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Figura 8

A- PlagÍoclásio saussuritizado (p) alterando_s€ em pLagmaoÞaco, cinza-graf íte e Þlâsma bejã, argiro"o 
" 

-"iril"5;-ö)
que contêù restos de. -serisítas Gi (rp-, LN) _ r¡orizonte 'de
alteração - Toposseqüência TananAuí - pårfif z.

B- Biotitas en alteraçåo (B) e fragn€ntos de pLagioclásio(P) _en.neío .ao ptasma bege, argitoso -e siric";" iõt'õ;ì;;àsendo. invâdido por oxí-tridróxilo de ferro (Ll{) _ Ho-rizontede alteração - TopoEEeqüência Tananduá - perfil 2.

:l_:l::i" de- exrinção ondutante (o): observqr fragmentos demrnêra,l.E micáceoa no seu interior e que esse plasña inicia_se dentro do fundo natricial aajacentL (Lp, Lñ) _ ¡¡orizoniede alteração - Toposseqüência Ta-nanduá - perfil 2.
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Figura 9

À - Où¡tlzo con frâturas preenchidas por p]'asna prgto
acinzentado. Na borala (À) afguns fragmentos estão deslocadoe
- ¡loriionte dle alteração - Topossequencia Tamandluá - Perfil
3.

I - Àspêêto .'(l€ dissolução de alguns geixos: em L,P não se
distingue á sua formE, os grãos estão dlesloêadoE e não se
extingúein ao mosmo tenpo (A). En rrN a forma dos Eeixos á
obseriadta(s) -Horizontã con casaarhoE - ÍoPoss€qüência
ramåndluá - Pêrfil 3.

c - volume alongado, sllicoso (g), corta discordantemente u.tn '
volulne afredlondado, ferruginoso (v). couraça -
Itopossèqüência Tananduá - P€rfil 3.

D - Asp€cto de un volume alongaôo, silicoEo (a) que cotên
calcsd-ônla secundlária (C). Couraça - ToPosseqüência Tamanduá
- Perfil 3.
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Figura 10 - calêedônia secundária (c), presênte nos canaisgue aÈravessam o plasma bruno-anaréIado (B) (IJprLN)
fiorizontê de alteraçåo - Ioposs€qüência Tamandlul - perfil 3.

Figura 11 - Deferrificãção e transformaçao dE um nódulo -Horizonte nodul.ar con _funöo argiloso de cor heterogênea -
Topossêquência Tamanduá - perfil 4.:

A - plasBa ferruginoso descolore-se e passa a um plasna bege
cLaro, silícoso; o esqueleto praticanente desaparece nÀs
pernanecem grâos conuns aos dois fundlos natriciaís (Lp, LN)

B - Fase internediária da transforEaçáo (Lp).

C - O nódulo é conpletanente transfornado em um plasma
vernelho e localnente ocre ( Lpr L,N) .
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Figuro ì2 - Distr¡buiçöo dos etementos moiorès por perfit _ Toposseqüôncio Tomonduó



Figura 13 - Difratogramas¡ de Rx - ToposseqÛênciâ Tanânduá

À - conjunto móvel - Fração <30 um
- Perfil 1*

B
1- fiorizontê d€ alteração do nigmatito
2 - tforl,zonte coE cascalho
3 - Horizonte con blocos bruDo-av€rnglhaôos,l - Horizonte dle cor amarelada
5 - ¡Iorizonte d€ cor esbranquiçada
6 - Ilorizonte nodular
fração <0¡ 002nn- pêrfil 2

c
L' 2 e 3 - fiorizonte dle alterâção do nignatito
(base, neio e topo)
4 - Couraçâ
5 - Horizonte nodular en fundo fracanente endurecido
6 - Ilorizonte nodular
frâção <0r 002nm - Perfil3

D
1- rorizonte de alteração
2 - Ilorizonte nodular en fundlo argilo-arenoso
3 - Horizonte buno-averEelhado escuro
fração <0r 002nm - Perfil ,[

E
1 - córtex
2 - núcleo
Perfil 2

K- caullnita, Q- quartzo, G- goethita, ¡.t- nica, v-
vernicu I íta

(CuK ,CPS 500, TC4, l/min, lomrn/min, na l-0, KV 35)
Medida em Ào
*- perfil IB13 (Friedrich et â1, 1987)
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Frc. 16 - vARrAçÃo r,arnnel DAs oRcÀNrzÀçÕns pnoor,óelces
ToPossEeüÊNcre cAsA oo vsLîo
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Material- móvel_, vermelhode montante para jusante

Nódu1os ferruginosos

Couraça ferruginosa

escuro a vermelho-amareJ_o páÌido,

Material- argil-oso; de montante para jusante torna-se
esbranquiçado

Mignatito

Diabásio

*L-"- Aparecimento de nódulos ferruginosos'.?.-- couraça ferruginãÀu -ã""tÍnua
rr- - Aparectmento do horizonte argiloso
-- !'; Aparecimento aa niAiãnorfia
_-5- - Aparecimento do horizonte esbranquiçado,6t- Aparecimento ao nÍvãi de alteração



Figura 17 - Deferrugini zaçóo Cle um nódulo - Toposgeqüência
case dÕ vêIhô - Perfil 1.

