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RESUMO

Diseute-se neste 1;r'abaLho wrn Linh¿ metodológíco.
de utíLização de dados de sensoyiønento remoto ot'bítal, como fez,z,øn-enta
de auríLio a ccrnpanhas de prospecção míneral, exempLificada no estudo
de cozpos graníticos das Pz,ouíncias Estaníferas de Goíã.s e de Rondônia.
Inícialmente faz-se uma dí.seussão do^ papeL dos. dixersos panãmetro_s que^
interagen po."a cotftpor o sittal gz,ar.lado peLos sistenas sensores . São paz.a
netros funÅ.ønentais ytD processo de aná.Lise e interpz'etação de dndo s miî
tiespectnaís, em geologia: as caracteyísticas fisiogrã.fiqas d,a z,egíão;
as caz,actez,ísticas geoLógicas do "alÐo't pesquisado; o papeL dn laz.vã
oeis sazon¿is ( cobertuz,a úegetal e condições de iLurninação); as cay'ac tã
rísticas do sistema sensoz, (z,eeoluções); e as tácn¿cas de reaLce de ¿na
gens digítais atz,aués do enprego de conputadones.^A utilização de imã
gens digitaís,/muLtiespectz'aís do sensoz, MSS-LANDSAT, Leuando en consiilã
ra,ção todos os aspectos dc¿ma, peyïn¿tiu a disct íminação de ã.z,eas de ocoi
rêncías de fã.cíes gneisenízadas (ttlato sensutt) associadas a cozpos gz,anT
tðcos da Pnouíncia Estanífera de Goiã.s, as qua¿s são controles - 

L¿tòLõgî
eos de ninez.aLizações de Sn, W, Nb-fa, Li" F, etc. 0 paz,ãnetro bã.sico
que pernitiu a díscz,ininação destas á,y,eas atraoés das imagens oy,b,i,tais
foi o cotnpontamento especty,aL destes típos LitoLógicos e/ou de suns asso
eiações especãficas de rocha-soLo-rtegetàção, Em Ròndônia, dndas ã.s cat'aõ
tez'ísticas da regíão (pr,ofundo ,nanto de intenpez'ismo, eoberturas sedineñ
tanes quaternãnias e floz'esta tz'opical), nã.o é possíueT a díscníninoçãõ
espectr.al de Lítotipos específicos. No entanto, mesmo sob essas condí
ções" a imagem LANDSAT z,eaLçada pox corrrpul;ador, môst"ou os traços geo-Lã
gicos principais e a estz,utunação do macìço graní.tíco estudndo, fetções
estas nã,o obsevvadas atz.auás de fotogz,afias aéreas ou de ímagens de RA.

DAR. 0s resultados obtidos em Goiás e em Rondônía mostTatn que a utíLìzã
ção adequada de imagens de sensoria¡nento remoto or,b¿ ba'|. pode conti."i.buíl
de naneira efet¿Ða na oz'ientação a tz'abalhos de pz'ospeação mineral, pro
picíando econonias z,azoãueís de tenrpo e de y,ecunsos rÌa etapa de Leuantã
mentos de catnpo,



ABSTRACT

This study presents a Line of pt'ocedures for the
utíLization of orbitaL remote sensíng dnta as supponting l;olls in
míneraL pnospecting catnpaígns, eæernpLified here by studies in gz'anttíc
bodíes o¡ tlte Tín Prouí,nees of Goiãs and Rondõnia. rnítiaLLy, a
&íscussion is made on the roLe of seueral íntez,acting pa.Tametens that
cotrîpose the v,eeorded signal 'tn senson systems. The fundanental
panøneters in the processes of analysís and interpretation of
multíspectraL data in geoLogA a?e: the pkysiognaphíc character'ístics
of the negion; the geologícaL chanacterístics of the ta.rget inuestigated;
the z'oLe of the seasonaL uaz.iabLes (.uegetation cooerl ard íLlumínation
eonditions); the charactev'istics of the sensor system (nesolutions);
and the use of cornputer enVtancement t,echníques appLied to digitaL
ímages. Takíng into considey'atíon the aboue aspects, the utiLízation
of LANDSAT multíspeetnaL/dígitaL ímages has alLoued the discníminatíon
of areas uíth oceurenees of gz,eísenízed faeíes ('tlato sensutt) associated
to the gz,anitic massifs in the Goiãs Tin Pnouince. The gneisens are
LíthoLogícaL eontroLs of míneraldzatíons in Sn, W' Nb-Ta, Li, F, and
others. The basic panameter that aLLoued the dísez.imínation of these
al,eas ín orbítal images uas the speetraL beLnuiouz, of these LithoLogical
types and/oz, of theín specifíc tock-soil-uegetation associations. fn
Rondõnía, due to the particuLan charaeteyístícs of the regt,on (deep
ueather'íng, Qua'termary sedimentan'y couens, and TropicaL Forest), a
speetral &íscriminatíon of specífíc Lithotypes is not possibLe. Hot'seùe'r',

euen under these aduerse conditíons, eonrputez, enhanced LANDSAT imeges
shoued the main geologøeaL and styuetuyal features of the studied
gnanitíe massif. These uey,e not obserued in aeniaL photography or RADAR

hnagns. The results obtained in Goíã3 and Rondônia shoa that an
adequate utiLization of orbital remote sensing ímages can.contz-ibute
fon the orientation of fíelrl u)ork, yieLdinç1 reasonable saving in titne
an resourees duning míneral prospectíng carnpaígns.
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CAPITULO 1

I NTRODUÇÃO

Dadas as suas dimensões continentais e ao pouco conheci

mento geolõgìco do seu territõrio, o Brasi l é um dos paises que mais

se pode beneficiar com o emprego do sensoriamento remoto no auxílio ã

pesquisa de seus recursos minerais. Neste sentido tem sido investida,
pelos 6rgãos federais competentes, grande soma de recursos para a aqui

sição desses dados. 0 Pais é hoie totalmente coberto com imagens de

RADAR do Projeto RADAMBRASIL, do ministério das Minas e Energìa, e com

'imagens muìtìespectrais dos satélites da série LANDSAT, que cobrem o

território brasileiro a cada 1B dias, desde janeiro de 1973. Essas ima

gens são captadas pelo Instituto de Pesquisas Espacìais (INPE)' orgão

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló9ico (CNPq).

São disponîveis ainda no INPE fotografias e imagens obtidas nas três

missões do SKYLAB desenvolvidas entre 1973 e 1974, além de imagens te¡
mais obtidas pelos satõ'l ites TIR0S-N e N0AA-6, ainda não avaliadas do

ponto de vista geolõgico. Cabe mencionar ainda as fotografias aéreas

que cobrem quase todo o territ6rio brasileiro, ãs vezes em diferentes

escalas. A década de 80 marcou o surgimento da segunda geração de saté
'lites de pesquisas de recursos naturais, inaugurando uma nova fase do

sensoriamento remoto orbital , atravõs de sistemas com melhores resolu

ções espaciaìs, espectrais e radiométricas. Iniciou esta nova etapa o

satãlite LANDSAT-4, o qual seiã o prìmeiro a possuir canais especifi

cos para discriminação ìitoìõgica. 0 satélite francês SPOT, a ser lan

çado em 1985, obterã imagens em estereoscopia e com resolução espacìal

até 10 metros,

No Brasil as imagens de sat6l ite têm sido em geral empre

gadas apenas em grandes levantamentos geolõgicos regionais, utilizadas

como se fossem fotografias aéreas convencionais. 0 desenvolvimento de

metodologias de anãlise dessas imagens, explorando-se suas caracteris

ticas espectrais, pode transformã-las em ferramenta de efetiva uti
lização em campanhas de prospecção mineral . Elas podem auxiliar no

-t-
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selecionamento prévio de ãreas aìvos onde os trabalhos de campo devem

se concentrar, resultando, daí, razoãveis economias de tempo e de r-e

curs0s.

A anãtise objetiva e a avaliação critica da potenciaì ide

de dessas imagens em apì ìcações geolõgÍcas, específicas ãs condições

brasiìeiras, sõ poderão ser atingidas, no entanto, através do esforço

conjunto de Universidades, Institutos de Pesquisas e Empresas de Ming

ração. Para atingir seus objetivos o presente trabalho evoluiu dentro

desse contexto, envolvendo a colaboração daqueìes três organismos. tle
tem como objetivo geral o desenvoìvimento de uma linha metodolõgica de

utilização de imagens de sensoriamento remoto orbital , na forma de fi
tas dig'itais compatíveis com computador, como ferramenta de auxilio ã

prospecção minera'l . Dentro da vasta ampìitude do tema' escolheram-se

como ãreas de estudo corpos graníticos especiaì izados em metais raros

pertencentes ãs Províncias Estanîferas de Goiãs e de Rondônìa. Esta es

co'lha deve-se ã ampìa distribuicão desses maciços graniticos, não sõ

naquelas duas regiões, mas tamb6m em vãrias outras ãreas do Brasil, a

grande ma'ioria deles ainda não pesquisados.

Como objetivos específÍcos o trabaiho visa, na Província

Estanifera de Goiãs, a discriminação espectraì de ãreas de greisenizg

ção (Lato sensu), as quais constituem os controles Iitológicos das mi

neralizações de Sn, l,J, Ta, Nb, Li, F, etc. no interior dos macìços gra

níticos daquela Província, tendo como parâmetros bãsicos de anãlise:
(a) os comportamentos espectrais daqueles tipos Iitolõgicos e de suas

associações de rocha-solo-vegetação, nas faixas correspondentes aos ca

nais do MSS-LANDSAT; (b) o papel desempenhado pelas variãveis ambien

tais envolvidas no processo de coleta dos dados pelos sistemas senso

res¡ e (c) a escolha dos m6todos de reaìce e extração dessas informa

ções, através do Analisador Multìespectral I-100. Na Provincia Estani

fera de Rondônia, dadas ãs condições prõprias da Região Amazônica (flo
resta tropicaì, prôfundo manto de intemperismo e coberturas sedimenta

res cenozóicas), o trabaìho não objetiva a discriminação espectral di

reta dè I itotipos especîficos. 0 tratamentodas imagens através de com
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putador visa o realce de feições morfoìõgicas e texturais de maciços

geoquimicamente especial izados em metais raros e o correlacionamento

dessas feições com dados de campo. 0 possiveì estabelecimento de rela

ções espaciais entre faìhamentos, fãcies petrogrãficas e mineralizações 
'

com a estruturação interna desses maciços comc mostrada pelas ìmagens,

pode levar a modelos tãticos de prospecção para as condições de Rond6

nia e da Anazõnia de um modo geral.



2.1

CAPITULO 2

REVISÃO BIBLIOGRAFICA

- FUNDAMENTOS BÃSICOS DO SENSORIAI4TNTO REMOTO GEOLOGICO

2.1.1 - A RADIAÇÃO ILETROMAGNETICA (REM)

De modo abrangente, o Sensoriamento Remoto pode ser defi
nido como um conjunto de técnicas e equipamentos que permìtem obter in
formações a respeito de determinado aìvo, sem a necessidade de um con

tato fisico com ele. tngìobados por este ampìo conceito, os métodos geo

fîsicos que medem campos de forças (elétricos, magnéticos, gravimétrì

cos) e a sismica são também sistemas sensores. No entanto, mais por ra

zões histõricas, o Sensoriamento Remoto õ restrito aos mótodos que em

pregam a Radíação ELetnomagneti¿a (Rgl'|), como meio para detectar e me

dir algumas características fisicas dos alvos naturais.

A REI'í, enfocada do ponto de vista da teoria onduìatória,

é energia na forma de ìuz, calor, ondas de rãdio, etc., que se propaga

ã velocidade da ìuz, podendo ser expressa peia seguinte equação:

v = f . tr , (2.,|)

onde v6 a velocidade da luz, À o cornprimento de onda da radiação e f
sua frequênc i a .

Desde que a velocidade da luz no vãcuo é uma constante,

as únicas caracteristicas variãveis nas dìferentes formas de energia

etetromagnõtica são o comprimento de onda e a frequência da radiação.

0 arranjo desta radiação de acordo com o comprimento de onda e frequên

cia define o Espectz,o ELetronagnàt¿co (Figura 2.,l). Este é divididoemvã

rias regiões espectrais que obedecem mais ou menos a maneira como a

REM é gerada, isolada ou detectada. As regiões do especiro eletromagnõ

tico qùe mais interessam ao Sensoriamento Remoto são o ujtravioleta, o

visîvel , o infravermelho (prõximo, mõdio e distante) e as microondas.

-4



-5-

l+ii:v¿*if ^
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R-Gono R-X lnlrovormolho Microondo6

vtslv EL

Fig. 2.1 - Espectro eletromagn6tico e transrnitãncia atmosférica

2.1.? - INTERACÃO DA REM COM OS ALVOS NATURAIS

Quando a REM incide sobre os diferentes materiais, eìa b

sujeita a vãrios fenômenos de interação que produzem trocas nessa radia

ção incidente, modìficando sua intensidade, comprimento de onda, pola 
l

rização, etc. De uma maneira mais simples, ao incìdir sobre determina 
l

do corpo, a REM pode ser refletida, absorvida ou transmitida. Neste pro

cesso ficam estabelecidos os três parãmetros bãsìcos resultantes dos l

mecanismos de interação, a saber: l

l

- RefLectância (p) - razão entre a REM refletida por determinado 
l

corpo e a incidente sobre ele. 
l

l

- Absortâneia (a) - razão entre a REM absorvida por determinado 
l

corpo e a incjdente sobre ele. 
.

- T?ansmítãnc¿a (t) - razão entre a REM transmjtida através de de 
ì

termìnado corpo e a incidente sobre ele. :
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Pela lei da conservação da energìa

p+o+'r= 1 ou p=l - (o+'r) (2.2)

A intensìdade relativa com que cada corpo reflete, absor

ve ou transmite a radiaÇão incidente, nos diversos comprimentos de on

da, õ funcão de suas propriedades físicas e quimicas e define sua lssi
natura EspectnaL, ou de uma maneira mais simples, seu CoÍPortamento Es

peetraL. Este é representado por curvas que exprìmem a porcentagem de

radiação refletida pelo corpo nos comprimentos de onda cons iderados.

0 sensoriamento remoto procura detectar e gravar essas

trocas energãticas entre a REM e as diferentes feìções da superficie
terrestre, registrando-as principaìmente em forma de fotografias aéreas

ou ìmagens. Estas, assim, contêm informações sobre aìgumas proprieda

des físicas e químicas do material que induziu as modificações na REM

i nci dente.

. Hã uma vasta bibl iografia sobre os vãrios aspectos do sen

soriamento remoto acima sumariados, podendo-se citar dentre aqueles au

tores que os abordam de maneira mais ampla, os trabalhos de Colwe'l I et
alii (1963), Reeves et alii (1975¡ Lintz Jr. e Simonett (1976), Swain

e Davis (1978), Sabins Jr. (1978), Hunt (1980).

2.1.3 - COMPORTAI'IENTO ESPECTRAL DE ROCHAS NO VISIVTL E NO INFRAVERME

LHO PRTXIMO

Do exposto anteriormente fica claro que os diferentes ti
pos de rochas sõ podem ser discriminados através de sensorìamento remo

to se possuirem comportamentos espectrais próprios que permitam carac

terizã-los. Antes de anal isar o comportamento espectral das rochas íg
neas, ver-se-ã inicialmente como se comportam os seus principaìs con:

tituintes minerais, no intervalo correspondente aos canais do MSS-

LANDSAT.
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Vãrios pesquìsadores como Hovìs (1966),Ì'lhite e Keester

(1966), Ross et alìi (1969), Hunt (1977), Hunt e Salisbury(1970, 1976)'

Hunt et ati'i (1974) têm estudado o comportamento espectral de mìnerais.

A caracteristica mais marcante no comportamento dos principais cons'e i

tuintes minerais das rochas ígneas ê o fato de eles refletirem a REltl

de maneira relativamente uniforme. Suas curvas são "ìisas", não haven

do picos de absorção ou de reflectância que possam levar a um diagnõs

tico de composìções mineralõgicas. Elas seguem basicamente os indices

de cor, de tal modo que permitem tão somente à diferencìação entre mi

nerais mãficos e fél s i cos.

As curvas de reflectâncias do quartzo, albita, feldspato

potãssico e moscovita, por exemplo, são muito semelhantes entre sì, do

mesmo modo que o são entre si aquelas da biotita, labradorita, oìivi
nas, pìroxênios e anfibólios, dìstinguindo-se um conjunto do outro ape

nas quanto ã intensidade de suas reflectãncias. A baiia reflectância

dos minerais mãficos é decorrente de absorção õptica causada por tran

sições eletrônicas dos íons ferrosos e férricos nas faixas do visivel

e do infravermelho próximo, acentuando-se nesta ú1tima.

0 comportamento espectraì das rochas segue basicamente o

mesmo padrão observado para os minerais acima considerados. As curvas

são também "lisas" e não indicam feições diagnõsticas que possam ìevar

ã identificação, como mostram Saìisbury e Hunt (1974) e Blom et alii
(1e80).

A Figura 2.2 mostra curvas de comportamento espectraì ca

racterísticas de algumas rochas ígneas, no intervalo do visivel ao in

fravermelho prõximo. 0s granitos grãficos e os pegmatitos, formados nos

estãgios finais da diferenciaÇão magmática, possuem aìta reflectância,

funcão da quant-idade de seus minerais félsicos. Para os granitos nor

mais a reflectância õ menor devido ao maìor enriquecimento destes em

biotita, A diminuicão da intensidade relativa de resposta acentua-se

na medÍda que se avança para o campo das rochas intermediãrias, básicas

e ultrabãsicas, Assim, o diorito, pìutõnica de composição intermediã
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ria, possui menor.reflectância que o granìto, função de sua maior quan

tidade de minerais mãficos (anfibõlios e piroxênios) e menor quantìdade

de quartzo. 0 espectro típico para as rochas bãsicas, particularmente

aquelas de granulação grosseira, õ representado pela curva do diabãsio,

caracterizada por forte absorção da radiação, devido aos ions ferrosos

da hornblenda e da olivina. Na escala decrescente de respostas, as re
chas ultrabãsicas (e uttramãficas) são as que possuem menores refleg
tãncias devido ã presença dos piroxãnios e das olivinas, como exempì1

ficado nas curvas dos piroxenitos e dos dunitos, respectivamente'

o.5

COMPRIMENTO DE ONDA ( l.tm )

Fig. 2.2 - Refìectãncias bìdirecionais de aìgumas rochas ígneas.

FoNTE: Salisbury and Hunt (1974).
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Conro rochas frescas raramente afìoram, especialmente em

condições de Paîs tropical com generaì izado intemperismo, a utiì Ízação

dessas curvas, como elemento de discriminação ìitoìõgica, só faz senti

do caso se compreenda como os processos de alteração podem modificã-

las. Para isto deve-se considerar, iniciaìmente, o grau de alteração a

que as rochas foram submetidas.

No caso das aìterações onde o processo de decomposição

intempõrica ã incompìeto, não destruindo totalmente os minerais primí

rios, os trabalhos de flatson (1972), Hunt (1979), Hunt e Ashley (1979)

e Rowan e Lathran (1980).,' mostranì que rochas sob esse grau de altera

ção comportam-se espectralmente de modo semelhante ao da rocha fresca,

apenas com ligeìro acrõscimo nos valores de reflectância.

Nas alterações onde ocorre a destruição total dos consti

tuintes ninerais primãrios, a resposta espectral do material resuìtal
te é substancìalmente modificada. 0s fatores que regem a formação dos

solos são amplos e complexos, sofrendo influências bãsìcas do cìima e,

evidentemente, da litoìogia. 0s solos são, assìm, uma mistura complexa

conr caracteristicas fisicas e químicas pr6prias e, con sequen temente, com

comportamentos espectrais pr6prìos. tstes dependem da textura do solo

(porcentagem de argila, silte e areia), da quantidade de matéria or9Â

nica, da presença de óxidos de ferro e também da umidade (Hoffer, 1978).

A despeito de todas essas variãveis, dentro de determina

do ambiente geogrãfico, rochas dìstintas submetidas ãs mesmas condições

ambientais produzem solos distintos, os quais possuem comportamentos es

pectrais prõprios e, consequentemente, são passíveis de discriminação,

como mostram Condit (1970), Kristof e Zachary (1974) e Costa (1979).

2.1.4 - SIGNIFICADO FÍSICO DOS DADOS GRAVADOS PELOS SENSORES

Como jã mencionado, o sensoriamento remoto visa detectar

e gravar as trocas energõticas que ocorren durante a interação da REM

com determinado alvo. A grandeza radiom6trica medida pelos sistemas
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sensores é a Radiâncía (N), definida como o fluxo radiante (6),poruni
dade de ãrea projetada na direção da fonte, (A coso), por unidade de ân

gulo s6ìido (Àur):

N = 
^ó/4. 

cosO.¡r¡ (l^latt,/m2. str) (2.3)

Do discutido anteriormente pode-se concluir que a discri
minação espectral de determinado alvo por sensoriamento remoto, ìmpõe

que exista correlaÇão entre a radiância medida e a refìectância do aI

vo, uma vez que a reflectãncia é caracteristica intrinseca do alvo e o

defi ne .

A reftectância pode ser tamb6m expressa peìa seguinte

equa ção :

o^ - M^/E^ '
(2.4)

onde E^ (Irradiância) e l"l^ (Eæitãncia) representam, respectì vamente, a 
l

densidade superficial de fluxo radiante (ìuz) incidente sobre determi 
ì

nada superfície e a densidade superficial de fluxo radiante refletido
por eìa em determìnado intervalo de comprimento de onda.

l

Como quase todos os alvos naturais comportam-se como sg 
ì

perficies Lørnberticnas, isto 6, refletem a REM incidente igualmente bern 
l

em todas as direções, õ demonstrãveì que a Rad.iâ.ncia pode também ser 
l

expressa peì a seguinte equação:

l

N^ = M^/n (2.5)
I

substituindo-seovaìordeM^naEquação2.4tem-se

N^ = (o¡ .E^)/n '
(2.6)
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ou seja, a Radíância medida pelo sensor é diretamente proporcional ã

Reflectância do aìvo e ã intensidade de iluminação.

Papeì preponderante em influenciar as características do

sinal gravado peìo sistema sensor õ desempenhado por algurnas variãveis
ambientais envolvidas na coleta do dado. Dentre estas merecem desta

que as relações geométricas estabeiecidas entre os ângulos solares de

elevação e azimute e a topografia, que crìam diferentes condições de

iluminação do alvo, Outra variãvel importante 6 a atmosfera interposta

entre o sistema sensor e o alvo, que atenua o sinal refletido por este

e também introduz uma componente estranha a ele' Desse modo a tquação

2.6 necessita ser reescrita para expressar maìs fielmente o papel de

sempenhado por essas vaniãveis ambientais, no modelamento do sìnal gra

vado pelo sensor:

Nr, = cos e + N^lorr¡, (2.7)

= Radiãncia espectraì medida pelo sensor.

= Transmitâncìa espectraì. da atmosfera.

= Refìectãncia espectral do alvo.

Ef(olR) = Irradiãncia espectral direta do sol'

Ef(Otf) = Irradiância espectral difusa nas zonas de "sombras"

Nr(nfU) = Espal hamento atmosférico

e = Ângu1o entre o raio do sol e a normal ã superficie.

de onda cons i derado.

þ 
l['^

t^totrl]]Er (orn)] . 
[o^

onde :

Nr

tÀ

pÀ

= Interva lo de comprimento
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Pela Equacão 2.7 observa-se que no dado medido pelo sis
tema sensor são incorporados um termo rnultiplicativo e outro aditivo
impostos pela atmosfera. Nota-se também que, em função da topografia,
um mesmo alvo pode estar submetido a diferentes condições de ilumina

ção, dificultando, assim, sua caracterização espectral. Desse modo tor
na-se imprescindivel o emprego de técnicas que eììmìnem ou minimizem a

infìuôncia dessas variãveis ambientais, as quais serão discutidas no

prõximo ca pituì o.

2.2 - TRABALHOS ANTERIORES

Com o advento da Era Espacial no início dos anos 60, ca

meçou a util ização de fotografias orbitais em estudos geoìógicos, espe

cialmente a partir das missões TrRos e MERCURY. As primeìras anãlises

dessas fotos, do ponto de vjsta de sua apìicabilidade ao reconhecimento

de grandes feicões geolõgicas e -geomorfoìõgicas, foiam feitas por

Morri son e Chown (lg6s).

0 potencial de informações demonstrado por estas primei

ras fotos orbitais fez com que fosse criado no âmbito da missão esPg

cìaì seguinte, a cEMrNr (desenvo'lvida entre 1965 e 1966), o projeto

Synoptic Tez.rain Photographg Erperinent, Este projeto teve como obig

tivo obter fotografias ern branco e preto e coloridas de alvos geoìõSi

cos previamente selecionados. Resultaram dele cerca de 1100 fotogra

fias, anal isadas por vãrios pesquìsadores como Lowman Jr. (196¿ 1969),

Hemphììl e Danìlchik (1968) e l'lohr (,l969).

As primeiras fotos multiespectraìs a partir do espaço fo

ram obtidas pela missão APoLLo no fim da década de 60, jã servìndo ca

mo teste para escoìha das bandas que deveriam ser util'izadas no primei

ro sat6l ite de sensoriamento remoto de recursos naturais a ser ìançado,

o ERTS-I, posteriormente denominado LANDSAT,

. A partir do lançamento dos satél ites da s6rie LANDSAT e

da obtenção de imagens digitais em diferentes bandas do espectro ele
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tromagnético intensificou-se o emprego dos dados de sensoriamento remo

to no Ievantamento de recursos naturais e, de modo especial , na pesqui

sa geoì õg ì ca :

Lyon (1975a) atrav6s de imagens Ratio reconhece e ampì ia

a anomal ia geobotânica associada a mineral izaÇões de molibdênìo em e:

cannitos e vulcânicas bãsicas, na região de Corson City, Estado de Ne

vada.

Paradel la e Alnreida Fìlho (1976) propõem um novo condi

cionamento estrutural para as mineralizaÇões radioativas no Planalto de

PoÇos de Caldas (MG), com base em anãlises de ìmagens LANDSAT' realç-a

das por computador.

Almeida Filho et alii (1976) identificam áreas favorãveis

ã ocorrência de argilas refratãrias, na região de Uberaba (¡lG),através

de classificações automãticas supervisìonadas em irnagens LANDSAT.

Rowan et alii (1976), Rowan et aìii (1977),Abrams et alìi
(1977) e Colìins (,l978), utilizando diferentes tõcnicas de realce de

imagens dig'itais LANDSAT por computador, discrimìnam novas ãreas de al

teração hidrotermai mineral izadas, no distrito mineiro de Goldfield' E-s

tado de Nevada.

Bolviken et aliì (1977) discriminam, através de imagens

digitais do LANDSAT, anomal ias geobotãnicas associadas ã presença de

sulfetos de Cu e Pb no solo, na regìão de Korasjok, Noruega.

Blodget et aliì (1978) individuaì izam, baseados em varia

ções. tonais em imagens LANDSAT realçadas por computador, vãr.ios tipos
'litoìógicos maiores na regìão de Asir (Arãbia Saudita), diferenciando

dentre eles, granÍtos a biotita de granitos a moscovita.

Raines et alii (1978) reconhecem fãcies na formação Uasatch

(PowdeÍ" River Basin, Estado de l,lyoming), hospedeiras de mineralizações
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de urânio, com base em variaçõés de densidade de cobertura vegetal, a

partir de imagens LANDSAT realçadas pela têcnica do Baþio.

Taranik et alii (1SZA¡, baseados na constatação de que

pìatôs lateríticos nìqueliferos inibem localmente o desenvolvimento da

cobertura vegetal natural nas ilhas de Gage e Kawe (lndonõsia), cìassi

ficam a partir de imagens LANDSAT em computador novas ãreas lateriti
cas espectralmente semelhantes ãqueìas previamente conhecidas.

Guerra (1978) reconhece, através de imagens LANDSAT real

çadas por computador, estnuturas circuìares associadas a variações fg

cìo1õgicas, nos macìços graniticos de Massangana/São Domingos, em Rondõ

nia.

Paradella et alii (1979), através de técnicas de classifi
cação automãtica supervìsionada, identificam corpos de rochas bãsicas

mineralizadas a ilmenita, na região de Floresta, Pt.

Lefèvre (1980) estabelece correlação entre associações

geobotânicas diferenciadas a partir de imagens LANDSAT e anomalias geo

químicas de Li, l.l, As e Sn, na região de Allier, no ilaciço Central

Francês.

Prost (1980), atiavés de medidas espectnoradiométricas

dividualiza e amplia as ãreas de alteração hidrotermal nos dìstritos
Gold Acres e Tonabo, Estado de Nevada.

Kowa'l ick (l9Bl), atravõs de tõcnicas de correção de efei

tos atmosf6ricos e de condiÇões de ilurninação, refina a classificação

automãtjca de ãreas de alteração hidrotermal no distrito de Yerington,

Estado de Nevada.

ln
de
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Bìrnie e Francica (198.l ) discriminam, através de senso

res aerotransportados, anomal ias geobotânìcas associadas a depósitos de

cobre porfirítico em I'lesatchee Creek, Estado de Washington.

