bandas (1 ,2, ...), e daí selecionar aquele que procluz a maior dis

tância. A escolha de uma nedida estatistica do tìpo J-M foi baseada nos experì

mentos de Swan e King ('ì973), que compararam as medìdas de separabi I iclade de

classe do tipo divergência, divergência transfornlada e J-|.4, em imagens multie.s-

pectrais de aeronaves, 0s resultados demonstraram que as medidas de saturação

(J-M e divergência bransformada) eram preferiveìs ã dìvergência ordìnãria, pa

ra selecionar as melhores bandas para o reconhecimenLo de multjclasses, com

uma vântagem favorãvel da djstância J-M erl reìação ã dìvergôncia transformada.

Nlatenlaticanente, a distância J-M enlre duas classes ou duas den

sidades <le probab'i f idade p1(x) e p2(x) 6 dada por

ban

me

/( ì
t-M = ) lV ot (x) - Y¡z(ÐJ (6.1)

a qual pode ser escrita na forma

J=2 (l -p) onde , -J \Gii¡ p2(x) dx (6.2)
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gaus s i anas mul ti vari adas , então :pl (x) e p2(x) são contribuições

p=e-o e J=2(l - 
"-")

onde:

(6.3 )

(6.4)I I det r Ic = r/B (\/.l . \/z)t r-' (vì + v2) + 1/2 1os.l V-u.ffibj

Vì

u2

I1

L2

t

( )'
-t()

= vetor mõdio da classe

= vetor mãdio da classe

= matri z de covariância
cl asse l;

= matri z de covariância
ciasse 2;

=1/2(r1 +rrJ ;

= matriz transposta;

= matri z i nversa.

es t i rnados por amostragens
de upixeld' para cada banda
TM

1;

da

da

Descle que 0. = e-o . = l, a distãncia J-M (Equação 6.3) varia
de 0 a 2, com 2 correspondendo ao maior vaìor de separação entre duas classes.

Como a seleção de atributos quase sempre envolve nais de duas

classes, seu uso atrav6s da medida J-M pode ser estendido para o caso de mult_i

c.l asses. Neste caso, pode-se selecionar a melhor conrbinação k de atributos, es

col hendo a combinação cuja distãncia m6dia entre os pares de classe seja mãxj

ma, o nde

I ,m-l ¿m JMiju-rlmõd'a' 
_(r"D i=l j=.i+l

onde:

JM. . = distãncia JM entre as classes i e i;lJ

m = número to'Lal de classes.
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Desde que neste caso JMi j aumenta com a soparabìì idade por um

processo de saturaçã0, no mãximo at6 2, classcs com os tlais altos val ores de

separação não exercerão uma contribuição pesada no critério de separabif idade

mõdia para a medida JM, como ao contrãr'io acontece com a dìvergêncìa transfor
m¡da.

0 segundo m6todo alternativo para a seleção de atributos 6 o cri
'tõrio da entropja, considerada como uma boa medida de dispersão do conjunto de

dados pertencentes a unra classe ou fonte de inforrração. A entropia como medida

estatistica é comumente intenpretada como a incerteza nlédja da fonLe de infor
mação (Young e Calvert, ì974), estando relacionada cotn a probabìlìdade que pos

sui cada elemento da fonte, Seu valor é maior ou igual a zero e para una fon

te de tamanho n, a entropia 6 mãxima quando a probabiì idade pi = 1/n, i =1' 2,

... n. Isto estã de acordo com a ìntuição de que a incerteza da fonte deverja

sempre ser positiva ou zero e ela deveria ser mãxima quando n elementos são

ìgualmen'te provãveìs de serem retirados da fonte. Uma ì ìustração da entropìa

como uma função de.pì estã esquematizada na Figura 6.9, para o caso de uma fon

te de tamanho n= 2. A entropia õ mãxìma, quando H = I para p1 =1/2, ou seja,
equipotencial, eH=0quandopì =0ou ì. Com pì - I tem-se a certeza de que

o resultado de se retirar um elenento de uma fonte 6 xl , desde que a incerteza

ouainformaçãoõzero.

I'o

o,5

o,s

o¡
o'2

Fig. 6.9 - Função enLropia

(Young and Calvert, 1974, p. 234)
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Como a entropia é baseada na estimatìva da função de densjdade

de probabìlidade (p(x/wì)), para fontes de informação que são consideradas de

ter padrões gaussianos, suposição que.6 feita para a maioria dos lnateriaìs ter
restres naturais, a entropia H(x) 6 definida como:

H(x) = 1/2 Z nlrl + N/2 .L n?re, (6.5)

onde:

Itl é o determinante da maLriz de covariância da fonte de informação;

N = número de atributos ou de bandas.

Como neste caso a m6dia e a var"iância são as ünicas caracteristi
cas conhecidas da fonte, uma função de densidade norrnal é uma suposìção satis
fatõr'ia do ponto de vista da entropia (Tou and Gonzales, 1974). 0 problema ba

sicamente sè resume então, pela equação acima, em calcular a matriz de covari

ância da população das amostras

No algoritmo seleção de atributos, ìnrplementado por Dutra et
alii (1984) no I-100, é calculado a entropia gaussiana globaì, ou seja, para to
da a imagem. A matriz de covariância é calculada sobre o total das ãreas de

treinamento das classes envo.lvidas no processo de classjficaçã0, para isto baå

tando calcular a nratriz de covariância NxN, onde N é o número total de atribu
tos ou bandas. Desta matrìz global são extraídas as possiveis matrìzes de di
mensão K x k (k < N) e calcuìada a entrcpia gaussiana gìobal para cada subcon

junto de k bandas, cònforme a equação 6,5.

Para as duas opções de seleção de atributos, distância J-l'1 rn6dia

e entropia gaussiana, os dados de saída são listados em uma impre.ssora, com os

valores correspondentes aos subconjuntos de bandas (kxk), seìecìonados em or
dem decrescente. Cada subconjunto consiste das seis melhores combìnações de I

banda, 2 bandas, 3 bandas, 4 bandas, 5 bandas e 6 bandas.

Embora ambas tenham exatamente a nlesma função, as diferenças nas

forrnulações estatísticas em que se baseiam podem gerar em aìguns casos, para

ãreas testes, resultados diferentes, rnas que se deve esperar serem prõximos.

Caso tais diferenças não sejam signìfìcativas, a seleção de atributos pelo cri
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t6rio de entropìa gaussiana gìobal õ recomendada por Dutra et alìi (1984)' por'

ser bem nrais rãpida en termos computacionais que a distância J-M'

A vantagern das duas opções oferecidas pe'lo aìgor itmo seleção de

atributos é que elas não exigem qualquer hìpõtese, a priorì, a respeito dos

atributos das classes, ou seia, para utilizã-las não é necessãrio o analìsta

conhecer particularìdades da cena, Isto torna o processo extremanlente sìmples

e ao alcance de qualquer usuãrio de imagens. Por conseqiìência, seus resultados

prescindem cle dìscussões deÙalhadas para expl icarem a seleção obtida' desde que

ela é exclusivamente clependente das classes selecionadas pelo intérprete.

Na ãrea, as classes foram escolhjdas para representarem o melhor

possîve1 as un.i dades mapeadas, incluindo-se outras representativas de provã-

veis diferenCas de solos observados nas inagens. Um total de l3 classes foram

selecionadas e suas ãreas de amostragem definidas a partir das próprias ìma-

gens originaìs, com o controle do mapa geoìõgico de l'1irandà et aìii (ì976) e

do mapa pedol69ìco da HIDRoSERVtCE (1971 ). Procurou-se coincìdir o nráxinro pos-

sível os pontos de amostragem com os locais onde foram tomadas as medidas es-

pectrais cie carnpo. A Figura 6.10 mostra a locaìização das ãreas de amostragem

das cìasses selecionadas. As únicas ciuas premissas.que o método seleção de a-

tributos impõe para uma boa classifiqação são reìativas ao número de amostras

por classe que não deve ser inferior a lon, n representando o número de bandas

utilizadas, e que as classes tenham um comportamento gaussiano, o que pode ser

facilmente verificado por histogramas de freqijência de pixels por nivel de cin

za das irnagens, no I-100,

0s resultados da seleção de atributos pelos dois crit6rios, dis

tância J-M e entropia gaussiana gìobal são mostrados nas Tabelas 6.10 e 6,1'l.
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Fig. 6.10 - Ãreas de amostragem das classes
ì õgi cas e sol os , pôrô ap'l i cação
tos.

representativas
dos mõtodos de

das uni dades
sel eção de

lito
atri bü

I4qg4l,_ig

!8!E[AØr !4!._ryru]!ggl BANpas TM ORrGrNArs

PELO ¡.18r0p0 srLlIA0 pt ATRrguT0s

Cri tério dist. J-M média

JM = I,4i95
JM =.1,2871

JM = I,1079
JM = I,1005
JM = I ,0629

JM = I,0384

Critério entr. gaussiana g1oba1

tntropi a 5,71

Entropia 5,33

Entropi a 4,20

Entropi a 4,08
tntropi a 3 ,82

tntnopi a 2, 84

4

5

3

7

5

4

7

3
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I4qEL4_g_.1I

gBqE!4ÇÃo pos 6 MTLHORES s

TM ORrG]NAÌå pELo METOD0 pE ss'lrçÃO pË ArRrBUTOS

Critõrio dist. rl-M m6dia

4 JM = t,4195
4 5 JM = ],75]3
tr3:51 JM = r,78e5

[-4-_i]J JM = l,BoB4

?345 7 JM=1,81 96

123457 JM=1,8285

Cri téri o entr. gaussìana global

5 tntropi a 5,71

4 5 Entropia 10,70

F-a-n Entiopia 13,31

E{T-n Entropia i4,Bo
ì3457 tntropia 15,01

123457 Entropia 16,23

0BS.: As bandas dentro dos retângulos indicam as melhores seìeções para subcon
juntos de três e quatro bandas TM.

Comparados, os dojs crit6rìos mostran dìferenças na ordem de se
leção das bandas, que são mais sìgnifìcativas para a ordenação clos subconjun
tos de I banda. Ëm ambos, os valores nunlér'i cos das medidas das bandas 4 e s

(Tabeìa 6.'ì0) são notavelmente rnais altos que as demais bandas, as quais inclu
sìve mostram valores que se diferenciam muito pouco entre si, indicando que
possuem quase que o mesmo valor na classificação dos alvos selecionados para
amostragens. Embora a ordem das duas primeìras bandas selecionadas jnverta-se

nos dois critérios, observa-se que a dìferença cle seus vaìores de entropia e

baixa. Na ordenação dos seis melhores subconjuntos (Tabela 6,ll), a maior dife
rença entre .os dois critérios ocorre a partir do terce.i ro subconjunto, quando

a banda 3 passa a ser selecionada como a seguìnte mais importante na combina

ção pelo crit6rio da distância J-M, enquanto que pelo critério daentrop.ia gaus

siana foi selecionada a banda ì. Uma diferença de seleção não muito siqnifica
tiva peìos dois crìtér'ios é um resultado de certa forma esperado, desde que

as formulações estatisticas lhes são distintas. Quando esta diferença torna-se
mais notãvel , uma das razões mais provãveis seria porque a medida por entropia
é maìs sensiveì ao requisito de gaussianidade da fonte de'infornraçã0. Realmen

te as ìmagens ntostram que o padrão gauss'i ano que 6 pressuposto para os materi
ais naturais não se comprova na prãtica com rigor. t variãveì de cena para ca

na e, inclusive, de banda para banda. Na cena em discussão, aìgumas bandas não

têm um padrão gaussìano bastante satisfatõrio, razão portanto da cliscrepância
de ordenação dos dois métodos.
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Tamb6nl õ claro porque a preferônc.ia da seleção rocài sobre as

bandas fora do visivel . urrra provãvel expl icação par^a isLo ô qLrc grande p¿ìrte
das classes e respectjvas ãreas cle anostragenr for¿ur sobre ärcas clesprovidas de

vegetação ou ãreas com uma grande pancela expos[û da superfîcìe. Desta Fonìra,

exclui-se grande parte da influência espectra'l peìas var^ìaçõos das caracterís
ticas da vegetaçã0, que localnìenle podenr nos Lrar dìferenças rle biomassa" de vi
gor vegetativo, dìferença de espécies, de estresse hídrico, dc altitude cie e

tratos, orìentação das ranragens, etc., que são notadas mais nas bandas visí
veis. Por outro lado, no infravernreìho a vegetação exibe uma reflectâncÍa uni
fornre e em parte num patamar mais elevado, o que favorece o realçamento clas di
feronças espectrais dos tipos de rochas, ent funçãr-r de suas conrposìções.

Dos dois m6todos de seìeção de atril¡utos, o que estã najs coeren
te com os resultados ìndicados pelas medidas espectrais 6 o crit6r'io cla clistân
cia J-M méoia, ¡ã que por aqueìe mõtodo a banda I era totalmente excluída da

seleção, por uma razão já justì Êìcada. Pela distância J-M e medidas espectrais,
as l¡arrdas 3 e 4 aparecem entre as melhores selecionadas para un subconjunto de

trôs bandas, a discrepâncìa ficanclo en. relação ã banda 2. Esta é visivelnrente
rejeitada, como uma banda favoravelmente boa para a discr"imìnação clas classes
selecionadas, peìo crìt6rio da clistâncìa J-M e enLrdpìa gaussiana, Infelizmen
te não hã rneios para verificar, espectralmente, a eficiôncia da banda s sobre
a banba 2, desde que o radiônretro operava apenas atõ l,5s un]. una das maneiras
de testar estas duas bandas, poderia ser atrav6s da anãlise cle ìmagens cle coÌTì

posições coloridas da conrbinação clås trôs melhores bandas apontaclas þelos doìs
nrét.odos: banclas 2,3 e4pelo m6todo espectral e 3, 4 e 5 pelo critõri<¡ da d.i stâncja
J-lui, o que serã abordado no capitulo seguinte.

A superioritla<le que apresenta a bancla I em relação ã banda 2 na
ordenação dos subconjuntos de uma banda (Tabeìa 6.'l0), contrari ando os resulta
dos das medidas espectrais de campo, pro'raveTmente é devido aos efeitos do er
paìhamen.Lo atmosfõrico (nra'i s acentuados nabanclal)os quaìS alterarn arefloctâncía
dos nlateriais.

A similari¿a¿e que os resultaclos bendem a apresentaì parà os m_e_

todos investjgados confirnla a valjdade das lredjdas especLrais de canpo e de

classìficações de imagens conro critêrios vãì i,los para a seleção cle bandas do

sensor TM. No caso das nledidas J'M e en.Lropia, deve-'se levar em conba que elas
são baseadas em ãreas de amos l.ragem representarjvas d'os cliferenLes alvos exis
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tentes na cena, os quais tôm seus padrões espectrais defjnidos pelo sensor, em

fun'çãonãosomentedanaturezaintrínsecadeseusmateriais,mas,banlbétndaìn
terferênc.i a da atmosfera, do estaclo cla vegetaçã0, da unridade dos so]os' etc. '
no exato rnomenLo cla tomada da ìmagem' Estes fatores, al ém de serem variãveis

notenlpo,podentalteraropadrãodocomportamentocspectraldaslìtologias'Por
es.tê motivo õ que dependendo das ãreas, menos ou mais vegetadas' densidade a!

mosfõrica forte ou fraca, etc., os dois crì tãrios (de campo e medìdas estatÍs

tìcas) pocìem apresentar aìgumas pequenas diferenças na seleção das bandas ' des

cle que nas mediclas espectrais de canrpo pode-se contornar a influência de tais

fabores. E õbvio quc nas circunstâncias acima mencionadas, oS alVoS poderiam

deixar cle serern.d.iscrimìnados pelas suas propriedades intrínsecas rel al;ivas ã

natureza de suas composições qu'imicas e mineraìógicas' o que por sua vez pode

ser um tanto quanto prejudìcial ' Um exempìo pode ser o caso de uma ãrea que

estiver sendo .i nvestìgada para selecìonar áreas favorãveis de prospeclos de al.

gum recurso mineral e, do qual" previamente se ten uma noção do comportamento

espectraìdesuasrochas.Nostratâmentoscomputac.ìonaisqueseriamrea]izados,
un deles poderìa consistir na divisão de duas bandas selecionadas por aquele

conhec.imento espectraì pr6vì0, para se obter um bom realçamento do aìvo deseja

do. Erìtnetanto, pelo processo de classificação por seìeção de atributos ' ulna

destas duas t¡andas escolhidas para a d.ivisão poclerìa, considerados os fatores

antesmencionados,sermalc]assificadaecolocadaempriorìdadesecundãriana
seleção, deixando de ser analisada.