A - Na periferia do nódulo, relíguias de plasma meis
ferruginoso (A) p€r!¡an€cem dentro de um plasna argilo-
ferruginoso (B) - conjunto ferruginoso endurecído

B - O plasna argi lo-ferruginoso ocupa praticatr¡ente todo o
nóalulo (À). Na sue periferie gróos dê quartzo sublinhan o
contato com o fundo matricial adjacente (LP) - conjunto
ferruginoso endurecido

c - uD pLasma bruno-avernelhado a vernellrolocte,
anisotrópico (A) ocupa todo o nódulo. Observa-ge localnente
extinçóo onalulante do plasna (8) - llorizonte esbranquiçado.

Figura 18 - Relíquias do plasna bruno-avernelhado escuro (A)
dentro do bruno-anarelado (B) - HorLzonte argiloso
esbranquiçado - Topossequência casa do velho - Perfil 2
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Figuro 19- Anótises Químicos dos Perf is ì,lA e 2 ( Mocl, lMoczc e lB28 ) - Toposseqüêncic Coso do Velho
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Figr¡ra. 20 - Dltra.togrô¡nae de RX - Toposreqúètlcla
Cs.sa do Velho

B - Ilorizonte a.rgiloso esbrâtÂquipado
(foocrfl) - P€rfil tB
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Figura 22

A - Vo1une arredondado (A) que interpenetra a fase bruno-anårelada (B) (LN) - Horizonte em placas irregul.ares
endurecitlas - Toposs€quência vale Ao pEianirim rrÀr- perfil
1.

B - Fundlo natricial granular (À).
entorno dos gråos (B) - Horizont6
areno-ârgíIoso, naciço (LN)
Paranirin rrÀr. - pêrf il 1"

o plasna restringe-se aofriáveI bruno-amarêlado,
Topossequência Vale do

C - Àspecto de um quartzo corroído (LN) - Iopossequência
Vale ôo Paranirin rtA[ - perfLl 1.

Figura 23 - Plasna bruno-amarelado €scuro (1) con reLíquias
de plasma bruno-averneLhado (2)" Transição do prineiro -para
9 Þ9Se claro (3), subtinhadla por grão de quartzo - uorizóntefriável com inúmeros volumeJ de Ëor våríegada
Topossequência VaIe dlo paranirin ÍAr - perfil Z 

"

FÍgura 24 - Aspecto do gilcret€: fas€ granular (A) e fasebege-cla.ra (B) que conten localnente þlasna de extinçãoondulante (c) (Lp) - Silcrete - Topossequência vaÌe dloParamírin rrÀI - perfil 3.
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Figura 25

À - Nódulo ferruginoso
silcrete (B) (LN)
Paramirim rrÀrr PerfiI

B Grãos de quartzo
plasma (B) formando um
Topossequência VaIe do

(A) no interior da fase bege-clara
Silcrete Toposseqüência vale
3.

(À) interligados por uma película de
vazio intersticial (I-,N) Silcrete
Paramirim rrArr - Perf il 3.

do
do

Figura 26 Aspecto do plasna argiloso-silicoso: plasma
bruno-amarelo escuro em grandes volumes (À) e em pequenas¡
reliquias (B) dentro de um plasma branco anisotrópico (c)
(LP) socm a juzante do perfil l.
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Fi.gum 29- Micro-andlises - Topossequência VÊle alo ¡amElrin 'rA"
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Figun 30- [icro-aná] ises - loposeequência Vale ¿to pâmirtn "Ár

@oo
a

i
!i

t:

i

I vFS 2048

i:.:
F

:

I
lì

ll e
t"\

.r':L. /\

lA- Sllcrete
q

l, : 4

[. 'lt::ll.lil: .

ll'
ll'
ilFn::

*Íl I
lli :ll:\

-.1:::: :::Y:-'1-i

l
I

åi.ll3ll
II

,ll

YFS ]192

vFs

2

I

I (quartzo)

t,

'lll
lr

urs +oso ll ,

it
It
ll',tì;
i,l fi
l I.l t

--¿J l, \-

i.
,:

[

it
¡i



Figuro 31 - Micro - onólises - Toposseqijôncio Vole do Foromirim "A'
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Figuro 33 - An<ílises Ouímicos - Toposseqtiêncio Vole do poromirim,'B',
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Figuro sz - Evoluçõo do Pedo - morfologio - Medio Vole do

Rio Poromirim
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ÀNEXO I

A- PROCEÐruENTOS PARÀ À Er.ÀBORåçÁO DO r,r.APã DE UNTDADES DE
FOTO-TNEERPRETÀçÁO À PÀRTrR DO U8O DÀs rlrAGENg ORBIIIAI8.