Almeida Fjlho (19BZa) individualiza zonas de moscovita

granitos albitizados e greisen'izados, no maciÇo granítico da Serra da

Pedra Branca (G0), através de imagens multiespectrajs realÇadas por conì

putado r.

' Raines e l,lynn (1982) discriminam e subdividem rochas ,]_
tramãficas do compiexo perìdotítico de Josephine (Crescent City, Cali
fornia), com base em variações na cobertura vegetai, realçadas atravõs
de imagens di gi tai s LANDSAT.

Rowan e Kahle (1982) discriminam diferentes tipos de re

chas hidrotermaimente alteradas no Distrito l'lineiro de'Tintic (Estado

de Utah), com base em seus comportamentos espectrais nas bandas corres
pondentes ãquelas do sensor TÌ'l do LANDSAT-4.

. 0 peri6dico Eeon9míe GeoLogy dedicou sua edição de junho-

julho de 1983 (volume 78 nQ 4) ã aval iação das técnicas e resultados

do sensoriamento remoto api icado ã prospecção ntineral. 0s trabaìhos al i
apresentados demonstram a aplicabiiidade do método na discriminação es

pectral de tipos Iìtolõgicos e de anomal ias geobotãnicas associados ã

ocorrãncia de bens mìnerais, assim como suas perspectivas futuras em fa

ce dos novos sat6l i tes.



CAPÏTULO 3

MATERIAL E METODOS

3.1 - MATERIAL

3.1.1 - OS SATÉLITES LANDSAT-1 2e3

0s satélites LANDSAT-1, 2 e 3 (NASA' 1976) forarn lança

dos em õrbita inclinada 990 em relação ao Equador e a uma altitude mÃ

dia de 915 km. A õrbita é sincrona com o sol de modo a perm-itir as mes

mas condições de ilumìnação durante o movimento de translação da Terra.

A cada 103 minutos o sat6l ite compìeta uma órbita em tor
no da Terra, cruzando o Equador aproximadamente ãs 9:30 horas (hora ìo
cal). Assim, em 24 horas são cornpìetadas 14 õrbitas, espaçadasentre si
de 2.760 km, em função do movimento de rotação da Terra. A 15ê órbita,
no dia seguinte, õ contigua ã prìmeira õrbita do dia anterior, com cg

bertura lateral de 14% no Equador, aumentando gradativamente com a ìa

titude. Deste modo uma cobertura totaj da Terra õ compìetada a cada 1B

dias, feita por dois sensores: o Imageador Multiespectral (MSS) e o sjs

tema de televisão RBV (LANDSAT-3), cujas imagens são coletadas através

de um amplo sistema de estações espalhadas em todos os continentes.

3.1.I.1 - O IMAGEADOR MULTTESPECTRAL MSS

0 imageador muìtiespectral t'lSS 6 um sensor eletro-õptìcs
mecãnico que através de um espelho osciìante coleta a radiação refleti
da pela superfície da Terra. Essa radiação, antes de atingir os deteto

res, 6 deconposta nos intervalos de comprimentos de ondaque constituem

os canais do MSS, a saber:

canal 4-0,5 a 0,6 um - verde,

canal 5 - 0,6 a 0,7 'ym - vermelho,

- 16 -
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canal 6-0,7 a 0,8 ¡rm - infravermelho,

canalT-0,8 a l,l um - infravermelho.

0 canal B do LANDSAT-3, no infravermeìho termal , apresentou constantes

defeitos técnicos, sendo poristo desligado.

Cada oscilação completa do espelho varre no terreno uma

faixa de 185 km de comprimento, perpendicuìar ã traietõria do satéli

tê, composta de 3300 ejementos de resolução definidos peìo campo de

vista .instantãneo do sistema, Como este focal iza uma ãrea unitãria de

79m x 79m, e a cada intervalo de amostragem o espelho varre no terre

no apenas 56 metros, cada nova ãrea de amostragem contãm 23 metros da

anterior. Para efeitos prãticos, portanto, o elemento de resolução no

terreno (PiæeL) possui as dimensões de 56m x 79m. Cada imagem do sen

sor MSS, cobrindo uma ãrea de 185 km x 185 km, ê composta, portanto, de

3300 x 2300 píxeLs, cuios tons de cinza representam o somatõr'io das

radiâncjas de todas as feições superficìais contidas neles.0s tons de

cinza são quantificados numericamente em 64 níveis, cujos extremos 0

(zero) e 63 representam, respecti vamente, o preto e o branco.

3.1.1.2 - O SENSOR RBV

Alõm do sensorMSS, os satélites LANDSAT-1' ? e 3 foram

equipádos com um outro tipo'de sensor: o sistema RBV (Returm Bea¡n

vidícon). Ele funciona à semelhança de uma televisão convencional. Suas

'imagens,no entanto, não são disponíveis na forma de fjtas magnõticas

compatîveis com computador. Nos dois primeiros satõlìtes da sérìe essas

'imagens eram multiespectrais, tendo sido modificadas no LANDSAT-3 para

abrangerem a faixa de sensibilidade compreendida entre 0,505 a 0,750prm,

possuindo, neste caso, resoluÇão espacial de 40 metros.



- lB -

3. 1 .? - I¡qEÞ_qg._8ôgåB

0 RADAR õ um sensor ativo e como tal possui sua própria

fonte de iluminaÇã0, podendo, assim, obter imagens a quaìquer hora do

dia ou da noite, sendo tambãm pouco afetado pelas condições atnrosfõri

, cas. Ele opera na faixa de frequência das microondas' sub dividida em

vãrias bandas, sendo uma deìas a Banda-X, com comprimento de ondada or

dem de 3,2 cm, na qual foram obtidas as imagens do Proieto RADAI4BRASIL'

0 RADAR emite puìsos de microondas a partir de uma antena colocada sob

o avião, 0 feixe de radiaÇão enviado perpendicuìarmente ã direção de

vôo atinge o terreno segundo ânguìos de incidências dìferentes. Apõs

chocar-se com o terreno, o sinal é espaìhado e parte de'le é coletado

de volta pela antena. Medindo os tempos de retorno dos sinajs enviados

de volta pelo terreno. suas intensidades, fases e polarizações, obtêm-

se informações sobre as distãncias e sobre algumas características fi
sicas do terreno. Uma imagem õ então obtida ordenando-se os sinais pe

los tempos de chegada e colocando-os lado a ìado apõs cada pulso. A re

solução espacial das imagens de RADAR depende da ìargura do feixe en

viado e da capacidade do sìstema em regìstrar os tempos de chegada dos

sinais enviados. No.caso das imagens do Projeto RADAMBRASIL a resolu

ção final do produto gira em torno dos 20 metros.

A potôncia recebida pela antena do RADAR é dadapeiaËqzra

ção do Radan:

pr- fet.e'.r'l ..,
l(cn)' Ru J

(3.1)

onde :

Pr = Potência recebida pela antena.

Pt = Potãncia transmitida peìa antena.

G' = Ganho da antena.
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= Comprinento de onda do sistema'

= Coeficiente de espalhamento do sinal pela superficie.

= Distãncia da antena ao alvo.

Com exceção de R, que varia dentro de estreitos limites'
todos os demais termos da primeira parte da Equação 3.1 são conhecidos

previamente, podendo-se, assim, reescrevê-ìa:

Pr=K.r, (r.z¡

Como em todos os demais sistemas sensores' o sinal do

RADAR é dependente das caracteristicas da tonte (K) e das propriedades

do alvo (t). Dentre as primeiras, as mais importantes são: frequência,

polarizacão, ângulos de incidências e resoluÇões. Quanto ãs propriedg

des do terreno, o coeficiente de espalhamento depende do micrc-relevo

(rugosidade da superficie), das feicões topogrãficas maiores e das ca

racterîsticas dietõtricas do terreno' A experiência prãtica tem mostra

io qr" as características dielõtricas dos soìos dificilmente causam

trocas no sinal de RADAR que sejam per-ceptiveis.em formade imagens, saì

vo em situações muito especiaìs. Desse modo, os fatores naturais que

governam r são a rugosidade da superficie e a topografia do terreno. A

cobertura vegetal do terreno funciona tamb6m como uma superfície rugg

sa nessa faixa de frequõncia, espalhando o sinaì. Pode-se concluìr, as

sim, que as variações tonais observadas nas imagens de RADAR não estão

diretamente relacionadas ãs propriedades fisicas e quimicas das difg

rentes associações de rocha-solo-vegetação, como'no caso das imagens

LANDSAT. 0s tons naqueìe produto estão associados, antes de tudo' aos

efeitos do choque mecânico entre a frente de ondas e a rugosidade do

terreno, ou o topo da cobertura vegetal.

As imagens de RADAR anal isadas neste trabalho foram obti

das a partir de ampìiações de mosaicos na escala original de 1:250.000

do Projeto RADAMBRASIL.
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3. 1 .3 . FOTOGRAFIAS AEREAS

Em Goiás utilizaram-se fotografias aêreas verticais obti
das pela USAF em 1965, na escala de 1:60.000. Em Rondônia as fotogra

fias aéreas utilizadas foram obtidas peìa LASAS.A. entre 1963 e 1965,

na escala de 1:25.000.

3.2 - METODOS: ANÁLISE E INTTRPRETAçÃO DT DADOS MULTIESPECTRAIS EM GEg

LOGIA

3.2.1 - INTRODUçÃO

Antes de discutir os elementos de anãjisee interpretação

de dados múltiespectrais em Geologia, ver-se-ã inicialmente onde o sen

soriamento remoto se situa como ferramenta de auxil io numa campanha de

prospecção geo'lõgica. Routhier (1963) define prospecção como a "apìica

ção de regras estabeìecidas a partir de conhecimentos prõvios sobre de

põsitos minerais, que servem como guia ã procura de novosdepós'itos.."

0 desenvolvimento de uma campanha de prospecção, como entendida por

aquele autor, é constituida de quatro etapas, embora ele reconheça que

não hã limites precisos entre cada uma delas:

ETAPA 1 - Exploração Geolõgica - execução da primeira carta geo'lõ

gica da ãrea, em escala regional.

ETAPA 2 - Prospecção Superficiaì - busca de indicios superfic'iais
e trabal hos de campo sobre es

ses indicios.

ETAPA 3 - Prospecção Profunda - definicão do depósito (poços, trin
cheiras, galerias, sondagens, etc).

TTAPA 4 - Avaliação ou Estimação - ensaios, estudos de benefiCig

mento, infra-estrutura, merca

dos, etc.
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Ainda de acordo com aquele autor, a prospecção õ "... uma

tarefa delicada que envolve a particìpação de todos os mõtodos geoì6gi

cos e de outras discìplinas .,.". Dentro desta visão, com o continuo

aperfeiçoamento tecnoìõgìco dos sistemas sensores e de computação, os

dados de sensoriamento remoto passaram a ser empregados de maneira mais

eficiente no auxilio aos mõtodos tradicionais de prospecção geolõgica.

Inicialmente o sensoriamento remoto orbital foi empregado

apenas em levantamentos geoìõgicos regìonais (ETAPA 1), sendo seus pro

dutos anal isados segundo os m6todos clãssicos de fotointerpretação (l4ay,

.l973; Rivereau, 1970; Soares e Fiori, 1976).

Alõm dos aspectos relacionados ao alcance pessoaì do fg
tointérprete, como experiência, aptidã0, interesse, motivação, etc.
(Sadacca, 1963), a fotointerpretação é fundame nta ì me nr-e dependente da

escala e da resolução do produto fotogrãfico analisado, uma vez que os

parâmetros bãsicos de anãlise são as feições texturais do terrenò (dre-

nagens, elementos de reìevo, etc.). Sob este aspecto, a resolução espa

cial dos sistemas sensores orbitais atuais ainda õ baixa, I imitando a

anãlise fotogeoìõgica a escalas de ampl iação não maiores que 1:250.000.

Ela ê prejudicada ainda pela ausência de visão estereoscõpica das im.a

gens orbi tai s .

0 advento das imagens digitais e multiespectrais, com a

consequente possìbilidade do ãtpt"go de computadores, perntitìu a utili
zação de dados de sensoriamento remoto na etapa de prospecção proprìa

mente dita (ETAPA 2). Quando empregados a esse nível de abordagem os

parãmetros bãsicos de anãlise, em vez das relações espacìais da cena,

passam a ser os comportamentos espectrais das diferentes feições super

ficiais do terreno. 0s tópicos seguintes abordam esses aspectos'

3.2.2 - ELEMENTOS DE ANÃLISE DE DADOS DE SENSORIAI"IENTO REIiIOTO

0 emprego de dados de sensoriamento remoto a nível de pros

pecção- propriamente dita (ETAPA 2) é rnais recente e tem como parãmetro
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bãsico de anãlise o comportamento espectral do conjunto rocha-soìo-ve-

getação, embora as relações espaciais da cena sejam também importantes.

Neste nive'l de abordagem, a anãlise deve ser feita de maneira integra
da, levando em consjderação as característ'icas espaciais, espectrais e

sazonais do alvo de interesse (Genderen, 1972; Howard, 1973; Haralick
and Shanmugan, 1974; Robinov, 1979). Para isto devem-se considerar:

a) ¡s Canacterístieas rísiogrdfieas da Região - Conduzidas basica

mente pelo cfima que modelarã a intensidade e os tipcs de alte
ração das rochas, e o carãter da cobertura vegeta'|.

b) os Tipos de Depositos e seus controles - 0s depõsitos residuais
de superfície de caráter eluvionar são teoricamente os ma'is su:

ceptive'is a deixar indícios nas imagens de sensoriamento reme

to, embora aqueìes de natureza fj'lonares, disseminados e irre
gu'lares podem também apresentar manifestações superficiais in
di retas.

c) ¿s Cav,acter,ístícas do Sistema Sensoz' - Devem-se considerar

suas resoìuções EspaciaL (capacidade de discriminação entre

dois pontos do terreno), EspeetraL (largura da faixa de sensi

bilidacle de cada canal) e nadiomátnica (capacidadede registrar
variações sutis de radiância, representativas do comportamento

espectral dos alvos).

A maior eficiência na extração dessas inforn¡ações requer

o entendimento do significado fisico dos dados registrados, os qua'is re

presentam o comportamento espectral integrado dos diferentes componen

tes da pa'isagem (conjunto rocha-solo-vegetação). 0s fatores determinan

tes na discriminação espectral ìitolõgjca são, assim, múìtipìos, de mg

do que a detecção de determjnado aìvo geo'lõg'ico é função de vãr'ios pg

râmetros que, somados, devem refletir, direta ou ind'iretamente, o subs

trato rochoso. Como mostrado peìa Figura 3.1 só em situações muito es

peciais o sistema sensor coleta informações diretas da rocha.0que eìe

registr-a na grande maioria dos casos são informações provenientes de

produtos de alteração intempérica e da cobertura vegetal. A importãncia
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relativa da vegetação e dos solos no dado gravado vaì depender basicg

mente das características fisiográficas da região. Deve-se considerar

ainda nesse processo o papel das variãveis ambientais envolvidas que

podem, ãs vezes, mascarar o sinal proveniente do alvo de interesse.

tmbora ocorram intimamente relacionados condìcionando o

sinal gravado peìo sistema sensor, ver-se-á como age cada um desses fa

tores da discriminação espectral litolõgica.

{,"'",

I

]veerrncao

loo.*o

laurenaoa

J *o"*o

LFRESCA

Fig. 3.1 - Interação entre o sensoriamento remoto e a geologia'

- FoNTE: Adaptada de Davis and Livandowski (1976).
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3.2.?.1 - INFLUENCTA DO COMPORTAMENTO ESPTCTRAL DA LITOLOGIA

Vãrios autores mostram, como se viu na Secão 2.1,3, que

as rochas e seus produtos de alteração são passiveis de discriminação

por sensoriamento remoto, com base em suas curvas de comportamento el
pectral . A Figura 2.2 mostra que a distincão entre rochas ãcidas e bã

sicas (ou os solos deìas derivados) õ óbvia dadas às diferenças entre

suas curvas de respostas espectrais. A discriminação espectral entre ro
chas de um mesmo clã, no entanton não é fãciì uma vez que seus compor

tamentos espectrais são muito semelhantes entre si.

No caso das fácìes greisenizadas dentro dos maciços grg

niticos a substituìcão metassomática da biotita, o gradativo enriqueci
mento em moscovita, quartzo e albita, e a frequente argil ização (caoli

nização) associada a esses processos, crìam tipologias conl reflectân
cias prõprias capazes de ser individualìzadas espectraìmente, como mos

tram Coll ins (1978) e Prost (1980).

As interpretacões litológicas baseadas unicamentenas res

postas espectrais do terreno devem ser precedidas de muito cuidado. Com

base apenas na resposta espectral um moscovita-granito pode, por exem

plo, ser confundido com depósitos arenosos' com quartzìtos micãceos ou

com gnaisses moscoviticos claros. Esses litotipos, embora totalmente

distintos do ponto de vista geoìõgico; são constituidos predominante

mente pelos mesmos mineraìs, podendo, assim, ter respostas espectraìs
pr6ximas que os confundem nos dados de sensoniamento remoto.

3.2.2.2 - INFLUENCIA DA COBERTURA VEGETAL NATURAL

Dos parãmetros que afetam o dado gravado peìos sistemas

sensores a cobertura vegetal é o mais importante pois, sendo a camada

mais superficial , ã, con sequentemente , a que melhor fica registrada.

Vãrios pesquisadores tãm avaliado a sua influência no processo de dis

criminação espectral litolõgica, como Lyon (1975b), SÍegal e Goetz

(1977)', westin e Lerrune (1978) dentre outros. E consenso que a presença
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da Vegetação pode alterar completamente a resposta espectral do conjul

to rocha-solo. Esta influência é funÇão basicamenteda (a) densidade de

cobertura vegetal do terreno, (b) resposta espectraì do conjunto rocha-

solo, (c) estaÇão do ano, e (d) faixa de sensibilidade do sensor.

A vegetação pode, por outro lado, servir como elemento

guia ã prospecção mineral. A ecologia de uma comunidade de pìantas ã

fortemente infiuencìada peìa umidade, pelo pH do solo e pela presença,

excesso ou deficiôncia de nutrientes minerais, os quais muito têm a ver

com a natureza do substrato geolõgico (Brooks, 1972). A adaptação da

flora ãs condições especificas do solo pode criar associações geobotâ

nicas. Estas, de acordo com Raines e Canney (1980), podem ser repnesen

tadas por: (a) mod'ificacões morfoìógicas na pianta, envolvendo trans

formações biogeoquimicas nas espécìes como gigantismo, mudanÇas de pìg

mentaçào, etc.; (b) comunidades específicas de plantas com espéc ies in
dìcadoras; (c) variações na densidade de cobertura vegetal do terreno.

Esp6cies anômalas que compõem assocjações geobotânicas po

dem apresentar comportamentos espectrais diferenciados, como mostram

Hovrard et alii (197,|) e Yost e llenderoth (1971). No entanto, essas ca

munidades de plantas sõ podem ser detectadas pelos sistemas sensores or

bitais atuais se acarretarem tambõm variações na densidade de cobertura

vegetal do terreno em relação ãs ãreas consideradas "normais".

A Figura 3.2 mostra as curvas médias de comportamento es

pectraì da vegetação verde e da vegetação seca e a curva mõdia de so

ìos, na faixa de sensibilidade dos sensores do MSS-LANDSAT. A curva de

refìectância da vegetação verde é caracterizada por forte pico de ab

sorção da REM controlado peia clorofila em 0,65 um e por alta resposta

na faixa do infravermelho prõximo, As curvas correspondentes aos solos

e ã vegetação seca são "lisas" e crescentes em refìectância, em dirg

ção aos comprimentos de onda maiores.

"1
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Fiq.3.2 - Curvas de reftectâncias m6dias da vegetação verde, da vege- tacão seca e de sÒìos na faixa dos sensores do I4SS-LANDSATT

FONTE: Adaptada de Hoffer (1978).
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A anã'l ise de Figura 3.2 mostra que o canaì 5 do l'1SS 6 a

banda mais indicacla para registrar variaÇões tonais representativas de

diferentes associações de rocha-solo-vegetação' Isto decorre em função

dos comportamentos espectrais dos solos e da vegetação serem opostos na

queìe intervalo. As tonal idàdes escuras no canal 5 devem estar relacio
nadas a ãreas com cobertura vegetal, uma vez que esta absorve a REl4 in

cidente. As tonalidades claras naquele canaì, ao contrãrio, devem e:
tar associadas a ãreas com cobertura vegetal pouco densa.

Em condições de floresta tropìcaì densa como na Amazônia

as imagens do canal 5 quase não trazem informações devido ã intensa ab

sorção da REM neste intervalo espectrai.

Na banda do canal 7" tanto os soìos quanto a vegetação re

fìetem iguaìmente bem a REl4. Assim, os constrastes tonais entre estas

duas feições são nrais sutis neste canal , mas podem trazer informações

do terreno. As ãreas com maior densidade de cobertura vegetal aparece

rão em tonal idades mais cìaras, enquanto tons mais escuros estão asso

cìados a maiores exposições de terreno.

3.2.?.3- TNFLUENCIA. pAS VARIAÇoES SAZoNAIS N0 C0MP0RTAMENTo DA VEGE

TAçÃO

Ap6s o surgimento dos satõl ites de sensoriamento remoto

e a possibil iclade de obtenção de imagens sucessivas de uma mesma ãrea,

em difãrentes 6pocas do ano, $rande ìmportãncia é dada ãs variações sa

zonais da paisagem (Moore and Gregory, 1973; Grootenboer, 1973; Almei

da Filho, 1982b). Dentre estas merecem especiaì atençãoas variaÇões na

cobertura vegetal e nas condições de iluminação da ãrea.

Na estação de chuvas, o maior vigor da vegetação acarre

ta forte absorção da REM na banda do canal 5, fazendo com que ãreas de

maior cobertura vegetaì e ãreas de solos nus sejam bem contrastadas em

imagens desse canal obtidas nessa 6poca do ano.

Na estação seca, devido ao menor vigor da foìhagem e em

especial das gramineas que em geral estão secas ' a curva de comportamen
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to espectral da vegetação perde o pico de absorção peìa clorofiìa' apre

xinando-se, então, da curva dos soìos (Figura 3.2). Em consequência, a

distincão entre ãreas com diferentes índices de cobertura vegetal 6 di

ficultada em imagens do canal 5 nessa 6poca do ano.

3,2.2.4 - ]NFLUÊNCIA DAS VARIAÇOES SAZONAIS NAS CONDIÇOES DE ILUI"IINAÇÃO

Quanto ãs condições de iluminação as imagens obtìcias na

primavera-verão (estação de chuvas), tomadas sob ângulos de elevação

solar mais altos, mostram a superfície do terreno mais uniformemente

iluminada, minimizando, assim, os efeitos de sombreamento. Já aquelas

do outono-inverno, tomadas sob ânguìos de elevação so'lar mais baixos,

exibem fortes sombreamentos.

Devido ao sombreamento mais ìntenso, as imagens obtidas

sob ânguìos de eìevafø solar mais baixos realçam meìhoras feicões to
pogrãficas de mícro e macro relevos, as quais são parãmetros de gran

de importãncia na fotointerpretação geoìógica, como mostram Hackman

(1967) e llalker e Trexler (1977).

Quando se usam as variaÇões tonais de uma imagem procg

rando interpretã-Ias como representativas do comportamento espectraì

das diferentes associações de rocha-solo-vegetação, as varìações de

iluminação são indeseiãveis. Çlas podem criar variações de tons dentro

de uma mesma unìdade, fazendo com que alvos semelhantes apareçam de ma

neira distinta nos produtos de sensores remotos.

As relações geomõtricas entre a orientaçãodas cristas to

pogrãficas e os ângulos solares de elevação e azimute são responsãveis

por essas variações de iìuminação. Se determinada feição topogrãfica

orienta-se na mesma direção do azimute solar, ambos os seus lados sg

rão uniformemente i luminados. Se, ao contrãrio, ela formar determinado

ãngulo em relação ã direcão de i luminação, como normalmente ocorre'

suas faces serão diferentemente iìuminadas, ocorrendo efeitos impor

tantes 
-de 

sombreamento.



29

A Equação 2.7 nlostra que a irradiância enr cada piæeL va

ria diretamente com o co-seno do ângulo entre a direção do raio solar
e a normal ã superfície. A Figura 3,3 ilustra diferentes condições de

iluminação de uma ãrea em função das reìações entre a topografia e os

ângulos solares. l'lo exempìo, o ponto A representa uma ãrea onde se a!
mite que as condições de iluminação são "normais" devido ã topografia
pìana; B é uma ãrea de ìntensa iluminação devido ã incidência frontal
dos raios solares; enquanto C estã numa zona de "sombras",i luminada ape

nas pela radiação difusa na atmosfera, ou pela reflexão na topografìa
vi zi nha .

Fig. 3.3 - Diferentes condições de iluminação de

. uma ãrean em função da topografia.

FONTE: Adaptada de Kowalik (1981 ).
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Como a radiância, grandeza radiométrica registrada peìos

sistemas sensores, õ diretamente proporcional ã irradiãncia e esta obe

dece a uma relação co-seno' conclui-se que um mesmo aìvo poderã aparg

cer com tonalidades diferentes se estiver submetido a diferentes condi

ções de ìluminação (Couìson et alii, 1965; Egbert and Uìaby' 1972).

3.2.2..5 - INFLUENCIA DA ATMOSFERA

. Ao analisar dados de sensoriamento remoto, especiaìmente

aqueles coletados por plataformas espaciais, atenÇão especiaì deve ser

dada aos efeitos atmosf6ricos, pois muìtos probìemas envolvendo o reco

nhecimento e separabiì idade de alvos são devidos ã esses efeitos. Eles

atuam basicamente de trôs nlaneiras:

a) Modificam a distribuição espectral e espaciaì da REM incidente

sobre a superfici e.

b) Atenuam o sinal refletido peìo alvo, modificando a relação sf
nal/ruido e introduzem modificações em sua natureza espectral ,

uma vez que o espalhamento e a absorção são seletivos em rela

ção ao comprimento de onda.

c) Adicionam uma component. ¿" 
"uAiucão 

espalhada no sinal prove

niente do alvo e coletado pelo sensor, denomìnada Radiância de

Irajetonía.

Dos três efeitos acima mencionados, o último éo que mais

afeta os dados de sensorìamento remoto, sendo mais intenso nos compri

mentos de onda menores. Ele diminui o contraste das imagens, ao introdu

zir no sinal recebido pelo sensor uma componente espectral estranha

ãqueìa proveniente do alvo.

3.2.2,6 - INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE ANTRÓPICA

A remoção da cobertura vegetal natural através da ativi
dade agropastoril e o hãbito das queìmadas periõdicas na estação seca

são as atividades antrõp'icas que mais afetam os dados de sensoriamento
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remoto. Esses fatores devem ser sentpre considerados antes da anãlise

desses dados, uma vez que eles introduzem parâmetros estranhos ãs rela

ções de comportamento espectral do conjunto rocha-solo-vegetação'

3.2.?.7 - ANÃLISE DE DADOS DÈ STNSORIAMENTO REI4OTO NAS CONDIÇõES AMAZO

NICAS

Muitas das considerações discutidas nas Seções anteriores

deste capîtulo sõ são vãìidas se as caracteristicas fisiogrãficas da

área em foco permitirem aos sistemas sensores a coìeta de informações di

retas do conjunto rocha-solo-vegetação, registrando-as de acordo com

seus comportamentos espectrais em cada canaì. Este não 6 o caso das re

giões de florestas tropicais como a Arnazônia, onde a REH não atinge o

terreno e, assim, as informaÇões regìstradas pelos sistemas sensores So

provenientes do topo da cobertura vegetal. Por esta razão a Amazônia

õ, dentre todas as regiões morfoclimãticas brasileiras (Ab'Saber", 1970),

aqueìa que mostra a mais fraca expressão super"ficiaì dos eìementos gec

'lõgicos do reìevo, determjnando em consequência, baixa eficãcia das t6g

nicas de fotointerpretação naqueìa ampìa região. Isto decorre em fun

ção da floresta tropicaì que transgride indistintamente diferentes for
mações geotõgicas, devido ao profundo intemperìsmo químico das rochas

e ã presença frequente de extensas coberturas sedimentares quaternã

rias. Dìante deste quadro, a anãlìse e interpretação fotogeológìca na

Região Amazõnica parte de duas premissas bãsicas: (a) mesmo sob todas

essas condições, os produtos sensores, atravõs de tratamentos especi

ais, são capazes de registrar manifestações tênues da morfologia do ter

reno; e (b) que tal morfoìogia guarda relações com a natureza da lito
ìogia subj acente.