Mesmoexc]uindo-seestasiÙuaçãodadacomoexemplo,quenãose
podedìzerquesejafreqüentedeaconteceremesmoconsìderandoarapidezdos
nétoclos, hã ainda unla pequena desvantagem en relação ã seleção feìta por cri

têrios automãticos de seìeção de atributos, que é a obrigação do usuãrio ter

de aclquìrir todas as bandàs para apììcar o m6todo, inpì icando etn eìevação dos

custos. Jã quando sabemos como as cliferentes rochas e seus produtos de altera

ção comportam-se espectralmente e isto é imprescindivel em sensorìatnento remo

to, a seleção das bandas 6 um processo mais simples,e direto'
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E INTERPRETAÇÃO FOTOGEOLÖGICA DAS IÌ\4AGINS TM

7.1 SELEçÃO -!4!_]ËCTI 
qAq DE PROC ESSAMEI\TO

No Capitulo 4 crrmentou-se sobre a ìmportâncìa dos processamentos

automãticos de ìmagens LANDSAT, como sendo uma técnjca altamente sofisticada e

ef.icaz para a extração de informaÇões, Na realidade, essè tem sido o maior em

penho do sensorianìento remoto, a cada momento.surgindo novas técnjcas ou al99

r.itnros que procuram facilitar a interpretação c compcnsar as I imìtaÇões que

possam ter um sìstema cle imaqeanlento colocado a centenas de quilômetros da

superfície terrestre. Dentre as mais inportantes têm-se: a falta de esteneosco

pia; resolucão espac.ial grosseìra; degradação pelas ìnterferôncias que a e:

pessa atmosfena acaffeta na radiação que chega ao sensor; e falta de contras

te espectral de alvos terrestres, sob determinadas condições

De certa forma, a geoìogia é a que mais se nessente dessas lini
tações, poìs a elas sonam-se as dìfjculdades que o mascaramento pe'la cober

tura Vegetal, Os mantgs de sOlos, O intemperìSmO e a erosãO exercem na ObserVa

ção do substrato geoì69ico. Tal fato tent determinado o desenvolvimento de téc

nicas especîficas de processamento que visam unicamente destacai a informaÇão

especiral dos a1vos, com a funÇão de melhorar a quaì idade visual das ìmagens.

São conhecjdas como técnicas de realce de imagens e cumprem coln uma sõrie de

fìnalìdades. Delas resultant novas ìmagens, em que os alvos pôssam a exibir

um maìor contraste espectral e que, adicionalmente, leva a uma melhor diferen

ça da forma e coniorno dos objetos. como é ìntuitiva a associaÇão cor e fornla

na detecção e discriminação dos alvos, a interpretação visual é facilitada.

Dentre as técnìcas de realce visando estudos de discriminação

ìitolõgìca e prospecção de recursos minerais, incluem-se. com maior destaque

as que empregam arnpl iações ìineares de contraste (contrast stretch), divisão

de bandas ("ratio" ), filtragens digitais bidirecìonais (dìgìtal filters), trans

formaÇão por rotações (componentes princìpaìs) e composicões coloridas. A l_i

teratura especial ìzacla contém ìnútneros exempìos bem suceclidos de apl icações

geolõgjcas conì essas técnicas, poclendo-se cìtar entre os nlai s conhecìdos' os



- 173 -

trabalhos de Abrams et. alii (1977, 1983), Ashley e Abrams (1978)' Blodget et

alii (,l978), Chavez Jn. et alii (1976), Kowal ìck (1981 ), Rowan et. alii(1977)'

Taranìk (i978), Guinness et alii (t983), Podwysock'i et alii (1983) e Siegal

(tSeZ¡. No Br"asil, Aimeida Filho (1984) concluiu recentemente, importante tra

balho enl que obteve expressivos resultados na detecção de zonas graÍsenizadas

enr granitos estaníferos, a partir de realces de imagens l'1SS'

0 sucesso de cada técnìca depende pr.inrord,iaìmente dos tìpos lito
lõgicos exìstentes na cena e, ern contrapartìda, dos contrastes espectrais en

tre eles. Urra sérje de outros fatores terã influôncias boas ou ruins' mas se

rão aqueles prìnreìros que definirão de inîcìo a presteza da t-ecnìca, quer seja

para a discriminação litológìca ou para a pesquìsa mineral '

Com os dados MSS, cle menor dimensão que o TM,j as t-ecnicas pocletrr

ser testadas ntais I ivremente para todo o conjunto de imagenS' para dai selecio

nar os resultados maìs ìnteressantes. A experiència dernonstrou para o MSS' que

as bandas 5 e 7 satìsfaziam as necessidades em geoìogia e, que das técnicas de

processamento, nornraìmente as ìmagens "ratio" oferec'iam os melhores resul l-a

dos.

ComasìmagensTM,quecorrespondemal0vezesainformaçãodas
imagens MSS, as necessidades voltam-se para definir quáis bandas são mais ade

quadasparacertosobjet.ivosequaisprocessamentossãomaiseficientes'vi
sando reduzir redundâncias, custos e tempo de processamento e de interpreta

çã0. perseg.uindo estes objetivos, os capitulos anteriores procuraram demons

trar através de alguns m'etodos, os processos que permìtem obter uma reduÇão

dos dados, atravõs cla seìeção de um subconjunto das melhores bandas para a dis

criminação I.i to1ógica e que, automat i canlen te , impl icarã na redução dos proces

samentos automãticos com técnicas de realce. Contudo, permanece a questão de

quais técnicas devem ser empregadas. considerando os objetìvos da pesquisa e

as condições geoì6gicas da ãrea teste, aìgumas técnicas podem ser seleciona

das, enquanto outras podem ser escolhìdas com base nos resultados das medidas

radionrétricas das l itoìogias presentes na área (ver Capitulo s)'

. pela primeìra condiÇã0, as técnicas de filtragenr digital direcio

¡aìteriampoucavalidade,porqueprestam-seexclusjvamentepararealcar
feições lineares estruturais, como falhas, fraturas, linealnentos e foìiações,
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que possuanì direções concordantes conr a orientação dos filtros digitais. Na ser
ra do Ramalho, as camadas são horjzontais e sem quaìquer perturbação estrut,
ral signifìcativa que justìfique a apl icação de realce por filtragem (Meneses,

1978).0s pequenos fraturamentos existentes são de conotações ìocais, mesrno

nos limites de unra específica unjdade Iitolõgica.

Com relação ã técnica de divisão de bandas (imagens "ratio" ),
pode-se fazer uma previsão do desempenho de seus trabalhos, em funÇão do cont

portamento espectral dos aìvos exjstentes rra cena, considerando doìs aspectos:
as varìaÇões espectrais provocadas pelas diferenças das composições ìì toìõSi
cas e os possiveìs cfeìtos da topografia na definição dos padrões de reflectân
cia das superfícies dos alvos. Na prìmeìra hìpótese, a t6cnjca teria a função

de exagerar as menores dìferenÇas espectraìs das litologias existentes. 0 efei
to é conseguìdo peìa divisão dos valores de br ilho de uma banda peìos comes
pondentes val ores de brjlho da outra banda, pixel a pixeì. No caso da ãrea da

serra do Rarnalho, o interesse peìa tõcnìca seria o de obter um realce que favo
recesse, principalnrente, uma diferenciação entre as unìdadesC2,C2.1, C2.2. C6,

que constituenr os pav'imentos rocirosos, e entre as unidades C1, C3, C4, C5 e C7

constituidas de solos de diferentes naturezas litológicas, jã que os dois agru
pamentos contrastam.-se fortemente, como se provou pelas nredìdas espectrais.

'r .ó-.. ....

Pelo prìnreiro aspecto, a maneìra mais lógica para se saber se

as imagens "ratio" seriam úteis, é aval iar as relações de divisão dos intervalos
correspondentes ãs bandas TM, dos espectros de campo das ì itologias existe tes
na ãrea. Na Figura 7.1 estão desenhados os espectros das unidades mapeadas na

ãrea, obtidós a partjr de uma m6dia das medidas espectraìs de campo. Distin
guem-se faciìmente, do'i s conjuntos de curvas espectrais que se contrastam
partir da banda.3. Devido as curvas de cada unìdade, dentro de cada agrupamen

to, manìfestarem idêntìco comportamento ao longo de todo o espectro e pratica
mente terêm o mesmo nivel de refìectâncìa, as divisões de bandas Tl¡t, 4/3 e 4/2
ou 3/2 por exempìo, produzìrão igualmente um alto valor manifestado por um tonl

de cinza-claro em uma imagem "ratìo" preto e branco, para todas as unidades

do agrupamento de solos. 0 mesmo ocorrerã com as unidades de rocha, geranclo

a divisão das bandas um baixo valor, representado por um tom de cìnza- escuro,
sen diferença entr'e as quatro unidades. Cono pela Fìgura 7.1 hã unra tendênc ia

dos dois agrupamentos manterem o mesmo comportamento espectraì em direção aos

comprimcntos de onda nraiores, as div'isões envolvendo as bandas 5 e 7 terianr os
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mesmos fesultados do exenrplo acinra. 0s contrastes desejados entre as unidades

não são portanto conseguidos" e assirn, a estratêgìa de divisão cle b¡rndas ava

liada atravõs de medidas espectrais de campo, é desaconselhãvel neste estudo.

Se 6 provado que as inragens "ratio" não fornecern bons resulta
dos para esta ãrea! poupa-se gastos desnecessãrios com processaflentos automã

ticos e un tenìpo grande com as interpretações visuais. Vê-se que se tomãsse

mos o subconjunto das quitno rnelhores inragens escolhidas peìos critõrios de
'seleção discutidas no capituìo anterior, seriam processadas exatamente seìs
intagens "ratio", q.ue cornbinadas trôs a trôs para for:rar composições color.idas,
resultariam em vinte imagens, não considerándo as pernrutações das cores,

¡oo
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Fig. 7.1 - Curvas espectrais da mêdia das nledidas radiométricas
de campo das unidades litoìógicas da borda leste da
serra do Rama I ho .

Considerando o sequndo aspecto, a topografia pode exercer in
fluências no padrão de reflectância dos alvos que tenham relevos com vert.en
tes de declividades opostas, as quais, por receberem intensidades diferentes
de iìunrinação pelo sol, apresentarão valores de brilho diferentes nas imagens,

ìndependente de terem a mesma Iìto1ogìa. Nesta situaçã0, a divisão de bandas é

a única técnica capaz de minimizar os efeitos aÈtificais deste contraste, evì
tando erros na discrinrinação das unidades 'l ìtolcigicas e nas classificações d;
imagens. Para detalhes, ver Taranik (1978).. Como o relevo das unidades da

borda leste da sema do Ranlalho õ do tipo escalonado, este efeito de contras
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te arti.ficial ê ntîninro. Assim, este tambént não õ um motivo que justifìcarÌa
a aplicação das técnicas de divisão de bandas.

Transformação por rotação do tipo componente princìpa] , õ unìa

tãcnica de realce que ao contrãrio das duas anterìores não requer, e até me:

mo independe de qualquer infornlaÇão a priori, do conhecimento espectì^al dos

alvos contidos na cena, para se conseguìr uma redução de dimensionalidade dos

dados e elirninação da redundância de informaÇã0, sem que seja alterado o con

teido de informação orìginal. Ela não é apììcada com uma fina'l idade dirì9ida
para realçar tipos especificos de 1ìtoìogias, como se faz com divisão de ban

das, assumindo asdim um carãter mais genérico para realces de cena. Todas as

bandas são processadas conjuntamente, sem ter que selecionã-las, eventualnlen

te, Como exigem.as outras técnicas. As primeiras trôs componentes resultantes

reúnem mais de 97% dos dados de todo o conjunto das bandas orìgìnais processa

das, e podem ser dispostas como uma ìmagem na forma de uma inica composição

colorida. Reduziñdo os dados a esta dimensão e ainda não exìgindo ìongo ;:ternpo

äe processamento, a técnìca componente principaì torna-se uma das nlais atrg

tivas técnicas de realce, quanclo a divisão de bandas não é bem sucedìda na

discriminação litoìógica. Sua únìca desvantagem 6 que não permite durante sua

execuÇão, uma interação com o usuãrì0, como oferece as outras t6cnicas. 0 re

sultado deve ser aceito e aìterações nãosãò possivejs de se fazer nas compo

nentes.

É inrportante observar que quaìquer que seja o tipo de realce usa

do, as inagens pr'oduzidas são sempre expostas em preto e branco, o que õ uma

forma desconfortante para a interpretação visual. Existe porõm, nos processa

dores automãticos, meìos de se fazer combinações de imagens para a fornração

de Composìções coloridas norntaise em falsa cor que são consideradas tamb6m

conìo uma forma de realce imprescindÏvel ã complementação das outras técnicas.

Dois aspectos fundamentais as tornam relevantes' Primeiro, a visão humana -e

adaptada para reconhecer os obietos naturaisrpr.incipalmente por suas cores;

e que habiìmente, ê capaz de distinguir 100 vezes maìs nuanças cromãticas de

cor do que variaÇões monocromãticas de cinza. Segundo, é uma forma vantaiosa

de agrupar três diferentes imagens em uma únìca composição, reduzindo a dìmen

são dos dados.

cont relaÇão a este iltimo, aspecto, tonlemos o exenrplo das inagens

TM originaìs, excluiCa a bancla.termal, cuia resolução de 120 m e valores de



-177'

bri lho -co 
rres poncle ntes ã, radiação emitida e não ã refletida peìos alvos tornam

-na um tanto inconrpativel para combinaÇão com as outras bandas' E possivel for

mar 20 dìferentes combìnações de bandas que resultarão em 'l 20 composiÇões co

loridas a partir da permutação das três cores bãsicas ' azul , verde e vermelho'

Este número 6 ìmpratìcãvel para interpretaÇão e a solução ê utilizar subcon

juntosdeimagensse.lecionadas,comosugerjdope'loscr.itériosdese]eçãodo
capîtulo anterior. 0 ideal -e selecionar apenas três bandas e testar das seis

combinações de cores possîveis, a composiÇão que apareÇa mais agradãvel ã in

terpretaçã0.

Estas duas -ultjmas técnicas de realce, pelas razões acima expo-s-

tas,foramse]ecionadasparaap.licaçõesdediscriminaçã01Ítol-ógìcanaãrea
de estudo, e os testes foram feìtos sobre os subconjuntos de 3 e 4 bandas se

lecionadas pelos critérìos discutidos no capítulo anterior. A técnica de com

ponentes prìncipais pode ser api icada sobre todo o conjunto de ìrnagens TM' An

.tes de se combinar as imagens em uma composição colorìda' é aconselhãveì fg

zer unìa ampliação linear dos valores de brilho da cena' de forma a ocuparem

todo o intervalo dinâmico, entre 0 a 255 niveis de cinza' que õ o próprio nÍ

vel de resolucão radiométrica do sensor TM'

7.2 - REALCES POR COMFOSIÇOES COIIìRIDAS

7.2.1 - IMAGENS COLORIDAS RGB E TRANSFOR¡4AÇÃO IHS/RGB

A foto i nterp reta ção de imagens multiespectrais requer uma alta

qual.idadedeapresentaçãodosdados,paraquesejaextraídacomconfiançae
facil idade toda a informação contida na cena' A razão disto é porque apõs as

imagens terem siclo processadas pelas técnicas de realces em funÇão dos seus

atributos espectrais ' o pt'ocesso de anãlise fotogeoìõgica dos produtos real

çadosérealizadoporm6todosdeinterpretaçãovisua.l,osquaisfazemusotam
b-em dos atributos de textura, forma, tanranho e padrão dos alvos' que são ele

mentos de anãlise dificeis de se.transferirenr para esquemas de processanìentos

automãti cos .