1- TRÀTÀIIENTO NUMÉRICO DAS IUÀGENA

Trata-se de urn conjunto de procedimentos que ten co¡no
obj etivos :

-preparar urna irnagern para que ela seja interpretável
visualmênte;

-extrair ao máxirno toda a inforrnação contida na imagern;
-extrair parânetros estatfsticos para fornecerem suporte às

interpretaçoes ternáticas.
Esses procedinentos cornpreenderan etapas de pré-tratarnento
de reaÌçanento e de classificação ( Schowengerdt, 198 3 ) "

Entende-se por pré-processamento a etapa inicial de
calibração da radio¡netria da imagern, correções geométricas e
remoção de rufdos. As inagens, assirn corrigidas, são
subrnetidas ao realçanento, isto é, a imagern original é
transformada numa irnagern realçada, com dinâmica equilibrada,

o equilÍbrio da dinârnica de uma irnagern, consiste e¡n real-izar
sobre a inagen original una transforrnação rnaternática no
intervalo original da informação. Essa transforrnação, arnplia
a inforrnação para o intervalo rnáximo de 256 nÍveis digitais,
correspondentes ao negro (níveI zero) e ao branco (níveI
255) para que não haja perda de inforrnação, pois o satélite
detecta respostas espectrais em uma larga faixa de radiação
eletronagnética , sern haver saturação para os 256 niveis de
cinza, A ausência de saturação, faz con que toda a
inforrnação espectral de una cena esteja restrita a un
pequeno intervalo do espaço dos val-ores de representação dos
nfveis de cinza.

Por causa dos procedimentos de realce, os contrastes sobre a
irnagTern sao aunentados. A inagem, assirn melhorada, permite
extrair rnelhor as infornaçoes porque esta fornece a
possibilidade de estabelecer uma nelhor repartiçäo adaptada
à pesquisa temática (Scanvic,1983) .

Estão inclufdas nas etapas de pré-processanento, as
composições coloridas e a análise en componentes principais.

As composições coì.oridas sao imagens obtidas a partir da
adição de três bandas espectrais as quais pode-se atribuir
u¡na cor. As composições coloridas sao largamente utilizadas
en mapeamentos.



A anáLise em componentes principais, trata-se de um nétodo
de análise estatlstica que produz novas variáveis,
denominadas conponentes ou eixos. Essas cornponentes são
descorrelacionadas entre si, e representam as conbinações
lineares dos canais considerados na anáIise. Às combinaçoes
Iineares das variáveis originais dão origem a uma outra
repartição dos dados, segundo um espaço K-dimensional-. No
novo conjunto de eixos, o prineiro terá urna orientação ta1
que maximize a variância considerada para esse eixo. Assim,
a prirneira conponente pode conter até 80å da variância
total, seguida de outras co¡nponentes, que terão menor valor.
Para ¡naiores detalhes sobre o nétodo ver Schowengerdt
(1983) e Scanvic (1983)

A classificação é a etapa rnais avançada do tratamento de uma
imagern e as inforrnações resultantes deLa, tên sua origem na
quantificação do dado a ser classificado. o resultado de uma
classificação é urna carta ternática, onde cada plxel da
irnagern originaJ. é classificado ern un ou vários temas
(Schowengerdt,1983) , os dois tipos de classificação,
freqÜenternente utilizados, são as supervisionadas e as não
supervis ionadas .

Às classificações supervisionadas levan em conta a
delimitação, sobre a cena a tratar, de parcelas de
treina¡nento . Una parcela de treinanento corresponde a una
regiao da cena do satéIite, cujo conjunto de pixels af
contidos constituern uma das cLasses a rrpriorirr. Esse
procedimento requer o conheci¡nento preciso do terreno e a
possibiJ-idade de localização corretar sobre a inagern, das
parcelas conhecidas previanente em canpo (Rakoto et af,
1989).

cada parcela é anostrada sobre a irnagem pelo nenos una vez.
As diferentes zonas amostradas são reunidas por categorias
et sobre elas, são feitas as nédias estatísticas das
refl-ectâncias dos pixels, nas bandas consideradas na
anostrage¡n e urna ¡natriz de covarÍância.

os resultados são estocados e passarn, posteriornente, por
uma classificação. Essa classificação pode ser feita,
utiLizando-se métodos probabilfsticos e da distância ¡nfnima.