Para Tricart (1975) a Amazônia é atualmente uma região

de estabil idade morfogenética, dado que a floresta tropical inibe a

atuação dos processos erosivos. 0 relevo dissecado observado em extel

sas ãreas seria relíquia das épocas de ped'imentação associadas ãs flu
tuações cl imãticas do Quaternãrio. Durantes os períodos secos ocorre

ria a dissecação do relevo, dado ao recuo da floresta esua substituição

por coberturas vegetais menos densas. Linha oposta a esta õ defendida
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por Bremer (1973) que consìdera a Amazônia uma região morfodinãmicamen

te ativa, onde a formaÇão de vaies e o aplanamento do relevo ocorrem

lado a lado. Trabalhando em ãreas montanhosas e em terras baixas em

Papua-Nova Guinã, as quais .lembram parte da Amazônia Brasiìeìra, Löffler
(,l977) reconheceu a importância desses processos no modelamento da pai

sagem em regiões de florestas tropicais. l.lilhelmy em 1975 (apud Löffler,
1977) também considera as regiões tropicais úmidas como ãreas de inten

sa incisão ìinear e formação de vales, enquanto Cunha et alii (1975)

mostram que nesses ambientes tropicais, onde a espessura do regol ito
atinge dezenas de metros, a implantação da rede de drenagem é preferen

cialmente controlada pelas propriedades estruturais e mecânicas do manto

al terado.

Herwitz (1981) sustenta que para o padrão de drenagem das

regìões tropica'is,com profundo manto de intemperismo, guardar relaÇões

com o estruturamento do embasamento geolõgìco (falhas e fraturas), é

necessãrio que a drenagem inic-ialmente implantada persìsta através do

tempo controlada pelas I inhas de fraqueza originais do substrato. Estes
'locais seriam ãreas de atuação intempérica preferenciaìmente mais in

tensa, levando ao alargamento e ã incisão mais profunda dos vales, pe

ìa ação combinada do intemperismo químico e da erosãomecânica, cono es

quematizado peia figura 3.4. A fratura inicial na rocha torna-se grada

tivamente alargada pela circulação preferencial de ãgua subterrânea. Ã

medida que o processo intempérico subterrâneo evoìui, manìfestarrsepon

tos de subsidência local do regoì'ito, especiaìmente onde este õ menos

espesso, ou em locais de fluxo aquático subterrâneo mais intenso. Esses

'locais de subsidência incipiente ìevam ã formação do canal superficial
controlado pelas linhas de fraquezas do substrato geológico.
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Fig. 3.4 - Sequência hìpot6tica de formaÇão de vales controlados
pol fraturas do substrato geolõgico, em ãreas.tropi
baìs florestadas com profundo manto de intemperismo.

. FONTE: Herwitz (1981 ).

'0 reflexo de sistemas de fraturas do embasamento geológi

cO em coberturas pouco consol idadas nem sempre se manifesta através da

implantação de vales condicionados por aqueles sisternas. Rumsey (1971)

faz uma ampla discussão sobre "fraturas" observadas em depõs itos incon

sol idados superficìais e suas relaÇões com o substrato geológico. Esse

autor mostra que traços superficiaìs dessas fraturas difìcilmente podem

ser observados em campo' sendo, no entanto, evidentes em fotografias 
"9

reas, podendo se manifestar como al inhamento de árvores ou como variações

na tonal i dade da vegetação. Em ãreas onde I i neamentos fotogeol õgi cos pg

deram ser constatados a nível de campo foì comprovado o seu re l aci onamen

to com fraturas do embasamento. Tal autor concorda que os mecanismos

que levam ã manìfestação superficìal de fraturas do substrato rochoso'
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atrav6s de sedimentos inconsol idados e da vegetaçã0, estão ì igados ã ati

vidade da ãgua subterrânea, condicionada por esses pìanos de fraqueza.

A maior capac.idade de retenção e percoìação de ãgua subterrãnea nesses

locais favorece o desenvolvimento diferenciado da vegetaÇão'

Em Rondônia, a atividade e o reflexo dessas fraturas nos

depósitos sedinlentares quaternãrios chegam a manifestar-se, ãs vezes,

como verdadeiras falhas, Isto pode ser ol¡servado em fraturas que cortam

conglomerados ì igados ao sistema de drenagem holocônico, onde se nota

material de fricção ao ìongo de seus planos, formando falhas at6 com

f0 metros de comprimento (Bettencourt, informação verbal). Não existem

ainda, no entanto, dados cie campo nos quais se possa basear para afir
mar se essas fraturas/falhas são resultantes da propagação de movìmen

tos de fraturas preexistentes, ou de acomodação do material menos con

so.lidado sobre eìas, ou, por outro lado, se decorrem de aìgum episõdio
'I igado ã neotectônica do Quaternãrio.

A manifestação superficial mais nítida desses s istemas de

falhas/fraturas em Rondônia, no entanto, faz-se atravõs da vegetaÇã0,

sendo comum o alìnhamento de ãrvores, facilmente observãvel em fotogra

fias aõreas. Em imagens orbitais esses sistemas de falhas/fraturas mg

nifestam-se como extensos I ineamentos fotogeolõgicos'

Pode-se concluir do acima discutìdo que, dadas ãs carac

terîsticas especîficas da Amazônia, o emprego de sensoriamento remoto

naqueìas condições não pode visar a discriminação espectral direta de

litotìpos especîficos. A presença da floresta tropìcaì transgredindo di

ferentes litologias impede esse tipo de abordagem. Para as condições ti
picas da Amazônia os parãmetros bãsicos de anãlise devem ser as rela

ções espaciais da cena. No caso específico do estudo de corpos graniti

cos geoqu.imicamente especiaì izados a Sn, devem ser buscados indicios de

feições morfoestruturais, possiveìmente indicativas de variaÇões facio

lõgicas no interior desses maciÇos, e de feições indicativas de traços

de fa lhas/fraturas , as quais podem ser controles importantes da minera

'lj zacão pri mãr i a.
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3.2.3-ANÃLrSE DAS IMAGENS ATRAVÉS qO ANALISADOR MULTIESPTCTRAL I-100

As infornlações espectrais derivadas da superfície terres

tre e/ôu da cobertura vegetal são gravadas pelos s istemas sensores cg

mo sutis variações de tons de cinza. Para realÇar essas variações t9

nais e ao mesmo tempo minìmizar os efeitos das variações ambientais en

voìv.idas, vãrias t6cnjcas de reaìce de imagens são utilizadas através

do emprego de computadores. No presente trabalho uti'l izou-se o Anali

sador Multiespectral \MAGE-|00 (General Electric, 1975), o qual é cons

tituído.basicamente pe'los seguintes componentes (Figura 3'5):

1) AnaLisadot, - E o conjunto l-100 proprìamente dito, constìtu.ido

de um vîdeo de TV em cores e dos painõìs de controle' No pai

nel de vídeo estão os botões reguladores de brilhoe de contras

. te da cena, os filtros e o manejamento do cursor'

?) Pt oeessado.r - E constituido de um mÍnicomputador PDP/î1-45 e

seus periféricos: unidades de leitura de fitas magnéticas, dis

cos e impressora de caracteres'

3) consoLe do Openador - E a unidade de interaÇão entre o usuãrio

e o sistema para a introdução de programas' fornecimento e so

licitacão de ìnformações, saídas de dados numéricos e grãficos'

4) Memonìa de rmagem - Serve ao armazenômento até de 5 ìrnagens' ou

4 ìmagens e I temas resultantes de classificações'
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At¡ALISADOR
MULTIESPECfRAL

I-loo

UNIDADE
CENTRAL DE

PROCESSAM ENTO

Fig. 3.5 - Configuracão básica do Anal isador I-100

Dada ä ampt itude do tema (Taranik, 1977; Gìllespie, 1980)

serão abordados aqui, de maneira sucinta, apenas os passos metodoìõgi

cos seguidos neste trabaìho, os quais são mostrados no fìuxograma da

Figura 3.6:

a) Entrada dos Dados - 0s dados anal isados no I-100 são as ìmagens

multiespectrais do |i1SS-LANDSAT na forma de fitas magnéticas com

pativeis com computador (CCT). Uma ìmagem digital õ constituída
por uma matriz de N linhas e M colunas definidas por pontos

(pheLs), com valores específicos de níveis de cinza. Eìa pode

ser representada tambõm por seu histograma que ã a representa

. ção grãfica da ocorrência dos seus níveis de cinza, cuios valo

res de média e variãncia dã0, res pecti vamente , ìndicações so

bre o brilho e o contraste da imagem.
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LEITURA DAS
F ¡TAS

caNAlS 5,7
caNAlS õ,7

caNAls 5 r 7 .CONTRAST 
ST R ETC H,

'RATro'7/ã

'coNTRAST STRETCH'
coMPosr.çoEs

coLonlDAs.CLUSTER SYNTHES IS'

.CLU STER SYNTHESIS.

'PRtNT- our'
.CLUST 

E R SYNTHÊSIS'

TEMA + CANAL 7

TEMA + CÀNAL 7

Fig.3.6 - Fluxograma de utilizacão do I-100.
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AmpTíação da Ã,rea - Apõs a ìeitura da

ãreas a serem estudadas foram colocadas

Em Goiãs utilìzaram-se ampliações de

Rondônia de 1:100.000.

fi ta pelo computador as

em escal as conven i entes.

vídeo de 1:75.000 e em

Pz,é-Pz.oees samentos - As ìmagens foram corrigidas quanto ã prg

sença de z,uídos decomentes do desequiìibrìo eventual de aìgum

sensor e quanto aos efeitos de espaìhamento atmosf6rico. Para

a correÇão do espalhamento atmosfõrico utiìizou-se o método da

subtração dos menores valores de níveis de cinza, lidos em

ãreas de "sombras" em cada canal (Sharma and Labs, 1972; Taranik,

1s77).

ALgor,ítmos - Procurou-se utilizar o menor número possivel de

programas, dando-se preferôncia ãqueles de formulação matemãti

ca mais sìnples, Esses programas visam o realce das informações

espectrais contidas nas ìmagens e a mìnimização dos efeitos das

variãveis ambientais envolvidis, Assim, util izaram-se Ampl ia

ções de Contraste (Contrast Sl;vetch) Composìções Coìoridas, Dì

visão de Canais (Band Raþíos ) e Clustcr Synthesis.

- Cont?ast St!,etch - Este programa visa tornar a imagem mais

contrastada através da redistribuição dos niveis de cinza,

linearmente ou não, fazendo-os ocupar todo o intervalo de

256 niveis, compreendidos entre o preto (zero) e o branco

(2ss).

- Cornposições coLoridas - As composìções coloridas são obtidas

atrav6s da combinação de dois ou três canais, vistos indìvi
dualmente através de filtros com as cores azul , verde e ver

meìho, ou suas complementares. Elas podem ser simples ou com

Cont?ast Stretch,

- Dioisão de Canais - A técnica da divisão de canais (Ratio)

consiste na divisão, piæeL a pitel, dos valores de radjâncias

entre diferentes canais. A 'imagem resultante é menos depen

d)
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. dente dos efeìtos atmosféricos muìtìpììcativos e minimiza os

efeitos de iluminacão (Vicent, 1973; Almeida Filho and

Vitorel lo, 19Bi ), uma vez que adivisão de um canal por' outro
atenua o efeito de t e cancela do co-seno de o (Equação 2.7).

As imagens digitais são formadas por matrìzes de pontos

com valores inteiros. Como a divisão entre píæeLs en geral tem como re

suìtados números reais (R), e frequentemente com valores muito próximos

entre si, costuma-se multiplicar esses valores por um Ganho fG) e somar

a este resultado um vaìor" também arbitrariamente escolhido (V), tornan

do a imaoem ratío (I ) mais contrastada:

-r =RÍ G+V

Todas as imagens raúio anai isadas neste trabaìho foranl obtidas com

c=30.0 e V=80.0.

- CLuster Synthesís - tste programa permite identificar e defi
nir, a partir de ãreas de amostragens previamente conhecidas,

os intervalos de niveis de cinza em que determìnada classe

estã contida. 0s pireLs pertencentes ã classe pesquisada são,

então, realçados sobre a imagem.
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3,2.4-FLUXOGRAI'IA DAS ATIVIDADTS NA PROV. NCIA ESTAN]TERA D S

Todos os parâmetros bãsicos a serem considerados no prg

cesso de anãlise e interpretação de dados multiespectrais em Geologìa,

em regiões com características fisiogrãficas como as do cerrado goìano,

onde os dados gravados peìos sistemas sensores trazem informaÇões do

conjunto rocha-so'lo-vegetação, foram discutidos nas Secões 3.2.2. f a

3,2.2,6. Adotou-se como ãrea modelo do desenvolvimento metodológico, a

ser apl icado posteriormente no estudo dos demais corpos .graniticos da

região, o maciço da Serra da Pedra Branca. A escolha deveu-se ao conhe

cimento prêvio sobre sua geoìogìa, fruto de vãrios anos de pesquìsas

desenvolvidas pela DOCEGEO na ãrea, e ä extensão de suas fãcies albiti
zadas/greisenizadas. A coniunção desses dois fatores facilitaria a cor

relação entre as informações extraídas dos pr"odutos sensores com os da

dos prévios de campo.

A Figura 3,7 mostra o fluxograma das atividades desenvol

vidas no estudo do maciço da Serra da Pedra Branca, as qua'is serviram
.de base para o estudo dos demais corpos graníticos anal isados na Pro

víncia Estanifera de Goiãs; e cujos principais tõpicos são descritos ã
segu i r:
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Fig. 3,7 - Fluxograma das atividades desenvolvidas no estudo de
corpos graniticos da Provincia Estanífera de Goiãs,
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a) Leuantamento dos Dadr:s Pteiuios: 0 trabalho teve seu inicio a

partir de contatos com as empresas de mineração concessionãrìas

das ãreas de pesquisas aquÍ enfocadas. A partir deles foi ela

borado um plano de cooperação tõcnica com essas empresas para

o estudo das ãreas atrat;és das tácnicas de sensot'ianento remo

to. Participaram desse acordo a Metais de Goiãs S.A. (METAGo),

a MineraÇão 0riente Novo S.A. (Grupo Brumadinho) e, parcìaìmen

te, a Rio Doce Geologia e MineraÇão S.A. (DOCEGEO) ' Foi coloca

da ã disposicão do autor a infra-estrutura para trabalhos de

campo nas ãreas, o acesso a relatõrios e dados ìnternos" 'l âmi

nas petrogrãficas, anãl ises químicas, etc. Em troca, os dados

obtidos na pesquìsa seriam passados ãs empresas.

b) Selecionarnento das Imagens: 0 trabal ho teve seu inicio efetivo
com a seleção das imagens LANDSAT a ser analjsadas. Dado que os

canais do I'ÍSS no visivel (4 e5) e no infravermelho (6 e 7)

são mutuamente correlacionãveis, em termos de significâncìa e:

pectral do dado gravado, anal isaram-se apenas os canais 5 e 7'

Foram uti'l izados dois conjuntos, um tomado na estação seca (in

verno) e outro na estação de chuvas (verão)' correspondentes ã

õrbita 192, ponto 21, de acordo con o S¿stena Bt'asiLeiro de Re

ferãncia para loca'l ização geogrãfica das imagens LANDSAT. Vìsan

do minimizar ao mãximo os efeitos da atividade antrõpìca, espe

. cialmente ligada ã atividade de garimpeiros, a qual mascara mui

tas das caracteristicäs superficiais do terreno, seìecìonaram-

se as passagens mais antigas disponiveis em cada estaÇã0. Assjm'

as imagens da estação seca foram tomadas em 23 de iunho de 1973

(inîcio, portanto, da atividade garìmpeira na região), sob ã1

gulo de elevação solar de 30o e azimute de 45o. As imagens da

estação de chuvas foram obtidas no dia 18 de marÇo de 1975' com

ângulo de elevação solar de 460 e azimute de 77o.

c) utiL¿r,qcão do r-L00: A Seção 3.3 descreve os passos metodoì6gi

cos e os algoritmos de análise das ìmagens multìespectrais do

- LANDSAT, no I-,l00, adotados neste trabalho. Embora as imagens
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do canaì 5, as imagens ratio e as compos ições coloridas tenham

sido analisadas conjuntamente, elas serão discutjdas em tõpj
cos separados no texto, obedecendo a sequência acima, a quaì

expressa o aumento {o grau de compìexidade do significado e:
pectral do dado registrado em cada um daqueles produtos. À me

dida que a niveì das imagens ratío foi possiveì discriminar as

ãreas de rochas greisenizadas dentro de cada maciço, as compo

sições coìoridas não serão discutidas, embora tenham sido tam

bõm anaìisadas. Elas sõ serão discutidas nos maciços ernque sua

utilizacão particuìar tornou-se imprescindível ã discriminacão

daquelas ãreas. A individualização das ãreas espectralmente anô

malas foi feita atravõs do programa Cl,uster synthest s. Cono o

canal 7 mostra melhor a morfoìogia do terreno, essas ãreas fg
ram sobrepostas a ele como um tema para uma visualização majs

perfeita da distribuição das mesmas dentro do macìço.

d) lnáLise das rmagens: As imagens forarn ampl-i adas para a escala

de video de 1:75.000, obtendo-se os seguintes produtos corres
pondentes ãs estações seca e de chuvas: canais 5 e 7, imagens

z.atio (R7 ¡5) e composições coloridas. Eles foram copiados ern

papel, a partir de fotografias obtidas diretamente do video de

TV, ou gravadas como pz,int-outs. Neste estãgio foi feita a pri
meira avaliaÇão de cada um desses produtos na discriminação das

. ãreas greisenizadas, em função dos dados prévìos de campo, dis
poniveis para o maciço' da Serra da Pedra Branca,

e) Outt os Sistemas Sensoz,es: Foram anal isados paraìelamente: foto
grafìas a6reas, imagens de RADAR e imagens RBV, companando-as

com os produtos do LANDSAT e com os dados de campo.

f) Sobreuôos eom Aez,onante: Apõs a anãlise preliminar das imagens

no I-100 foram realizados sobrevôos nas áreas. 0 objetivo foi
auxiliar ã interpretação das características espectrais do ter
reno regìstradas nas imagens, a partir da visão integrada de

extensas ãreas favorecida pelos sobrevôos. Durante essas mis
. 'sões eram obtidas fotografias em branco e preto e sLídes.



- 44-

g) Etapa de Ca¡npct l,' Foi desenvolvida durante a estação seca, ten

do como objetivo uma primeira visão dos principais tipos Iitg
'Iõgicos encontrados no maciço, seus produtos de alteração (so

los), cobertura vegetaì e correlacionamento preiiminar dessas

feições com as caracteristicas espectrais registradas nas ima

gens.

h) Trabalhos de taboratór'ío J.' Após o prirneiro reconhecìmento de

campo procedeu-se a uma nova,anãlise.das imagens no I-100, de

finindo melhor e quantificando, em termos de niveis de cinza,

as ãreas anômaìas. Foram feitas anãl ises quînlicas de solos e

'levantadas curvas de comportamento espectral de alguns tipos li
toì õ9 i cos .

i) ttapa de Campo ü: Foi desenvolvjda na estaÇão de chuvas com o

'intuito de verifjcar o comportamento diferenciado da cobertura

vegetal nas ãreas de biotita-granitos e moscovita-granitos al

bitizados/greisenizados, como indicado nas imagens dessa esta

cão. 0s trabalhos de campo foram agora dìrigidos especìfìcanren

te ao levantamento geolõgico das ãreas anômalas prevìamente s-e

'leci onadas em I aboratóri o.

j) rrabaLhos de Laboratorío Ir: Foran feitas anãlises químicas de

rochas e solos e estudos petrogrãfìcos, a nível de descriçã0,

dos tipos mais representativos encontrados nas ãreas estudadas.

k) rntegyação FinaL: A integração de todos os dados levou ã elabo

ração de um modelo a ser apl icado no levantamento dos demais

maci ços graníticos da região.

Embora tenham sìdo estudados todos os corpos graniticos

da Subprovincia do Rio Paranã e o maciço da Serra Branca, no vale do

rio Maranhão serão discutìdos em detalhes apenas os resultados obtidos

nos maciços da Serra da Pedra Branca, Serra do Mocambo e Serra do Men

des. Uma discussão detalhada de todos eles seria, em muitos aspectos,

uma mera repetição das conclusões obtidas naqueles trôs maciços. 0 C-a
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pîtulo I, contudo, apresenta uma síntese dos resultados nos demais rng

ciços analisados na Província Estanifera de Goiãs. Q nrac iço da Serra da

Pedra Branca, como se viu, constituiu a ãrea-modelo do desenvolvìmento

metodolõgìco a ser apì icado nos demais corpos graníticos. 0 maciço da

Serra do Mocambo foi escolhido para discussão detalhada por ser aìnda

uma ãrea com total ausência de dados geológìcos e com grande potencial

mineral, constÍtuìndo, assint, um caso ideal para a aval iaÇão do m6todo.

0 maciÇo da Serra do Mendes, também sem informaÇões na época do ini
cio dos tÈaba1hos, mostra, por sua vez, características superficiais Ii
geiramente diferentes dos demais, iustificando sua inclusão para discus

são mais detalhada.

3 . 2. 5- FLUXOGRAMA DAs AT I v I DADES NA PRovTNcl 4-!!I4IlEE¡A-qg-B9Iqq[]¡

0s parãmetros bãsicos a considerar durante a utilizacão
de dados de sensorìamento remoto nas condições fìsìogrãficas de Rondô

nia, e da Amazônia de um modo geraì, foram discutidos na Seção 3.2.2.7.

A Figura 3.8 mostra o fluxograma das atividades desenvolvidas no estg

do de corpos granîticos da Província Estanifera de Rondônia cujos pri.n

cipaìs tõpicos são descritos a seguir:
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Fig. 3,8 - Fluxograma das atividades desenvolvidas no estudo- do ma¿iço l)edra Branca, em Rondônia'

l

a) Esco\ha das Ãr,eas: Foram analisadas preìimìnarmente imagens de 
l

sensoriamento remoto em várìos corpos graníticos da região. A l

ausência de dados de campo, decorrente da lentidão dos traba 
l

lhosdemapeamentogeo]õgiconascondiçõesamazônicas,nãoper
mitiu que todos os maciÇos anal isados fossem aqui discutidos. 

l

Dessemodoaesco]hadr¡maciÇoPerlraBranca(BomFuturo)cofllo
ãreatestedeve-sebasicamenteaofatodeostraba]hosdecam
po, a nive'l de semidetalhe (escala de 1:25.000), terem sido con

c]uidosatempo,permìtindoqueosdadosfotogeolõgìcosextrai
dos das imagens pudessem ser avaliados quanto ao seu real sig 

ì

ni fi cado geoló9ico.
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b) SeLecionanento das Tmagens e dos ALgorit¡nos.' Em Rondônia anali

saram-se apenas as imagens da estação seca, correspondente ã

õrbita 346, ponto 19, obtida em 21 de iunho de 1976, com ângu

1o de elevação sola.r de 32o e az imute de 53o. 0 ãngulo de ele

vação solar mais baixo nessa õpoca do ano favorece o realce das

feições morfoìógicas nas imagens. As razões que ievaram ã esco

lha do canal 7, realçado con Linear contnast Stretch, são dis

cutidas na Seção 10.4.1. As ampl iações no vídeo de TV foram em

1:100.000.

c) outros Sístemas Sensores: Paralelamente ãs ìmagens MSS foram

analisadas fotografias aéreas na escala de 1:25.000 e imagens

de RADAR ampì ìadas para a escala de 1:100.000.

d) lnãLíse e rnterprel;ação dø rrnagem do Canal z; A anãl ise da ima

gem e a consequente elaboração do napa fotogeolõgìco do maciço

a partir de dados LANDSAT foi fejta antes do inicio dos traba

lhos de campo e, portanto, sem conhecimento prévio de quaìquer

informação geolõgìca sobre a ãrea, evitando-se, com ìsto, qua]

quer tendensiosidade no processo de anãl ise e ìnterpretaÇão.

e) Leoantamento dos Dados de Campo: Foram responsãveis peìo levan

tamento dos dados de campo os geõìogos Bruno L. Payoì la,Onofre

G. de Pinho e Heins A. Trein, sob a coordenação do Dr. Jorge S'

. Bettencourt, todos pertencentes ã empresa Mineração 0riente No

vo, que detãrn a ãrea aqui enfocada' Dada ã inacessibilidade ã

ãrea devido ã floresta, foram abertas picadas mestras Norte-sul

espaçadas de 2 km e picadas secundãrias este-oeste, com espaça

mentos de 300 e/ou 500 metros. tlas permitìram que fossem exe

cutados cerca de 820 km de perfis 9eo1õgicos sobne o macìço.

f) Reconhecímento de Carnpo: Esla etapa, com duração de uma semana;

teve como obietivo fornecer uma visão dos prìncipaìs tìpos 1i

toì69icos encontrados no maciç0, sua distribuição, modo de ocor

rência, manto de intemperismo, coberturas sedimentares, flore:
- ta etc.
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g) Integracão Dados de Carnpo/Dados lotogeoLogicos ': Foram correla

cionados os dados levantados em campo com as inforlnações extrai
das das imagens.

h) Mapa Geokigico do Macíço: Foi elaborado o mapa geolõgico do ma- 
l

ciço, a partir da integração final dos dados geoìõgicos e das

fei ções foto interPretadas '



PARTE II - SENSORIAMENTO REIV1OTO ORBITAL APLICADO

h pnovíuc In nstR¡tíPERn oe eo l.Ás

Caracterîsticas Gerais da ProvÍncia Estanifera de Goiãs

Maciço da Serra da Pedi"a Branca: Resultados e Discussões

Maciço cla Serra do Mocambo: Resultados e Discussões

Maciço da Serra do Mendes: Resultados e Discussões

Síntese dos Resultados 0btidos em Outros Macìços da Provin

cia Estanifera de Goiás



CAPITULO 4

CARACTERIST I CAS GERAIS DA PROVINCIA ESTANTFERA DE GOIÃS

4. 1 - ASPECT0S FI S IOGRÃF lc0si-q!:lx4-q rEgEI¡Çl\O

A Província Estanífera de Goiás engloba os municipios de

Nova Roma, Monte Aìegre de Goiãs, cavaicante e Minaçu, na Regìão Centro

Leste do estado, definida peìas seguintes coot"denadas geogrãficas: 460

45'-4Bo 30'de Longitude oeste, e 130 00'-'l40 00'de Latitude Sul'

Na ãrea predomina o clima semi-úmido com duas estações dis

tintas: una de chuvas, com pluviosidade média anuai da ordem de 1.500 mm,

distrìbuída entre outubro e março, com maior precipitaCão no meses de no

vembro, dezembro e janeiro; e outra seca, de majo a setembno' A primave

ra õ a estação mais quente, com temperaturas mãdias em torno dos 35oc'

caindo nos meses mais frios (junho e iulho) para médias próximas a 25oC

(Nimer, 1977a).

A vegetação predominante na região õ o cerrado' com sua fej

cão tipica constituîda por ãrvores baixas de troncos e galhos retorcidos,

dìsseminadas em meio a arbustos e subarbustos e a um tapete de gramineas'

A despeito de possuirem raîzes profundas que lhes permitem atingir o ìen

çol freãtico, ã comum as ãrvores e arbustos do cerrado perderem parte

das folhas no período de estìagem. As gramíneas, no entanto' são as espé

cies que mais se ressentem con a ausência de ãgua no solo' tornando-se

secas nesse perîodo, para brotarem viçosas logo ãs primeìras chuvas'

(Santos et alii , 1977).

No topo das chapadas de topografia plana e alta surgem' ãs

Vezes, o "campo sujo" e o "campo ìimpo", em funÇão de condições edãficas

e hídricas locais. 0 primeiro, em geral adaptado a solos rasos e pobres'

é caracterizado por ãrvores mais baixas e mais aFastadas entre si que no

cerrado. No segundo ocorre a predomìnância de gramineas' com raros arbus

tos. Nás ãreas de solos ma.is fõrteis e com maior umidade surge 0 cerra

49
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dão, um estágio mais avanÇado do cerrado, com maior incidêncìa de ãrvores

de mõdio porte.

4.2 OUADRO GEOLOGICO REGIONAL

As unidades ì itoestratigrãficas conhecidas na ãrea da Provín

cia Estanífera de Goiãs são mostradas na Figura 4.1. A unidade mais antiga

conhecida na região constitui o que Almeida (1967) denominou de CornpLeto

Basal Goiano, de idade arqueana' representado por terrenos granìto-gnãìs

sicos, predominando os tipos de composìções granodiorítica e tonaìitica,

com frequentes lentes de anfibolitos e quartzitos. Nesta unidade alojou

-se o conplèxo granuì ìtizado de cana Brava, representado por vãr'ios tìpos

de natureza bãsìca-ultrabãsica (Barbosa et a1iì, 1969; Milewski et alii'
1970; Girardi et alìi , 1978; Danni et alii, 1982)'

NoProterozõicolnferiordeu-seairnplantacãodeforntações
supr acrustais de natureza vulcano-seclimentar e sedimentar. Estas são rq

presentadas, respectivamente, peìa formação Palmeirópolis (Ribeiro Filho

e Teìxeira, 1gB1 ) , constituida predomi nantenìente por anfibol ìtos, com

gna.isses e quartzitos subordìnados; e pelas formaÇões cachoeira das Eguas

(Marini et alii,1977) e Ticunzal (Marini et alii, 1978)' A formação Cg

choeira das Eguas é constituida de paragnaisses com intercalações de quar

tzitos e mica-xistos grafìtosos, enquanto na formação Tìcunzal, hospedeira

de mìneralizações uranîferas na região, ocorrem mica-xistos grafitosos com

intercalações de gnaisses e quartzitos.