Nos processadores de imagen com monìtores de TV' tipo I-100 ou

SITIt4, as composições coloridas säo óbtidas pela combìnação de três bandas (ori

gìnaìs ou corn realce de ampl.iação linear de contraste), destinando-se a cada
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banda uma das cores primãrias - vermelha, verde ou azul. A reconstituìção da

cor da imagem é obtida pelo processo aditivo de cor, onde a soma das três cg

res bãsicas resulta no branco 'e, as combinações.em pares' nas cores ciano

(azul + verde), magenta (azul + vermelho) e amarelo (vermelho + verCe). Tal

codificação de cores é denominada de imagem RGB (red, green, bìue), e se refe

re aos vâìores triestimulos associados commonitores colorìdos comuns de TV.

Neste caso, os valores triestîmulos são as intensidades de energia totaì gerg

da pelos canhões de elêtrons no tubo de imagem. As relações entre os valores
'triestimulos dos sistemas RGB de monitores de TV e os valores triestimulos que

definem as cores naturais por um olho humano padrão, são mostradas na Figura

7.?. As cores para os monitores de TV são indicadas peìo triânguìo e a curva

em forma de U invertido, é o ìocal das cores espectrais naturais.

Fig.7.2 - Diagrama de trÌcromacidade baseado na sensitividade de um

olhõ humano e triangulo RGB para um sistema de televisão
col ori da.

F0NTE: Haydn et. alìi, 1982.
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Anbos os d'iagranras fornecem os nreios para determinar o hue (com

primento de onda donlinante) e a saturação (pureza) de uma cor de uma certa

intensjCade (brjlho). A combjnação destes tr6s valores (IHS) descrevenr comple

tamente as cores dos objetos. A,liferença entre os doìs d'iagrantas rnostra PoI
que as cores das inragens que se reproduzem nos monjtores de TV são algunìas ve_

zes d'ificeis de se relacionar com a menrória visual que temos dos objetos natu

rais.

A vantaqem da codificacão RGB,éque é um processo sìnrples em ter
mos compuLacionais e qua'lquer outra representação de cor em inagenl tem obrìgg

toriantente de ser transferida para o sistema RGB, para que possa ser exposta

enr monitores coloriclos. Sua grande l'inlitação é que no sistenta RGB não hã unìa

maneira de se controìar separadanrente os três valores I-H-S na forlnação de

contposições colorirlas de ìnragens nrultiespectra'is.0s ajustes que são fe'itos

atravõs cle potenciôrnetros existentes no monjtor de TV, para conrbinar as trôs

cores bãs jcas, azu'l , verde .e ver^nre1ha, a'lteranl sinlultaneamente os valores de

'intensidade, hue e saturaÇão das ìmagens. Isto 'intp'lìca que alvos que aparecenl

nas imagens com contrastes sutis, podem não vjr a se aprcscntarem assìm, oca.

sionando a irrtrodução de lim'ites 'intensos ou de abruptas cores que podenì gg_

rar confusões na interpretação. 0 interessante é que as informações contidas

nas 'irnagens sejam totaìmente reproduzidas enl monitores de TV de uma maneira

balanceada, para auxjl'iar o intãrprete em conìpreencler o fenômeno fisico
tectãvel na imagem.

de

0 balanceamento requer obrigatoriamente a decomposicão da 'inn

gem nas componentes I HS. Haydn et. al 'i 'i (t ggZ ) desenvol veram uma manei ra de f a

ze¡isto, através de uma transfornração de cores IHS/RGB. 0 algor"ittno transfor
ma os dados de en'Lrada, que podem representar qualquen comb'inação de bandas,

nas componentes de intens'idade, hue e saturaçã0, que podem ser expostas conlo

imagens preto e branco na tela de TV. A vantagem de se analjsalinciependentc
nrente as imagens deconrpostas em IHS, -e que o intérprete ê informado dos valores

relatìvos dos dados codjficados para cada componente, por meìo de hìstogranras

de niveis de cinza. Por exenrplo, materjais com alto albedo especular tetn o

efeito de mascarar as diferenças de cores com o branco. Com o IHS, a componen

te saturacão pode ser auntentada, realçanclo assim, os valores de hue bãs'ico.

Por outro lado, valores de cores em ãreas de baixo bri'lho podem não ser distin
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guiveis e neste caso, aumentado a componente I, pode-se também realÇar os Vg

lores de hue básico' 0 esquema seria:

- ìmagem com albedo a'lto, portanto, muito clara + poucâ saturaÇão: aumen

tar a comPonente S;

- .imagem com albedo baìxo, portanto, pouco clara -> muito saturada: aunìen

tar a componente I, para realçar cores bãsicas

Numa segunda operação, o algoritmo reverte a função IHS para uma

transformação RGB, para se obter uma combinação colorida da imagem na tela de

TV. 0 resultado é uma imagem que visualmente mostra os alvos com as cores mais

contrastadas. 0 processo de transfot'maÇão requer menos bìts do que o sistena

RGB e isto reduz a necessìdade de mem6ria do computador e aumenta a taxa de

transferênc i a de dados.

0sresultadosdelHsapresentadosnestetextoconsistiramdos
primeiros testes do algorìtmo que Dutra e Meneses (1986), estão desenvolvendo

para aplicações de realce de imagens TM'

7.2.2 - INTERPRETAÇAO DP.S COMPOSIÇõES COLORÏDAS

0stestescomcomposiçõesco]oridasconsìstiramnaanãlisevr
sual dos subconjuntos das três melhores bandas selecionadas pelos crit6rios

adotados no Capituìo 6. Dos resultados apontados pelos'três métodos de seleção

(espectroscopia, distãncia J.M e entropia gaussìana), foram analisadas as con

binações com as bandas 3, 4 e 5, 4,5 e 7 e 1,4e 5. A ìndec'isão em torno da

preferôncia entr.e as bandas 2 e 4, que havìa ficado do método de seleção por

medìdas radiom6tricas (fjnal do item 6,2), foi decidida através de uma inter

pretação visual das imagens ori ginaìs individuaìs, correspondentes ãs duas ban

das. Optou-se pela bandá 4 devido ao melhor nivel de contraste que a cena apre

sentava, que deve ser tanto em razão da menor interferência que a attnosfera

exerce nos comprìmentos de onda maiores, como pela alta reflectãncia da vegg

tação que ocorre nesta banda, o que leva ã sensação de um forte realce do rele-

vo. Estes mesmos motivos também expì ìcam a flagrante inferìoridade obtida da

composição com as bandas 1 , 4 e 5 em rel ação ãs bandas 3,4e5e4' 5e 7 e

por .isso foì desconsìderada na interpnetação visuaì que õ discutida neste capi

i
I

I
J
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tulo. Recorda-se que o subconjunto 1, 4 e 5 foi i.ndrìca.do pelo c.t^ i.tórì.0 d.e

leção de entropia gaussiana, apesa.r' d.a ba¡da 1. ter*se mostrado totalmen.te

favorável pela anäl.i.se das med.i.das radiométricas de canrpo,

Para cada subconjunto de trôs bandas, ana.lisou-.se as seis possí
veì.s pernutações com as trôs cores bãsicas, e daí seìecionou-se para a inter
pretacão vìsuaì a combinação de cor que exibia o me1 hor realce de contraste
entre as unidades. Para as bandas 3, 4 e 5 a melhor combinação obtida foj verme

ìho para a banda 3, verde pana a 4 e azul para a 5, e para as bandas,4,5 e

7 as cores azul, verde e vermelha, res pect i vamente .

0s produtos destas duas composiçõ'es pelo sìstema RGB são mostra

dos nas Fìguras 7,3 e 7.4.0 conteúdo de i.nformação interpretativo é quase o

nìesmo para ambas, mas nota-se uma maior facilidade de identificacão dos ìimi
tes das unidades geológicas na composì.Ção 4,5 e 7, onde os'realces das co

res exibem contrastes mais intensos, tssa diferenÇa de contr¿ìste é causada

principaìmente peìos efeitos das variações do comportamento espectral da ve_

getacão e em parte pelos tipos de solos que caracterizam as unidades geoìógi

cas nas bandas consideradas, pois se observa que as áreas de afloramentos de

rocha são djscrin¡jnadas ìgualmen.te nas duas composições. Com relaÇão a ìsto, ca

be aì gumas observações .

Sobre as áreas do platô at enÍti.cq da Fm.Urucuia, a cobertura ve

getal nraìs densa, formada pelo cerrado, mascara completamente o substrato de

rochas areníticas e desta forma a reflectância nas duas. composìções ã uma con

trì buição exclusiva da banda 4, onde a vegetação possui o seu pico de reflec
tância. Por isso, as cores verde e azul , atribuidas â banda 4 nas duas composi

çáes, refletem a ãrea dos pìatôs com a mesma aparôncia (seta 1, Figuras 7,3 e

7.4). As outras bandas não contribuem com suas respectivas cores, mesmo que nos

seus correspondentes intervalos espectraìs, os arenitos quartzo-feìdspãticos
possuem, sabidamente, reflectâncìa mais alta que a vegetação, Já para as ãreas

onde hã uma contribuicão tanto da reflectância da rocha como da veqetação, as

duas composições mostram diferenças signìfìcativas. Na composìcão 4,5 e 7

os solos têm una contribuição nÀ porcentagem de reflectância naior do que na

composição 3, 4 e 5. conro exemplo, isto pode ser oùservado pelas diferen

ças de distribuicão das ceres de cada composição nas ãreas das unidades

C4 e C5 (seta 2) . Neste caso, a band.a 7 nlostra ser mais favorã

vel que a banda 3 na discrimjnaÇão lito'l õgica, para as ãieas onde a cober

se

des
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Fig. 7.3 - Composição

das bandas

zul, verde

colorida RGB

TM 3, 4 e 5,

e vermelha.

realçada por ampliação linear de contraste'

respect'ivamente com a combinação de cores a-

Ver terto para ind'icação das setas.
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Fig.7.4 - Composição colorida sistema RGB realçada por ampliação ìinear de

cont"ãs[Ë, ããr-Uun¿ué ig-+, 5 . Z, respectivamente com a combina

ção de cores azul , ué.åä e'vãrmelfra.-Áiul reflete u.gg!Mo t^:'5
e as ðorãs-amareló-esverdeadas nas_ãreas planas, vegetaçao seca'

semfolhas.Vertextoparaindicaçãodassetas.
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tura vqgetal deixa expor parte dos solos ou rochas da superficie, provaveìmen

te devido ã melhor capacidade da banda infravermelha de diferenciar arg'iìo

-minerais ou mìnera'is hidroxi I izados.

Nota-se.também que a unidade C7 exibe alto contraste na compos'i

ção com a banda 7 e, pratìcamente, não é detectada na composição com a banda

3 (seta 3). Melhores nuanças de cores também são observadas nas ãreas das uni

dades C1 e C3, para a composicãc 457 (seta 4). Estas observações demonstranl

.uma discreta superiorjdade das ba.ndas 4, 5 e 7 sobre as bandas 3, 4 e 5 na d'is

criminação das litoìogias existentes na ãrea. Em razão disto, a di scussão

que segue -e baseada apenas nos resultados dos sistetnas de composição RGB e

IHS da combinação das bandas 4, 5'e 7, respectivamente nlostradas nas Figuras

7,4 e 7.5, e objet'iva comparar o desempenho efetivo dos dois métodos na inter
pretação visual fotogrãfìca. Para se ter um parâmetro de avaliação, os resul

tados foram confrontados com o mapa geolõgico do Proieto Fluorita, na escala

'l : 50. 000 .

Em função das forrnulações dos algoritmos, as duas composições,

RGB e IllS, contênr exatamente os mesmos tipos de infortnações, mas as quaìs são

apresentadas com diferentes intensjdades de contraste de cores, guê como se po

de ver, são mais acentuadas na composicão IHS, a qual chega a evidenc'iar lito
logias não dist'inguìdas na composicão RGB. Pode-se mesmo dizer que as imagens

IHS seriam uma sobreposicão de reaice sobre as imagens RGB realçadas.

0 mais notãvel aspectodestas composições coloridas é a nitidez

dos ìimites das unidades de aflora¡nentos de rocha. 0 melhor exempìo 6 observa

do pe'las variações tonais da unidade C2, nas ãreas das serras de Campo A'legre

e de João Neves. Pelos padrões tonais, tr6s unidades espectra'is são discrimi

nadas e peìo menos duas delas se estendem ao "longo das ãreas de afloramento

da unidade geoìõg'ica C2. Embora nenhunr reg'istro fosse feito com relacãc ã sub

divisão estratigrãtica da unidade C2 no mapa geológ'ico 1:50.000 do Proieto

Fluorita, os mapas de detalhe das ãreas p'iloto de prospecção na escal a

1:2.000, mostram que no norte da serra de Campo Alegre vãrias das sete

subfãcies que nesta ãrea foram delimitadas (vide coluna estratigrãfica F'igura

3.3), são finas un'idades de aspectos lenticulares. E cla metade inferior para o

sul da ãrea, individualiza-se somente quatro subfãcies - C2c, CZd', CZf e C2g.

Suas larguras de afloramentos, da ordem de 150 a 250 m, dão a nit'ida 'impre_s
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são de que continuarianr a se estender para o resto da serna, Destas, apenas
a unlldade c2g poderìa ser restrita em ãrea de ocorrência, desde que, por con:
tituir o nível de topo da serra de Campo Alegre, seria, segundo Miranda et
alii (1976), vista somente em pequenas ãreas isoladas de afìoramentos, como

testemunhos erosìvos do último cicio de sedimentação da unidade C2.

Sobrepondo os Iimites destas quatro subfãcies da porção sul do
napa de de.talhe sobre as composições coloridas, nota-se que hã uma exata cor
l^espondôncia com as unidades espectrais. A subfãcies c2c corresponde ã cor
azul (ver indiCações, Figura 7.5) da borda leste da serrai a C2d,ãs ãreas cle

cor magellta; a C2f a uma estreita faixa azul, espectralmente idôntica ã CZc,
que circunda a ãrea de subfãcies C2g; estã por sua vez, aparece na composição
com cor azu I -mari nho.

A extensão e distrìbuição das ãreas de afloramentos da ,ubaa
cies C2g são caracterizadas nas composições coloridas de idôntica maneira ;
descrita por Miranda et. alii (1976), e nas imagens se comprova que ela não

tem continuação muito além do que foi mapeada na ãrea pÍìoto, Espectraìnrente,
as subfãcies CZc e CZf são idônticas, o gue não seria tão impróprio dado as
similaridades verificãdas no campo entre suas litologias, entre as medidas rg
diométricas, formas de ocorrêncìa, tipo de relevo cãrstico e cor das rochas,
.lunto com a subfãcies c2d'a subfãcies c2c se estende ao longo de toda a ser
ra, incluìndo a de João Neves, ao sul da ãrea.

0 melhor contraste espectral õ provocado pela subfãcies 02d, (cor
magenta, Figura 7.5), o que õ de fato interessante, por ser constituîda de

rochas intensamente dolomitizadas. vista na composição IHS seria plausivel
'lhe conferir um carãter de unidade e não apenas como uma subfãcies de carãter
lentìcul.ar, como sugere a coluna estratigrãfica mostrada na Figura 3.3.