NoProterozóicoMédioaregiãofo.ipalcodacolocaçãodecer
ca de 20 intrusões graníticas, ãs quais associam-se pegmatitos e greisens

nìneralizados a Sn, Ta-Nb, l,'l, Be, F, etc'

Todoesseconjuntoserviudeantipaisãevolucãodasfaiias
dobradasUruaçuanaeBrasi]iana.Aprimeirarepresentadapormetassedì'men
tos peìitîcos a psamiticos, dobrados e metamorfisados atõ a fácies anfìbo

lito, entre 1.300 e 1.000 m.a, Esta unidade geotectônica englobar"'ia na

área de estudo, segundo Marini et alii (1981), os grupos Serra da Mesa
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(Marini et alìi, 1977) e Arai (Barbosa et alii, 1969), A Faixa Brasjliana,

p redornì na ntemen te pel ìto-carbonãtìca, evoluída em condições miogeossìn

clinais, foi deformada e metamorfisada em fãcies xistos-verdes, hã ."".ã-

de 600 m.a. Ela é representada pelas formações Paraopeba (Braun, 1968) e

Minaçu (t4arini e Fuck, '1981), constituintes do Grupo Barnbui na ãrea.
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4.3 -

4.3.1

CORPOS GRANITICOS MINERALIZADOS

CARACTIRISTICAS GTRAIS DOS MACiÇOS

As primeiras referências aos corpos granitìcos da Provin

cìa Estanifera de Goiãs devem-se a Barbosa et alii (1909)' que referem

-se, no entanto, apenas aos maciços que ocorrel¡ no vaìe do rio Maranhão,

e que constituem as serras Dourada, da Mesa, do Encosto e Serra Branca.0s

corpos graniticos do vale do rio Paranã não forant individual izados pelo

projeL)o BrasíLia, tendo sido colocados como pertencentes ao tmbasamento.

Esses corpos constituem as serras da Pedra Branca, do Macambo, do l'lendes,

do passa-e-Fica, do Sucuri e da Soledade, feições morfolõgicas mujto des

tacadas, com desnîveis topogrãficos ãs vezes super'Íores a 500 metros em re

lacão ã cota das encaìxantes regionais.

0s corpos graníticos da regìão do rjo Maranhão foram clas

sificados por Marini et alii (1977) corno ortognaisses, face ã intensa fo

I iação catacìãstica e ã presença de xenól itos de xistos grafitosos, sem

pre mais marcantes nas proximidades das bordas dos maciÇos' Maìs para o

centro das grandes estruturas braquìantìclinais eles se tornam mais homo

gêneos, com textura equ'igranuìar m6dia a grosseìra, frequentemente corta

dos por aplitos, pegmatitos e fa ixas greìsenizadas.

. Na Subprovîncia do Rio Paranã os corpos graníticos são mais

circunscritos, predominando os tipos de coloração r6sea com texturas gra

nu'lares m6dias, ou loca'lmente porfirítìcas. Apesar de variações ìocais,

é grande a honrogeneìdade ìitolõgìca entre eles, em 9er"a1 constìtuídos

por um corpo maior de biotita-granito, ocorrendo subordjnadamente rjolj
tos, microgranitos, apl itos, granitos pegmatóìdes e granófiros. Estes gra

nitos mostram fãcies de alteração pneumatoìitica-hìdrotermal , que vão des

de granitos levemente greisenizados (biotita-moscovita-granitos), atõ

gre i sens típicos.

A presença de foliação concordante com o padrão regional ,

aljada do desenvolvimento de zonas cataclãsticas nos contatos por falha
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com as encaiXantes, e a ausôncìa de evidências claras de metamorfismo de

contato ìevam à suposição de que esses maciços' inicialmente intrusivos

no complexo Basal e/ou nas FormaÇões Ticunzal e cachoeira das Éguas, te

riam sido remob.ilizados através de movìmentos ascensionais, por efeito

de antìgos falhamentos reativados no Brasil iano' Estes os teriam coloca

do em suas posiÇões atuais, deformando sequências mais novas ou em conta

to tectônico com el as.

As datações geocronológicas dìsponíveis são ainda mu'ito

pouco conclusivas quanto ao pos icìonamento desses corpos graníticos no

quadro geotectôn.ico regional . Reis Neto (1980) indica valores isocrôni

cos de 1.450 m.a' e de 1.170 nì.a., respecti vamente ' para os nlaciços das

Serras Dourada e do Encosto. Na SubprovÍncia do Rio Paranã, esse autor

estabeleceu urna isõcrona de referência de 1.600 m'a. englobando os macl.

ços das Serras da Pedra Branca, Sucuri e Soledade' Valor próximo a este

foi também encontrado por Hasuì et alii (1980) em isócrona de referôncia

englobando granitos daquela região. A luz dos dados atuais admite-se a

6poca de formação desses corpos em torno desses dois ú'l timos valores.

4.3.2 - MINERALIZAçOES

Asprime.irasreferênciasãocorrõnciadecassiter'itanessa
região de Goiás devem-se a Barbosa et alii (lg6g) que relatam sua existên

cia em concentrados de bateia, ao longo do rio sucuri. As prìmeiras des

cobertas com real signifìcado econômico, no entanto' sõ vieram a ocorrer

em 1973, no granito da Serra Branca (Marques et aliì' 1973)' A partir de

então novas áreas foram sendo seguidantente descol¡ertas. 0s depós.itos ho

je conhecidos são superiores a 40 (Tabela 4'1)' Ã exceção de aìgumas pou

cas ãreas onde iã se chegou a razôavel grau de detalhamento' o conhecimen

to geolõgico sobre as mineralizaÇões estanîferas em Goiás 6 aìnda rudi

mentar. Todos os depósìtos conhecidos são explorados por garimpeiros que

trabalham apenas as partes mais superficiais desses depósitos'

0s depósitos de cassiterita mais importantes atõ agora

nhecîdos em Goiãs encontram-se no maciço da Serra Branca' nlunicipio

co

de
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Cavalcante (Andrade e Danni, 1978),0s fenômenos nletassomãticos ocorridos

nesse maciço desenvo'l veram vãrias fãcies de greisens ¡nineral izadas a Sn e

subord i na damente a Be, Cu e F'

0utras ntineralizações importantes de cassiter.ita naqueìa re

gìão ocorrem no maciço rla Serra da Pedra Branca, nrunicipio de Nova Roma.

Nessa ãrea, as m'ineralizaÇões estão associadas a moscovita-granitos alb1

tizados, onde o minério ocorre disseminado, e a diferentes fãcies de

greisens (Padilha e Laguna, 1981).

No l¡atõ]ito da Serra Dourada, mìnera] izações de cassiterita,

wolfranita e colunlbita-tantal ita estão associadas a pegnratìtos e a granitos

albitizados/gre.isenjzados, ocorrendo os princìpais depõsitos na região de

Pél a-Enra (Bettencour"t et al i i , 1981 ) '

Fora dos corpos graníticos maiores, ocorrem importantes dg

põs.itos de Sn/Nb-Ta na região de Monte Aìegre de Goiãs. Eles estão estru

turalmente conclicionados a uma faixa relatjvamente estreita, or-ientada se

gundo N20E, baìizada pelos garimpos do Rjacho dos cavalos (1)edo Atalaia

(B), como i¡idicado peìa F.igura 4.1. As rninera'l izaÇões nessa faìxa estão em

geral controladas por um complexo sistema de diques (síLLs ?) de apl itos/

pegmatitosedemoscovita-granitos,situadospreferenc.ialmentenazonade
contato entre xistos grafitosos (formação Ticunzal ?) e rochas granito

-gnãissìcas regionais, constituindo-se como os principais depõsitos aque

les do sistema xupð (3) - Grotão (4) e da Ingazeira (10) (Araúio e Alves,

1979; Taylor, 1980; Bettencourt et alii, 1981)'



-56-

;TABELA 4. 1

,CARACTERfSTICAS GTRAIS DAS MINERALIZAÇOES

NA PROVINCIA ESTANIFERA DE GOIÃS.

0s números correspondem â local ização dos ga

rimpos na f igura 4.1.

FONTE: Adaptada de Bettencourt et I i i ( 1981 ) '

GARI14POS HQ
n0cllA

!05Pt0tlRA
ASSTI{BLE I A

ÍI TRÀLÓG¡ cA
ENCÀIXÀ¡tTES

Arer òt
8urì ti
¡þr9uìhão
Tðtu-Pique
Jðpão
Chapcu
6rônrdå
Cnrze i ro
tloc òflìb i nn o
Leonårdo

24
26
23
25
?1
28

29
30

irònit. Grei sen i ¡ado
/eios, Gre i sens
;rònit.6rci5eni2àdo
;rônì t., Gre ì senl2¿do
;ranit, cre i seni làdo
;rùni t. ôre i señi2ådo
ìrônit. Crci scni ¡ado
;rðnit., Pcamati tos
ìr¿ n ì t.. PcAmð ti tos
irènì t., Pegmðti tos

Sn
5n,Ë,te,sul f.

5n
5n, t/, Nb- [ô

Sn
Sn
Sn
Sn

Sn/lib.T¿
5n

Batõl I to
dà

Serrð
Dourôdã

Serra Brônca
Arqpr:á
lres llorros
Srejão

19 Grônit.,6rcis€ns
Pegm¿titos
PegLxùtì tos
Pegm¿ ti tos

Sn,F,De ,cu
Sn
Sr

Sn/Nb-Tò
Sn

Granì to
dâ

Sa.BråncÀ

lk nchão
Ròj¿do
8ùr iti

20
21
22

6rdnit., Pegma t I tos
6rôni!., PegmÀtiLos
Gr¿nit., PcAmdti tos

Nb-T¡/sn
5n/lb-Tà
Sn/lb-Ta

Gr¿n ìto
dð Scrrà
da l4esà

L'r¡im¿r (Pì ach¿ )
tò i ùrìos
8ðcià

irånìt.,6reisens
irðnit..6reisens
irànit. Al bi ti zàdo

sn,f
Sn,Su ì l

Sn

Grani to d¿

Serra dò Pe
¡l rà 8ròrcã

Aìto llocôml,o
Pòs5ô-e-ficà
Càchorro

9
t8
13

treì sens
Vcios, Grônitos
6reis€ns, Grðnì t.

Sn,sul f
Sn,8e,S!ìf

Sn

Gr.t4ocàmbo
tr. P-Í icà
Gr.Sucuri

Riàcho dosCðvåì o:
Cabecà do R i ¿cho
xupã
Grot¡o
xiñgurinho
Bðrro 9reto

Àlaì àiå
Bàcìrpðri
Sarroc¿o
Hutuc ð

Sàpðto
V- RedondÀ
Bc¿errÀ
¡n9òueiro

Iscondi do
Pelotòs

I
2
3
4
5
6
1
I

t6
10
l2
1l
15

Pe9ßòt., Apl itos
Pegmô ti tos
Pegmat., Apì i tos
Pegnðti tos
Pcamôt i tos
Pegmô ti tos
Pe9flrðtitos
legnìô ti tos
Pegmðti tos
Pegnìð ti tos
Peqm¿t i tos
Pegmðtitos
Pegmôti tos

v€ ios,Ap! i tos,Xì stos
Greì5en5

Yeios,Grànil.,Xjstos
Pegrnð!l tos

Sn/Nb-la
Srì

Sn/llb-Tô,8e
Sn/Nb- lô
Sn/llb-la

Nb-Ta
Sñ
Sn
Sn

sn/Nb-lô
Sn
5ñ

Bb-Ta
Sn
Sn
Sn

Sn/llb-Tð,Sul f
Sn

Imbðsðmento
(Forî'åcão

TicùnzÀl ?



CAPITULO 5

MAclc0 DA STRRA DA PEDRA BRANCA: RESULTADOS t DISCUSSOES

5.1 LOCALIZACÃO E ACESSO

A serra da Pedra Branca localiza-se no municipio de Nova

Roma, a aproximadamente 40 km a noroeste daquela cidade.0 acesso ã área

ã feito através de estradas transitáveis somente por veículos com tra
ção, tanto a partir da cidade de Nova Roma, quanto a partir de um ramal

da rodovia G0-118. 0 maciço é cortado em seu ìnterior por estradas que

'levam ãs ãreas de mineraÇão.

5.2 - ToPoGRAFIA E REI¡ÇOES DE CONTATo

0 maciço tem forma dômica, com eixo maior da ordem de 12

km orientado segundo N30w e eixo menor em torno de I km. tle constitui

marcante feìCão topogrãfica com desnível äs vezes superìor a 500 metros,

em relaÇão ã cota média regional , Sua drenagem õ radial centrifuga, com

os cõrregos da parte norte e oeste desaguando diretamenteno rio Paranã,

enquanto os demais corren para o rio Areias, tanlbénl afluente do Paranã.

0 maciço granîtico da Serra da Pedra Branca estã encaìxa

do em gna.isses e m.igmatitos do compìexo Basal . Não se observam evidên

cias claras de metamorfìsmO tórmico nas zonas de contAto, Sendo ao*,t

nos contatos por falha amplo desenvolvimento cataclãstico. Ao longo de

quase toda sua borda 'leste, o maciÇo estã em contato também com roclras

metassedimentares do grupo Arai. Embora esses contatos seiam seguramen

te de natureza tectônica, eles não são claramente observados em campo'

dev.ido ã grande quantidade de material coluvionar que ocorre na ãrea.

5.3 - ASPEcr0s GtoLtGIcos GERAIS D0 llAqlq

0 maciço da Serra da Pedra Branca (Figura 5'1) é um dos

maìs benr estudados na Província Estanífera de Goiãs, fruto de vários

-57-
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anos de pesquisas desenvolvidas pela DOCEGE0. Parte dos resuìtados desses

trabalhos foran sumariados por Padilha e Laguna (1981).

0 maciço é constituído pon um corpo maior de biotita-granì
ta de coloraÇão rosa a cinza-claro, textura granular nrêdia a grosseira,

ìocaìnente porfìrítìca. Ao microscõpio o feldspato-K.nicroclinìo apresen

ta-se euãdrico a sub6drico, podendo englobar crjstais de pìagiocìãsio e

biotita- 0 plagioclãsio 6 o oligocìãsio, maclado segundo as leis da Albi

ta e Albita-Carlsbad, ocorrendo tanto como fenocrjstais como componente

da matrì2. 0 quartzo é anédrico e a biotita õ fortemente pleocrõica. Co

mo acessõrios ocorrem fìuorita, clorìta, zircão, epìdoto e apatita'

Essas rochas sofreram intensas transformações põs-nragmãti.

cas de natureza pneumatoìítica-hidrotermal , as quais propicìaram o surgi

mento de vãrias fãcies tardì -diferenciadas. Estas variam desde granitos

levemente greisenizados (moscovita-biotìta-granitos) ató greisens típi
cos de composição mica-quartzo. Três ãreas de ocorrências desses metasso

matìtos destacam-se no maciço: A Bacia, ã área Placha e o Manchão dos

Baianos.

A Bacia, uma depressão grosseiramente orientada segundo

a direção norte-suì cot¡ eixos maiores de 4 km x 2 km, é car"acterizado pe

la ocorrência de moscovita-granitos albitizados' Estes são rochas de ca

loraÇão cinza-esbranquiçado a cìnza-esverdeado, de granulação média a

fina e textura gnãissica, ãs vezes cataclãstica' Nela destacam-se o

quartzo e o feldspato, .imersos em matriz formada por micasde tonal idades

verdes. Ao mìcrosc6pio a rocha exibe textura cataclãstica ftuìdal, com

deformação na maior parte dos minerais, sendo escassa a presença de cris

tais euõdricos. Ela é composta essencialmente por quaìtzo, feldspato-K,

noscovita e pìagiocìãsio, tendo como acessór'ios frequentes fluorita' ts

pãzio, zirconita e cassiterita. 0 quartzo e os feìdspato (microclínio e

plagioclãsìo) ocorrem como porfiroblastos, imersos em matriz fina, orien

tada, formada por mica e por aqueles mìnerais. 0 quartzo mostra forte ex

tinção ondulante, fraturamento e trituramento. 0 microclínio ã fortemen

te pertítico, sendo frequente sua substituìção por aìbita. Quando fratu
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rado essas fraturas estão frequente ìente preenchidas pornloscovita 
' 

quartzo

ou fluorita. A moscovita ocorre em lamelas definindo a textura da rocha.

0 plagioclãsìo precoce é o oligoclãsio, formando em geral cristais defor

mados, exibindo encurvamento, fraturamento e trjturamento, sendo frequen

temente substituído por moscovita (Pa¿ilha e Laguna ' 1981)'

A ãrea Placha e o Manchão dos Baianos, a sudeste da ßacia,

são ãreas típicas de ocorrôncias de greisens. Estes formam lentes de di.

mensões variadas, encaixadas em moscovita-granitos e/ou bjotjta-granitos,

orientadas segundo N30E na Faixa Placha e N60lrll no Manchão dos Baianos. As

fácies de greisens majs comuns são aqueìas de composição mica-quartzo, for

mando uma rocha de cor branco-esverdeado, inequigranular, de textura Iepì

doblástica a granolopìdoblástica. A rocha õ constituida predomìnantemente

por quartzo que ocorre tanto em cristais xenomõrficos quanto formando uma

massa fina, cataclãstica, iuntamente com moscovita. Fìuori ta quando prg

sente ocorre em cristais branco-azul ados, enquanto cassiterita forma pon

tuaÇões de cor castanha na matniz da rocha. Pirita, caìcopirita, arsenopi.

rita e covel ina ãs vezes são frequentes (Padilha e Laguna, 198'l )'

Três sistemas de falhamentos orientados segundo N30-60E' N30

-60w e NNE desenvolveram extenso cataclasamento no macìço, afetando todos

os tipos e desenvolvendo mi lonitos e cataclasìtos diversos (pa¿ilna e

Laguna, 1981). Estes são muito Semelhantes aos greisens e aos moscovita

-granitos, também afetados pela tectônìca, sendo muito dìfíciI a distinção

entre eles, ãs vezes só possîveì atrave6 cle lâminas petrogrãficas.

As mineral izaÇões plimãr'ias mais ìntportantes conhecidas no

maciço são aqueìas da área Placha. Neste Iocal foi cubada uma reserva de

,l1.000 ton de estanho, associada a um veio de greisen com 2,5 Km de com

prinento, ìargura de 12 metros e continuidade em sub-superfície por 100

metros (Bettencourt et alii, 1981), Na Bacìa, a cassiterìta ocorre disse.

minada nos moscovita-granitos albitizados,mas pode tambõm se concentrar

em bol sões.



-Fig, 5,,l - Mapa geológico do maciço da Serra da Pedra Branca'

FONTE: D0CEGEO (s.ll.T.' a)
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CARACTIRISTICAS SUPERFICiAIS: PRODUTOS DE ALTERAÇAO E C

VEGETAL

A evolução pedológìca no maciÇo dâ Serra da Pedra Branca

obedece em seus traços gerais estrejta associaÇão com as duas prìnci

pais fácies de rochas granítìcas que ocorrem no maciço. Assim, enquanto

associados aos biotìta-granitos ocorrem solos de coloração marron-escu

ro, relativamente mais espessos e mais ricos em nutrientes e mãteria or

gânica, associadas ãs fácÍes metassomaticantente alteradas a arenização

õ incipiente. Nesses locais ocorrem litossoìos cìaros, rasos' com fre
quente exposição de rochas e com grande quantidade de blocos de quartzo

em superfõi e.

A Tabela 5.1 mostra os resultados de anãlìses químìcas de

amostras clos dois t'i pos de solos acima mencionados. As amostras A e B

referem-se a solos desenvolvidos sobre biotita-granitos' enquanto as

amostras c e D são oriundas dos solos desenvolvidos sobne moscovita-gra

nitos. 0s dados rnostram que os solos derirrados da alteração dos bìotita
-granìtos são mais r.icos em matéria orgânica, possuem maior somatõria

de bases trocãveis e maior capacidade de troca de cãtions, que os solos

derivados da alteração dos moscovita granitos al bi tizadosft rei senizados.

0 maciÇo da Serra da Pedra Branca mostra variaÇões niti
das nas características de sua,cobertura vegetal , as quais são controla

das pela fertjl jdade dos solos desenvolvidos nas áreas de ocorrôncias

de bìotita-granitos e de moscovita-granitos. As feições da cobertura ve

getal no maciço se manifestam como varìações nas característìcas do cer

rado ou peìa predomìnância de certas espócies melhor adaptadas ã condi

ções edáfìcas loca.is. Assim, em ãreas de solos mais férteis, derjvados

da alteração de biot.ita-granitos, o cerrado é representado por sua fet

ção típica: ãrvores baixas de troncos e galhos retor cidos e estrato jn

ferior denso conposto por arbustos e gramíneas. Por outro lado, nos lo
cais de ocorrências de rochas albitizadas/greisenizadas, as árvores tor

nam-se mais esparsas e menos desenvolvìdas, formando em geraì cobertu

ras tipô ',campo-sujo,'. A Fìgura 5.2 mostra eSsa variação nas caracterïs

ticas do cerrado, facilmente observada na ãrea da Bacia' Nos locais on
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de os processos metassomãticos foram maìs intensos os solos são conse

quentemente mais ácidos e a vegetação menos desenvolvida e mais esPs

cializada em centas espécies. Nesses locajs predominam a "canela-de-ema"

(veLLozía flauícans) e o capim "barl¡a-de-bode" (nnístida palLens), como

mostra a Figura 5.3, Esta associação geobotânica 6 especîfica das ãreas

de ocorrências de rochas graníticas albjtizadas/greisenizadas no maciço

da Serra da Pedra Branca'

TABELA s. L

ALGUI'ÍAS CARACTÉRISTICAS QUTMICAS DOS SOLOS DTSENVOLVIDOS

EM ÃREAS DE OCORRENCIAS DE B]OTlTA-GRANITOS E DE

MOSCOVITA-GRANITOS ALBITIZADOS/GRTISENIZADOS

c,¡-cl
òo
oan
Éo<þ

r
Boses

gO.-()
'o, c.-.c'c'c¡Eõ

I
I o, PHttooE
È lH-

Cotion s Tròc rí veis
cTc

co2* Mg2n K'
I

No'

:l 00(9

't:

;.e

Mcq IOO

5,2O 2r4O OITO OrlO

5r2O 2r5O Or60 O,2O

o,4o o,o4 t,24 4,24

or4l o,o3 1,24 5,O4

o,o3 ot2.3 t,435r3O O,3O OrlO O,OO OrtO

5,to orso o,to o,oo o,o9. o,o5 o,?4 1,44
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Fig. 5.2

Em urimeiro Plano o cerrado
(¡lc) . ao fuirdo, ã esquerda,
àe biot'ita-gran'itos (BG)

- Vista parciaì da Bacia

raìo adaptado ãs ãreas de moscov'i.ta-gran'itos,
vegetacão ma'is densa desenvolvjda nas areas

¡

Fi g. s.3 -

0bservar a grande
muito contribuem

quantidade de blocos de
para a alta reflectância

quartzo em superficìe, os quais
dessas areas.

Detalhe da cobertura vegetaì nas ãreas de mais

intensa al teracão metassomat'ica.
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5.5 ANÁLISE DOS DADOS DE SENSORIAMENT0 REI'1qTO

5.5.1 - ANÃLIST DAS IMAGENS DO CANAL 5 DO MSS

A anãlise das imagens do can¡rl 5 baseott-se na premissa de

que neste canal as ãreas de ocorrência de moscovita-granitos aparecer.iam

com tonaljdades nais claras em relaÇão ãqueias de biotìta-granitos. Is

to se daria devìdo: (a) ã maior refìectância dos tipos metassomatìcamen

te alterados em relação ãs fãcies mais ricas enr biotita, e (b) ao menor

desenvolvimento da cobertura vegetaì nas ãreas de ocomôncias de mosco

vita-granitos;ambososfatorescontribu.indoparaumarespostanraisa]
ta dessas ãreas no canal 5.

A Figura 5.4 mostra omaciÇo da Serra da Pedra Branca' atra

vés do canal 5 do MSS-LANDSAT, na estaÇão seca (inverno), realçado pela

técnica do cont?ast strctch A Figura 5.5 é o mapa temãtìco desse canal

obtido através do programa Cluster Synl;hesis ' 0 tema correspondente ãs

tonaìidades rltais c-'laras, definido entre os níveis 27 e 40 (Sinrbolo 0) '
deve estar relacionaclo a ãreas de maior reflectância e com cobertura ve

getaì menos desenvolvida possivelmente associadas ã ocorrônc'ia de grani.

tos metassomati camente alterados. 0 tema representando tons de cinza

mais escuros, definido no intervaio de 2 a 26 (Simbolo.), deve corres

ponder, por sua vez, ã ocorrência de biotÍta-granitos' uma vez que estes

suportdm cobenturas vegeta is. mai s densas'

A anãl ise conjunta das Fìguras 5'4 a 5'5 mostra' no entan

to, que a grancle maìoria das ãreas de tonal idades claras indicadas não

estã refletìndo as diferentes associações de rocha-solo-vegetação rece

nhecidas no interior do macìço granítico e, portanto, possuem pouco sìg-

nificado geo l õg i co/geobotân i co . Pocle-se observar que nem mesmo a exten

sa zona de moscovita-granìtos albitizados que formam a Bacja foì indi

vidualizada claramente, confundindo-se com vãrias outras ãreas' Pode-se

observar que a maioria das ãreas de tonal idades clarasestã associada ãs

encostas topogrãficas voìtadas para a dìreção de ilunlinacão. Devi do ao

i.r* j;nrt" ãe or.uacão so.lar sob o qual a imagem foi obtida (30o),
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essas encostas topogrãficas recebem maior irradiâncja solar, e, enl conse

quênc'ia, aparecerão com tonalidades mais claras, uma vez quc a radiãncia
(grandeza radjomõtrica nred'ida peìo sensor) 6 ¿iretamente proporcjonal ã

intensidade de iluminação solar (Equação 2.6, F'igura 3.3).

Fig. 5.4 - Maciço da Serra da Pedra
da banda 5 do LANDSAT, na

Bnanca, vi sto atraves
estação seca.
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Fig. 5.5 _ Mapa temãtico do maciço da serra da Pedra Branca, a partir
da'imagem do canal 5 obtida na estação seca.

D

As ãreas de tonal idades claras são indicadas peìo simbolo O.
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Deduz-se, portanto, que as ãreas com tons claros observa

das na imagem do canal 5 obtido na estação seca representam tanto super

ficies de alta reflectância (moscovita-granitos), quanto ãreas de ilurni

nação anômala (encostas topogrãficas), sendo impossível , a partir da res

posta espectral , dìstingui-las entre si.

Alõrn das condiÇões não favorãveis de ilumjnação decomen

tes do ba.ixo ângulo de elevação solar, a fraca difcrenciação das associ.a

ções de rocha-solo-vegetacão, na ìmagem da estação seca, decorre tamb6m

do comportamento espectral sazonal da cobertura vegetal . como as árvores

do cerrado perdem parte de suas fol has e as gramíneas encontram-se se

cas nesta õpoca do ano, a cobertura vegetal perde parte de sua capacìda

de de absorção da REM (essa absorção ó controlada peia cìorofiìa e atua

em torno dos conprìmentos de onda próximos a 0,65 pm, o qtral é engìoba

do peìa banda do canal 5 do MSS). Deste modo ficam sensivelmente dimi

nuidas as relações de contnaste entre áreas cont diferentes índices de

cobertura vegetal em imagens do canal 5 obtidas na estaÇão seca'

Na estação de chuvas (verão) ocorre acentuada diferencia

cão no padrão de cobertura vegetal e nas condiÇões de iluninação. A Fr

gura 5.6 mostra o maciÇo da Seffa da Pedra Branca atrav6s da banda 5 do

MSS tomada. nessa estação. A anãlise sucinta desse produto tnostra, na bor

da oeste do maciÇo, uma área de tons de cinza claros, que correspondem

aosmoscovita-granitos albitizados que formam a Bacia. 0utras ãreas com

tonaìjdades seme] hantes são também observadas em outros pontos do maci

ço contrastando con os tons escuros associados a cobertura vegetal

de maìor porte desenvolvida em áreas de ocorrêncjas de biotìta-granitos.

A diferenciaÇão tonal entre essas ãreas ocome enl funÇão

do desenvolvimento diferenciado da cobertura vegetal adaptada ãs ãreas

de ocorrências de biotita-granitos e de moscovita-granitos, durante a es

tação de chuvas. como os solos associados aos biotita-granitos são rela

tivamente maìs férteis, na estaÇão de chuvas o ceffado desenvolve-se com
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maior vjgor nesses locais, especiaìmente as gramíneas que atingem seu mã

ximo desenvolvimento, formando denso tapete cobrìndo o solo. Por outro lg
do, a presença de ãgua não al tera signifìcativanìente o desenvol v inrento da

cobertura vegetaì nas ãreas de moscovjta-granitos. A alta acidez dos solos

nesses locais inibe o desenvoìvimento da vegetação e mestro as grantÌneas,

embora estejam verdes, continuam pouco desenvolvidas e esparsas. Esse con

traste de comportamento da vegetação permite a diferenciação dessas aFeas

na ìmagemda estaÇão de chuvas. A djferencìação é facil itada aìnda devido

ao ãngulo de elevação solar mais alto nessa ôpoca do ano (460 neste ca

so), minimizando os efeìtos de iìuntinaÇão que tanto afetanl as imagens ob

tidas no inverno.

A Figura 5.7 mostra o mapa temátìco de distribuiÇão e qua!.

tificação das duas associações geobotãnicas maiores, diferenciadas a par

tir da imagem do canal 5 c o rrre s ponclente ã estação de chuvas. As ãreas de

biotita-granitos, majs escuras, ficaram definidas entre os níveìs de cin

za ? e 21, enquanto os moscovita-granìtos estão contidos no intervalo en

tre ZZ e 35. As áreas de atividades de garimpeìros ("catas"), oncie a veg.e

tação foi parcialmente removida, possuen os níveis de cinza mais claros,

compeendidos no intervalo entre 35 e 38'

Embora as condições de jluminaÇão sejam mais favorãveis nes

sa õpoca do ano, a Fìgura 5.7 ainda nostra algumas ãreas de iiuminaCão anô

mala na borda leste do maciço, as quais se conftindem com a classe dos mos

covita-granitos. tsses efeitos de iluminação sõ podem ser corfiigidos atra

v6s da tócnica de dìvisão de canais (ratio), discutida na seção seguìnte'
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5.6 - Maciço da Serra da Pedra
da banda 5 do LAI'IDSAT' na

Branca, visto através
estação Ce chuvas.
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5.5,2 . ANALISE DAS IMAGENS J?I?TO-

As imagens rdúio resuìtantes da divisão entre canais não

-correlacionãveis, são capazes de assjnalar variações sutis de densidade

de cobertura vegetal do terreno, as quais podem representar associaÇões

geobotân.icas (Lyon, 1975b; Raines et alii, 1978). A Fìgura 5.8 conceitua

a técnica do ratio entre canais não-correiacìonáveis. Ela mostra esquem-a-

ticamente valores de radiâncias medidos pelos canais 5 e 7 do MSS, para

quatro ãreas hipot6ticas, com diferentes índices de cobertura vegetal' Da

divisão do.canal 7 pe'lo canal 5 (multiplicando a razão por un gttnho l0)

resultâ uma imagem R7/5 nu quaì essas qttatro ãreas são facilmente discer

níveis uma vez que nostram valores de cjnza bastante distintos, A itna

gem R775, além de realçar variaÇões sutis na densidade de cobertura vcge

tal , i'inimiza paraìelamente os efeitos de iluminação diferencìal (ver Se

cão 3.3).

0ptou-se pelo R775 de imagens da estacão de chuvas' õpoca

emque'comoseviu,odesenvo]vimentoclacoberturavegetalõdiferencia
do para as ãreas cle biotita-granitos e de moscoviLa-granitos. A Figttra

5.9 é o resultado da classificação atravõs do programa CLuster Synthesis

sobre a imagem resuìtante cla divisão do cana'l 7 pelo canal 5' Esse produ

to definiu com clareza as ãreas de moscovita-granitos dentro do maciÇo,

compreendidas no intervalo de níveis de cinza entre 127 a 168, assinala

das na Figura 5.9 peìo sìrnbolo O. 0s biotita-granitos" de tonalidacles

mais claras na imagem Rrr^ por possuìrem maior densidade de cobertura

vegetal , foram definidos'[eìos níveis de cinza maiores que 168' Al6nr de

ressaltar as ãreas de rochas greisenìzadas dentro do maciÇo' a imagem r'q

¿io eliminou, paralelamente, as ãreas de iluminação anôrnala'as quais eram

confundidas com áreas de ocorrôncias de moscovitâ-granìtos nas tiguras

5.5 e 5.7.
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5.5.3 -IMAGENS RBV FOTOGRAFIAS AEREAS E II'IAGENS DE RADAR

a) Imagens RBV

A Figura 5'10 mostra uma imagem RBV domaciço Pedra Branca'

obtida em junho de 1979. Embora este produto possua nesolucão espacial

duas vezes rnaior que suas correspondentes MSS, ele não dìscrinina as

ãreas de moscovita-granitos no interior do maciÇo' Isto decorre peìo fg

to de as imagens RBV, a despeito de sua boa resoluÇão espacìal ' possuí

rembaixareso]uçãoespectra.l.Elasco]etaminformaÇõesdentro-deumalar
ga faixa de sens.ibil idade e não em intervalos espectra'i s especificos. As

manchas claras observadas na imagem RBV são "catas" de garimpeiros, visi

veis devido ã renroção da cobertura vegetaì nesses locais'

b) Fotografi as Aérea s

As fotografias aéreas pancromãticas são, ã seme.l hança das

imagens RBV, pobres em resolução espectral , pois também gravam as infor

mações dentro de uma ampìa faixa de sensit¡il idacle correspondente ã radia

ção visível (0.4 a 0.7 um). A Figura 5.11 mostra o maciço da Serra da Pe-

dra Branca atravõs de uma fotografia a6rea pancromãtica, na escaìá orìgi

nal de 1:60.000. Do mesmo modo que a imagem RBV, ela não mostra varia

ções tonais especifìcas que possam ser associadas ãs áreas de greiseniza

cão. A.fotografia aõrea é, no entanto, um sistema sensor de alta resolu

çáo espacial e, assim, mostra born rìqueza de detalhes a distribuição dos

elementos da paisagem (topografia, drenagens, etc)' 0s moscovita-granitos

que formam a Bacia são facilmente indentificados como uma unidade fotq

geológica dentro do maciço, tanto pela sua morfoìogia tipo "cãrie", quan

to pela drenagem localmente anômala' A ãrea Placha possui' por outro la

do, caracteristicas fotogeolõgicas totalmente dìstintas das da Bacia' em

bora do ponto de vista geolõgìco essas duas ãreas seiam muito semelhan

tes. Se fossem separadas apenas através de informações das fotografias

aãreas, elas seriam indicadas como unidades fotogeológicas distintas. Na

imagem, como se viu, apesar de essas duas ãreas terem caracterist'icas
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texturais djstintas em fotografias aéreas, eìas possuem comportamentos es

pectrais semelhantes, função de suas características geolõgicas semelhan

tes. A ãrea de ocorrência de moscovita-granitos na borda sudeste do maci

Çor indicada na imagem natío, não é identificada a partir da fotografia

aãrea.

c) - Imaqens de RADAR

A Figura 5.12 mostra o maciço da serra da Pedra Branca atra

vês da imagem de RADAR. Pode-se observar com fidetidade a morfologia do

maciço, € â ãrea da Bacia õ claramente ev'idenciada. Não ex'iste na imagem

de RADAR, no entanto, qua'lquer variação tonal que possa 'indicar as ãreas

de rochas metassomãtjcas conhecidas no corpo granítico. Isto decorre pe

las razões discutidas na seção 3'1'2'

Fig. 5.10 - Imagem RBV do maciço da Serra da Pedra Branca'



Fig. 5.11 - Fotografia aõrea do maciço da Serrada Pedra Branca'

Fty. 5.12 - Imagem de RADAR do ntaciço da Serra da Pedra Branca'



5.6 -

-77-

INTTGRAÇA0.LINAL COM 0s DADOS DE CAMPO

5.13 mostra a distribuicão das ãreas anônlalas den

da Pedra Branca, obtidas a partir da 'imagem ratio
tema ã imagem da banda 7 do MSS.

A Ãrea Anômala 1 corresponde ã ocorrênc'ia dos moscovita-gra

nitos albitizados/grejsen'izados que formam a Bacia, os quais foram des

crjtos na seção 5.3, deste capítulo. Comparando-a com o mapa geolõgico

do maciço elaboraclo pela DQCEG[Q (Fìgura 5.1) obserya-se que os ìinrjtes

da borda leste da Bacia não são retilíneos. Esta cliferença decorre do

fato de que no mapa geolõgìco estão incluídos tambór¡ como pertencentes ã

Bacia os moscovi ta-b'iot j ta-gran j tos. Estes consti tuem termos 'interme

diãrjos normalnlente ocorrentes na zona de transìção entre o biotita-gt^a

nito que fortna o corpo princ'ipa'l do maciÇo e as fãcies albjtizadas /grel.

senizadas. A Bacia' como indìcada pe'ìa'imagem LANDSAT''incluì apenas

estes úìtjmos tipos, 'individual izados em rela'ão ãs fãcies contendo b'io

ti ta.

As Ãreas Anômalas 2 e 3 correspondem, respectivamente, ã

ãrea placha e ao Manchão dos Baianos, locais onde predonrina a ocorrênc'ia

de greisens mineral izados a cassiterita. A.ãrea Placha encerra as maiores

reservas de Sn até agora conhecidas no maciço. Ela, juntamente com o Man

chão dos Baianos e vãrios loca.js da Bacia, tem s'ido explorada por ga

rimpeiros desde 1973-

A F'igura

tro de maciço da Serra

e sobrePostas como um

A Área 4, no extremo

trutura dôm'ica, caracteri za-se tambénl

cas metassomãticas.

sudoeste do maciço, iã fora da e:

pel a ocorrênci a de rochas granít'i

No outro extremo do mac'iÇo, na sua borda sudeste, a Área

Anômala 5 corresponde ã ocorrêncja de nloscovita-granitos albitizados/grej.

senìzados, mineralogica e texturalmente semelhantes aos tipos que formam

a Bacìa, Esta ãrea, embora já conste no n¡apa da D0CEGEO, fo'i descober

ta duränte o desenvolv'imento cleste trabalho, a partìr das'indicacões for

necidas pelas imagens de sensoriamento remoto orbital.



Fig. 5.13 - Indicacão das ãreas de rochas atbitizadas/greisenizadas no' maciço da Serra da Pedra Branca, a partirdä imagens multiespectrais do LANDSAT.
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A Area 6 mostra característjcas superficiais semelhantes

ãs demajs ãreas anômalas jã discutidas. seus solos são de cor cìara, po

bre em nutrientes, e com grande quantidade de blocos de quartzo em super

ficie, denotando at'ivjdade hìdrotermal expressiva no local. A vegetação,

em consequência, é bastante rala, formando "campos sujos"' 0s trabalhos

de campo não constataram a existôncìa de tipos metassomãticos de grande

expressão nesse local . Na extrenrjdacle leste dessa ãrea prõx'imo iã

ao Manchão dos Bajanos, traballros da D0CtGtO indjcaram a existência de

um corpo de gre'isen com climensões da ordenl de 200 x 100 m' Foj constatada

ainda a ocOrrância, ent pequenos afloramentos dispersos, de uma rocha de

tonalidade c.i¡rza-escuro, de estrutura nlaciça e alta densiclade, dest'acan

do-se numa matriz muito fina, mìcãcea, 'levernente orientada, cristais de

formados de fel cispato. Ao mj croscóp'io a rocha mostra-se fornlada csserì

cialmente por mica branca (pr"ovavelmente mcscov'ita) de granuìacão mujto

fìna, ã qual se associa grande quant.'iclade de opacos (hernatita ?), que

ocorrem sob a forma de pequenos prìsmasentrecruzados' Feìdspatoequartzo

ocorrent etn agregados irregula|es. Raros grãos de cassiterita (a'identifi

cação desse mineral õ ¿iflcultada peìa a'lteração) ocorrem dispersos em meio

ã massa micãcea. A m1ne¡aloq'ia acima perntite classif icá-ìa como um mosco

vita-gran.ito gre'iserrizado, com a seguìnte composição modal (y" de volume)

visualnpnte estimada: mica branca 70%, opaco 25%, quartzo 5%.

As Areas Anômalas 7eB ocorrem ao ìongo de zonas de gran

des falhamentos que cortam o maciÇo, orjentados para NIll' Nesses Jocais

predomina uma rocha granîtìca leucocrática, de estrutura nlaciça e textu

ra catacl ãsti ca, onde predomì nam porf i robl astos de fel dspato-K e "ol l'ìos"

de quartzo imersos numa matrjz fjna constjtuida por esses minerais e por

agregados de mica verde. AO microscõpio o feldspato-K mjcroclinio aprg

senta-se pertit'ico e engìoba grãos de quartzo. Este nlineral forma agre

gados irregulares na matriz da rocha, mostrando feições que denotam a

forte tensão a que ele foi submet'ido (extinção ondulante' contatos den

teados, estiramento de cristais). Serjcita mujto fina ocoì re formando

faixas ou cortando o feldspato-K. Mineraìs opacos formam pìacas sugerìn

do substjtuição de um m.ineral preexistente, o qual possuía direcão de
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cl ivagem ben definida (biotita ?). cristais dinrinutos e raros de cassite

rita ocorrem dìspersos na matriz da rocha. A conrposição modat (% de volu

me) vjsualmente estimada para este granito ìeucocrãtico éa seguinte: feì

dspato_k 45%, quartzo 25%, pìagioclãsio albitico 10%, sericita 15%' opa

cos 5%. A ausência de biotita na nocha e os solos claros dela derivados

foran os parâmetros que permitiram a discrìminação dessas ãreas pelo sìs

tenìa sensor e seu enquadramento na mesma cìasse espectral dos granjtos

greisenizados. cabe lenlbrar que a semelhanÇa dos granitos cataclãsticos

com o verdadeìros greìsens' estes tambóm cataclasados, é muito grande'

A distinção entre eles sõ 6 possível ãs vezes atravõs de lâmina pctrogrã

fica, pela presença de fluorita e/ou cassiterita nos tipos nletassomáticos.

As demais aFeas anômalas indicadas no interior do maciço

da Serra da Pedra Branca, não numeradas na Figura 5'13, ocorrem ao longo

de grandes falhamentos e devem, assim, possuir características ì itoìógi

cas semeihantes aos tipos descrjtos nas Ãreas 7 e 8'

A existência de cristais de cassìterìta constatados em 'lô

minas de amostras das Ãreas Anômalas 6, 7 e B, as quais não são indicadas

no mapa geoìõg.ico do maciÇo elaborado pela DOCEGE0' sugere uma maìor aten

ção a essas ãreas, para melhor aval iação do seu real potencial mineral .
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CAPfTULO 6

MAcIc0 I)A SERRA D0 MOCAMBO: RESULTADOS t DISCUSSOES

LOCALIZAÇÃO E ACESSO

0 maciço da Serra do Mocambo localìza-se no municípìo de

l,lonte Alegre de Goiás, a aproximidamente 45 Km a sudoeste dessa cidade'

0 acesso ã ãrea é fe.ito inicialmente pela rodovia G0-118 até ã vila do

passa-e-Fica. A partir deste local tonla-se unla variante secundãria ã e:

querda, com aproxìmadamente 15. Km, transitãveì apenas por veículos com

tração, a qual ìeva ao garitnpo da Ingazeira, local iz-ado no sopé da ser

ra, A part.ir daí o acesso ã ãrea é feito através de canrinhanlento ã põ'

gastando-se cerca de 3 horas para se atingìr o topo da serra'

6.2 - TOPOGRAFIA E RELAÇõTS DE CONTATO

A serra do Mocambo possuÍ forma eliptica grosseira com ei

xomaiordaordemdeBkm,orientadosegundoN25E,eeìxomenoremtor
no de 6 Km. Eta constitui uma feição topogrãfìca bastante destacada' com

desnível mãximo em torno de 500 metros em relaÇão ãs encaixantes regio

nais (Figura 6.1).0 entalhanrento dos córregos Ingazeira e l'loniolo' am

bos controlados por faìhamentos, e dos contribuintes do t4ocambo ao nor

te e do Santa Rìta ao sul, criam quebras topográficas internas com até

250 m.

À exceção de sua borda leste onde se encontra em contato

tectônico com rochas mais novas do grupo Arai, o maciÇo da Serra do M-o-

cambo está encaixado em xistos, gnaisses e mìgmatitos do complexo Basal

Goìano e/ou da formação Ticunzal . Nas zonas de contato é comum o desen

volvimento de cataclasitos, não se notando evidências de metamorfismo

tãrmi co.

8l
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Fig. 6.1 - Mapa topogrãfìco do maciço da Serra do Mocambo'

F0NTE: adaptado de BRASIL. MEx/DSG (1976a,1976b)'
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6.3 - ASPECTOS GEOI-ÕGICOS GERAIS DO MACIÇ!

De todos os maciços da Província Estanifera de Goiãs, o da

Serra do Mocambo é um dos menos conhecidos. Ele é constituído pon rochas

de coloraÇão rõsea, textura granular hipidiomõrfica grosseira, destacandg

_se o feldspato-K em crjstais euédricos a subõdrìcos, o quartzo e agrega

dos de biotita, Ao microscõpio o feldspato-K é fortemente pertitico, o

plagioclãsio é alb.i ta-oligocìãsì0, por vezes sericitjzado, e comumente'

com intercrescimentos antipertiticoS. 0 quartzo apresenta-se en cnistais

xenomórficos e frequentemente com extinÇão ondulante, enquanto a biotita'

fortemente pìeocróica, ocorre em latnelas. São frequentes como accssõrios

a allanìta, o epidoto, o zircão e a fluorita, além de opacos'

Embora estejam muito próximos unt do outro, são diferentes

os padrões tectônicos predominantes nos maciÇos da Pedra Bnanca e do ltls

cambo, 0 padrão NNE que condiciorta os moscovi ta-granì tos albitìzados e

greisenìzados <1a Bacia e da Faixa Placha, além dos pegmatitos que ocor

rem na região de Monte Aìegre de Goiãs, não õ evidente no maciÇo da Ser

ra do Mocambo. Neste os falhamentos maìs importantes são para Nl¡l, predg

minando o padrão orientado segundo N50w, semeìhante ao sistema observado

no Manchão dos Baianos' no Pedra Branca'

Em meados de 1981 garimpeiros descobriram cassjterita no

interflúvio dos cõrregos Ingaziera e Monjolo. Embora o rninilrìo seja de

muito boa qualìdade, o garìmpo não tem evoluído devido a probìemas de fal

ta de ãgua, que impedem a ìavagem do material eluvionar ("casqueìro") con

centrador da cass iterita.

6.4 - ANÃLISE DOS DADOS DE SENSORIAMINTO REMOTO

6.4. 1 - ANALISE DAS IMAGENS DO CANAL 5 DO MSS

As Figuras 6'2 e 6.3 mostram os mapas temãticos extraidos'

respectìvamente, das imagens do canal 5 tomadas na estaÇão seca e na es

tação de chuvas. As ãreas correspondentes aos biotita-granitos são carac

terizadas em ambos os produtos porapresentarem tons de cinzamais escuros'
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definidos entre os nîveìs 2 e 25, e 10 e 26, nas figuras citadas, Estes

valores são mujto prõxìrnos äqueles encontrados para os bìotita-granitos

do maciÇo da serra da Pedra Branca, discutido no capitulo anterior.

A classe de ions de cinza mais cìaros que' consequentemen

te, poderia corresponcler a ãreas de ocorrências de granitos greìsenìza

dos foi definida nas Figuras 6.2 e 6.3, respectì vamente ' entre os niveis

?6 e 33,27 e 36. Estes valores são próxìmos àqueles que defìniram as

ãreas de moscovita-granìtos no maciço da Serra da Pedra Branca'

Comparando as ãreas anômalas indicadas nas tiguras 6'2 e

6,3 nota-se que algumas delas são coincidentes na ìntagem da estação se

ca e da estação de chuvas. outras não possucnì correspondências e neste

caso podem ser resultantes de condições de ìlunlinacão. uma mel hor carac

terização e confirmaÇão da natureza anômala dessas áreas pode ser feìta

mais seguramente através das ìmagens ral'io'
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Fig,6.2 - Mapa tenrãtìco do maciço da Serra do locambo' a partìr
'- da"imagem do canaì 5 obtido na estaçao seca'
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Fio. 6.3 - l.lapa tenìãtico do maciço da Serra do Mocambo, a partir
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6.4.2 -. ANALISE DAS IMAGENS Ã,'I?TO

Anal isou-se a imagem R7/S du estação de chuvas na suposì

ção de que, de modo senlelhante ao que ocorre no maciço da Serra da Pedra

Branca, nessa 6poca do ano verifica-se uma melhor diferenciacão na co

bertura vegetal associada ãs ãreas de biotita-granitos e de moscovita

-granìtos. Alõm disto as condições de i ìuminação são tanlbénr mais favorá

veis nessa 6poca do ano.

A Fì9ura 6.4 ob{.icla a partir do RZlS quantifìca os nír'eis

de cinza e mosta com mais precìsão as ãreas anômalas dentro do maciço

da Serra do Mocambo, definidas no intervalo compreendido entre os níveis

133 e 150. A ìndicacão dessas áreas através da ìmagem ratío caracteriza

-as como alvos geobotânicamente anômalos, possivelmente ììgados ã ocor

rônci a de rochas greisenizadas'
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Fig. 6.4 - Mapa temãtico do maciço da Serra_ do I'locambo, a partìr
: da' imagem z'atio (\/5) na estacão de chu'¡as'

As ãreas <ie greisenização são jndicadas pelo símbolo *.
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6.4.3 - IqIg!¡414r-4ERrAS t IM^GENS DE RADAR

As Figuras 6.5 e 6.6 mostranl o maciço da Serra do Mocanlbo'

respect ivallìente, atravils de fotografia aérea e de imagem de RADAR' A ima

gemdeRADAR,porrazõesjádìscutidasnaseção3'1'2'nãoassìnaìaqual
querfeìçãoindìcatiVàquepossaserassociadaãsãreasanôma]asindica
das na Fi gura 6.4.

A fotogr"af ia aõrea mostra uma extensa área com tons claros

e textura "lisa" que poderia, a primeira vista' ser associada ã ocorren

cia de rochas graniticas submetidas a processos de argiìização' os quais

são comuns em ãreas de metassonatìsmo' Todas as ãreas anômalas indicadas

naFigura6.4coincidemcomasãreasdetextura''lisa,.observadasnafg
togr afia aérea, etnbora a recíproca não seja verdadeira: nem todas as ãreas

de textura "lìsa" vìstas na fotografia aãrea correspondem a ãreas anômq

las indicadas na ìrnagetr z'aÚio'

Sobre o pìatô mais alto da serra do Mocalnbo os solos são

rasos com frequente exposição de rochas, predominando naquele ìocal os

.,camposììmpos..eos.'campossujos...E]esformamasãreasdetextura',¡l'i

sa" observadas na fotografia aérea, as quais foram denominadas informal'

mente ,,áreas de argilização" nos mapas temãticos extraídos das imagens

LANDSAT.



Fig.6.5 - l-otografìa aérea do nlaciço da Serra do ¡locanbo.

Fig. 6.6 - Imagem de RADAR do maciÇo da Serra do Mocambo'
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6.5 - INTEGRAÇÃO Flry{L-lql'î elq4!g:-ql rAl1l9

A Figura 6'7 nrostra o maciço da Serra do Mocambo atrav6s do

canal 7 do MSS e sobreposto a ele as ãreas anôma'las indicadas a partir da

imagem natio discutida na seção 6,4,2. Foranl indentificadas três áreas

anõmal as princìPais.

A Ãrea Anônala número 1, no interflúvio dos córregos inga

zeira e Monjolo, possuì características superf.ìciais erì tudo semelhantes

ãs ãreas de rochas gre-isenìzadas do maciço da serra da Pedra Branca. Aco

bertura vegetal no locaj reflete as condições severas de acidez do solo'

0 cerrado que ocof,re normalmente nas áreas de bìotita-granitos degrada pa

ra a varìedade t.ipo ,'campo sujo", onde predominam as gramineas, e são pou

casasãrvoresma.iores,comomostraaFjgura6.B.Emcertoslocais,tam
bé¡n ã semelhança do que ocorre no maciÇo da Serra da Pedra Branca' há a

predom.inância absoluta da vegetação "canela-de-ema" (Figura 6.9). Em su

perfície õ grande a quantidade de blocos de quartzo, os quaìs colaboranl

para a alta reflectância dessas ãreas nos produtos de sensoriamento re

moto.

0strabalhosdecampoconstataramaocorrôncianaqueleìocal
de greisens e albìtitos mineralizados a cassiterìta, merecendo destaque

entre eles as seguintes fácies:

Mica-quat'tzo greisen: E uma rocha de textura maciÇa' ãs vezes ieve

mente orientada, coloracão cinza-escuro, destacando-se grãos de

quartzo de até 0,5 cm de diâmetro, imersos em matri z fina de nature

za mìcãcea. Ao mìcroscõp.io o quartzo é granoblástìco, frequentemen

te com extinção ondulante ou I'ormando bandas quatzosas nas quais

cristaìs menores que as mìcas ocorrem imbricados' sugerindo recris

tal ização. A mica branca, com ângulo 2V negativo e pequeno' forman

doamassafundanentaldarocha,éamoscovita,oumaisprovavelnten
te a zinnrvaldita, Cassìterita, fluorita e opacos ocorrem dissenina

dos na matr.i z. A composição modal (% de volume) vìsualmente estìma

da para esta fãcies é a seguinte: quartzo 50%, mica branca 45?j' cas

siterita 3%, fluorita 1% e opacos 1%'



-92-

I'oprízio-mica gz'eisen: E u¡na rocha de textura maciça, ãs vezes porg

sa, orientada, de tonal idade cinza-esverdeado, passando a tons aver

melhados quando alterada. Ao microscópio destaca-se o topãzio, imer

so em matriz fina constituîda por mìca branca incolor ou amarelo-pã

lido, de 2V muìto pequeno e negativo. Tais característjcas sugerem

tratar-se de moscovita ou de zinnwaìdita, ou ambas. Cassiterita e

opacos ocorrem como acessórios. A conìposiÇão modal (% de volume) vi

sualmente estimada para esta fãcies é a seguinte: mica branca 75%,'

topãzio 20%, opacos 4%, cassiterita 1%.

Biol;itito: E uma rocha de aparâncìa xistosa, con avermelhada quando

a1 terada, muito semelhante em aparôncia aos "xistos" mìneral izados

que ocorrem no garinrpo da Ingazeira, localizado junto ã borda do ma

ciço do Mocambo. Ao microscõpio a biotita mostra pleocroismo vanian

do de marron a amarelo, granulação uniforme, fnequentenente orienta

da, Clorita ocorre subordinadamente a partir de aìteração de bioti
ta. A composição nrodal (% de volume) visualmente estimada para esta

fãcies õ a seguinte: biotita 95%, clorita 5%.

ALbítitos: Ocorrern associados aos greisens formando afloramentos ra

zoavelmente extensos. E uma rocha .de coloração cinza-escuro, estru

tura maciça, textura porfìritica mõdia a fina, defìnida por fenocris

tais de plagìocìãsìo euédricos a subõdricos e quartzo' imersos em

natriz micãcea de tonal idade cìnza-escuro. 0 pìagioclãsio albita

apresenta-se parcialmente sericjtizado e tendendo a possuir contor

nos hidiomórficos. 0 quartzo é xenomõrfico e exjbe claros sinais de

deformaÇão e cataclase. As micas têm granulação fina. Sericita' que

provém do feldspato, predomina sobre biotjta. Esta aparece em peque

nas palhetas, formanclo agregados que acompanham os intenstícjos ell

tre as ripas de feldspato. A composìção modal (% de volunre) visual.

mente estimada para esta fãcies õ a seguinte: albita 40%' sericita

20%, biotita 10%, opacos 3% e zircão 1%.
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Fig.6.B - Cobertura vegetal
ãreas de gran'itos
do Mocambo.

tipo "campo sujo"
grei sen'izados no

associada ãs
¡naciço da Serra

Fis. 6.9 - predominância da,,canela-de-ema" na Ãrea Anômala

nú*ã.ô I e ao fundo o cerrado típico associado
aos bi oti ta-gran'i tos .
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Associadosaosa]bititosocorremtambémgran.itosalbitiza
dos, com moscovita, alguma biotita e clorita formando a matriz cinza-es

curo da rocha. Em anìostras de campo eles são texturaìmellte semelhantes

aos verdadeiros albititos, tendo a diferenciá-los o fato de seus feno

cristais serem de feldspato-k e não plagiocìãsìo'

A Tabela 6.1 mostra resultados de anãlìses quimicas (ppm)

de elenlentos traÇos para as fãcies acima tllenciottadas. Todos os tipos, ã

exceção de uma amostra do granito albitizado, são anômalos para cassite

rita e tambõm enrìquecidos em outros elementos (Nb, Rb' Li' La' Be' Zn'

pb, etc.) típ.icos de granìtos geoquimìcamente especializados a sn (0lade'

1980 ) .

A Ãrea Anômala nQ 2, com cobertura vegetal semelhante ã

da Ãrea 1, situa-se no platô mais alto da serra do l'lacambo' no dìvisot^

de ãguas das bacias dos córregos Moniolo, Ingazeira' Mocambo e Santa Ri

ta.