Pelo visto, as imagens TM em cores conseguem expressar, unidades
geológicas que foram mapeadas em escalas de detalhe, comprovando serem ferra
mentôs extremamente iteis para a cartografia das principais fãcies da unìdade
CZ da serra do Ramalho, na escala de mapeamento 1:50.000. Devido ã quase ina
cessibiìidade às ãreas destas subfãcìes para a região fora.da ãrea piloto - ne

nhum ponto foi amostrado no sul da serra peia equipe do projeto Fluorita -, com

as imagens seria possîvel selecionar pontos de arnostnagem, reduzir os traba



Fig. 7.5 - Composição colorida
lonadas em H (hue) e
azul. Ver texto para

IHS,da combinação de bandas TM 4, 5, 7, reesca
S (saturacão). Bandas 4 vermeìhá, 5 vér¿è e 7
indicacão das setas.
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lhos de campo e comp'letar o mapeamento das unidades cartografadas na ãrea pìlo
to, na escala do ntapa base do projeto. A'importância é a'inda maior, desde que

os objet'ivos de identificar faciolog'ias de detalhe na unidade C2, visavam ee

tabelecer as relações das mineralizações de fluorita e metais bãsicos com as

encaixantes eos tipos de jaz'imentos.

A discussão que se segue sobre a interpretação visual destas sub
fãcies da un'idade C2, procura descrever suas relações e caracterîstjcas espec

trais nas composições RGB e IHS e, para sinrpìificar, são referidas conto un'i

dades C2, C2.1 e C2.2, que eng'lobariam as subfãcjes de nraior expressã0, ".rp*tivamente, subfãcies CZc e CZf, subfãcies CZd' e subfác'ies C2g.

Essas trôs unidades ou subfácies são espectralmente diso"iminã
veis entre si, princìpalntente nas bandas 5 e 7, enquanto a banda 4 contribui
numa forma de real ce de borda, 'intens i f i cando os contrastes dos pav'imentos

rochosos com as unidades essencialmente pedogenétjcas.

As unidades CZ e C2.2, que no canìpo comprovou-se terem

tros semelhantes, ao contrãrio, mostram nas composições RGB e IHS,

espes

Fi guras

7.4 e 7.5, um fonte contnaste tonal entre si. Tal divergência não seria possi
vel de se expf icar por diferenças do'comportamento espectraì intrinseco de

suas litologìasr QUê quaiquer uma das bandas consideradas. nas composições colo
ridas estivesse evidenciando. Isto porque pela anãlise das imagens origìnais
em preto e brancor VêFificou-se que elas exibem valores baixos de reflectância
para as suas ãreas de afloramento nas bandas do infravermelho, enquanto exi
bem reflectância mais alta em.djreção ãs bandas de menores comprimentos d. on

da. Esta condiçãô especîfjca de varjação de reflectância para rochas õ um tipì
co efeito de sombreamento provocado pelo relevo, atrìbuido ãs formas lapìasa
das destes calcãrios, sendo consequânc'ia dos segu'intes fatores: as bandas de

menores compnìmentos de oncla são mais afetadas pelo espa'lhamento atmosférìco,
isto é, recebem contribuicão aditiva da radiação da atmosfera, obedecendo uma

relação que é 'inversamente proporcional ã quarta potônc'ia do comprimento de

onda; inversamente, nos comprimentos de ondas maiores a atmosfera subtraj re
fìectânc'ia por causa da absorção da radiância pelas moléculas d'ãgua. Isto
significa. que os dois efeitos agem sinrultanearnente para contribujr num aurnen

to da reflectância das ãreas das unidades CZ e C2.2, das bandas do infraverme
lho enr direção às bandas do vjsivel.
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Por causa dìsto, os tons escures que ambas as un.i.d.ades exibem

nas imagens coloridas devenl ser creditados es se n.c i.a.l mente aos efeitos de seus

microrrelevos,. Porque a unìdade C2.? ð mai.s escura que a unjd.ade C2, õ

apenôs por uma questão da variação na intensidade das formas dos ìãpies, do

que por uma eventual diferenÇa espectra.l em função de uma possíveì variação

composicionaì ou petrogrãfìca da rocha. N.a un.idade C2.2, os ìáþies formam fei
ções pontiagudas com uma altura méd.ia de três metros, separados por fraturas
abertas e irregulares, enquanto na uni.dade C2 as mesmas formas variam ìrregu
larmente da altura de 0,30 a 0,80 metros. As imagehs evidenciam o quanto estas

diferenças do nlicromelevo podem ser caraqteriz.adas espectra-lmente. As ãreas

correspondentes a* unìdade C2,2 são faci.lmente identificadas conro afloramentos

isolados na parte norte da serra de Campo Alegre e no sul da serra de João Ne

ves. Na serra Solta,parece repousar diretamente sobre a unidade C2.

Para a unidade C2.1, a composição IHS (Figura 7.5) oferece mais

detalhes na discriminaçâo dos dolonritos do que a RGB (Figura 7.4). Na ãrea da

serra de Campo Alegre, onde a uni.dade õ mais notãvel , pode-se com facilìdade
demarcar seus limites em relaÇão aos calcãrios da unidade C2 e com uma boa

precisão identifjcar os locais onde es dolomitos afloram com maior possança

(ãreas de cor magenta ou onáe foran quase que completamente eliminados, confun

di.ndo seus afloranrentoì cem os dos calcãrios subjacentes (magenta-azuìado).

0 a.lto albedo da unidade C2.1 é maior nas bandas do infraverme

lho e diminui paia as bandas do visivel , ta1 como se verìficou nas medidas rÈ
dionrétricas de campo, onde a justifìcativa foì em parte dada pela dìferença da

porcentagem da mat6ria orgânica entre os doiomitos e calcãr'ios. Contudo, nas

imagens õ muito mais notável a diferença de in.tensìdade com que os dolomitos

se refletem em relação aos calcãrios C2, o que Leva a crer que,aìõm do menor

efeito da matéria orgânica, o tipo de suas superfîcies microcãrsticas com for
nras de lãpies um pouco diferentes e muitq menos intensas que as das rochas cal

cãrìas interage macroscopicamente com a irnadiância solar de uma tal manej.

ra que provoca um maior" volume de raios refletidos. Isto ó, os efeitos de som

breamento são menos intensos nos dolomitos que nos calcários. Se tais diferen

ças de mi.crorreìevo cãrstico podem se¡ perc,ebi.das qom esse detalhe, as ima

gens TM s.erão.ferramentas bastante úteis em mapeamentos de semidetalhe, desde

que muitas ììtologias, que espectralmente nãq são discniminadas por suas compo

si.ções químicas, poderjam ser por suas propr-iedades fÍsìcas e tèxturajs.
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As mesmas relações de padrões de cores espectrais que a unìdade
C2.1 exibe na serra de Campo Aiegre em reiacão ãs unidades CZ e CZ.Z, são iden
tificadas tamb6m na serra de João Neves, onde esta unidade aparece nitidamentã
'na porção suì, mas que leva a crer ter sìdo erodida quase que completamente na
parte norte (Vide indicações Figura 7.5).

Nas imagens tambóm notam-se al guns remanescentes da unìdade c2.1
junto aos afloramentos rêsiduais de calcã'rios que afloram a oeste da serra de
ioão Neves, e onde foram encontrados nos trabalhos de campo, afloramentos de
dolomitos cinza-claro, com aparôncia mais tip'ica que os da serra de campo Ale
gre (Vide indicações Figura 7.5).

As mesmas características espectrais das unidades C? e CZ.Z são
observadas nas composições coloridas para os afloramentos de calcãrio da un.idg
de c6, os quais possuem também ìãpies quase tão intensoscomo da unidade cz.?.
Na composìção IHS, a unidade c6 divide-se em duas unidades com cores preta e
azul , que estendem-se sem variações ao iongo de toda a escarpa da FÌn. urucuia.
Tais cores são ìdênticas ãs das unidades c2 e c2.2, sugerindo a semeìhança li
tol69ica entre elas. Esta semelhança foi confìrmada pelos dados petrogrãficos
e peìas medidas radiom6tricas de campo. Na composição RGB, a correspondente
unidade azul da composição IHS confunde-se espectraìmente com a unidade c7,
que e identificada naquela composição por uma cor ciano"

A tonalìdade escura da unidade C6 na parte frontal da escarpa, 6
provocada pelo sombreamento causado pelos lãp.ies, num processo semelhante ao
descrito para a unidade c2,2. Esta aparência õ tamb6m muito sìm.ilar com a que
se observa nas fotos aéreas 1:60.000, identificada por tons de cinza-escuro.
Por6m, nas fotos a6reas não se consegue identificar ou separar outra faixa que
representasse vaniações no microrrelevo ou, eventualmente" mudanças na facio
logia do calcãrio.

Pelos dados de campo, a unidade C6 de cor azul da Figura 7.5, re
flete uma mudança na morfologia dos afloramentos dos calcãrios - de lãpies.in
tensos, para calcários com superfîcies pranas ou com microlãpies pouco ¿esei'
volvidos - o que provaveìmente seria suficiente, independente ou não da exil
tência de variação litoìógica, para ocorrer uma diferença notãvel na interação
macroscõpica da energia radiante e, consequentemente, no volume de raios refle
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t-idos peìas duas superfîc ies. Sua cor na composicão IHS é exatamente a mesnìa

da unidade C2, ben como suas caracteristicas de microrrelevo e petrografia.

Porém, coìncidência ou não, os poucos locais que foram possiveis

de serem amostrados, determinaran no fronte da escarpa um calcãrio laminito êx

tremamente escuro e fétido, que peìo menos em amostra de mão pode ser distin
guido dos calcãrios da outra porção da unidade C6, cujas aparências são de um

cal carenì to preto, macìço

Conquanto as medidas radionétricas de campo tenham detectado en

tre estas duas un idades aìgumas poucas dìferenças no intervalo espectral cor

respondente ats bandas TMl , 2,3 e 4, as melhores evidôncias para que parte de

seus contrastes espectrais nas imagens TM sejá atrìbuído a uma possivel varia

cão litológìca, sõ foram reconhecidas na imagem da banda 7.'Esta banda r^uulco

com evìdente clareza a faixa de calcãrios de superfícies lisäs ou nlenos lãpìa

sada (unidade C6 azul) através de um ton cinza-claro. Porém, para a unidade do

fronte da escarpa! observa-se uma certa confuþão espectral entre os calcãrios

com forte lãp.ies da unidade C6 e os calcãrios de superfícìes lisas da unidade

C5, quando era de se esperar um contraste intenso, com tons de cinza-escuro a

preto para os ìápies da unidade C6, provocado pelos efeÍtos de sombreamento,

tal como na unidade C?,2. Para que isto aconteÇa desta forma, passa a existir
a possibilidade.de que uma parte do domínio da resposta espectral das duas uni

dades C6 deva ser considerado à rocha em si, ou seja, ãs diferenÇas intrínse

cas de composição ou característjcas petrog¡áficas dos minerais carbonãticos,

os quaìs tôm no intervalo de 2,0 a 2,5 pm as intensas bandas de absorção do ra

dical c0ã-, que. perrnìtem a discriminação de varìedades de rochas calcãrias e

dolornîticas. E tamb6m bastante admissivel que o contraste espectral destas

duas unidades refl ita as suas varìaÇões de conteúdo de nrat6ria orgânìca ' como

fazem supor os espectros de suas medidas radiomõtricas mostrados na Figura

5.16. Nas bandas 4 e 5 as duas unidades não são discriminadas. Infel izmente'

também são poucos os pontos de descrições de campo e de lâminas petrográficas

contidas no Projeto Fluorìta, para que se pudesse confirmar esta suposta Varia

cão l ito'l6gica mapeãvel da unidade C6, conro apresenta a composição IHS.

Com a mesma precisão cartogrãfìca que se delimita a unidade

na composição IHS - comparado ao mapa geolõgico l:50.000 e as fotos
c6

aõ
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reas - são traçados os contatos da unìdade C7.0 forte contraste tonal ê crja
do pelas diferenças do comportamento espectral de seus solos, em relação' aos

colúv.ios e aos pìatôs recobertos de vegetaCão da Fm. Urucuia. A cor ciano que

caracteriza suas ãreas de ocorrência (Figura 7.5), é una combinação das cores

verde e azul associadas ã reflectãncia das bandas 5 e 7, em cujos comprìmentos

de Onda a Vegetação tem uma baixa reflectância e o solo domina espectralmente.

0 inverso ocorre nos tabuleiros da Fm. Urucuia, a cor vermelha indicando a

alta reflectância da vegetação na banda 4. 0s pontos claros na base das er

Carpas do Urucuia (seta 1) constìtuem-se de materiais de alta reflectância nas

bandas 4,5 e 7, compatîveis com os espectros de t'ochas areriitìcas quartzo -feìds
pãticas, e portanto, representam os pequènos.depósitos de colivios da Fm.

Urucui a.

Observa-se que na comparação da composição IHS da Figura 7'5 com

a composiÇão RGB da Figura 7.4, esta última confunde espectra'lmente a unidade

C7" predomì na ntemente constituída de solos da alteração do calcãrio, com os

colúv.ios dos arenitos da Fm. Urucuia, ou seja, as bandas TM originais'. realça

das apenas por amplìação linear de contraste, não diferenciam espectralmente

estas duas classes de solo. A discriminação obtida com as imagens IHS é uma

consequôncia direta do controle de reescaionamento dos níveis de cinza que se

pode fazer i ndependentemente para cadå componente de intensidade, hue e satu

raçã0. Neste caso espebîfico, a unidade C7 e os colúvios .arenosos são alvos

com alto albedo, portanto muitos claros e baÍxa saturação. Assim' aumentando

o componente S são realÇados os valores de hue bãsico, o que ieva a aumentar o

pequeno contraste de cor que originalmente as duas unidades continham nas ban

das TM antes da transformação para o sistema IHS.

Se por um lado, as unidades essencìalmente litolõgìcas como ee

tas do topo da sequência, demonstram a capacidade das imagens TM na dìscrimi

nação de rochas, o mesmo não se constata na discriminaÇão das unidades eminen

temente pedogenéticas. Nota-se que a unidade C7 não se exclui da confusão e:

pectral com as unidade c3 e c1 . Estas dificuldades foram antecipadamente prg

vìstas pelas medidas radiom6tricas de campo, cujos espectros reunidos na Figg

ra 5.21 demonstram que não hã grandes diferenças espectraìs em função das com

posições dos grupo.de solos individuaìizados. Como mostra a Figura 5.21 , os so

los dos grupos II e III confundem-se, mas discrimìnam-se dos solos do grupo I

na região infravermelha do espectro, o que possibilita que se diferencie nas

bandas 5 e 7, pelo menos dois padrões espectrais de solos.
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- Aparentenente. os realces pon composições coloridas RGB e IHS,

não definem com bastante,propriedade estas duas classes espectrais de solos.

Apesar de se notar.gradações de cores dentro dos limites das unidades C1 e C3,

õ um tanto inseguro traÇar os limites entre suas ãreas. Seriant necessãrios pro

cessamentos adicìonais para tentar realÇar estas gradações de cores e conferir
suas correspondôncjas com mapas pedolõgicos e descrìções de campo do horizonte

superficial, a firn de assegurar se estão relacionadas com variações da super

ficie dos solos ou da cobertura vegetal . As tentativas foram feitas com real

ces por componentes principaìs, que são discutidos no item seguinte deste ;
pítuì0.

As unidacles C4 e C5, de origem piedom i nantemen te peìitìca' mas

em grande parte formadas de solos, se confunden, embora consigam se diferen

ciar das unjdades C3 e C1 , 0 tom azul na composição RGB da Figura 7.4 reflete
a particìpação na reflectância de uma vegetação que, se não é mais exuberante

que ã da planicie cãrstica, tem no minimo um comportamento decidual menor que

aquela, 0 que õ maìs tipico na composiÇão RGB, õ a aparôncia de uma sequência

de estreitas faìxas dispostas ã semelhança de uma sucessão de estratos ìitg
ìógicos, e que nas bandas 4 e 7 coincide com vaniações de intensidade da ì"e

flectância da vegetaçã0, possìveìntente devido ã dìferenÇas na porcentagem dã

cobertura vegetal (variação de azul maìs escuro/mais claro)' Isto é sugestìvo

pelo fato de que estas duas unidades caracterizam-se' no campo' por uma alter
nãncia de afloramentos de bancos calcärìos cont camadas de folhelhos e siltitos
totalmente ìntemperìzados. As imagens também dão a sensação da existêncìa de

um relevo levemente colinoso, com as camadas mostrando semelhanÇa a uma padrão

de curvas de níveis, Suas ãreas são as únicas onde é possivel traçar nas in'g

gens um padrão de drenagem mais bem definido. As fotos aéreas mostram estas

feições do rele.vo e percebe-se que eìas foram tomadas como crit6rios fotogeo

lõgicos para a defìnição dos contatos, embora nas fotos não se identifìque a al

ternância dos estratos calcãrìos/peliticos.