Nesseloca]ocorreumgranito.leucocrãticodetexturagra
nular hipidiomórfica grosseira. Ele é composto basìcamente por fenocri:

tais de feldspato-K atõ 4 cm, geraìmente eu6dricos a subãdricos ' e' por

quartzo, tambãm em fenocristais. Biotita e nica verde semelhante ã comu

mente observada nos granitos greisenizados ocorrem preenchendo os esPS

ços entre os fenocristais de feldspato-K' E comum fluorita formando agre

gados na rocha. Ao microscópio'o feldspato-K apresenta-se pertítico e

frequentemente atravessado por vônu1as de quartzo' Este ocorre tambõm

como agregados granoblásticos e mostra intensa extinÇão ondulante' 0 pla

gìoclãsio é albítico, levemente sericitizado' Biotita' ãs vezes com

transformaÇão incipiente para clorìta, e moscovjta ocorrem em agregados

irregulares intersticiais ao feldspato-K' tpìdoto e fluorita são acessõ

r'iosfrequentes.Acomposiçãomodal(%devolume)Visualmenteest.imada
paraestarochaõaseguìnte:feldspato-K65%,p.lagìoc1ãs.io15%'quartzo
t5%, bìotita 3%, moscovita 1%, epidoto e fìuorìta 1%'
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TABELA 6.1

ANÃLISE QUI¡TICA (PPM) PARA ELTMENTOS TRAÇOS

DE TIPOS GREISENIZADOS DA SERRA DO MOCAMBO

FONTE: GE0S0L - Divisão de Laboratório.

2 3 4 5 6

Sn

Nb

Rb

Zr

Li
Sr

Ga

La

Y

Be

7n

Pb

Cu

Mo

V

t,'I

Ba

280

260

590

790

100

(a

30

1200

250

192

92

5?

14

36

300

57

120

360

17 00

210

295

30

ÃA

140

320

960

278

148

3B0

25

56

300

180

65

360

1260
oÂn

170

29

55

270

320

20

392

182

89

14

180

300

120

1500

70

1290

250

380

30

50

260

360

1B

324

56

42

45

300

130

130

170

910

350

440
t?

46
â.l

70

14

230

92

11

5

120

300

340

5

170

180

410

50

65

280

180

13

476

112
E

5

82

300

30

lacr es: I
2
.,

4
5
6

Mi ca-quartzo grei sen
Topãz i o-mi ca gre i sen
Biotitito
Al b it ito
Grani to albitizado
Grani to a I bi ti zado



-97-

A anäl ise quimica de uma Única anlostra do moscovita"granito

a.lbitìzadodaÃreaAnôma]an92nãoapresenta-seanôma]aenlSn,domesmo
modoqueosedimentosdecorretrteanalisadospeìaDOCEGEO(s.N.T.,b)dedr-e.
nagem cìue desce daquela região' A ocorrência de fluorita formando agrega

aol ta.qrunt.s na rocha merece maior atenção a esse mineral na área'

AÃreaAnôma]an93nãofoiv,isitadaemcampo.Paraatingi
-la seria necessãría a montagenì de unt acampamento em cima da serra' o que

não foi possivel . Observada através de sobrevôos ela ó muito semelhante ã

Ãreal,emteì'mosdefeicõessuperficiais'Aúnicaindicaçãodapossivel
existôncia de min6rio naquele local é unla amostra de sedinrento de corren

te coietada peìa DOCEGEO (s.N.T', b) enr drenagem que desce da ãrea (amor

tra C0H-1006), a qua'l apresentou 1BB pprn de Sn'

Vãrias outras áreas menores, como inclicadas na Figura 6'7 '

ocorrem aincla no maciço da Serra do Mocantbo' A despeito de suas pequenas

extensões todas elas devem ser ver.ificadas quanto ã possìbiìidade de ocor

rência de tipos metassomãticos. A]óm de espectnalmente anômalas, todas

eias são tambõm estruturalmente controladas peìo mesmo padrão N60-70¡¡' o

qual controla também a Ãrea Anômala nQ 1'



CAPfTULO 7

MAÍìIc0 DA SERRA D0 MENDTS: RESULTADOS E DISCUSSOES

7.1 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO

A serra do Mendes localiza-se no municipio de Monte Aìegre

de Goìás, a aproxi¡rarlamente 20 Km a oeste dessa cidade. o acesso ã área

õ feito inicialmente pela rodovìa G0-118, tomando a 8 Km da cidade uma

variante secundãria, transitãvel apenas por veículos com traçã0, a quai

'leva ãs sedes das fazendas Chapadinha, Mendes e Poçã0, todas em cima da

serra. A partir desses locais todos os demais acessos são feitos atrav6s

de caminhamentos a Pê.

l.L TOPOGRAFIA Ë RELAÇÕES DE CONTATC)

0 maciço granîtìco da Serra do Mendes tetn forma grosseira

mente e1íptica, com eixo maior de aproximadamente 15 Km' orientado segun

do N30E, e o nlenor com cerca de 10 Km, perfazendo unla área total em tor

no de 120 Km?. Ele constìtui uma feição topogrãfica bastante ressaltada,

com desnîvel da ordem de 400 metros em relaÇão ã cota das encaixantes. In

tenìamente ocorrem quebras com atõ 200 metros crìadas pelo entalhamento

dos principais cór'regos, destacando-se dentre estes o Rjacho Fundo' o Va

zante e o Pedra de Amolar, todos controlados por falhamentos. A extremi.

dade nordeste do maciço, a partir da falha do cõrrego Pedra de Amolar' é

marcada por forte quebra topogrãfica que o coloca ao nivel das encaixan

tes (Figura 7'1).

0 maciço está encaixado em gnaisses e migmatitos do Compìe

xo Basal , com os quais mant6m contatos normais e por falhas' Da mesma for

ma que nos demais corpos graniticos da região não se observam evidências

claras de metamorfismo tõrmico, sendo comum nos contatos por falhas o de

senvol vimento de rochas cataclásticas'
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Fig. 7,1 - Mapa topogrãfico da Serra do Mendes'

FONTE: Aclaptado de BRASIL. MEx/DSG (1976a)'
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ASPI.CTOS GIOLÕGICOS GERAIS DO MACIÇO

0 macjço da Serra do Mendes é constituido enì sua maior par

te por urn biotita-granito de cor cinza-escuro, de textura granular hipi

dionrõrfica m6dja a grosseira, ãs vezes porfirítica. Ao microscópio o fel

dspato-K apresenta-se subédrìco, comumente pertitìco. 0 plagìocìãsio al

bitjco ó subódy^ico, parcìalnrente alterado para seric'ita e epidoto-zois'i.

ta.0 quartzo ã anéd¡ico, corroîdo e com frequente extjnção ondulantc.En

tre os máfjcos predonrina a bìotita, ocorrendo em lamelas de cor verde,

enlbora a hornblettdl possa csta¡ presente aìgumas Vezes' É comunl observar

eviclôncias de recristalização parcial, representadas por agt'egados grane

blãsticos cle quartzo e por l'inlias de b'iotita orientadas.

Tipcs tardi -diferenciados, 'l ìgados a

tjca*lridromtermal sãc conhecidos no nlaciÇo, os quaìs

detalhaclamente na seção 7.5.

atìvidade pneunrato'li

serão discuticlos mais

0 rnaciço sofreu 'inte¡so cataclasamento imposto por dois sis

ternas de falhanlentos, o mais proeminente orientado segundo N20W e o se

cundãrio segundo N308. Ao longo dessas falhas ocorrem tipos cataclãstj

cos, em geral de coloraÇão cìnza-claro'a avermelhada, exib'indo estrutura

xistosa, defjnida por matriz fina onde se destacam "olhos" de quartzo. Ao

longo dos grandes.l'alhamentos ê comum tarnb6m a ocorrênc'ia de rochas ex

trus.ivas , predom'inando dentre el as ri ol i tos e rì odaci tos . Apresentam es

trutura maciça, afanítica e tonalidades varjando entre c'inza-escuroa cin

za-esvercJeado. A6 mjcroscópìo destacatn-se cristais maiores de quartzo'

feìclspato-K e pìagioclãsio imersos enì matriz fina constjtuída por esses

minerais e por biot'ita, com alguma moscovita e epidoto.

7.4 - ANALISE DAS IMAGE¡IS-E SENS0RIAMENT0 REM

7.4.1 - ANÃLISE DAS IMAGENS DO CANAL 5 DO MSS

As ãreas anômalas indicadas a

da banda 5, tanto da estação seca quatlto da

partìr da anál ise das 'imagens

estação de chuvas, não corres-
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pondiam ã ocorrência de roclras metassomáticas no interiot do maciÇ0. As

ãreas de to¡ral jclades claras observadas nessas imagens ref'let'iam, quase

sempre, efeitos cte jlumìnação nas cristas topogrãfìcas frontais ã d'ire

cão do azimute solar.

A inragem do canal 5 obtida na estação seca evidenciou co

mo ãreas espectralnlente anôntalas extensas superficies de topografia pìa

na ou levemente ondulada que ocgrrem no maciço e que correspondem a co

berturas jateríticas desenvolvidas sobre biotjta-granjtos. Nesses locais

ocoì rem latossolos vermelhos escuros, relativamente espessos, com fre
quente presença de cangas fenrugìnosas ern superfícje' Devido ãcor aver

melhada clessas crostas, elas possuem altas ref'lectãncias na banda do ca

nal 5, cuja fa.ixa cle sensibil'idade õ centrada nos comprimentos de onda

correspondentes ã cor vermel ha, sendo porisso ressa'ltaclas neSSe canal .

A Fìgura 7.2 6 o mapa temãt'ico que mostra a distrjbujcão das coberturas

laterit.icas no mac'iço da serra do l,lendes, definicas entre os níveis de

cinza 32 e 71, a partir da imagem do canal 5 da estação seca.
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Fis.7.2 - Mapa temãtìco das coberturas lateriticas no macjço da
":' "- lãira ¿o Menães, a partir da ìmagem do canaì 5naesta

ção seca.
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ANAL]SE DAS IMAGENS .SIruO

Como ocorreu nos maciÇos da Serra da Pedra Branca e do Mc

cambo,a util ização da imagent rat;io da estaÇão de chuvas baseou-se na prs

missadeumaevo]uÇãod.iferenciacladacobertttraVegetajadaptadaãsãreas
deb.iot'ita-granitosedenloscovita-granìtos.AsinragensyafiosãosensÍ'
veis a essas variações e nrinimizanl os efeitos de ilunlinacão soìar dife

renciada.

A Figura 7,3 6 o mapa temãtìco das ãreas anõmalas indica

dasapartirdaìmagemRTT6.Elamostnaduasclassesdeniveisdecinza'
uma compreendida no ìntervàlo .1. gS a 145 e outna com níveis maiores que

145. A anãlise sucinta deste produto mostra que a classe de tonal idade

mais clara (nra.ior índice de coberttlra vegetal do terreno) pode ser se9-!l

ramente associacla aos biotìta-granitos. Por outro lado, a classe de ní

veis de cinza mais baixos (nrenor índjce de cobentura vegetal do terreno)

engloba tantc ãreas espectralmente anômalas conrespondentes ã ocorrência

de granitos albitìzados/greisenizaclos, quanto as coberturas laterítìcas

antefiornlente discutidas, como pode ser constatado comparando as Figuras

7.? e 7.3.

Ainclusãodeduasun.idadesìito.lõgìcastotalmentedistin
tas, como moscovita-granitos e coberturas laterítìcas' em uma única clas

se na i.magem ratio leva ã conclusão de que não hã' pelo menos ao nível

de ser detectada pelas imagens MSS. dìferenças signìfìcat'ivas nos ind-i

ces de cobertura vegetal do terreno para essas duas unìdades' A semelhan

ça entre as coberturas vegetaìs que ocorrem nas áreas de coberturas late

riticas e de moscovita-granìtos greisenìzados pode ser constatada compa

rando as Figuras 7.4 e 7.5-



f,:ì:i¡il : !iÍi1'î{.llll!iíå:iËiÎ i i I í ì i i 
' 
. . , , . '' 

. ' Þr rr!rrl'rc¡r!o
il¡r-rrrl - àtotrrÀ-¿rr¡¡ro \),r.¡r¡ 6r¡tta, . ¡ r¡ V

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:ti;t:åÌ;ì:t!ì¡:ìittiitrli¡l;i¡l¡Ì¡¡:iti:::l!il1;i::!ì!Tll!illiil¡iiiiiiiiiiåillllllllll!illllll

tt

ttl
rr¡

lr2

ll!
113

ll!
il:Itt
lle
tat
üt

EscaLa

3. Kn
\Ã'3;:::iì-\:¡¡-':/ ...".......1¡å¡il¡¡¡¡1ilililtII'IIIII}M!...MM

l1¡l!ilt¡î3t¡t3133¡i;i¡ì¡t¡l;i;;:$;¡!¡ilì:ìÌ;::¡iiÎ:l¡Ílå¡lllll¡Ì¡¡¡Îi3¡i:î¡¡;;;ì¡ì;;;;äïi;iiii;.oiii¡í¿i;ii'iii¡iÃiiióiii"it¡'

Fio-7.3-MapatemãticodomaciçodaSerradoMendes'apartir
aá'itaget ratío (R7¡) na estação de chuvas'



-105-

Fig. 7.4 - Vìsta geral. das ãreas
no maci ço da Serra do

de coberturas lateríticas
Mendes.

[ig. 7.s - Vista geral da ãrea de ocorrência de moscovit-q

-o"ániios qre'isenizados com solos claros e cober

tü;; uãéétãl pouco desenvolvida e ao fundo'.? vg

õäiäcåõ'ãã *uior porre sobre os biorira-granitos.
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7 .4.3 ANÃLISE DAS COMPOSIÇOES CO!!!I!AS

0 canaì 5 discrimìnou apenas as ãreas cle coberturas laterí

ticas, mas não estabeleceu diferenÇas entre granitos a biotita e moscovi

ta-granitos. A imagem ratio discrininou as fãcies de granìtos greisenìza

dos, mas ìncluiu <lentro desta classe as ãreas de coberturas ìateritcas'

por apresentarem indices sentelhantes de cobertura vegetaì do tenreno' A

discrimjnaÇãodessestìposemumún'icoprodutosópodeserfe.itaatravãs
de composiÇões coloridas, cujos matizes de cores estão dìretament;e asso

ciados aos comportalìentos espectraìs das diferentes assocjaÇões de rocha

-solo-vegetação. Utilìzaram-se para isto ìmagens da estaÇão seca' 6poca

em que e vegetação 6 menos clesenvoìvìda, permìtindo' assim' que o siste

ma sensor colete maìor número de infornlações do coniunto rocha-solo'

Raines et alii (1978) mostram que em terrenos de alto albedo ' cobertunas

vegetais até 50i¿ têm pouca influência no dado gravado pela banda5 doMSS'

A composìção colorida do maciço grãnîtico da Serra do Men

des anal isada neste trabajho foi obtida combinando o canal 5' através dos

filtros vermelho e azul , com o canal 7, visto aLravés do filtro verde'

Este produtomostra clara separabiìidacle entre áreas de ocorrências de

bìotita-granitos, coberturas lateríticas e't¡loscovita-granìtos greiseniza

dos. Como as ãreas ocupadas por biotita-granitos possuem coberturas vege

tais mais desenvolvjdas, e estas refletem bastante na faixa de sensib'ili

dade do canal 7, a colocação de um filtro verde nesse canal ressalta aque

las ãreas que aparecerão em matizes de verde' As ãreas de rochas metasso

máticamente alteradas aparecen en tonal idades vermelhas ' enquanto as co

berturas lateríticas aparecem em tonal idades azul-claras' quase brancas.,

'influenciadas peìa alta resposta das cangas lateríticas no canal 5'

A Figura 7.6 é o mapa temãtico extraido da composìção colo

rìda através do programa CLuster Synthesis ' o qual mostra a distribuicão

das coberturas lateríticas, dos biotita-granitos e dos moscovita-granìtos

no maciço da Serra do Mendes' A Fìgura 7'7 moSta o diagrama bidimensìo

nal de separabil idade entre essas classes' as qua.i s aparecem como agrupa

mentos 
-bem definidos' com as seguintes mõdias de niveis de cinza nos ca
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nais 5 e 7, respectivamente: biotita-granitos' 26 e 89; ¡noscovi ta-9rani

tos,30 e 43; e coberturas laterîticas ' 56 e 82' Observa-se que os bio

tìta-granitos e os moscovita-granitos são definidos por mõdìas nruito pró

ximas na banda do canal 5, Isto iustifìca o porquê dessas duas litolo
gias não terem sido separadas na análise individual desse canal ' Elas

possuem, no entanto, boa separabil idade no canal 7' mas os efeitos de

iluminacão deficultam a separação neste canal ' As cober turas lateríticas

são confundidas, por sua vez' conì os biotìta-granìtos no canal 7' mas

são facilmente indivjduaiizãveis atravõs do canal 5' pelas razões iã

discutidas na seÇão 7.4.1. A grande dispersão dos dados associados a es

ta classe ê devida a efeitos da at'ividade antrõpìca naqueìas áreas' Se

ralmente usadas para a formação de pastagens'
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7 .4.4 - FOTOGR

A fotografia a6rea e a imagenr de RADAR do mac'iço da Serra

do Mendes, Figuras 7,8 e 7.9, respectivamente, não mostram nenhuma fei

ção tonal caracteristica e diagnõstica que possa ser associada ãs ãreas

de rochas greìserrizadas, pelos mesmos motivos iã discutidos para os mg

ciÇos da Serra da Pedra Branca e do Mocambo. As coberturas latcríticas

são, no entanto, bem evidenciadas em ambos os produtos' por apresentarem

texturas fotogrãficas "lisas". A imagenr de RADAR, dado ao seu forte efe'i

to de sombreanlento caracteristico, evjdencia o i¡rtenso fraturamento/fa

lhamento sofrido Peìo maciÇo

Fig. 7.8 - Fotografia aérea do maciço da Serra do Mendes'
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Fig. 7.9 - Imagem de RADAR clo nrac jço da Serra do Mendes'
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7.5 - -INTEGRAÇI{O 
FINAL COM OS DADOS DE CAMPO

A Figura 7.10 rnostra o maciÇo da Serra clo Mendes através

da banda 7 do MSS, e sobre e.la o tema indicatìvo das áreas de ocorrên

ciadosmoscovita-granitosaìbitizados/greisen.izados.Estetemafoìde
finido a partir cla composição colorida discutida na seÇão 7'4'3' e ex

traído atrav6s do progranra CLuster synthesis ' Muitas das encostas topo

grãficas ma'l -iluminadas aparecem na conposição colorìda com tonal ìda

des semelhantes ãs dos moscovìta-granitos. A identifìcação dessas ãreas

pode, no entanto, ser feita conìparando as Fìguras 7'3 e 7 '6' uma vez

que a imagenr ratio nininiza os efeitos de sombreamentos' el ininando es

sas área s ,

As áreas anõmalas no maciÇo da Serra do Mendes mostram

caracteristicas superficiais muito semelhantes ãquelas dos maciÇos da

Serra da Peclra Branca e Serra do Mocambo' A fraca aren'i zaÇão desenvol

vida sobre as fãcies de rochas metassomáticas leva ã formaÇão de litos

solos claros, muìto rasos e ãcidos, com frequente exposição de rochas'

Estes solos inibem o desenvolvimetrto do cerrado' aparecendo nesses lo

cais variedades como "campo Iìmpo" e/ou "campo sujo" (Figura z's)'

AAreaAnômaIanÇlcorrespondeamoscovita-gran.itosgrei

senizados que ocorrem formando um Único corpo na parte central do mg

ciç0. tle possui forma grosseiramente retangular' com eìxo maiorem tor

no de 3,5 Km e ìargura de mais ou menos 2 Knr' sendo controlado peìo pa

drão de falhamentos orìentado segundo Nll' Seus contatos com os biotita

-granìtos na borda oeste são bruscos, feitos através da faìha do córre

go nia.tto Fundo (Figura 7.11)' Nos contatos normais a passagem de um

,rOo uo outro se dá em geral de maneira gradual ' marcada pela dìminui

cão da bìotita, passando-se ãs vezes a um granito a duas micas' ou pe

ìo aparecimento de fãcìes de granìto põrfiro' nas quais fenocri stais

de feldspato-K podem alcançar até 4 cm' Nesses locais de transição õ

conrum também aparecer corpos aplitìcos e veios de quartzo sempre orìen

tados segundo N2 0l''l .
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I ndi caçao
no maciÇo

das ãreas
da Serra

de rochas al bì t j zadas/grei sen'izadas
¿o-Uen¿es, a parti r de ìmagens LANDSATFig. 7.10 -
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Fig. 7.1

0bservar
ciada a

I - Contato Por
Fundo entre
em primei ro

a dìferença no
cada t'i Po.

falha ao longo do c6rrego Rìacho
moscovi ta-grãnì tos grei sen'izados
pì ano e b'ioIi ta-gran'i tos ao f undo '

padrão da cobertura vegetal asso
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0 noscovita-granìto típìco da l\rea 1 ã unra rocha de cor cin

za-claro, textura cquigranular nródia, ãs vezes fortenlente orientada por

afeito de cataciasamento, Ao rnicroscõpìo o feldspato-K mostra dìfusa genri

nação gradeada, gera.ìmente pertítico. 0 plagiosc'ì ãsio ê a]biLa em geral

sericitìzarJo, e o quartzo é xenomórfìco, frequentemente com extinção ondu

lante, A presença de cristais de topãzio na matriz da rocha atesta a ati

vidade de soluções greisenizantes' A mica branca' ocorrendo em ìameìas'

foi ìdentjficada conlo moscovita, mas pode também tratar-se da zinnwaldita.

Fluorita interstìcjal de granulação grosseira õ frequente, assìm como

veios de carbonatos. A composição modal média .(% de volume) visualmente

estima<la para esta fãcics é: feldspato-K 35%, albita 30%, quartzo 25%, ni-

ca branca B%, outros 2%'

Assocìadosaosmoscovita-granitosocorrem]ocalmentefãcies

tipìcas de greisens, de composição mica-quartzo' A rocha possuì coloracão

cìara, estrutura xistosa, const.ituída essenc ialmente por mica bnanca'

quartzo e toPãz io .

A1émdefluorita,osmoscovìta-granitosgreisenìzadosencerram

significantesanomaliasemestanhoewolfrãtnio'comomostradonaTabelaT'1'

TABELA 7.1

VALORES ANOMALOS DI SN C I',I ASSOCIADOS ÃS

ÃREAS DE MOSCOVITA-GRANITOS GREISENIZADOS

AMOSTRA VALORES / EL EMENTOS AI"lOSTRA VALORES/ ELEMENTOS

1 1B*
053*
061 *
030"
063*
104**
103**
060**

em
em

ro
co

I aoow (pnm)

I zsosn, ioow,46cu (ppm)

I sst,^l ( onm)
I ¡oesn,5,sra (ppm)

I zasw (ppm)

I tqqw (ppm)
I lqew (ppm)

I staow, 5Ta (ppm)

:ha
ncentrado de bate i a

049 **

055**
058**
096**
059**
0 33**
150**

250Sn (Gr/m3 )
196sn (Gr/m')
26ssn (Grlm3 )
l0BSn (Gr/m3 )
203sn (Gr/m3 )
224sn (Gr/m3 )

1 l5Sn (Gr/m3 )

203Sn, 34,4Ta (Gr/m3 )

FONTE: Mineração 0riente ¡svs, (s'N'T')
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Vãrias outras ãreas de ocorrôncias maìs restritas são ì.ndj

cadas no maciÇo da serra do Mendes, com características espectrais seme

lhantes aos moscovita-granìtos da Ãr ea Anômala n8 1. A análise dos produ

tos de sensores, confjrmada peìos trabalhos de campo, permitìram agrupã

-las enl dois conjuntos: o primeiro deles engloba as ãreas de nú¡neros 2 a

B, e o segundo todas as denlais ár"eas assinaladas na Figura 7.10, mas não

nurneradas.

Aìgumas áreas anômalas do primeiro coniunto possuem certa

identidadc espectral que permite clistinguí-'las conìo uma subclasse no domi

nio dos moscovita-granitos. No mapa temãtico da imagem ratio (Figura 7 '3)
elas são caracterizadas por tons de cinza mais escuros, definidos no in

tervalo entre 95 e 114, enquanto os moscovita-granitos estão entre 115 e

145. Isto sìgnìfica que essas áreas possuem índices de cobertura vegetal

ìige.iranrente infer,iores aos dos nroscovita-granitos que fonrnan a Ãrea nQ 1.

Nas composições coloridas elas são distinguidas destes por apresentarem

matizes de vermelho mais escuro (magenta) '

Na Area Anômala 2 ocorre uma rocha granítica leucocrãtica'

de estrutura macìça e textura granular fina, Anãl ises petrogrãfìcas d"t

ses tìpos permitìram classificã-'los como albititos. Ao microscópìo eles

mostram textura granuìar formada por crìstais xenomórfìcos imb.icados. 0

plagioclãsio aìbítico, com razoãvel quantidade de epidoto e sericita' e o

quartzo possuem granuìação maìs grosseìra que a dos demais minerais' Abio

tita é rara e ocorre em pequenas paìhetas. A composição modal média (% de

volume) vìsualmente estìnrada para estes tipos é a seguinte: pìagioclãsio

70%, quartzo, 207', epidoto B%, blotita 2%'

Na Ãrea Anômala nQ 3 ocorre um granito albitìzado' de granu

lação fina a m6dja, ',lucocrãtico. Ao microsc6pìo sua textura õ granuìar de

fìnida peìo feldspato-K, plagiocìãsìo e quartzo em crìstaìs xenornórficos

imbrìcados. 0 plagìoc1ãsio é albita parcialmente serjcitìzado. Moscovi

ta fina e ep.idoto ocorrem como acessórios. A composìÇão modal média (% de

volume) visualmente estimada para essas rochas é a seguinte: feìdspato-K

45%, quartzo 30%, plagioc'l ãsio 24%, moscovita 1%' Esses granitos albìtizg

dos aparecem tambêm ãs vezes fortemente cataclasados transformados clrmilo
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nitos de coloração avertrelhada destacando-se na matniz xistosa da rocha

"o'lltos" de quarÙzo e palhetas de nrica branca'

AsÃreasAnônra]asdenúmeros4aSpossuemcaracterísticas
espectrais idênlicas ãs das ãreas 2 e 3 e' por conseguinte' deve-se tra

tar tambõm de ocorrêncjas de granitos albitizados'

Nãoseconheceatõomomentominera]ìzaçãoassociadaae:

sas ãreas de albititos. Prõximo ã sede da fazenda Chapadìnha existiu no

passaclo um pequeno garinrpo de cassiterita (Gilmar A' Pagotto' informação

verbal), hoje abandonado' Ë possíve1 que a fonte prìmárìa desse min6rio

esteja associada ã Ár"ea Anõrnala 3 que se situa próximo a esse local ' No

córrego Pedra de Amolar que drena a área a DOCEGEO (s'N'T" b) encontrou

em uma amostra de sedimento de corrente 40 ppm de Sn' Essas corlstata

ções indicar¡ a necessidade de uma maior atenção a essa área'

As demais ãreas indicadas na Figura 7'10 são de ocorrência

de bìotita-granitos, mas apresentam em superfícìe grande quantidade de

b'locos de quartzo, responsãveis pela alta reflectância dessas ãreas' se

me]hanteãdaquelasocupadaspormoscovita-gran.itosa]bìtizados/greiseni
zados.
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CAPTTULO B

SÍNTEST DOS RESULTADOS OI]TÌDOS TM OUTROS MACIÇOS DA

PROVINCIA ISTANTFERA DE GOIÃS

MACICO DA SERRA DA SOLEDADE

0 maciço da. Serra da Soleclade local iza-se a cerca de

10 km ao norte da vila de Terezina. 0 acesso a ele é feito através da

G0-llBqueocorta.0maciÇopossu.iformagrosseinamenteel.ipso.idal'
comeixomaiordaordemdeBkmorientadosegundoN30Eee.ixomenorde
4 knr. Como os demais corpos granîticos da regìão, constitui uma feição

topogrãfica bastante destacada, com desnive'l máximo em torno de 400 me

tros em relaÇão at cota base regional (Figura 8'1)'

0 maciço da Serra da Sol edade estã encaixado em gnaisses

e mignratitos do Compìexo Basaì, corn os quais mantém contatos geralmen

te por fa'lhas que condìcionam a orientaÇão do corpo segundo a direÇão

NE.

0 corpo granitico formador da serra da Soledade é descrÍ

to por AraÚjo e Al ves (1979) como representado predominantemente por

granõfiros. Na real idade estes tipos são subordinados' 0 maciço õ cons

tituido na sua maior parte por um granito de coloração cìnza-claro,gra

nulaÇão média a fina, fortemente cataclãstico' Ao microscópio esta ro

chamostrafenocrjsta.isdefe.ldspato-KfortemcntepertTticosocorrendo
isolados na matriz ou fot"matrdo ìntercrescimentos 9rãficos com quartzo'

0 plagioclásìo éalbîtico e mostra-se geralmente sericitizado. A rocha

apresenta-se orjentada face à atuação cle esforços dinigìdos' fenômeno

este claramente evidenciado peìas micas (biotita e moscovita) que cons

tituem bandas del gadas e ìrreguìares na matriz quartzo-feìdspãtica' A

composição modal média (% de volume) visualnrente estimada para o grani

to tipico da sema da Soledade é a seguinte: feldspato-K 45%' quartzo

25%, pìagiocl ãsio 20%, biotita 5% e moscovìta 5%'

- l lB
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Fig. 8.1 - Mapa topogrãfico do maciço da Serra da Soledade'

FONTE: Adaptado de Brasil' MEx/DSG (1976c)'

A Figura 8.2 mostra o maciÇo da Serra da Soledade atrg

vés da imagem do canal 7 do MSS-LANDSAT, com a indicação das áreas es

pectralmente anômalas. Elas foram definidas a partir da imagem v'atio

da estaÇão de chuvas e quantificadas no intervalo de níveis de cinza
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compreendido entre 135 e 158. Nessas áreas ocorre uma rocha granitica

de coloraÇão cinza, levemente orientada e de textura porfiritica. Feng

cristais euédricos e subõdricos, em geraì milimétricos, de feìdspato-K

e quartzo, tamb6m em fenocristais, ocorrem imersos em rnatriz fina for

mada por esses minerais e por biotita. Ao microscõpio destacam-se feno

cristais de albita delimitados por faces bem definidas, em geral seri

citados. 0 quartzo, quando ocorre em fenocristais, tem forte tendência

ao idiomorfismo, e na matniz ele comumente forma intercrescimentos grã

ficos com.o fe'ldspato-K. A bÍotita ocorre com p'leocroismo variando de

castanho esverdeado a creme, em geral formando agregados irregulares'

aos quaìs Se associam pequenos cristais de epidoto. A composiCão modal

média ("t" ¿e vol ume ) vi sual mente estimada para esses ti pos ' os qua i s fg

ram c'lassjficados conto granõfiros, seria: plagioclãsio e albita 30%,

quartzo 23%, feldspato-K 30%, biotita 12%, epidoto 5%. Em certos 1o

cais essa rocha perde os fenocristais de feldspato, destacando-se ago

ra na matriz fina fenocristais de quartzo azulado.

Indicações das áreas
no maciço da Serra da
gens LANDSAT.

de ocorrências de granõfiros
So'ledade, a Partir de irna

Fig. 8.2 -
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Mineral izações associadas a essas fãcies não

das. Uma única anãlìse quîmica enl amostra dos tipos acima

não indjcou qualquer valor anônlalo. Araúio e Alves (1979)

no entanto, à ocorrência de fìuorita no granito'

8.2 - MÂCICO DA SERRA DO PASSA-E-FICA

são conhec i
menci ona do s

referem-se,

0 maciÇo granítico da Serra do Passa-e-Fìca local iza-se

a prox.ima damen te a 30 km a sudoeste da cidade de l"lonte A1 egre de Goìls'

0 acesso a ele é feito através da rodovia G0-118, que o margeìa peìo

lado leste. 0 nlaciço é formado peìo rnorro da Mangabeira, que constitui

uma fejção bastante destacada topograficamente, e pelo seu proìongamen

to para sul , o mot'ro da Laranjinha, este mais arrasado (Figura 8'3)'

A Figura 8.4 mostra o maciço da Serra do Passa-e-Fica

atravõs da imagem do canal 7 do MSS-LANDSAT, conì a indicação das ãreas

espectralmente anômalas. Elas foram definidas a partjr da ìmagem z'af,io

da estação de chuvas e quantificadas no mesmo ìnterval o de niveis de

cinza (133 a 150) que deiiniu as ãreas greisenizadas no maciço da ser

ra do Mocambo, dìscutido no Capituìo 6.

0s trabalhos de canrpo nessa área foram real izados apenas

a nivel de reconhecimento,uma vez que a DoCEGE0 vinha desenvolvendo pg

ralelamente o mapeamento de detalhe do nraciÇ0, cuios resul tados foram

sumariados por Padiìha e Laguna (1981 )' A serra do Passa-e-Fica 6 cons

tituida en sua quase total ìdade por um biotìta-granito de coìoração ró

sea e textura granular média a grosseira que forma os morros da Mangl

beira e da Laranjinha. ocorrem entre essas duas áreas dois núcl eos de

moscovita-granìto com diâmetros médios e¡r torno de 500 metros ' separa

dos por estreita faixa de biotìta-granito' As rochas metassomaticanlen

te alteradas, associadas ãs quais ocorrem localmente corpos de greisens

de composição mica-quartzo, são em geral fortemente cataclasadas e nlui

to semelhantes aos moscovita-granitos aìbitizados que formam a Bacia

no maciÇo da Serra da Pedra Branca, discutido no Capítuìo 5' No Passa-

e_Fica eles são a fonte primária de ìmportantes mineral izaÇões de cas

siterita, ocorrendo subordinadamente fluorita, topázio e sulfetos.



122

LËGENDA:

/-.oo -,/ cuRvas oE NíVEL

.Éóo PoNTo coTÂDo

/\/-'l DREXAOEì19

---- RODOVI^

---- LItl¡TE? APnOXlvÀDO DO t¡AClçO

.9',
f{ ara¿

Fìg.8.3 - Mapa topogrãfico do maciço da Serra do Passa-e-Fica.

F0NTE: Adaptado de Brasil. MEx/tlSG (1976a).

Conrparando a Figura 8.4 com o mapa geoìõgìco do maciço

elaborado na escala de 1:10.000 D0CEGE0 (s.N.t., c) pôde- se notar que

atravõs de uma simpìes anãl ise das imagens chegou-se praLìcamente aos

mesmos resuì tados obtidos pela DOCEGE0, através de exaustivos levanta

mentos de campo.
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Fig. 8.4 - Indjcação das áreas
no maciço da Serra
gens do LAI'{DSAT.

8.3 - MACIÇO DA SERRA BRANCA

ocupadas com rochas greì senizadas
do Passa-e-Fica , a Partì r de -ima

0 maciço da Serra Branca, local izaclo próxìnro ã confluên

cia dos rios Preto e Maranhã0, no nrunicîp'io de Cavalcante, foi o ún'ico

corpo analisado na subprovîncia do Rio Maranhão. Ele estã encaixado em

rochas nletassedjnrentares dos grupos Senra da Mesa e Araí, formando com

elas unla feiCão dômica bastante ressaltada topografìcamente, com acen

tuada depressão em sua parte central.

Esta ãrea foi assunto de D'issertação de Mestradode Andra

de (tgZg) no curso de pós-graduação da Un'iversjdade de Brasiiia' que

elaborou o mapa geoìógico do nlacjÇo na escala de 1:25.000 e efetuou es-

tudos cletal hados de petrograf ia , mi neral og'ia e dos processos de greì se

nização e mineralizações associadas de Sn, Be e Cu. 0s resul Laclos des

se traba'lho foram posteriormente sintetizados por Andrade e Danni

(,¡978). Em virtude da existôncia prõv'ia de um mapa geo'lógico de semide
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real ização de trabal hos de canìpo nesse nlaciço,

apenas sobrevôos de reconhecìmento.

A Figura 8.5 ó uma conlposjção colorida do maciço da

Serra Branca, obtjcla com os canais 5 e 7 do MSS-LANDSAT, tomados na es

tação seca. Conrparando-a conì o mapa geoìógico do maciÇo (Andrade e

Dannj, l97B) nota-se que o produto LANDSAT discrjminou as ãreas octlpa

das peìos muscovita-granitos greisenizados que ocorrem no maciÇ0. De.n

tro dessas ãreas a imagem mostra, aìnda, indìcações tonais assocjadas

a algumas das fãcjes de greisens endógenos reconhec.idas por aqueles

autores no maciço. Feições bastante destacadas na imagem LANDSAT são

tambþm os grandes falhanlentos que cortatn o corpo granít'ico e cotltrolanl

estruturalmente a distribu'iCão espac'ia1 cjas fãcies greisenizadas, os

quais não estão 'indicados no mapa geoìõg'ico acima metlcic¡nado.

tal he, di sPensc)u-se a

tendo sido real izados

Fig. 8.5 - Compos'i ção col ori da

a partir de imagens
do maciço da Serra Branca,
LANDSAT.
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CAPTTULO 9

CARACTERTST I CAS GËRAIS DA PROVTNCIA ESTANIFTRA DT RONDONiA

9.1 - 4llic-I9l-I1!L0GRÃFIc0s: CLIMA t \/EGETAÇAO

A Província Estanifera de Rondônja engloba uma extensa

ãrea def .inida grosso noclo pelas seguintes coordenadas geogräficas:

610-660 cle Longitude Oeste e 8o-110 de Latitude Sul . A região õ drena

da peìo nio Madeìra e seus tributários e tem como principal pólo de de

senvolvimento a cidade de Porto Velho'

Na região donlina o cì ima tropìcal quente e úmìdo com duas

estações d.i st.intas: uma com chuvas, de outubro a abril, e oubra seca,

de maio a setelnbro. A precìpìtação média na estaÇão de chuvas é de

2.250 mm, com nlaior concentração nos meses de dezembro, janeiro e feve

reiro. 0 perîodo de junho a agosto em geraì f ica com¡:ìetamente senl chu

vas.

As temperaturas mãdias anuais giram em torno de ZBoC" po

dendo ating.ir no período rnais quente ' ( setembro/outL¡bro ) valores prõxi

mos a 400C. 0s meses nlais frìos (iunho e julho) apresentam temperatu

ras mêdias em torno de 2?oC. Eìes podem eventualmente apresentar m!

dias diãrias inferiores a 1zoc, quando a região encontra-se sob jnfl uôn

cia de frentes poìares que ìnvadem o continente (Ninrer, 1977b)'

Na região domina a fìoresta subcaducifõl ìca 'antazônìca,

constìtuîda por ãrvores altas (20 a 30 metros), de troncos finos e c-o-

pas en geraì não muìto desenvolvìdas, além de vários estratos inferjo

res, com grande variedade de esp6cies (Kuhlmann , 1977) '

9.2 - OUADRO GIOLOGICO RTGIONAL

As principais unjdades l itoestratigrãficas conhecjdas na

área ãa provincia Estanîfera de Roirdônia são mostradas na Fìgura 9.1'de
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acordo corn o nrapa geolõgico do Brasi'l na escala l:2.50C.000 (BRASIL.

MME/DNPM, 1981). As rochas maìs antigas, acinitidas como de idade ar

queana, são representadas predoninantemente por gnaisses, migmatitos,

charnockitos, al6m de raras intrusões de rochas bãs'icas e ul trabãsicas.

As sequências do Proterozóico Médio iniciam-se na regìão

com as coberturas plataformais de natureza marinha e continental (arci

seos, arenìtos, calcãrios, siìtitos, folhelhos, conglomerados, etc' )

representadas peio grupo Beneficente e pela formação Palmeiral . 0 srs

nito serra da Provjdência (Leal et alii,1976), de natureza rapakìvíti

ca, corta o grupo Beneficente e mostra valores isocrônicos da ordem cle

1,400 m.a. A formação Prosperança que se segue' é representada por se

dimentos plataformais de natureza continental (arenitos, arcõseos, sil
titos, cong lomerados ).

As efusivas ãcìdas de Cari punas (riol itos, dacitos, rìo
dacitos, tufos,.etc.) estão associadas ao evento de coìocação dos co!

plexos graníticos estaniferos de Rondônia (Kloosternran, 1966), Datações

geocronolõg.icas rjjscutidas por Leal et alii (,|978) mostram que a colo

caÇão desses granitóides deu-se por vol ta de 1'000 m.a. e a fase Cari

punas em torno de 1.040 m.a. Em torno deste úl timo valor situam-se

tanrb6m, os basaltos alcalinos da formação Nova Floresta. 0s depõsìtos

molassõìdes continentais que constituem a formação Pacaás Novos (arcq

seos, conglomerados, arenitos, etc.) encerram as seqtrências pr"oterozóì

cas dä reg i ão

0s depósitos quaternários são representados predominante

mente por al uviões fìuviaìs e por sedimentos areno-argilosos, com ní

vei s de ca sca I hos.
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Fi9.9.i - Esboco geolõgico da área da Provincia Estanífera de Rondônìa, (BRASIL. MME/DNPM, 1981 ).
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9.3 - CARACTIRTSTIcAS GERAIS DOS I'IACIÇOS GRANÍTICOS DE ROND()NÌA

Isotta et al ìi (1973) propõem a denominação de b'uíte lL
ttusíua de Rondônia para designar todos os corpos granítìcos que ocor

rem naquela região, or qruìs, na concepÇão desses autores, pertencem à

grande famil ia dos granitos rapak ivì , guardando entne si sirnilaridades

composicìonais e întima associação espacial das faciologias' A Suíte

incluiria, portanto, os granitos anorogônìcos ("younger gnanìtes" de

Kloosterman, 1966, 1968), os granìtos tipo Serra da Providância (Leaj

et alii,1976), os "older granites" de Verschure e Bon (1972) e os

"granitos de anatexia" de Souza et alii (1975)' Na Figura 9'1 estes

dojs íl timos tipos estão individual izados sob a denotninação de "grani

tóides predominantemente granodiorîticos". lsotta et alii (1978) reco

nhecenr unra evol ução multifãsica pana os nlaciços graniticos de Rondôni¡'

subdiv'idindo-osemGt.anitosdePeríferiaeGnanítosdeNlic|,e.o'0sti
posdeperiferiapodemformarextensosbatõ]'itosetônrcomocaracteris
tica Iìtolõ9ica genãrica a predomjnância de vìborgitos e pyterì itos.

NosGran¿tosdeNúcleo,,intrusivosnosprimeirosoudiretanentenoem
basamento, predominam os t.ipos equigranulares e porfiritìcos. t1 es for

mam corpos circunscritos e podem estar em estreita associação com re

chas vulcânicas, evidenciando ter siclo colocados em altos niveis crus

tais, representando típicos corpos anorogânicos, a* semelhança dos gna

n itos nigerianos

Ern Rondôn.ia sãò grandes as dificuldades em estudar a evo

lução tec tono-nra gnát i ca desses maciços' S11.tg.. relaÇões de campo estão

quase sempre obl iteraclas peìo profundo intentperìsnto, pela sedimentação

quaternár'ia e pela floresta tropìcaì ' No entanto, muitos desses corpos

mostram evidências de ser estruturalmente controlados por feições cìr

culðres (Kloosterman , 1967; Isotta et alii, 1978), as quais poderìam

ser testemunhos de sistemas de fraturas anelares desenvolvidas a- época

de sua colocação. Ademais, dentro dos maciços é comutn a variaÇão textu

ral de tipos, a quaì pode representar diferentes estãgios evoluti

vos desses complexos, embora, ao nível dos conhecirnentos atuais' não

se possam reconhecer ainda as mesmas etapas evolutivas observadas nos

granitos n i gerì anos '
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9.3.1 - MINERALIZAÇtES PRIMÃRIAS E SUAS RËLAÇOES COTî OS MAC I ÇOS-

Os Granil:os de NicLeo ellcenram a maior parte da mjneral-i

zação pnimãria de Sn ent Rondônia, a qual se associa tambõm importantes

concentraÇões de outros elementos como l^l' Ta, Nb, Li e F' Dados ge.g

cronolõgicos mostram que os processos metassomáticos responsãveis por

essas mineral izações deram-se ã época de colocação dos nnciÇos' Zonas

de falhas cortando esses nnciços teriam criado os condutos que favore

ceram a percoìação das sol uções mineral izantes. A maioria dos autores

concorda que a mineraìizaÇão estã' associacla ä atividade metassonlãt'ica

posmagrnãtica, embora pouco aìnda seia conhecido sobre a evolução des

ses fenõmenos na ãrea. Verschure e Bon (1972) reconhecem seis estágios

evolutivos do metassomatismo, embora não especifiquem a importância de

cada um deles no processo de concentraÇão da lnineral jzaçã0. l,lagirorn

(,l974) afirma que o metassomatismo precoce (alt¡itizaCão), ao contrãrio

do que ocorre nos lraciços nigerìanos, não foi um fenômeno ìmportante ã

concentraÇão de metais raros enì Rondônia. Estes estão I igados a pì oce.: r

sos de greisenìzação desenvol vidos ao ìongo das zonas de faìhamentos

que cortam os maciços.

A despeito do ainda pouco conhecimento sobre vár'ias ca

racteristicas geolõgìcas, mìneralógicas e estruturais das minenal iza

ções en Rondônìa, uma prìmeira tentativa de classifjcação dos depôsi

tos endo e epigenõticos associados aos corpos graníticos foi proposta

por Bettencourt et alii (1981). Ela baseia-se: (a) na posìção da nìne

ral ização em relaÇão aos endo e exocontatos nos granitos geoquitnicamen

te especial izados; (b) na sua local ização em relaÇão a estruturas dis

cordantes; e (c) nos tipos morfogenõtìcos dos corpos mineral izados' A

Tabela 9.1 sumaria esta classificação'

I

'l

t"
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TABELA 9.1

TrPos MoRF0GENETICqS DoS DEP0SIT0S DE

AOS CORPOS GRANTTICOS DI RONDONIA

toslçÀ0 toc^L ¡ Z^çÄ0
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ASSItSt t t^ r!¡ lìt R:1. c¡¡'pr rxDs tnalfl tc0s

t¡to dp gri
ni tos !ì¡o
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I f:òdos
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quòrt:0t ñìo9covr (.ì |
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;-...'-;, -l;;'",
tðr¡tòììt¿, (cìuFùit¡
be.i ì o
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QU¡rt¡0-m05c0v I tà
I9òrÀr,ó Preto

quârt¡o-toPá2io, Hol
lrðmi t¿

S¡o ¡omlngos

quart:o-suì fcto9, fl!
ori tò ^1 

to Cðndc ìi5
sdnt¿ ßãrbôrà

em es trutür¡s dìs
cord¿ntet, provè

cúpuìas de gr¿ni
tos ,oiFC C€ brechà clPlnsi

vð "çt-ctHort{ Cc veios
de 9r€ i señ5

veios topô!ìtlcos, vArù
1ås

ôùàrtzo-¡'o5cov i tà-to
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frðmi tô, ti tani ta 

-
fìüorr tò, cu, Pb, sul

quórL¿0, noscovi lð,
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:T_:::i_---
veios e vãnuìàs

tos
suìf€

Aìto Côndeiðs
(8alðteiro)
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ìurùita - tantôlit¿,
sulfcto9

Sàntð Bãrbàra

quartzo, no5covi tè |
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¿ovi tù, i ìmeni tô, b!
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quðrt zo. moì ibdeñi
tà àrsen4liritô (cor
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FONTE: Adaptada de Bettencourt et alii (1981 )'
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Enr Rondônia a natureza das fäcies petrogrãficas e conse

quentemente da mìneral ização associada 6 fortemeltt.otn:l1t:::^^:t-.::

vel de exposiÇão atual dos maciços pela erosão' Assim' nos corpos mals

profundamente erodìdos, oncle as fácies cle cúpula jã foram removidas '

a mineral ização pr.imária parece estar r igarJa a pegrnatitos (K1 oosterman'

1970). De acordo com Isotta et a1 ii (1978) a importância e99nó1ica !9s

depósitos reflete os nîveis de erosão dos maciços'.| ni'élm' oi Aepõsitos I

mais ricos são aqueìes nos quais a erosão trabalha ainda a cúpuìa dos 
'

granitos estanîferos' expondo 'uu' 'ono' 
mais ricas' Sobre este aspee

to esses autores chamam a atenção para a importância em verificar no

campo todas as estruturas circulares observadas em fotografias aõreas

ou em imagens de satêl ite' Elas podem ser reflexo de possíveìs fratu

ras anelares, associadas ã colocaÇão desses.maciÇos' ãs vezes nem se

pre afìorantes' mas que poclem condìcìonar mineral izaÇões importantes'-¡'
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f'lACIÇO PEDT{A BRANCA COI'40 CASO-EXEMPLO: RESULTADOS E -Dl!gg!SOE!

IO.1 - LOCALIZAçÃO E ACTSSO

0 maciÇo Pedra Branca (Borr Futuro) local iza-se no munici

pio de Por"to Velho, de onde disia cerca de 170 krn. A partir dessa cìda

de o acesso ã ãrea ti feito inicialmente pela nodovia BR-364 até ã altu
ra do quiìômetro 134, tomando-se, ai, uma variante secundãria à esquer

da, com cerca de 35 l<m. A Figura 9.1 assinala a posição do maciÇo Pe

dra Branca em relação aos demais corpos granitjcos da regìão.

10.2 - TOPOGRAFIA I VTGTIAçAO

0 macjço Pedra Branca não assinala quaìquer ressal to to

pogrãfico marcarrte ern relação ãs rochas encaixantes, integrando com es

tas o que Isotta et aìii (1978) denominam Plenolto Rebaíæado de Rondõ

n¿a, caracterì za do por relevo de col inas arredondadas e interfl úvìos

tabulares. Morfologìcamente, no entanto, a existêncja das rochas grani

tõides ê denunciada por um relevo locãlmente dissecado, com frequentes

inseLbergs que forntam lajedos de dimensões mãximas em torno de 2 km,em

geral desprovidos de vegetação de grande porte.

A cobertura vegetal na área do maciço e ent toda a regiâo

é a floresta tropìcal (Figura 10.1), cuias características princìpaìs

foram mencionadas no Capituìo anterior.

132
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Fig. 10.1 - Cobertura vegetaì na área do maciço Pedra Branca
em Rondollia.

10.3 - Trpgs LITSLIGICgS ¡BSERVADSS NA ÃREA D0 MACIÇ0 PTDRA BRANçA

A Fìgura 10.2 mostra o mapa de afIoramentos dos princì

paìs tipos ìitolõgicos encontrados na ãrea do maciço granitico da P-q

dra Bi^anca, de acordo com oS dados de campo levantados por Payoìla et

a'l.ii (tgA¡). Mais de 90% da ãrea é coberta por depósitos aluviais, c_o_

luvjais e eluviais holoc6nicos, além de depós'itos sedinlentares I igados

ao sistema fl uv'ial pleistocôn'ico. Essas coberturas quaternãr'ias e a

floresta tropìca'l impedem quase sempre a observacão dos contatos do nn

ciço com as encaixantes regiona'is. No campo 6 cotnunt passar do domínio

das rochas enca'ixantes para o intenior do maciço granítico, sem que se

ja observada quaìquer feìção 'indicativa desta passagem.
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0 maciço pedra Branca está encaixado ent rochas de alto

grau de metanlorfismo do Compìexo Basa1, representadas em sua nlaioria

por migmatitos transpostos e por gnaìsses de cornposiCões granitìca e

tonalîtica, aìõm de ocorrôncias nrenores de anf ibol itos e metabas'itos.

Confornre discussão apresentada por Payolla et alji (1983)'

as rochas granit.icas que compõern o meciço, enquadram-se ent trôs fác'ies

principa.is, def inìdas por suas caracterist'icas textr"trai s predominantes

a nivel de af I oratttenios , a saber: grani to heterogranul ar a porf ì rit'ic<;

m6cljo, granito equigranu'lar e granito porf irítico de nntr jz f jna ' Foi

adotado conlo critõrio de campo para o mapeamento das fãcies acìtma prs

dornìnâncja do litotjpo, o que implìca, no entanto, que pode haver re

corrências locajs entre I ìtotipos. Assi¡n, a fácìes heterograntlìar pode

englobar localmente texturas porfjrîticas nr6dias ou equigranulares, do

mesmo modo que a fácìes equìgranuìar pode, ãs vezes, mostnar fenoct'is

tais de fe'ldsPato-K.

0s tipos heter ogranulan a porfiritico nrãdjo (Figura 10.3a)

são preclominantes e formam a maior parte do maciço. São rochas de colo

ração r6sea, estrutura mac'iça, textura heterogranular hipìdiomórfica,

ãs vezes porfirîtica. Nesta, uma nntriz de granulação média engloba fe

nocrista js de fel dspato-K euódr jcos e subéclricos, de d'imensões mêd'ias

entre 1 e 2,5 cm. Ao microscõpio esses tipos mostram textura porfirítì
ca na quaì sepodemnotar pelo menos duas geraCões de feldspato-K' A úI

tinra delas fornla fenocrìstais de microclínìo, pertîtìcos, os qua'is en.

gìobam pìagìoclãsio e feldspato-K mais precoces' al6m de quartzcl cor

roido. tsse m.ineral aparece ainda em uma segunda geração,formando cris

tajs hidionrõrficos bipiram'idais.0 plagjoclãsio 6 ajbitico e a biotjta

õ fortenrcnte pì eocró jca. A Tabel a 10.1 mostra a cotnposiçao nt.dal média

(y. ¿e vo1unre) visualmente estjmada para esta fãc'ies.
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Fig. 10.3 - Tipos predonrinantes no maciço Pedra Branca:
Granito lleterogranular (a )r Granito tquìg11
nular iul e Grãn jto Porf j rît'ico I'ino (c ) '
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A fãcies equigranular (Figura 10'3b) predontina na parte

norte do maciço, E constituída por rochas de coloração rósea, cstrutu

ra maciÇa, textura granuìar m6dia a local¡nente fina. 0 feì dspato-K for
na cristais subédricos e anédricos, enquanto o quartzo 6 xenomórfico,

Biotìta é pouco abundante e forma cnistais dìspersos na matr.iz da rg

cha. Embora macroscopìcamente esta fácies mostre textura equigranular,

ao microscõpio e1a é, como a anterior, tamb6nr porfìritica, havendo pe

r6m diferença muìto pequena entre a massa que forma a matrìz da rocha

e os cristais maiores de fel dspato-K, Estes aparecem em pe1 o menos duas

gerações. A prìmeira, menos pertîtica, acha-se às vezes incluida em

plagioclãsios idiomõrfjcos de natureza albitica. A segunda geração

apresenta-se com geminação em gnade, sendo fortenente pertitica, cons-

tituindo os maiores cristais da rocha. Quartzo aparece tarnbõm pe] o m_e_

nos duas gerações: a primeira encontra-se ìnclusa em olagiocìásìos en

quanto a segutrda forma cristais maiores (3 a 4 mnl)' pon vezes idiomór

ficos e bipiramidais. A Tabela 10.1 mostra a compos ição modal mõdia (%

de volurne) vjsualmente estimada para esta fãcies. Estes tìpos são nla is

pobres em feldspato-K e mais ricos em p1 agiocìãsios que os tipos hetg

rogranuìar a porfirîtìco médio, anteriormente descrjtos'

A terceira fãcìes predominante no maciço õ representada

por granitos porfìrítìcos finos (Figura 10.3c)' os quais predominam na

parte centro-leste e nas bordas do corpo granitìco. E unn rocha de ca

loraçao rõsea, estrutura maciça e textura porfiritìca, onde fenoct"is

taìs de fe1 dspato-K euõ¿ri.oi e subédricos, com dinensões entne l e2cm

e raros ovõides, além de quartzo xenomõrfìco, achanl-se inlersos em lna

trìz fìna constituída por estes mìnerais, pon pl agìocìásìos e por algu

ma biotita. Ao mìcroscõp.io estes ì ìtotipos possuem textura porfirítica,

onde fenocristais de fel dspato-K (centim6tricos), quartzo e pìagiocìã

sio (mil inlétricos) ocorrem em massa fundamental formada por esses mine

rais e raras micas. Há peìo menos duas gerações de feldspato-K' A ú1 ti
ma deìas inclui pìagioclãsio e quartzo corroîcì0. 0 pìagìocìásio õ aìbi_

ta e apresenta-se parciaìmente sericitizado. Há tambõm duas gerações

de quartzo, a úl tira representada por fenocnistais mil imétricos, com

tendôncia ao idiomorfismo e ao aparecimento de formas bipìramidais. Es
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ta geração mostr a sinais de reabsorção magmítica e mais rànamente in

tercrescinrentos grãficos com o feìdspato-K. Biotita, às vezes cìoriti
zada, e sericita aparecem na matriz da rocha. A composìção modal média

(% de volunre) visualmente estimada para esta fácìes 6 mostrada na Tabe

ìa 10.1. Nota-se que os granitos porfiriticos finos são mais enriqueci

dos enr quartzo e plagìoclãsio e mais pobres em feldspato-K que os tj
pos heterogranul a r e equigranuìar.

TABELA 10.1

COMPOSICÃO MODAL MEDIA (% DE VOLUME) VISUALMTNTE ESTII'IADA

PARA AS TRTS PRINCIPAIS FÃCITS DE ROCHAS

GRANTTlCAS DO I'1ACIÇO PEDRA BRANCA

rO.4 - ANALISE DAS IMAGENS LANDSAT

1 0.4. 1 ESC0LHA DOS CANAIS E D09_ALGoRÍTM0S Dt REALCE

Nas condições amazônicas as feições superfìciaìs do ter

reno s6 podem se man ifestar enl dados de sensoriamento renloto, como se

viu, se a cobertura vegetaì responder indiretamente a estas feições'

Assim, para a análise dos dados LANDSAT deve-se inicialrnente buscar o

canal (ou canais) que melhor registre nuanÇas do comportanento espec

tral da cobertura vegetaì. A Figura 10.4 mostra o conportanento espec

tra l da vegetação na faixa de sensibiìidade do MSS. Nota-se que o ca

nal.5 õ inadequado em regiões de densa cobertuna vegetal . Como sua fai

MINERALOGIA
FÃC I ES

F-K PLAG. QUART. BIOT. SER. CLOR.