0lirnite da unìdade C4 com a C3 coincide em alguns trechos com

o mapa geolõgico 1:50.000. A maior diferença estã um pouco ao norte da ãrea,

onde pe'la composiÇão RGB o limite ê traçado mais prõximo ãs escarpas da serra

do que estã traçado no fiìapa. Pontos anlostrados neste local somente const¡rta

ram a presença de solos e raros afloramentos de calcário, mas nenhum de folhe

Itros (C4) ou clolornitos (cs), que pudessem decidir por uma definicão da posìcão
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correta do contato. Na parte sul' o uso jntensivo do solo (ãreas claras polìgg

nais) mascara as caracteristicas cla unìdade' 0s outros pontos na inagem' de

tonal idade igual ãs das unidades C4 e C5' como as ãreas ao redor da borda les

te da serna .,e campo Areqre, não refietem_litologias peliticas' nras apenas

ãreas mais imidas, con drenagem e vegetação verde perene'

0s resultados desta ìnterpretação visual demonstram haver unta ra

zoãvel concordância cottt o mapeamento das unidades f itológicas em escala

1:50.000, rea.l izado atrav6s de m-etodos e materiais tradicionais de mapeamento'

e conf .i rnam o bom desempenho dos rearces por composições cororidas, cujas van

tagens princìpais são a simplicìdade dos processamentos requeridos e a facili-

dade de interpretação' Este bom desempenho é utna consequôncia do pérfeito

equiiíbrio da resolução espacìaì de 30 metros das ìmagens TM' com ulra resolu

ção espectral favorãvel ã discriminação 1ìtolõgica' Tal efjciência não se ti

nha com as imagens MSS, que exigiam normalmente a coniunÇão de várias técni

cas de realce para reunir as informaÇões necessãrias ã obtenção de um resul

tado satisfatõrio. para c.itar ern exe*pro, parade a et alii (,l984) fizeram

vãr.ias tentativas de aprìcação de técnicas de rearce para a dìsc'i*ìnaÇão de

rochas óarbonãticas com imagens MSS' desta região da serra do.Tiiitl:"* ob

terem, por uma questão de l imitacão do sensor' o sucesso permitido agora com

as 'imagens TM.

As inìagens por composìções coloridas demonstraram quegrande parte

do vorume de informaÇão distribuido nas bandas orjginaìs, foi combinado sem

gerar ambìguidades ou perda de reaìce dos dados origìnaìs' ao contrãrio do que

acontece com outras t-ecnicas' dado ãs suas concepções de processamento'

Entre as duas tõcnicas' RGB e IHS' a última apresenta recursos

mais sofisticados que permitem controlar o realce de fitologias ao interesse

do ìntér prete. 0s exemplos nostraram que a aplicacão de-reescal:lultn'o nas

componentes separadas, I, H e S' favorece a discrirninação de unidades com aìbe

do de valores prõxìmos, não conseguìda com as composições RGB' Inclusive o con

traste ntais nîtìdo das cores cotnbinadas em IHS realça com lraior ìntensidade a

for¡ta e a sensação da visão trìdimensìonal do relevo' Como em termos computacio

naìs o processamento IHS não 6 uma técnica trabalhosa' as suas vantagens so

bre as composiçõcs RGB são maiores'
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7.3 - TRANSFORMAçÃO POR COMPONENTES PRINCIPAIS

7.3.1 - CONSIDERAÇOES SOBRE A TECNICA

0s dados de ìmagens multiespectrais, como os do TM e MSS, poe

suem normalmente alta correlação de banda para banda, de modo que os eìxos de

suas funções de densidade de probabi lidade (FDP) não são estatisticamente orto
gonais, isto ê, as variãveis nos eixos não são independentes. A transformaçãã
'por componente principal tem o ientido de crìar novas imagens, cuja FDP tenha

eixos ortogonais ou independentes (Gjllespie, 1980). Isto é, cada componente

terã informação não correlacionãvel ou redundante. Esta tÉcnica consiste em

uma transformação matemãtica baseada na matriz de variância-covariância da

ðena, a quaì produz novas variãveis conhecidas como componentes ou eixos, que

são combinações lineares das variãveis originais (imagens originais). Ela en

Volve uma rotação e uma translação num hipotético espaço de atributos do siste
ma de coordenadas da função de densidade de probabiìidade (FDP).

No novo conjunto de eixos de coordenadas, o prìmeiro novo eixo
ou primeira componente, terã uma orìentação que maximiza a variância conside
rada para aquele eixo. Numa representação hipotética, considere a distribuicãã
no espaço bidirecional dos valores àe'brilho dos pixels de duas bandas (Figura

7.6). 0s pixels correspondéntes ã maior ãrea situada em posição diagonal repre
sentam uma dada litologia, que nas duas imagens originais ostentam as mesmas

caracteriticas espectrais (alta correlação), enquanto a outra ãrea fora da dia
gonal mostra. um comportamento diferenciado entre as duas bandas. Na transforma

ção por. componentesprincipais, isto é, no novo sistema de eixos ou componentes

ortogonais, a ãrea maior apresenta na primeira componente ou prìmeiro eixo
principal , maior variabi lidade de brilho ou reflectância, ou seja, maior quan

tidade de.informação espectral, mas é confundida con a segunda ãrea. Na segul
da componente a variabiiidade das duas ãreas ã menor, mas a separabilidade 6

melhor definida. Desde que se assume que a variãnc.ia é uma medida do conteúdo

de informação da cena, a primeira componente ou primeiro eixo produzirã uma

'imagem de maior detalhe, Situações similares podem ser imaginadas em espaços

de n dimensões, ou n bandas, com uma maior diversidade de litologias.
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Fi.g. 7"6 - RepresentaÇão hi.potéti.ca. da oni.entação dos novos
eixos após a. tran.sformaÇão por compohentes prin
cìpaìs num espaço de d.uaS dimensoes,

0s novos eixos para as variãveis são computados de tal modo que

o primeiro eixo ou componente chega a conter até cerca de 90% da variãncia to
ta1 , seguido peìas demaìs componentes, as quais conterão sucessivamente menor

valor da variância da imagem. Em outras palavras' separa-se a variância não

aleatória (conteúdo de ìnformaÇão) da variância aleatória (ruído), enquanto,

s i.mu l taneanre nte não correlacionam-se as componentes, de tal maneira que qual

quer redundância entre as bandas é el jminada (Anuta et alii' 1984). Neste pr"o

cesso ã frequentemente possíveì desprezar as úttimas componentes porque conte

rão pouca ou nenhuma informação Útil ao analista.

Matematicamente, a componente princi.pal eñvolve o cálculo de

matr1z de covariância das bandas em consideração, transformaÇão de componentes

pr.i.nc.ipais da matriz de covariância (transforma.ção Karhunem-Loeve) e determina

ção das matrizes de autovalores e autovetores. Todo o processo matemãtico tem

o sentjdo de diagonaì izar a matriz de covarj.ância, removendo assìm a correla

ção existente entre as l¡andas origina.is. Deta.lhes podem ser consultados em

Giìlespie (tgeo).

Deve-se atentar para o fa.to de que o realce por componqntes prìn

cipaìs é baseado noconteúdo tota.l de cen.a e não na.s propri.edades de tipos Ii
toìõgi.cos indivìduaìs, como se pode fazer em ìmagens "ratio", o que é uma das
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razões'para a dificuldade de se caracterizar ou descrever os atributos fenome
nolõgicos de um material nas imaç¡ens componentes principais. Desta forma, o
real ce por componente pri nci pal deve ser entèndi do cqno una ferramenta ma i s para
distinguir as litoìogias do que para identificar seus tipos. A ava'l iação de
seus resultados requer uma anãl ise dos valores estatisticos fornecidos pelas
matrizes de covariânciô, autovalores e autovetores.

,7.3.2 - INTERPRETAÇÃO DAS IMAGENS CO¡4PONENTES PRINCIPAIS

0 realce por componentes principais foi aplicado para três dìfs
rentes ordens de agrupamento das sete bandàs das imagens TM. Prìmeiro testou

=se o algoritmo para todo o conjunto de bandas, incluindo a banda do infraver
melho termal. Depois considerou-se apenas as bandas da porção refletida do er
pectro, isto ê, as bandas 1,2,3, 4,5 e 7, pelo fato da banda 6 ter uma reso
lucão grosseira de 120 metros, comparada com a reso'lução de 30 m das outras

.seis bandas. Além do mais, o intervalo espectral da banda termat (10,40 - 12,50

¡m), corresponde ã emissão de radiacão referente aos padrões de temperaturas
das superficies dos materiais, e não se sabe se isto pode prejudicar o resul
tado das componentes, quando somada ãs bandas refletidas. A terceira tenta
tiva consistiu na anãlise do conjunto das 4 meihores bandas selecionadas pelos
critãrios de seìeção, com o propõsito não sõ de comparar a quaìidade e poten

cialidade de seus resu'ìtados em relação ãs situações anteriores, mas também

por causa de aspectos puramente operacionais. No analisador I-100 só é possi
vel trabalhar simuìtaneamente com um mãximo de 4 bandas,.eno.anaìis¿dor SITIM,
embora tenha-se a oportunidade para processar,.atê 15 bandas, o tempo computa

cional ã muito lento, requerendo cerca de duas horas de processamento para a

realização de um teste de CP com 7 bandas. No I-100, o tempo gasto para 4 ban

das -e cerca de 10 minutos

A interpretação fotogeoìógica das ìmagens componentes pr.incipais
para estas diferentes situações, seguiu uma sistemãtica de anãl.ise para permj
tir comparações adequadas dos resultados. tsta sistemãtica constou basicamen

te das segui ntes etapas:

a) anãlise do resumo dos dados estatiisticos das componentes;

b) anãlise da influência das bandas originais em cada componentei
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c) interpretação visual das ìmagens de cada componente;

cl) interpretação fotogeolõgica de cornposìções coloridas das tr6s prìmeì

. ras componentes '

A última etapa da anãlise cunìpre com a função prìncìpal da téc

n.ica, que é a rlc buscar uma redução cla dinrensionalidacle dos dados, porém evi

tando compronleler o conteúdo total da informação orìginaì'

0s resultados estatisticos das componentes princìpaìs consider_a

das para os conjuntos cle sete e seis bandas são mostrados, respecLivamente, nas

Tabelas 7.1 e 7,2. Da nlatriz de coeficientes de correlaÇã0, -e evidente as al

tas redunclãncias existentes entre algumas bandas, sobretudo as equìvalentes ãs

porções vjsíveis do espectro, bandas 1,2 e 3, e da banda 7 ìnfravermelha, ao

passo que as bandas 4 e 5 não são correlacionãveis com qualquer outra banda.

Estas altas correlações são percebidas na anãlise visual das ìnlagens preto e

branco das 7 bandas origìnaìs' que foram mostradas no Capítuio 4'

0s valores ao longo cla diagonal da matriz de variância-covarjân

cia contêm a varìância de cada bancla e os valores fora da diagonal são as co

variânc.ias, que indìcam as interrelaiöes entre as bandas. A banda 5 possuì a

naior variabììidade, ou seia, possui uma maior variação de niveis de brilho ou

nlveis de cinza entre os materiais existentes na cenas o que resulta numa

maior probab.i lidade de discrinrinação entre as cliferentes 1ìtoìogìas, onde in

clusive os contrastes serão mais nitìdos. Ela é seguida pelas bandas 4' 7 e 3'

que juntas compõem o melhor conjunto de imagens para interpretacão fotogeoìõ9i

ca. Nota-se que estas mesmas bandas forant selecionadas como as melhores pelos

critãrios de medìdas espectrais de campo e de seleção de atributos. Nestes ter

mos os resultados são jdênticos mesmo que as escalas de medìdas seiam comple

ta¡ente clesìguaìs. Pelos c¡itérios espectrais de campo a escala de medìda foi

a de afloranlento, pelo algorìtmo de seleção de atributos as ãreas de amostra

gem em cacla unidade espectral abrangeram algunas centena.s de metros quadrados,
'enquanto que a vaniâncìa foi calculada para cada banda a partir da matriz de

covariância dos dados de toda a ãrea correspondente ã cena.
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TABTLA 7.1

¡qsuu¡qu$ttrt tmr m r-rrrt
coIloJlllq:-?¡rNcrpArs DAS 7 BANDAS TM

média
54,73 23,01 23,94 48,35 62,55 129,0s 17,94

natriz de coeficientos de correìação

t,00
0,83 1,00

' 0,78 0,96 1,00
', -0,3B -0 ,04 -0,09 I ,00
- 0,34 0,66 0,71 0,40 f;00

' . 0,69 0,74 0,70 -0,09 0,55 1,00
0,70 0,88 0,91 -0,04 0,80 0,68 1,00

. matriz de variânci a-covariâncrla

19,98

10,70 I,29
20 ,31 16 , 16 33 ,96

-17,94 -1,30 -5,48 109,80
'21 ,91 27,48 60,09 60,55 208,11
. 10,99 7,55 14,36. .-3,30 27,89 1?,56

' 20,21 16,30 34,03 -2,80 74,40 15,56 41 ,15

matriz de autovalores das componentes

284 ,64
0 119,77

0 17 ,84
0 5,76

0 2,93
U

porcentòge¡n da variância 
.

27,61 4,10 1,gl 0,67

porcentagem de variãncta acumul ada

93,22 97 ,3? 98,65 99 ,3?

matriz de a utove tores

2 ,69
0 0,23

0,63 0,05

99,95 100,00

0,10i 0 ,1?5 0 ,264 0,266 0 ,847 0 ,123 0 ,318

-0,295 -9,129 -0,281 0,848 0,003 -0,143 -0,279
0,502 0,297 0,387 0,447 -0,467 0,258 0,163

0,163 -0,090 -0,369 -0,045 0,121 0,841 -0,324
-0,330 -0,095 -0,336 0,070 -0,203 0351 0,812

-0,705 0,139 0,570 -0,030 -0,090 0,350 -0,162
..0,129 0,91B -0,357 ..0,054 0,041 -0,065 -0,058

65,61

6s ,61

cP I

CP?

cP3

cP4

cP5

cP6

cP7
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RESULTADOS ESTÅTÍSTICOS DO PROCESSAMENTO TRANSFORM

COMPONENTES PRINCIPAIS DAS BANDAS TM DA REGIÃO REFLETIDA

280,45 117 ,39

aut0val ores

16,97 3,41 2,83 0,25

porcentagem da vari ânci a

66,59 27,85 4,02 0,81 0,67 0,07

poncentagem de variância acumul ada

66,59 94,44 98,46 gg,27 99,94 I00,oo

autovetores

0,262 .0,277 0,8s3 0,361

-0,290 0,851 -0,024 -0 ,292

0,453 0,436 -0,459. 0,203

-0,290 -0,041 0,233 -0,576

-0,669 0,069 -0,072 0,662

-0,356 -0,054 0,034 -0,056

3457

cP1 0,103 0,123

cPz -0,293 -0,132

qP3 0,s20 0,315

cP4 0,726. -0,032

cP5 0 ,278 -0 ,'164

cP7 -0,160 0,917

BANDAS I 2
TM

0BS.: Demais valores estatisticos idem Tabela 7.1, desconsiderando-se dados

referentes. ã banda 6.