Gr. Heterogranuì ar Êt 22 )a J

Gr. tquigranular 44 27 24 4 1

Gr. Porfirítico Fi no 40 )o 28 3 1
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xa de. sensibil idade ã centrada no pico de absorÇão da radiação peìa

clorofila das folhas, em ãreas de floresta tropical esse canal pratica-

mente não traz informações, utna vez que a radiação incidente é quase

totalmente absorvida pela folhagenr. Na faixa de sensibìlidade do canal

7, o comportamento da cobertura vegetal é oposto ao rla banda do canal

5, Enquanto neste canal a REM ë absorvida assìm que ela atinge a Þri
meira folha, a intensidade de resposta da vegetação no canal 7 é pre

porcìonal ã quantidade de folhas que a REM encontra em seu percurso,

Quando a radiaÇão ìnfravermelha choca-se com a pnìmeira folha, parte

dela é refletida (50%) e parte é transmitida (45%). A corlponente trans

nritida choca-se em seguìda conì nova folha ocorr'endo, então, novo pre

cesso de reflexão/tnansmissão, e assim sucessjvanlente (Al I en and

Richardson, 1968; Myers, 1970). A intensidade do sìnal de retorno co

ìetado peìo sìstema sensor é, deste modo, dependente da densidade da

cobertura vegetaì, guardando relação direta com esta. Isto perrnìte ao

canal 7 registrar variaÇões de feições da ccbertura vegetal , as quais

podem estar lìgadas a fatores do tenreno.

A análise das ìnragens LANDSAT em áreas de floresta f ica,

assim, ì imitada ao canal 7. Sem cons iderar os grandes traços da topg

grafia regìonaì que obviamente são evidentes, feições rnorfol69icas de

expressão maìs tênue podem, muitas Vezes, ser perceptiveìs nesse canal,

porque o topo da floresta acompanha as ondulaÇões do terreno' 0 ângulo

de iluminação solar mais baixo, na estação seca, propicia efeitos de

sombreamentos que favorecem à percepção de varìações mais sutis do re
I evo.

Dadas as dificuldades naturais de verificaÇão em canpo

das infornrações mostradas nos produtos de sensores, optou-se peìa tãc

nica de realce mais simples da inragem atravãs do I-100. Por esta razão

o aìgoritmo util-izado foi o Linear contr,asL stretch. As ìmagens real ça

das atravês desta tôcnica são mais facìlmente interpretadas, uma vez

que os dados orìginais gravados não são al terados, mas apenas redistri
buídos em nova escala de níveìs de cìnza, guardando a posição relativa

origina ì entre el es.
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Fio. 10.4 - ComDortaffento espectral da vcqetaçâo em função da

quairtidade de folhas atingidas pela REM'

FoNTE: AdaPtada de l'lYers (1970).

A Figura 10.5 mostra os h istogramas dos canais 5 e 7 do

MSS que cobrem a ãrea do maciço Pedra Branca. 0s histogramas 1 e 2 cor

respondem à imagem do canal 5, respectivamente, antes e depojs do

Sl:r'etch. Como a absorÇão da REl"l peìa vegetação nesse canal 6 rnuìto for

te, e1e apaìece com tonal idade mujto escura ' definida por poucos ní

veis de cinza (4 e 12). 0 histograma 3 corresponde ao canal 7 original'

mais rìco em tons de cinza (tO a qg) e, portanto, com maior conteúdo de

infornaÇão que o canal 5. A apl icação do stz'etchno canal 7 (histogra

ma 4), torna-o mais brilhante (o nivel médio de cinza passa de 27 para

52) e mais contrastado (a variãncia dos nive.is de cinza passa de 4'5

para 107,7)
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10.5 - Histograma dos canais 5 e 7 MSS que cobrem a área de

estudó, antes e depois da apl ìcação do Líneat ConLnasb
Stretch.

A Figura 10,6 mostra a imagern do canal 7 do MSS que co

ãrea do maciço Pedra Branca, ap6s o Contrast Streteh.bre a
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Fig. 10.6 - Imagem da banda 7 do
Branca , rea'lçada com

MSS cobrindo a ã'rea do maciço Pedra
Línear Contwst Streteh.
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10.4.2 - ANÃLISE pA IMAGEI'I D0 CANAL 7 t INTEGRAC¡{O COM 0S DADoS DE CAll

PO

A Figura .l0.7 6 o Mapa Fotogeológico do maciço Pedra Bran

ca obticlo a partir da interpretação da imagem do canal 7 do L^NDSAT'

na escala de ampì iação de 1:100'000, sem o conhecimento prévio de qual

quer informaÇão de canrpo' Nele foram reconhecidos doìs elementos fotc
geoìógicos maiores, a saber: (a) Unidades Fotogeoìõgicas e (b) Linea

mentos e l-ineações. Como Unidade Fotogeoìógica entende-se aqui uma ãrea

onde os elementos de textura fotogrãfìca repetem-se com ccrta homoge

neidade, definindo Zonas HomòLogas de Te'ætura e 8s1,1'utur¿¿ (Rivereau"

1970). 0 termo Lineamenl;o serã aqui empregado de acordo com a proposi.

ção cle 0'Leary et alii (1976) sìgnifìcando uma feição fotogeoìõgica,

retì'l înea ou levemente curvilinea, simples ou conlpost.a, a qual difere

das feições adjacentes e presumiveìmente refl ete unl fenômeno de subsu

perfîcie. 0 termo Lineacão deve tamb6¡n ser aqui entendìdo no sentido

proposto por aqueìes autores, para designar um al inhanlento estrutural ,

definido por uma linha ou anranio delas, representanclo possivelmente

uma característica intrinsica da nocha, a qual não pode ser representa

da como uma feição individual sobre um mapa geoì ógico. 0s significados

geoìógicos dessas feições fotointerpretadas serão a seguir discutidos,

em função dos dados levantados em campo (Secão 10.3)'

a) Unidades Fotogeol õgicas

A del imitacão fotogeoìógica do maciÇo Pedna lJranca em re.

lação às rochas encaixantes regionaìs pôde ser feita com relatìva faci

lidade a partir da imagem do canal 7 realÇada com Contrüsl; )trel:ch. 0

dornínio das rochas granitõìdes que forman o maciÇo é caracterìzado por

textura fotogrãfica nais gtosseira que aquela observada na ãrea das ro

chas netamórficas enca ixantes, fruto de um processo de dissecaÇão tnais

avançado atuante sobre as rochas graniticas. À exceção da borda ests

-nordeste, onde os ìimites do maciço com as encaixantes não são bem de

finidos, os demais contatos são fotogeol ogicamente bem estal¡elècjdos.

Eles podem ser feitos de duas maneiras: através de Limites fotogeolõgi
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cos ou por Traços cle Fálhas. Ambos os tipos separafil zonas da imagenr

com propriedades texturais e estruturais distintas; no scgundo caso

eles sã'o fortemente estruturados e, assim, devem corresponder a traÇos

de falhas, como será discutido mais adiante'

Aì6m de individual jzar o maciço Pedra Branca em reìação

ãs encajxantes, a ìnterpretação da imagem permìtiu diferenciar duas uni

dades fotogeoìõgicas maiores clentro do domínio das rochas graniticas,

as quais são inclicadas na Fìgura 10.7 como unidades UGa e UGb'

A unidade fotogeo'l õgica UGa, a qual forma o corpo prìnci

pal do rnac.iço e o caracteriza em relaÇão às encaixantes, reúne as áreas

de ocorrências dos tipos heterogranulàr e equigranuìar. A imagem não

mostra indicações que permitam a diferenciaÇão fotogeolõgica entre es

sas duas fãcìes. Tambõnl no campo nem sernpre essa diferenciação õ fáci1'

sendo relatjvanìenLe comum a ocorrência local de tipos heterogranul ares

associados a fãcies equ igranulares (Payoì la et al i i ' 1983) '

A segunda unidade fotogeolõgica reconhecida no interior

do maciço pedra Branca (ucb) õ caracterizada por apresentar grau de

dissecação mais avançado que aqueìe da unidade UGa, ocupando cotas t-o-

pogrãf.icas l.igeiramente nrais rebaixadas. A unidade uGb predomina na

porção centro-leste do maciço, onde forma um corpo grosseiramente cir
cular, com diâmetro em torno de 5 km. Ela ocorre também na borda su

cloeste do maciço onde forma um corpo igualmente circular, embora de m-q

nor d.iâ.metro que o anterior. 0s daclos cie campo nlostnam que esta unidq

de fotogeol 69ìca corresponcle ãs ãreas de ocomências das fácies de gra

nitos porfìriticos finos. A topografia mais rebaixada associada à;

ãreas de ocorrênc.ias dessa litologia mostra efeitos da atuaÇão de prg

cessos intempêricos e erosivos diferenciados sobre os tipos porfirítj
cos finos, em relação aos tipos heter ogranular e equìgranular. Birkeland

(1974) mostra que rochas com maior quantidade de fenocristais intempe

rizam-se mais facilmente que suas correspondentes de granulação mais

fina e nrais homogênea, unla vez que a rlìmìnuição da área de superfícìe

interg.ranular, com o aumento de tanlanho dos constitu intes mineraìs, fa
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cilita o processo de des.integração da rocha, Ainda de acordo com esse

autor, pode-se inferir que a evolução morfológica diferenciada dos ti
pos porfirîticos cle matniz fina, em relação às outras fícies que com

põeln o nraciço pedra Branca, é favorecida não sõ peìas suas caracterí_s_

ticas texturais, mas também peìa sua composição modal . 0 maior enrìque

cimento em pìagiocìãsio nos tipos porfìritìcos finos (Tabe'l a 10.1 ) fg

vorece ã dissecaÇão maìs profunda das ãneas ocupadas por esta fãcìes,

uma vez que este mineral é mais susceptível ao ataque intenrpérico que

o feldspato-K (Goldich, 1938 apud Birkeland, 1974)'

b) Li neamentos e l-ineações

Outra feição marcante observacia na imagem LANDSATna ãrea

do nraciço Pedra Branca é a presenca de extensos 1ìnearnentos fotogeoìõ

gicos. Eìes foram interpretados co¡Ìo representativos de possíveis tra

Ços de fal has e/ou fraturas do substrato rochoso, manifestando-se nas

imagens de sensor.iarnento re¡ìtoto através da cobertura Vegetal , Embora

apresentem extensões geralmente super.iores a 10 km, esses 1ìneamentos

nem sempre aparecem de maneira contínua na imagem. Em geral são consti

tuîdos por segntentos tonais al inhados que jurrtos compõem uma feição

maior. Nota-se uma predominância majs acentuada na ãrea do maciç0, ell

bora muitos desses I ineamenios cortenr tanto o maciÇo quanto as rochas

encaixantes, I,lão se tôm informações de campo que permitam caracterizar
:-

a natureza geoìõgica da majoria dos grandes lineamentos assinalados

nas inngens de satél jte. Para alguns deìes os dados de campo confìrmam

tratar-se de falhamentos, para outros esses dados não são conclusivos,

No entanto, dada ã forte expressão fotogeoìõgìca desses I ineamentos e

sua distribuição cortando ou I imitando o maciço granítico, eìes muito

provaveìmente devem corresponder a traÇos de falhas, nem semPne consta

tados a nîvel de observação de campo, devìdo ao profundo intemperislno,

ãS coberturas sedimentares e à vegetação. Dentre eles merece destaque

o padrão orientado segundo N60-70E, cujo principal representante é o

falhamento que controìa os cursos dos ìgarapés Bom Futuro do Sul e Ca

tuqui do Norte, associado ao qual ocorrem frequentes veios de quartzo

e corpos de gre.isens (Payol1a et aliì, 1983). Quanto aos I ineamentos
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fotogeolõgicos orìentados segundo N50-60W, estes autores reconheceram

em campo um padrão de juntas e de mìcro falhas subordinadas ãquela

orientaÇã0, ãs quaìs os Iineatnentos devem estar relacionddos.

0s limìtes fótogeoìógicos nas bordas sudoeste e sudeste

do nnciço são marcaclos por extensos I ineamentos que devem corresponder

aos faìhamentos que serviram ã colocação do corpo granítico, como assi

nal ados na l-ìguna ,l0.7.

Sob a denomitlação de Li¡teação enquadrarant-se aquì as fei

çäes I ineares de menor extensão que ocorrem fornlando padrões cernados

em ãreas maìs restritas. Eias desenvolvem-se tanto no dominio das re

chas graniticas quanto das encaixantes, subordinadas a dois grandes 1i

neancntos orientados segundo N5-10W. Essas feiçôes foranr ìnterpretadas

conìo traços de fol iacão cataclástica ììgadas a zonas de cisal hamentos

ao longo dos grandes falhamentos de orientaÇão pr"õx irna a norte-sul que

cortam indistintamente o maciÇo e as rochas encaixantes.

Sob a denominação de lleições AneLares enquadraram-se cer

tas fejções que possuem as mesmas características fotogeoì69icas dos

ì ineamentos anteriormente discutidos, distinguindo-se destes por apre

sentarem padrão sem'i -anelar. Elas ocorrefn tanto no do¡ninìo das rochas

graníticas quanto das encaixantes, Não hã informações de canlpo que per

mitam. assegurar a natureza geolõgica dessas feìÇões, entbora na borda

norte do maciço uma delas ten'ha sido ìnterpretada como representatÍva

de unr d.ique semi-anelar de gran ito porfirítìco f ino, separando tìpos

heterogranulares de tì pos equigranulares.



iig. to.7 - Mapa fotogeolõgico do
de inragern LANDSAT.

maciço Pedra Branca a
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10.5 MAPA GtOLoGICo D0 MACIÇO A PART]R DA INTTGRAÇÂO FiNAL DOS I]ADOS

A integração final dos dados Ievantados em canìpo com as

informações extraTdas da imagem LANDSAT permitiu a elaboração do mapa

geoìõgico do maciço Pedra Br"anca, mostrado na Fìgura 10.8'

Como inclicado a partìr da ìnterpretaÇão da imagem LANDSAT'

e confìrmado pelos dados de campo, o maciÇo possui forma grosseìramen

te circuìar, com diâmetro médio em torno de 13 km' 0s contatos do nraci

Ço com as rochas enca ixantes regiotrais, no entanto, raranìente podem

ser observados ern campo, Eles foram traçados a partir de evidôncias

fornecidas peìas ìntagens, ou ìnferidos a partir de dados de campo' A

presença de l.ineamentos fotogeoìõgicos fortemente estruturados nas bor

das suclceste, sudeste e nordeste do maciÇ0, levou ã interpretação de

contatos por falhas com as encaixantes nesses locais. 0s denlais conta

tos com as encaixantes são considerados como normais, tendo sìdo tra

çados tanrbõm a partìr de inferências fotogeoló9icas.

0s endo-contatos entre os tipos faciolõgicos observados

no interior do maciço Pedra Branca foram também traÇados a pdrtir de

evidências fotogeolõgicas, ou interpolados a partìr de dacios de campo.

Assìm, os contatos entre os tipos equìgranulares e heterogranulares,

os quais não mostran evidôncias nas imagens, foram inferidos a part-it"

de afloramentos catalogados em campo. Trecho desse contato, no entan

to, coincide em parte com un extenso I ineamento observado atnavõs da

'imagem de sensoriamento remoto, e por isso, foi ìnferido como feito
por falha.



Fig.10.B - Mapa geolõgìco- integração de
do maciço Pedra

dados de campo e
Brarrca a partir da
da imagenr LANDSAT.
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A distribuiCão das ãreas nra'iores ocupadas pelos tipos

porfirîticos finos no jnterior do maciço Pedra Brarlca foi definjda a

partir da 'imagem LANDSAT, tendo como parâmetros de diferenciação suûs

caracteristicas fotogeoìõgicas iá cliscutidas antet^iormente' Essa fÃ

cies predomina r1a parte centro-leste do maciÇ0, onde forma um corpo

grosseirame¡te circular, corn djânletro nr6dio em torno de 5 knl' e na sua

extrernjdade sudoest.e, tanlbãnr del"inindo um corpo circul ar com diânretr o

de 2 km. Alõm dessas duas ãreas pninc'ipais, os t'ipos porfìrít jcos fi
nos ocorrem a'inda em ãreas mais restritas nas bordas do maciÇo, possj

velmente fornrando d'iques (Payolla et a'l ii, 1983). Nesses locais eles

não possuem expr'essão fotogeoì69ica na intagem e, assin, seus contatos

foram inferjclos a partir de dados de cantpo. Na extnemidade norte do ng

ciço foj inferido u¡l dique semi-anelar de gratlito porfiritico fino, a

partir de dojs aflorament.os que ocorrem ao longo de uma feição fotogeo
'lõgica tarnbãm cle formaio semi-anelar, classificada no mapa da F'iguna

10.7 na categori a de Iteicões Anelares. [sta estrutura separa ãreas de

ocoryôncias de tipos heterogranulares e equiqranulares.

Ao nîvel dos conhecinlentos atuais, os dados não permitem

ainda estabelecer opapel clecada uma das fícies graniticas e das estnu

turas mapeadas no que dìz respeito ã importância'deias, no controle da

mineralização'prinrãria no nnciço Pedra Branca. Isto talvez sö possa

ser atingi¿o através do estudo de um maìor núrnero de maciÇos geoqu'imi

camente especializados dentro da Provîncia Estanifera de Rondônia.

10.6 . FOTOGRAFiAS AERIAS E W
10.6.1 - FOTOGRAFIAS AEREAS

A Figura 10.9 mostra unta fotograf ia aérea, na escala c¡rj

ginaì de 1:25.000, cobrindo parcialmente o maciço Pedra Branca. Além

dos fatores naturais que limitanr a fotojnterpretação em condições ama

zônicas, corn ãnfase especiaì ã f I oresta tropicaì , merecenl destaque a'in

da os seguintes aspectos, 'inerentes às fotografias aéreas, os quais

säo tainb[m I imitantes ao seu enrprcgo naque'la região: (a ) são em geraì
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obtidas em horários prõximos ao meio dìa, sob altos ângulos de eleva

ção solar, mostrando, portanto, poucos efeitos de sombreamentos; (b)

não perm'item uma visão de conjunto de toda a ãrea de interesse e (c)

são produtos de baixa reso.lução espectral.

As fotografias aéreas que cobrem o macjÇo Pedra Branca

não mostram evjdências texturajs indicativas das varjações facìológ-i

cas associadas ãs rochas graníticas do maciÇ0, como ass'inaladas pela

imagern LANDSAT. São ev'identes nas fotograf ias aõr eas, no entanto, fe_i

Cões lineares, QUâse nunca maiores que 1 km, definidas pelo aljnhamen

to de ãrvores. Essas lineações subordinanr-se, prefererrcialmente, aos

grandes lineamentos observados através das imagens orbjtais, muitos

constatados no campo cono fal hamentos. Conf irma-se, assim, o controle

Iocal da vegetação por p'lanos de fraqueza da rocha, refìetidos através

do manto de regolito e da cobertura vegetal.

Fig. 10.9 - Fotografia aérea cobrindo parcia'lmente
o maciço Pedra Branca.
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10.6.2 . IÎ.îAGENS DI RADAR

A Figura 10.10 é a imagem de RADAR que cobre a área do

maciço pedra Branca, obtida a partir de mosaico na escaJa orig'ina'l de

12250.000. Na faixa de comþrimento de onda (3,2 cm) correspondente ãs

imagens obtidas pelo Projeto RADAMBRASIL, a cobertuna vegetal funciona

como uma superf îcie rugosa, ref l etindo o s jna'l . Este ' conlo di scutìdo

na Seção 3.j.2, nâ'o traz informações diretas sobre as caracteristicas

espectrais dos alvos e registna basicamente os efeitos do choque mecã

nico da frente de ondas com a copa das ãrvores. Assim' aS imagens de

RADAR não assinalam as variações texturais sutis observadas na ãrea do

maciÇo atravþs da imagem LANDSAT. A iuncão das faixas de vôo de orien

tação N-S, para compor o mosa'ico, cria descont'inu'idade na cena, preju

dicando a qualidade do Produto.

Fig. 10.10 - Imagem de RADAR cobrindo a área do
maciço Pedra Branca.
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10.7 RELEVÂNCiA DO METODo c0M0 SUBSIDI0 Ã PESQUISA MIN[.ßAL NAS C0NDl

ÇÕES DA AI'IAZONIA

A Anazônia Brasjleira cobre uma ãrea de cerca de 4'5 mj

lhões de km?, ainda nruito pouco conhecidos do ponto Ce vista geoìógico'

Dadas ãs condições pecuì iares dessa arnpla região, tal vez a caracteris

tica mais marcante dos trabalhos geoló9icos ali desenvolvidos seja o

alto custo da pesquisa. A coìocação de um geólogo no campo nequer a

implantação de unn ampla infra-estrutura de suporte'

A floresta tropical é o fator natural mais I ir¡jtante ao

desenvolvimento norma'l dos trabal hos geolõgìcos na Amazônìa. Sob essas

condições, a util ização de fotografìas a6reas 6 fortemente prejudicada,

uma vez que a cobertura vegetaì gera] mente mascara o regì stro das fei

ções superfìciais do terreno, inibindo' assim, os recursos da fotoin

terpretaÇão clássica. A ausência de un mapa fotogeol õgico preì irninar

no início dos trabalhos leva, consequentemente, a um nlaior pro'l ongamen

to da etapa de carnpo. Esta, por outro lado, sõ pode ser clesenvolvicia

ao lonqo de rios e ìgarapés ' ou atrav6s de picadas abertas na floresta'

A quantìdade de informações geol69icas obtidas nessas cantpanhas nem

sempre são satisfatórias. 0 cl ima quente e úmido da região favorece o

profundo intemperismo químico das rochas ' sendo raros os afloramentos'

A ausência de bons afloramentos 6 ainda agravada peìa presença constan

te delcoberturas sedimentares, desenvolvidas durante as fl utuaÇões cl i

mãticas ocorridas no Quaternárìo. A baìxa qual idade das fotografias

aéreas decorrentes dos fatores naturais acima mencionados, al iada a

ausênc.ia de mapas pìano-altimétricos, dificulta a amarraçã0, extrapoìa

ção e ìntegraÇão das escassas informações geológìcas pontuaìs ol¡tidas

em campo.

Diante deste quadro de dificuldades naturais impostas à

pesquisa mìneral nas condições de Rondônia e da Amazônia de um. modo 9e

rã1 , torna-se imperativa a busca de novos métodos indiretos que visem

orientar e otimizar os trabalhos de campo nessa Região, Isto se torna

mais vèrdadeiro a medida que novos depõsitos de Sn e mineral izaÇões as
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sociadas de l'1, Ta, Nb, Li, F, etc., al6m de ouro, vôm sendo seguidanen

te descobertos em várias regiões do Crãton Amazônico, associados a vã

rias suTtes de rochas graníticas como Mapuera, Surucucus, Maì oquìnha,

Abonari, Velho Guilherne, Teles Pires, Serra cia Providência, além de

Rondôn i a .

0 sensoriamento renloto or^bital " através da util ização de

imagens multìespectrais na forma de fitas magn6ticas com a utilização

de computadones, é um dos métodos mais promissores no auxil jo ãs eta

pas ìniciais dos trabðlhos de campo naqueìa região, como ficou consta

tado no estudo do maciço Pedra Branca, cuja abordagem pode ser aplica

cla ao estudo de outras áreas semelhantes de Rondônia e da Amazônia.

No estudo do maciÇo Pedra Branca, os dados de campo mos

traram que as zonas homólogas de textura observadas atravês das ima

gens do canal 7 correspondiam a varìações facìológicas do maciço. Mui

tos dos contatos ì itológìcos entre essas fácies não poderìan ter sido

traçados sem a utìlização da ìmagem LANDSAT, unta 'tez que o pequeno nú

mero de afloramentos e a baixa eficácia das foiografìas aêreas dificul_

tam a integração e extrapolaÇão das informações pontuaìs levantadas

em campo. A visão ìntegrada de unla extensa ãrea propiciada peìas ima

gens orbitaìs realçadas por computador favorece ainda a observação de

um grande nínero de falhamentos que cortaln o maciço' os quais podem

constituir inrportantes metalotectos da mineral ìzação primãr ia na região'

0s daclos obtidos na área teste de Pedra Branca mostram

que, mesmo sob todas as I imitações impostas peìa fl oresta tropical , pe

ìo profunclo manto de ìntemperìsmo e peìas coberturas sedimentares qua

ternãrìas, 6 possîvel obter ìnformaÇões acerca da ìitologia e da estru

turaÇão interna desses macìços através das imagens de sensorìamento re

moto orbital. Na medida que, com o avanço dos conhecinrentos geoìõgìcos,

através do estudo de um maior número de maciços geoquimìcamente esPg

cial.izados, for possíveì o estabelecimento de relações espacìais entre

mineral izações, fácies petrogrãfìcas e estruturação interna desses ma

lilo, g*niaicos, a diferenciação de I itotipos ncsses corpos tot o uu*l

lio de ìmagens orbitais serl de grande utilidade prática para objeti

vos mineiros.
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CAPÍTULO 11

CONCLUSÕES GTRAIS

Da pesquisa empreendida podent ser del ineadas as

concl u sões bãsicas:

segu r n

As inragens muìtiespectrais do MSS-LANDSAT" na fonma de f itas

magnéticas compativeìs cont computador, mostrararn ser unla ferra

menta de grande potenc-ia1 para auxilio aos métodos tradicionais

de prospecção geol õgica ' A sua util izaçáo adequada, nas etapas

iniciais da pesquisa geoìõgica, pode ìevar ao selecionanrento de

ãreas-al vos preferenciais, onde os trabalhos a nível de campo

devem se corìcentrar, resul tando, daí, economias razoáveis de

tempo e de recursos '

Pana atingir os obietivos acima a análise e interpretação de da

dos de sensoriamento remoto devem ser feitas de nlaneira ìntegra

da, levando em consideraÇão os ¡núltiplos aspectos envolvjdos no

processo de coleta dos dados pelo sistema sensor. São parâme

tros bãsicos de anãl ise e ìnterpretaÇão dessas imagens: (a) as

caracterîsticas fisiogrãficas da ãrea de estudo (conduzidas ba

sìcamente pelo clima que modelarã a jntensidade e os tìpos de

alteração das rochas e o carãter da cobertura vegetal ); (b) as

característìcas geolõgìcas do alvo pesquisado (c omportatre n tos

espectrais do conjunto rocha-sol o-vegetaÇão); (c) o papeì desem

penhaclo peìas varìãveis sazonaìs (cobertura vegetal e condìções

de il umìnaÇão da cena); (d) as caracteristicas do sistema sen

sor (resoluções espaciaì , espectral e radiomõtrica); e (e) as

t6cnicas de tratamento de imagens dìgitaìs por computador (esco

lha dos algorîtmos mais adequados para real Çar as caracteristi

cas espectraìs dos alvos e minimizar as inforrnações espúrias

contidas no dado gravado pe1 o sistema sensor).
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Na Província Ëstanífera de Goiás a util ização cie intagens disl
tais/mul tiespectrais do MSS-LANDSAT, levando em consideração to

dos os aspectos acima mencionados, per"mitiu a discniminação es

pectral de todas as ãreas de ocorrênc ias de rochas r¡etassomãti

cas, I igadas a processos de greisenização (Lato sensu), no inte

rior de corpos gr"aníticos dessa Provincia. 0 parâmetro bãsico

que permitiu esta discriminação foì o comportamento espectraì

diferenciado das associações de sol o-vegetação, especificas a

estas ãreas de greisenizaçã0, Trabal hos futuros c.ie prospecção

mineral nos rflaciÇos anal isados devenl se restrigir a essas ãreas

aìvos, as quais, juntas, perfazem menos de 10% da lrea total

dos corpos granitìcos.

Na Província Estanífera de Rondônìa o enprego de sensoriamento

remoto não pode visar a discriminação espectraì direta de lÍtg
tìpos específicos. A floresta tropical , as coberturas sedimenta-

res quaternãr'ias e o profundo ìntemperisno quírnìco não permitem

que os sìstenns sensores captem informações diretas do coniunto

rocha-solo. 0s dados obtidos na ãrea teste do naciço Pedra Bran

ca (Bom Futuro) permitem concluir, no entanto, que' mesmo sob

aqueìas condições, as ìmagens LANDSAT realçadas por computador

são uma ferramenta de inestirrãvel valor na onient¿rção aos traba

lhos de canrpo. Mesmo em uma área profundamente erodida ' como no

nnciço Pedra Branca., elas mostraram os traÇos geoì ógìcos princì

pais e a estrutur aÇão interna do maciÇo, feições estas não ob

servadas através de fotografias aõreas ou de inngens de RADAR.

Na medida em que for possiveì, através do estudo de um maìor nrl

mero de maciços geoquimìcamente especìalizados, o estabelecimen

to de relações espaciais entre mìneral izaÇões, fácìes petrogra-

ficas e estruturaÇâo interna desses maciços, a util izaÇão de

imagens orbitais serã cle grande utiìiclade prãtìca para objet-i

vos minei ros na região.

- Embora o estudo tenha sido dirigido ao caso especifico de mine
- ral izações estanîferas, a'abordagerr metodológica desenvolvida
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pode tambãni ser empregada no auxílio ã pesquisa de outros tipos

de depõsitos, desde que estes possuarì algurrur manifestaÇão super

ficial ìndireta. A disponibilidade, em futuro breve, de dados

de sensoriamento remoto orbital maìs aperfeiçoados, como aque

ìes que serão gerados pelos satéì ites LANDSAT-4 e SPOT' abre anr

pla perspectiva à util izacão ainda mais efìciente de tais dados

no auxîl io à exPloração nrineral .
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