A redundância do conteúdo de informação das imagens originais 6

eliminada pela transformação por componente prìncipat da mat¡iz de variância

-covariância, cujos resultados são dados pela matriz de autovalores. 0s valo

res fora do traço da matriz são agora zero, indicando não haver mais interyela

ção entre as imagens componentes. 0s autovalores são arranjados em ordem dg

crescente e a variância total da cena matõn-se a mesma da matriz de variâncìa

-covar.iâncìa, sõ que a maioria da variância estã agora local'izada na primeìra

Componente, COm ValOreS SUcesSìvamente menores para as Componentes de ordem

maior.

'A porcentagenl de variâncìa para cada componente õ determinada pe

la variância da componente dividida pela variância totaì e seus valores estão

mostrados graficantente na Fìgura 7.7. Bastam aS três prìmeiras conìponentes



-200-

para somarem quase que a variã'ncia total da cena origìnal - 97,32% para o con
junto de 7 bandas e 98,46% para 6 bandas. 0 restante da variância não é sìgni
ficativo, pois mostra que as imagens componentes de ordem maior contêm upanul
ruidos ou baìxa qual idade de informação pa.ra interpretação visual ,e portanton
podem ser descartadas (Figura 7.8). Assim, as trâs prìmeiras componentes, Figu
ras 7.8a, b, c, que contôm a maior proporção da informação de conteúOo geotõgi
co, podem ser combinadas em cores para a criação de uma única composição colã
rida, reduzindo portanto a dimensão dos dados originais.

¡tt

crt caa (tl cta (rt c?a

Fig. 7.7 - Porcentagem de variãncia correspondente
pal. a) para o conjunto das sete bandas
seis bandas Ca porção refletida"

b

a cada componente prìnc i
e b) para o conjunto daï

Da matriz de coeficientes de autovetores determinada pela trans
formação por componente prìncìpal com base nos dados da matriz de covariância,
é possiveì descrever qual das bandas orìginais contem a informação mais s.igni
ficatìva" ou que mais contribui na formação de cada componente.

0 termo contribuição ã definido por l^lilliams Jr. (1983), como a

proporção que cada pixel de uma banda 6 somada para criar um novo valor de pi
xel para uma dada componente principal . De outra forma, segundo Anuta et alii
(1984), pode-se entender os coeficientes autovetores de cada componente pril
cipal" como os valores correspondentes ã direção co-seno das bandas originais
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para a nova componente e, por isso, é possíve'l descrever a direção reìativa do

novo efxo componente no espaço de feições, com relação ã banda original . Qua!
to maior for o coeficiente de uma banda para uma componente especifìca, maior
o co-seno eassim menor o ãngulo subentendido entre o eixo originaì (banda ori
ginal) e o novo eixo componente, isto é, mais o novo eixo estarã na direção dl'
êixo origìnal e portanto maior é a influência da banda orig'inal para aqueìe

eixo. A Figura 7.9 mostra graficamente os coeficientes de contribuição das

bandas TM originais para cada componente princìpaì, do conjunto de 7 e 6

bandas. 0s dados estatísticos das imagens transformadas mostram valores muito

þr6ximos entre si para as três primeiras componentes e portanto poucas dife
renças visuais dev.erão ser notadas entre as componentes resu'l tantes dos conjun
tos de 7 e 6 bandas. Isso realmentg pode-sé comprovar peìas anãl ises das com

ponentes jndividuais e das composições coloridas. dâs três primeiras componen

tes. Por isso, a ìnterpretação discutida adiante é vãlìda para os dois conjun

tos de imagens.

Em ambos os conjuntos, o primeiro autovetor ou CPI (Tabelas

7.1 e 7.?), mostra que a banda 5 é a que teve uma maior contribuição, seguida

por bem menos pela banda 7, as demais quase nada contribuindo (vide Figura
7.9). Por isso, a CP1 (Figura 7.8a) é muito semelhante na aparência com a ban

da 5 original apresentada no Capitulo 4. A sua diferencå com a imagen originaî
da banda 5 6 que ela 6 ìnterpretada como sendo aproximadamente uma imagem albe

do, a qual descreve o Lrilho médio da cena (Gi1lespie, 1980), resultando desta

forma numa componente semelhante ãs bandas originais. Esta semelhança é porque

a CPt ã quase que uma soma das m6dias das i magen s, enqua nto as componen te s restan

tes de algum modo parecem diferenças entre pares de ìmagens.

Sendo uma imagem de albedo, os contrastes observados na CPI são

devido apenas ãs diferenças de nÍveis de reflectância (brilho) dos materiais e

portanto não exprimem totalmente o comportamento espectral das feìções de ab

sorção relativas ãs composições dos materiais, como se interpreta nas inngens

originais. 0s contrastes fazem ressaltar, sobretudo, a aparência do relevo tg
pogrãfico criado pelas variações de brilho das faces das ".vertentes iluminadas

e das sombreadas e pelos efeitos do microrrelevo sobre as unidades carbonãti

cas. A rede de drenagem tamb6m é melhor definida nesta componente.

l

ì
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Fi g. 7 . B - Imagens componentes prì nc'ipa i s
imagens Tl'1.

(CP) resultadas da transformação das
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A. segun.da componente pri.nci-pal , que ænf6m cerca de 2Z% da. vg

riãncia total da cena, con.tém prì.nc i.pa.ì men.te contrì.buì.cão da ba.n.da 4 e con.tri

buições nega.tìvas bai.xas (i.nterpretad.a.s como contra.stes) das demai.s ba.ndas (Fi
gura 7.9). Esta componente, que contrasta a banda 4 em relação ãs bandas 1.,2,
3,6 e 7, faz ressaltan essenci.aImen.te o contraste espectral entre as ãreas

com cobertura de vegetação das ãreas d.e afloramentos de rocha desprovìdas de

vegetaçã0. Enquanto a vegetação nesta componente exprime o seu comportamento

espectraì. normal , ou seja, alta reflectânc.ia i.gual à da banda 4 (vide espectro

da vegetação vende na Figura. 7.10), as rochas indi.stin.tamente exibem baixos

valores de brilho, eliminando a possibiì i.dade de discriminarem-se entre si. As

gradações de tons de cinza retrataa portanto, bas icamente, as variações nas

intensidades de reflectância da vègetação, os tons mais claros correspondendo

ã reflectância.mais alta, sendo poli sso útil na detecção da vari ação das ca

racterísticas da cobertura vegetal (tipo, densìdade ou vìgor)' Esta componente

ressalta melhor do que nas bandas ori.gìnais as feições de relevo topográfìco

das unidades C4 e C5, onde a sucessão de estratos de calcários*folhelhos/silti
tos condiciona uma variação na cobertura. vegetal , mostrada pela alternância de

faixas escuras e claras. Nota-se que nesta componente foi eliminada as interfe
rôncias provocadas pelas áreas de uso a.gricola, permitindo a extração de in

formação geolõgìca que era ìmprati.cáveì nas ima.gens origìnais. Isto se obser

va. na comparação das 1ê e 2ê CP, na região sul da área, ao redor da unidade

C6, Aparentemente, na transformação das imagens a CP2 estaria mais iigada ao

brilho.
Bondo¡
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A. terceira co¡nponente principal , com cerda de 4% da vari.âncìa

total , jã mostra os efeitos da degradação de con.traste da cena- A ma.i.ot^ con

tribuição positìva õda banda 1 e um tanto menos' das bandas 4 e 3, que se con

trastam con a contribuição negatìva da banda 5 (Figura 7.9). Portanto, õ

ìnterpretada conìo uma imagem que realça os materiais que exibem forte contras

te entre as bandas 1 e 5, comparado com os materiais que exìbem pouco contraste

entre estas duas bandas, Consequententente, como nas bandas 1e 5 a vegetação

tem uma baixa reflectânqìa (Figura 7.10) a componente tende a mostrar bem mg

nos variabil idade de niveis de cìnzao reduzìndo o contraste entre as ãreas cont

diferenças de cobertura de vegetaÇã0, o inverso do que se tinha com a CP2. 0s

poucos alvos que exibenr algum contraste são os calcários das unidades C6 e C?,

a primeira aparecendo em tons escùros e a segunda êm tons claros. A imagem tenl

um vàlor interp.retatìvo baixo e a perda de realce do relevo topogrãfìco contri
buìu para confundì r unidades de relevo contrastantes, como os arenitos da l'm,

Urucui a.

As demais componentes são totalmente insignìficantes para a ex

tração de ìnformação geolõgica, que já não tenha sido apresentada nas componen

tes anteriores e, portanto, foram desprezadas para combi.nação com as trôs pri
meiras componentes, para a elaboração de composições coloridas,

As composições coloridas das componentes princì.pa'i s 1., 2 e 3 de

vem ser analisadas com base na interpretação feita anteriormente para cada

componente. A combinação de cores que deu melhor realce.foi verde para a prl

meira componente, vermelha para a segunda e azul para a terceira. A imagem da

Fìgura 7.11 corresponde ã transfornaÇão com as 7 bandas e a da Figura 7,12,

sem a banda termal. Essenci.alntente, nenhuma notável diferença na discriminação

das unidades é ol¡servada entre elas. Poróm, nota-se que embora as cores bãsi

cas sejam as mesmas em ambas as composìções, seus valores de intensidade ;
saturação de cores são diferentes, pelo fato de uma incluir a banda termal e a

outra não. Desde que a composição das componentes d.as bandas refletidas, Fìgu

ra 7.12, exibe cores com melhor realce de contraste, não se vô vantagem em

inclujr a banda termal na. transformação por componente pnincipaì. 0s coeficien

tes de contribuição da Fi.gura 7-9 nìostram que a banda termal só teve contfìbui

ção na CP4, de baixo valon interpretativo. A cornbìnação com as bandas refleti
das gerou padrões de cores semelhantes ã da composição colorida IHS, o que tor

nou mais fãciI a sua interpretação.

I
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Fig. 7.11 - Composição colorida da conrbinação das
nentes, obtidas das 7 bandas TM. CP1

Ver texto para ìndicação da seta

três prime'iras ìmagens compo
verde; CPZ vermel ha; CP3 azuÏl



Fig. 7.12 - Composição colorida da combinação
ponentes, obt'idas das 6 bandas TM.
azul. Ver texto para ìndicação das

das três prime'iras imagens com
CPl verde ; CPZ vernlel ha; CP3
seta s .
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Quase todas as unrìdades espectrais retratadas nas composiÇões

RGB e IHS, aparecem com semelhanças na composição das componentes prìncìpais.
Con reìaÇão ã unidade Cl os resultados não tiveram sucessos tão melhores do

que os obtidos anteriormente, mas þelo menos comprovaram as mesmas variações
tonais antes observadas. Comparações com o mapa pedolõ'gico (Figura 3.14), mo:

tram que há uma centa concordância da unidade BVZ (brunizem avermelhado + ter
ra roxa similar) com as ãreas de tons verde-claro (Figura 7.11) ou verde-escJ
ro (Figura 7.12). Superficialmente, os solos nestas ãreas são de cores amarelo

.-amarronzadas (tipo I), que são mais tipicos da unidade dolomitica C3, assim

sugerindo que possam representar uma facioìogia de rochas dolomiticas, Inclusi
ve padrões de cores semelhantes ocorrem no lado oeste dos pavimentos rochosos

da C2, em ãrea da unidade C3, e que novamente coincidem com a unidade pedoló
gica BV2. Os tons verde-escuro aparentemente estão mais associados com solos
terra noxa similar, que de acordo com o mapa pedolõgico estã presente em vã

rias uni.dades litolõgicas. Representam a predomi.nância de tèrrenos calcãrios.
Desta forma, na unidade C1, grosseiramente poderiam ser l:ndiViduaìizadas duas

unidades espectraìs, que devem representar duas unidades pedolõ-gicas, origìna
das uma de rochas dolomiticas e outra de calcários. Como são as ãreas de cor
magenta que representam a presenÇa de vegetação verde, as cores verde-clara e

verde-escura das duas composições, refletem as ãreas de exposição de solo sob

a floresta estacional Tecidual da planicie cãrstica da unidade Cl. A data da

tomadd da imagem foi coincidente com o peniodo de perda das folhas.

No'caso de discriminação de unidades pedológìcas, deve-se consi

derar que algumas vezes hã dificuldades para comparí-las com padrões de reflec
tância de imagens multiespectrais, desde que, quando por faìta de correlação
do solo,com o relevo, a vegetação ou a litologia, as unidades são definidas e

cartografadas peìas indicações do perfit. vertical dos horizontes do solo e não

pelas características de suas estruturas, texturas e cores do horizonte super

ficial exposto. As dlìficuldades são maiores quando as unidades mapeadas cons

tituem associações de solos, como na ãrea da serra do Ramalho.

0s testemunhos de af'[oramentos da unidade C2, que ocorrem a oes

te da serra de João Neves e que foram constderados por suas semelhanÇas espec

trais, nas in.terpretacões da.s composições RGB e IHS, como extensão da unt

dade C2.1, aparecem nas componentes pnincipar's com cores bem.di.stintas da g
nidade dolomítica daserra de Campo Alegre. Anteniormente, jí se havia comenta
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do que nestes afloramentos foram amostrados dololnitos cinza*azulado e verme

lhoi, bem maì.s tipicos do que. os dolonlitos da unida.de C2.1. Eles ocopem num

n.ível topogrdf i.co superior aos calcãrios. (pequenas manchas escuras na Figura

7.12), do mesnro modo que se observa na serra de Campo Alegre as relações

entre as uniclades c2 e c2.1 . Desta forma á de se esperar que estes dolomitos

constituam uma subfãcies da unidade C2.1, provavelmente de forma lenticular. A

maioria das outras unidades mostra relações entre seus padrões de contras'tes

espectrai.s (forma, distribuiçã0, etc. ) que são semeihantes aos padrões que

del ìmitam as unidades espectrais observadas nas composições colorìdas IHS e

RGB. A discussão fei.ta antes, referente à discriminação destas unidades se apìi

ca ãs imagens componentes.

A imagem IHS, mais realçada em H, exibe com um melhor contraste

que as componentes, a seqüôncia de unidades que vaì da C6 ao topo da Fm' Uru

cuia. Nas composições das componentes principaìs ocorrem corifusões espectrais

entre a parte superior da unidade C6,a unidade C7 e os co'llvios da Fm. Urucuìa,

que irnpedem indiviclualizã-las. Também, o contraste da subdivisão da unidade C6

ã menos nîtido nas imagens componentes, em relaÇão ã composição IHS'

Estas comparaóões levam a concluir que as imagens IHS são uma

eficiente técnica de realce, no mînìmo comparãvel ãs transformações por compq

nentes principais. A preferência neste caso recai sobre as imagens IHS, dado

ã facil idade e rapidez com que elas são interpretadas em reìação às comÞonen

tes pri nc i pai s.

Contudo á preciso considerar, que enquanto a primeira t6cnica

uti liza-se da infornlaÇão contida em apenas: trôs bandas, as componentes pri!
cìpais armazenam quase a totalidade dos dados das sete ou seis bandas. com

reläção a este fato, e desde que a apl icaÇão da tãcnica de transformação por

componentes príncipais não 6 necessariamente restrita a todo o conjunto de ban

das TM, esta t6cnica foi aplicada para as quatro meìhores bandas seleciona

das - 3,4,5 e 7 -, sob as justificativas colocadas no iníci.o deste item.

A composiCãO colorida das trãs primeiras componentès 6 mostrada na Figura 7.13

com a nesma comb.i nação das cQres verde, vernelha e azul , das composições colo

ridas daS componentes anteriofes. 0 resumo dos dados estatisticos 6 dado na Ta

bela 7.3.

I
l
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Fig. 7.13 - Composição colorida da combinação das três Pfime'iras imagens com

ponentes, obtidas das bandas TM 3,4, I e 7; CPl verde' cPz.verme
iho e CP3 azul. Ver texto para indicação das setas.
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TABELA 7.3

MATRIZ Dt TRAN.SFORMAÇÂo DAS BANDAS 3,4,5 e 7 TM

cPl 0,338

cP? -0,593
cP3 0,659

cP4 -0,315
BANDAS TM .3

0,261 0,839 0,339

0,736 -0 ,130 -0 ,299

0,604 -0 ,447 -0,016
0,158 ^0,282 0,892

457

. 0s coeficientes dos autovetores da primeìra componente são equ!

valentes aos-valores dos coeficientes dos conjuntos de seis e sete bandas. A

banda de maior contribuição foi igualmente a 5 para a primeira componente e a

banda 4 para a segunda. Esta segunda componente tem tambõm .uma signifìcativa
contribuìção negativa, ou contraste, da banda 3, que basicamente d a maior

diferença entre os coeficien.tes destas componentes princìpais de quatro ban

das com as componentes de seis e sete ba.nda.s.

Apesar da composi.ção colorìda ser iguaì ãs componentes anterio
res, a ímagem da Figura.7,13 mestt'a que sign.ificativas diferenças de contras

te no realce espectral das un.i.dades foram obtidas com a el iminação da redundân

cia de informação que as bandas 1 e 2 têm em relação ãs demais bandas TM' 0 re
sultado mostra algumas variações no realce das unìdades e uma impressão mais

nitida de contraste de cores espectnai.s, comparado com.as composições das com

ponentes dos conjuntos de sete e seis bandas. Por exemplo, melhores contrastes

são observados entre os solos brun.izen e terra roxa si.milar na ãrea da plani

ci.e cãrstica (Seta A na Figura 7.13). Desta imagem também verifica-se que por

ções de ãreas de solos da uni.dade C3 são semelhantes em cores com as áreas dos

solos brunizem da uni.dade C1, reafirman.do a suposi.ção da ocorr6ncia de uma

fãcies dolomítica nesta un.idade (seta B). A cor correspondente aos solos bruni

zens domina quase toda a margem leste da imagem, o que' se comprovado que te

nham orìgem de rochas dolomiticas ou na míni.rfto distjn.ta dos caicãrios, poderã

vir a se definir uma unidade ba.stante exten.sa nesta ãrea.

.Nèste 
aspecto, estas cQmponen.tes fôra.m as melhores i.magens para

realÇar as classes de solos espeqtralmente identificadas pelas medidas radio

mótnicas de campo, dìferencian.do a. mata decìdua.l e a. caatinga, os soìos do gru
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po I dos solos dos grupos LL e I.I.L. Ela.s demonstrôn portanto ' em. relaÇãa às

outras componentes, um menor.efei.Lo da vegetaÇão seca na caracter'i.zaÇã.q espec

tral das unidades. lncìusive ma.i,ores di.ferenÇa.s de contrastes são nota.das en

tre as ãreas com biomassasou densidadesdjferentes de vegetação como indicam a!
áreas das unidades C4, C5, C2 (Seta C na Figura 7.13) e da Fm. Urucuia. Desta

forma, as imagens componentes prìnc.'ipais das bandas 3,4' 5 e 7 seriam as mais

indicadas para estudos geobotãnicos, que visam determinar atravós das varia

ções do comportamento fenolõgico das difenentes comunìdades botânicas as cor

relaÇões da cobertura vegetal com substrato ì itológico,

A subdivi são da unidade C6 enr duas unidades de cores ciano e

branco ,que podem representar difenentes fácies de calcários, é também tão nî

tida nestas componentes como é na composìção IHS. Recorda-se que não foi pos

sível caracterizar estas duas unidades nas compdnentes com 6 e 7 bandas. A uni

dade C7, iclentifìcada por um matiz vermeìho na Figura 7.'l 3, também exibe alto
contraste espectral em relação a toclas as outras unidades ìitolóqicas e ain
da tem a conveniência de não se confundir cont as unidades peìíticas/calcáricas
C4 e C5, como ocorre com as outras imagens, tn.tretanto, eia não ó tão hábil
para realçar as bordas das escarpas areniticas da Fm.Urucuia e de seuò .oií
vios, como nas ìmagens. IHS.'

0utra inrportante cara.cterÍstica observada nas componenbes das

bandas 3, 4, 5 e 7 ã a. menor i.nterferônci.a das ãieas de uso de solo no masca

ramento das feìções geolõgìcas. A razão disto é porque as imagens do vjsîvel
(1,2 e 3) são mais sensíveìs aos contrastes espectrais entre solos nus e as

áreas não modificadas. Isto é vìsto comparando-se as Figuras 7.12 e 7.13, nas

ãreas da planície cãrstica onde ocorrem os solos brunìzem e nas áreas das uni

dadesC4 e C5, a sul de Taquari.

Por outro lado, uma relatjva. perda de contraste õ notada entre

as unidade C2 e C?,2, a. qual terì.a a seguìnte expìicaçã0. Como se viu as difg
renças espectrais entre estas duas unidades, eram em grande parte criadas pe

las diferenças de intensidade de seus microrrelevos clrsticos, que ocasionavam

sombreamentos mais intensos na unìdade C2.2. Esta. diferenÇa de sonlbreamento

era mais.notãvel nas banda.s do visivel , porque a contrjbúição de ilumìnação

adicionada pel.a radiacão espalhada da atmosfera 6 prdgressi.vamente maior nos

comprimentos de onda nìenores. Por sua vez, nas regiões do infravermelho as
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ãreas de sombra exibem pequenas diferenÇas cle

a 2ê conponente têm nraiores contribuições das

contribuìção das bandas visiveìs, o contraste
des de sombreamentos êntre as duas unidades õ

r^adiância entre si. Como a 1ê e

bandas infravermelhas e como hã

entre as variaçóes de intensida
con seq ue n temente di mi nu ido.

Em síntese, a anãlise das imagens componentes principaìs nìo:

tra que a transfonmação a partìr de 7 ou 6 bandas comparada com apenas a trans
formaÇão de 4 bandas não te¡r diferenÇas tão significativas, A razão da seme

lhança dos resultados é devido ã alta correlação que foi encontrada para as

imagens TM desta ãrea, signìfìcando que a simples el iminaÇão de aìgumas ban

das que tenham esta alta correlação não afeta sensivelmente os resultados. is
to se converte numa vantagem para a apl icação do processamento componentes

principais com.ìmagens TM, desde que o tempo de processamento é bem maior
quando a transforrnação õ com sete bandas. Inclusive uma ligeira superiorìdade
pode ser dada para as componentes do subconjunto das quatro bandas seleciona
das, devido principalmente ao melhor contraste visual das cores espectrais.
Deve-se contudo encarar que os resultados de reaìce por componentes dependem

exclusivamente das caracterîsticas daquela cena especîfica e, portanto, a con

c'lusão obtida numa ãrea não deve ser general izada.
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CAPTTULO 8

SUMÃRIO DAS CONCTUSÕES

Dos vários critõrìos e mõtodos util izados no estudo da dìscrimi
nação das Iitologias da região da serra do Ranraìho, com o objetivo de aval iai
o desempenho clas imagens do novo sensor TM para apì ìcações geológicas, foram

,obtidas certas conclusõés, algunras de carãter geraì e outras mais específi
cas que se julganr ser úteis para a reaìização de futuros trabajhos em reg.iões
de ambiente semi-drìdo, Uln resumo das conclusões majs relevantes compreende

as seguintes apreciações transcritas abaixo.

Ai mediclas radjonétrìcas de canrpo foram ìmportantes para compre

ender e ìnterpretar os padrões espectraìs das imagens TM e para selecionar al
gumas de suas bandas, perrnitindo diferenciar na anãlise fotogeolõgica, as con
.tribuições da reflectância das unidades geolõgìcas ocasionadas ou pelas varìa
ções da composição lìtolõgicas ou peìas variações do microrrelevo de suas su

perfícies.

0s espectros de campo nostraram que as diferenças espectra.is
das litologias carbonãticas são devidas aos constituintes menores ou secun Ã
rios de suas composições mineraìõgìcas, ou mesmo de impurezas dos seus princì
paìs minerais, uma vez que os minerais de calcita e doìomita, quando puros,
não exibem feições espectrais capazes de diferenciar calcãrios de dolomitos.
Entre os calcários amostrados nas várias unidades, as diferenÇas espectraìs
são sutis, resumindo-se quase que sempre em pequenas variações da intensidade
da reflectãncìa da região do infravermelho para o vìsivel .

. A relativa monotonia espectral que pcssuem os espectros das rq
chas calcãrias é ocasionadâ peìa presença de matéria orgânica, que reduz as

reflectâncias a niveis muito baixos, mascarando bandas de absorÇão ou atenuan
do o contraste R/8, isto 6, do vermeiho (R) para o azul (B), por esta r.rru
razão, o número de feìções 6limitado em sua origem e restringe-se ã presen

ça de fracas bandas de absorção de ferro férrico e ferroso situadas principJ
mente na região do infravermelho. Tambõm, a maior porcentagem de matér ia orgÂ
nica dos calcãrios das unidades C2, C2.2 e C6, em compar"ação aos dolomitos
cinza-claro da unidade C2.1, 6 responsãvel pela menor reflectância dos calcã'rioq
quando o que nornnlmente se conhece õ uma reìaÇão inversa: calcãrios têm maior re
fìectância que os dol omi tos.
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As reìações entre as medidas espectrorracliomõtricas de ìaborat6

rjo em'rochas puìverizadas, com as determinações de carbono orgãnico total , de

nonstraram que calcãrios com porcentagens de mat6rja orgânica inferiores a0,1"1

exibem sìgnificantemente, maior reflectâncìa que calcãrios com nais de 0,1% de

M.0. Diferenças de C.0.T inferiores a 0,04% são suficjentes para provocar dife
renças espectrais nas rochas carbonãticas e, portanto, muito provavelmente, os

níveìs de matéria orgânica destas rochas seriam suficientes também para atenu

ar a reflectâncja das medidas radiométricas de campo, reduzindo a possìbilida
de de uma maior discriminação entre as lìtoìogias,

As rochas doloníticas quando aiteradas ou tingidas por õxido de

ferro, mostram modificações profundas no iomportamento de seus espectros' que

são ainda mais acentuadas quando ocorre uma substituição de ions de Mg2+ dos

crisiais de dol.onrita, por pequenas quantidades de Fe2+. Neste caso os dolomi

tos passanr a exibir um comportanrento transopaco de seus constituìntes, que rs
sulta num aunrento da refloctãncia na região infravermelha, onde os ninerais
tôm um comportamento transparente, acompanhado de um abaixamento na região v!
sivel , a partìr de 0,65 um, onde os mesmos minerais têm um comportanìento opaco.

0 fator de transopacidade dos nlateriais 6 dìagn6stico da presença do ferro nos

minerais de rocha. Enquanto ele ê umacaracteristica das rochas dolomitìcas da

unidade C3, nenhuma vez foi constatado nas medidas espectrais dos afloramentos

de ca'lcãrios, colocando-se portanto como um crit6rio espectra'l para diferenci
ar essas duas I i tol ogì as.

0 único espectro de dolomito vermelho da unidade C2'l (p+A)

um exemplo típico deste comportamento transopaco dos minerais e serve para

monstrar que as variações de cores tão comuns nas ocorrências de doìomitos

muitas ãreas, que ìndìcam possiveis vari ações nas composìções quîmicas e/ou

neralõgicas, podem permitir a discrimìnação espectral de diferentes tipos
doì omi tos .

As rochas de composìção pelítìca, tipo siltitos e folheìhos, que

ocorrem a partir da unidade C4, também exibem espectralmente comportantento

transopaco, que embora seja originado de seus argilomìnerais, não difere do pa

drão de curva espectral obtida dos dolomitos. A diferença princìpal estã na

presença mais notável de bandas de absorção de ferro na região infravermelha

do espectro, que identifìcam a presença de hematìta entre 0,85 a 0,5 um e Iimo

nita ou goethi ta, centrada em 0,9 um. Por isso ós õxidos de ferro dos argì ìomi

de

de

m1

de
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minerais doninam o padrão de reflectância destas rochas, com maior intensida
de do que se observa nos dolomìtos.

Estes rnesmos õxidos foram identificados por suas banclas espec

traìs nos blocos de couraças ferrugìnosas originados dos arenitos da Fm. Uru

cuìa. Porénr, a reflectânc ia geral do espectro destas couraças concrecionár.ias

õ bastante reduzida, enr comparação aos espectros dos ninerais de henratita e

goethìta, seus constituìntes princìpaìs, A opacìdade espectral é uma evidên

cìa da preserrça de nragnetita, cuja principal caraiterística 6 a total ausôn

cia de feições espectra is e baixa reflectância,

. Relatìvo äs classes de solos existentes na ãrea foram identìfi
dos trôs padrões de curvas espectrais as quais comparadas con os tipos de cur
vas espectrais de so.ì os deterniinados por Stonere Baungardner (198f ), foram

classificadas conro do tìpo afetada por ferro e afetada por nraterial orgânìco.

Basicamente os três tipos de curvas de solo são correspondentes

a trôs grupos de cores de Munsell, Por sua vez, consllatou-se que as diferen
Ças mais notãveis entre as .curv¿ìs espect_rais, são por coincìdõncìa, exatamen

te na região visivel entre 0,4 a 0,65 um, o que levou a investigar-se por mé

todos estatísticos a reflectãncia média de cada grupo de solos e concìuìr,
com uma resposte afirmatìva, de que a cor dos solos se mostra conì unra função

dominante na configuração da reflectância na porção visivel do espectro. Aigu

mas caracteriticas são particulares a cada grupo espectral de solos: os do

grupo I poderìanr ser classificados de brunìzem avernrelhados, de cores 10YR,

reflectância mais alta e origìnãr'ios de dolomitos, folhelhos e siltitos; os

do grupo II são tipìcos da classe de solos terra roxa, originados predomìnan

temente de calcãrìos, cores 7,5YR a sYR, teor de ferro mais elevado e nível
de refìectância intermediãrìo; o grupoIII compreende solos de cores escuras

SYR, corn baixos valores de brilho e saturação e menores porcentagens de argr

la natural e de öxidos de ferro, aparentenrente tambõnr derivados de calcãrios,

A partir da ìnterpretação das curvas espectrais das medidas rg
diomõtricas de campo, determinou-se as bandas correspondentes às imagens TM

com nelhores potenc ial idades de dìscriminação das unìdades mapeadas na ãrea, com

o objeti vo de obter uma sel eção de bandas e conseqüente redução da dimensão dos

dados. 0s resultados deste crit6rio de seìeÇão de bandas indicaranr entre as

quatro primeiras bandas TM, a banda 3 conro a de maior pobenciaì para a discri

-l
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minação de uriìclades geò1ögìcas constituîclas, ou essencialmente de rocha,s, ou

de soìos. Seguiram-se as bandas 2 e 4, conr uma pequena vantagent para a pr"imei

ra, a quaì seria inclusive favorãvel a uma possiveì discriminação entre a uni
dade calcãrìa C2 e a dolomîtica C2.1. Pela aval iação estatística real izada
nesta seleçã0, considerou-se que a banda 1Tl4 teve contribuição nuìa na separa
bil idade espectraì das unidades.

Para testar o conjunto das sete bandas TM, foram examinados

dois outros nrétodos alternativos de seleção de bandas, baseados em nredidas es

tatísticas de distância J-M eennredidas de entropia gaussiana, a partir de

classes selecionadas diretarnente das ìnragens d.ìgitais TM. Considerando a sele

ção para os possiveis subconjuntos de três e quatro bandas, foranr seleciona
das, respectivamente, as bandas 3,4 e 5, 4,5e7, 1,4e5 e as bandas

3,4,5e 7e'l ,4,5 e 7, sendo a distâncìa J-M a que apresentou resultados
mais coerentes com os obtidos peìo critõriö de anãlise de medidas espectrais.

.Esta seleção baseada em classes representatìvas das unidades
geolõgicas, 6 concordante coln a medida estatistica de varjância da cena, a

quaì considera-se ser urna boa medida da quantidade de informação contida em

cada banda. A maior variãncia foi computada para a banda 5 e, sucessivamente,
para as bandas 4, 7 e 3. As medìdas espectrais tamLr6nl foram úteis para a ava

liação e seleção de técnicas de processamentos de inragens digitais, como a di
vìsão de bandas ("ratio"), da qual resultarìa por exemplo, a partir do subcon
junto das quatro bandas selecìonadas, seis possiveis divisões de duas bandas,

que combìnadas três a três para forma r compos i çõe s coìoridas resuìtai"jamem vìnte
imagens. As anãlises de curvas espectrais construídas a partir dos valores disi
tais das amostras iestas cìasses demonstrararn que as imagens "ratì0" não terìam
qualquer sucesso em realÇar as unidades ìitoìõgicas, bem como de melhorar a

discrinrinação das unidades predomì na ntemente constituidas de solos, E'las se

riam apenas efìcientes para realçar, espectralmente, unidades de rochas de unìda

des de solo, o que poderia ser obtido por outras técnicas de realce de maior sim

pl icìdade e ìnterpretação nrais fácil . Com isso poupou-sé um tempo relativamen
ie grande nos trabaìhos de processamento e de ìnterpretação

As oùtnas tõcnicas de realces de ìnragens testadas, foram as de com

posições coloridas RGB e IHS, e de conrponentes principaìs. A seleção de bandas

realizada anteriormente foj uti l izada para a apl icação das técnicas de composições

coìoridas, devido ao fato de que com seis bandas TM (excìuìu-se a ban
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cla termal ) sãb proiluzicias 120 possíveis composìções coloridas. para os subcon
juntos das trôs nrelhores bandas selecionadas - 3, 4 e S, 4,5e7, t,q. S - o
subconjunto das bandas 4,5 e 7 mostrou melhores realces de contrastes de co
res, devido à melhor capacÍdade destas bandas em regìstrar as variações do com

þortamento espectral da vegetação e dos tipos de solos, uma vez que as unìde
des essencialmente litolõgìcas eram discriminadas com ìgua1 facilidade nos
três subconjuntos. Entre as duas t6cnicas de composìções coloridas - sistema
RGB e IHS - a maior flexibilidade que as componentes individuaìs I, H e s ofe
recenr para a rnanipulação de seus intervalos dinâmjcos de niveis digìtais, pel^

mite obter melhor controle no realce das cores mais favorãveìs para a discrinrj
nação l itoìõgica. A interpretação fotogeoìõgica da composìção IHS das uan¿al
4'5 e7' superior en: alguns aspectos à das conponentes prìncipais, mostrou vã
rios resultados, descritos a seguir.

a: Na planicie cãrstica correspondente à unidade c1, as variaÇões tonais
que ocorrem identificam-se com as ãreas de ocorrência de duas classes
de solo, que por verÍficações em outras unidades geoìó9ìcas, ind.ica
ram ser orìginãrias de rochas calcárias e rochas clolomíticas. Esta se
parabiì idade foi também confirmada nas medidas radiomõtricas de canpo,
atrav6s da diferença de reflectânc.ia, na região do infraverneìho, de

solos de origem dolomitica (curva tipo I, Fìgura 5.21) daqueìes de

origem calcãria (curva tipo II e IIi, Figura 5.21), portanto, numa uni
dade de difîcil caracterização litolõgìca, devido ã total ausôncia de

afloramentos e com uma cobertura vegetal aparentemente homogênea, as
imagens TM possìbìt itaram uma provãvel discr.imìnação I itoìõg.ica de ro
chai calcãr'ias/dolomîticas, através de seus solos.

b - Nos pavimentos rochosos da unidade c2 foram discriminaclas três un.ida
des facìo'lõg icas, qrJe têm exata comespondência com quatro fãcìel
principaìs mapeadas nas ãreas pilotos de prospecção mineral do proje
to Fluorita, na escala 1:2.000. Estas fãcies não foram contudo mapea

das na escala 1:50.000 do referido projeto, apesar de que os mapeamen

tos de detalhe visavam estabeìecer as relações de controles de suas
ìitoìogias" com as mineralìzacões de fluorita e metais bãsicos, As

imagens mostraram que estas fãcies se estendem ao longo de toda a uni
dade C2 nrapeada na escala 1:50.000, o que pode ampliar as oportunìda
des de outras ocorrências ninerais semelhantes às encontradas na serra
de Canrpo Alegre. A primeìra fãcies (CZ) õ predolrì na n temen te de um cal
cário escuro e constitui o arcabouço I itoìõgico da uniclade. A segunda
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fãcies (C2,1)6 cJe natureza do'lornitica e a terceìra possui senrclhança

iìtológica com a primeìra. 0 contraste espectraì elìtre as três fäcies

é em parte clevido ao efeito pt"ovocado pela varìação da porcentagetr da

matõria orgãnìca entre os calcãrios e os dolomj toS, corroborando oque

jã se havia determinado nas medjdas espectrais' Contudo, pela intensi

dade com que 6 mos'Lrado seus pacirões especLraìs nas imagens ' seus con

trastes foram tanibé¡n atribuidos ats varìações de intensidades de al b_e_

do de suas superfícies, devido ãs variações de seus microrrelevos e

consequentes padrões de sontbreamento gerados. Por exempìo' os cal

cãrios formam feìções mais intensas que os dolomì tos, ocasìonando mai

or sombreanento e conseqüente a'Lenuação da reflectância, que õ tão

mais intensa, como no caso da fãcìes C2.2, quanto ntaior for a intensj

dade dos I ãp ies.

0s exetnplos das vaniações de nicrorrelevo' das unìdacles C2, C2.1 e

C2.2, demonstraran quealgumas lìtologias que eventualmente não possam

ser discrimjnadas espectraìmente por suas composìções, poderão em al

gumas circunstâncias serem distìnguidas por varìações texturais do es

tado físico de suas superficies, devido ã alta resolução espacÍal das

imagens TM.

A unidade C6 .fo.i separacla enr duas unidacles faciolõgicas de contrastes

espectraìs bem d'i stintos, cujos padrões Lonaìs lnostraram ser espee

tralnente similares conl as unidades C2 e C2.2, devido exibi rem supeì"

fícies cãrsticas quase idênti cas a estas unidades, Lìtologicamente a

fácìes que compõe as escarpas frontais da unidade C6 é de um calcário

laminj Lo preto-azulado, enquanto a outra fãcies õ de um calcarenì Lo

cinza-escuro, ntaciço, Nos mapas l:50.000 do projeto f:luorita e mesmo

no texto explicatìvo, não hã referências sobre uma possível divisão

da unidade C6 em duas faciologìas.

Com igual faci I iclade conì que se Ùraçou a unidade C6' delimjtou-se a

unidade C7, corn uma precisão equìvaìente ã obtid.r por exame estereos

cõpi co de fotos a-ereas. constÍbuída essenciallnenLe de solos da altera

ção de calcãrios e folhelhos, sua resposla espectral 6 ìntensamente

con.lrastante nas conposìções, tanto corn os calcãrjos da unidade soto

posta como com os depõsìtos de colúvio c'la Fm. Urucuia, que' orìam quq

se boda a escarpa arenîtica. Estes, por sua vez':Foram faci lmente iden

tificados peìa al ba reflectãncia que possuenl seus prìncipais const-i-

tuj ntes ninerais: quartzo e felclspato'

ï

c-,
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f - [nrbora os aren.i tos da Fm. Urur:ui a lrao cs Lr:jatn ex¡lostos, os con t.atos

da un j dade foranr fac'i lnrentc Lraçados . nred'iante o l'ortc con Lraste c1e

sua típica nrorfolog'ia e, princìpal¡nente, do cor¡rport,;lrncnto erspecLraì

conrpìetanrente djstinto da cobertura vege[a'l do cerrado, en relação ã

nrata decìdual e ã caat'inga dos terrenos carbonãt j cos. A dì fcrença é

causada pe'la perda da folhagen da caat'inga e da maLa, que pernrìte con

dições de exposições de grandes parcelas de solos.

g - As caracberisticas espectrais da unjdade C3 são bastante d'istintas nas

composições coloridas, embora scu contaLo conr a un jclade C4 não coinc'i

da totalment"e com o traçado no mapa geo'lõgico. Arnbas são un'idades pre

donr j nan t.enrcnte peclogen6 t,.i cas , cujos sol os , respcìc t,i vamente de dol omi

tos e folhelhos/siltitos, são localnrente bastante sjmilares, podendo

gerar confusões espectraìs. Contudo, corno nas fotos a6reas o critêrio
morfolõgìco tanrbém não õ dec'isjvo na separação das duas unìdades e a

ausência de afloramentos impede no campo uma definíção maìs precisa

de seus contabos, rrão 6 de todo inrprovävel que as diterenças de cores

observadas Ì.ìas irlagens detinanl o contdl-o destas cluas unidades.

h - As unìdades C4 e CS não se separarn espectr.rlmente. Anlbas exibenl o mesmo

padrão de ref lectânc1a que õ man"i'festado por uma al ternânci a de es

trejtas fajxas de cores verde e vernrelha, que car¿ìcterizam, respectì.
vamcnte, ãreas albernadas de solo e vegetaçã0. EsLa sucessão cte cores

reprcsenta a alternãncia de camadas de calcãrios e'1olhelhos e/ou sjI
t'itos, esLes últinros totalnrente intenrperìzados, conr solos mais profurn

dos e una vegebacão ma'is exubet'ante que responde pelas cores vernrelhas

na composição IHS. A con'tusão espectral entre as cluas unidades u dg

corrônc'ia destas li'tolog'ias serenì comuns ãs duas unidades, conl preclg

rnin'io ora dos tolhe'lhos (C4),ona dos calcãrjos (C5). tm fotos aðr'eas

esta sucessão de estratos não é percebìda, mas as variações de relevo
pernlitem separar as duas unidades.

Com reìação aos realces por conìponentes príncipaìs, ;rs inform-a.

çõcs geolõg'icas extraídas das conposições co'lorid.rs das trôs pr.ime'iras compo

nentes foran ¡rrat.icamentc. as nìesrnas obtidas con as'imagens IHS. As difcrenças
são pequenas e na real i dade se compl cmen tarn, p[oporc'ionanr]o unra i n'ber¡rreLação

nra'is correL,a.
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Nenhunra notãvel dìf'erença foì ol¡servada onbrc os resul tados obtj
dos a parlìr das cornponenLes dos conjuntos de sete e seis bandas (exc1uída a

Lerrnaì ). A matriz de autovetores mostrou que a banda termal pouco conlrìbuju
para o conteúdo de informação das trôs prinreiras componentes, que juntas cle

tôncerca de 97% da ìnformação da fonte. Con o conjunto das quatro nreìhores ban

das selecionadas (3,4,5 e 7) obteve-se um contrasbe visual mais intenso das cg

res espectr"ais, o que demonstrou que a elìminação das duas pnìmei ras bandas,
praticamente não afetou a quaì idade dos resultaclos, A razão provãveì cleve ser
pela alta correlação que ambas possuem com algumas das outras bandas e talnb6m

entre si mesmas. Aìgumas vantagens e desvantagens das componentes foram:

- as conrponentes a partir do conjunto de quatro bandas mostram menores in
fluências do uso de solo no rÌascaramento das feições geolõgìcas, devido
os contrastes entre solo nu com ãreas preservadas serem mais intensos
nas bandas visíveis do que nas bandas .infravermelhas; neste aspecto são

superiores as ìmagens IHS;

- elas também mostram a d.ivisão da unidade C6 enl duas subunidades, da mes

ma maneira obtida com a composição IllS, mas tal não foi obtido com as

componentes do conjunto de sete ou seis bandas;

- em geral as componenles ex.i bem uma melhor defìnição dos l itnites das uni
dades C4 e C5, enlhora não distinguiram unta da outra; o contato com a uni

dade C3 é nìais contrastante do que nas composjções IHS, aìõm do que e:
ta unidade não mostra qualquer confusão espectraì com os pavimentos ro
chos os da unìdade C2;

- os aFloramentos esparsos dos dolomi tos a oeste da serra de João Neves

são espectraltnente d'i ferenciaclos dos dolomitos da unidade C3 e da sub

unidade C2.'l, em todas as irrragens componenLes; representam, provavel,nen ,

te, uma outra subfãcies da subunidade C2.1, pois que no campo nostravam

as mesmas re'ì ações de posìção estratìgrãficâ com os calcárjos da unida
de C2; são cle cores azulados e avermr:lhados, cujos espec.bros de campo

são di st intos dos dol omi tos da unj dade C2. 1 ;

- as composições das componentes prìncipais exibem um menor contraste de

cores do que as ìmagens IllS, o que acanreta urna redução da percepção

do realce de relevo.



Numa avaliação final , os resultarios cla .í nterpnetação Fotogeolõgì
ca obtìclos cla conjunção das três técnjcas de realce de Ínragens TI1, nrais notg
velnrente a IHS e as cornponentes pri ncipais, demonstraram que as unidacles espec
trais inclividualizadas possuerr unla boa concorclãncia conl as unidacles nrapeadas

na escala l:50.000 do projeto Fluorita. 0 potencìaì de interpretação lotogeolõ
gica das inagens TM mostrou ser compatível com o de fotos aõreas pancrornãticas
l:60.000; as ampl iações das imagens TM podern ser efetuadas até l:2b.000, setn

comprometer a qualÍdade visual da cena.

tsta compatibilidade de ampl iação das imagens Tlvl com as fotos aõ
reas' resulta da perfeita combinação da resoìução espacial de 30 m com a reso
1ução espectral de seEe bandas, possibilitando, alõm do poder <1e <l.iscriminação
espectral, que variações de micronrelevo das super'Fícies dos alvos possam ser
detectadas como padrões de variações texturais. Tais condìções oferecem uma

excelente perspectìva para mapeamentos geoìógìcos em escalas de semidetalhe
e/ou na pesquì sa m.ineral.

lndiretamente, utn dos fatores preponderantes que pernrìtìram uma

boa caracterização espectnal das unjdades mapeadas na ãrea, é o comportamento
bjocl imãtico da vegetaçã0, uma vez que algumas banclas TM são espectra lmente do

minadas pelos seus padrões de reflectãncia. As condições de cobertura vegetal
relativamente densa na ãrea, sõ não prejudicaram a djscrinrinaÇão das un'idades
geolõgìcas, devido ao seu carãter decidual , que durante a êstâção seca permite
a expos ição de grancles parceìas do solo ou rocha. Nestas cond.í ções, a vegetação
seca pnaticamente não influencia a qualìdade espectraì das rochas e solos sub
jacentes e, portanto, a i^el"lectância cotÌpos.bä (soìo ou rocha + vegetação seca)
en cada banda TM pode ser consjderada como a do prõprlo material litico ou pe

doìógìco. 0 exempìo oposto õ dado peìa vegetação do cerraclo que recobre a For
nação Urucuia e cujo carãter maìs perene cla cobentura I'oì ìar, mascara comple
tamente a informação espectral Iitoìôgica,

A contri bujção nraìs signifìcativa em bernlos da canLoqra.l'i a geoìõ
gìca, segundo o esquenra de mapeamento na escala l:50.000 clo projelo Fìuorita,
pode ser considerada a subdivisão da unidade c2 en trôs lãcies carbonãiicas.
lvlais importanle do que a subclivìsão I itoestratigrãfi ca em. sì, é que tais fãci
es apresentânl-se na ãrea como as portadoras tl contro'l aclot"as Iìtológicas clas

pr.i ncì pai s ocorrônci as de nli neral i zações de fl uori t,å e metûi s bãsi cos conheci
dos na serra do Ralnalho.

I

I
j
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Finalnrente, julga*se possiveì que os resul Lados dûsta pasquisa

possarì ser estendìclos para auxiìiar os trabajhos de nta¡:t'anrento gcolõgico e d-!

ferencìações de algutnas fãcies carbonã[icas de ìnteresse prospectivo na região

geoìõgìca da bacia de São Francisco, ou de coberturas carbonáticas corrcìatas,
como a cla baci a de Lençõi s.
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