A classificação não supervisionada utiliza rnétodos
estatísticos que consiste¡n em descobrir e construir una
partiçao oti¡na de um conjunto de indivlduos, segundo a
maximização de u¡n critério. Para tanto, nao requer nenhum
conhecimento a t'priorirrf sobre a organização em cl-asses, dos
indivlduos. As etapas para a classificação são as seguintes
(Rakoto et aI, 1989 ) :
1 . t iragern de indivf duos ao acaso ,'



2. cálcuIo do nú¡nero ideal de classes a partir do núnero de
indivfduos. O número de classes é dado por K = 5 fog n,
onde n é o núrnero de indivlduos, ou seja, o nú¡nero de
plxels da amostra a classificar;

3. identificação de uma partição, a partir do critério de
naximização da inércia inter-classes. Essa partição
baseia-se na agregação de indivlduos en classes, e¡n torno
do centro de gravidade. Segundo o ¡nétodo da Distância
Euclidiana, o indivlduo pertence a una classe, se esse
está mais proxirno a essa do que da outra classe contfgua.

A partição otina é obtida a partir de interações sucessivas
que relacionan os indivfduos às classes. Àpos cada afecção
de indivlduos às classes, recalculam-se os centros.
Finalizarn-se as interações quando, a diferença entre as
inércias inter-classes, geradas entre duas delas, for
inferior a un patanar dado. sabe-se que essas inércias
crescen com o número de interações (Rakoto et al, 1989).

2- TRATÀ}IENTOS NUT.ÍÉRICO8 REALIZÀDO8 SOBRE À8 I¡4ÀGEN8
ORBITÀIS DO UÉDIO VAI.,E DO PÀRÄ}TIRIU

No Mapeamento em pauta, as inagens orbitais, passaram pelas
etapas de pré-processamento e de classificação de padroes.

A etapa de pré-processanento correspondeu às correções
radio¡nétricas dos ruldos de varredura e atmosféricos; ao
realçamênto; à obtenção das composições coloridas e às
análises êm componentes principais.

Para a fase de classificação utilizou-se de parcelas de
treinarnento e o nétodo dos centros rnoveis.

Todos esses procedirnentos forarn realizados no laborat6rio de
lratanento de Inagens Digitais do INPE/MCT, en Sao José dos
Campos - SP, sobre un GE-IMAGE 100 e na Unitée de
Télédétection do Laboratoire d'Infornatique Appliquée
ORSTOM-Bondy, na estaçao de trabalho SUN.

a- PÀ¡ã¡.|ETRO8 ESTAIIí8ÍICO8/ESCOLEA DÀA BÄ¡¡DA8 U.ÀGNÉTICAA
PÀRÀ O TRàTAUENTO NUMÉRICO

A escolha dos canais para proceder-se à el-aboração de uma
cornposição colorida ou realizar-se una análise en
conponentes principaís baseia-se nos dados da matriz de
correlação da cena. Quanto nenos existir redundância de
informações entre os canais, nelhor será o produto final de
urna anál-ise en co¡nponentes principais ou de uma composição
colorida.



A tabela 1 nostra a matriz de correlação de 6 canais do TM
LANDSAT (tonada de cena em 3l/L2/L984) para a área de
estudo. os dados nostran que, excluindo o canaL 6, a banda 5
é a rnais descorrelac ionada en relação à 4. Essa úJ-tina, por
sua vez, é a mais descorrelacionada em relação a todos os
outros canais. os canais mais correlacionados são aqueles do
espectro visfvel entre si. os dados da tabela 1 indican,
portanto, que nao há ¡nuita redundância de informações entre
o canal 4 e os canais Lt 21 3 e 5, e pouca correÌação entre
o 5 do infra-vermelho nédio e os do vfslvel.

Cana is
1
2
3
4
5
6

t23
1, 00
o,95 1,oo
0.93 0,98 1,00
0,62 OtTO Ot67
o,a7 0,89 0,91
o,4L Ot4r O,43

TABELA 1- Matriz de correlação para os 6 canais TM - VaIe do
Paranirin-BA.

Na tabela 2, natriz de variância/ covariância para 5 canais
do TM, os vaLores colocados na diagonal indican a variância
de cada banda e os valores fora da diagonaJ., as
interrelaçõês entre eles. os ¡naiores valores, na diagonal,
significam rnelhor variação dos nfveis de brilho entre os
materiais de uma cena, o que resulta em melhor discrirninação
dos ternas.

1, 00
o,6 1,00
o,14 0,47 1,O0

75,98
744,73 286,8r
53,40 99,46 76t69
277,66 550,53 185,86 L27t,36

canais
1
2
3

4
5

1
L09,91
86,42
L64 | 39
57 | 1_9

325 , 69

TABELA 2- Matriz de variância/ covariância para 5 canais do
TM - Vale do Paranirim-BA.

Assirn, pelos dados da tabela 2, a banda 5 ten a meLhor
variabiLidade dos nfveis de cinza, et ern conseqÜência a
maior variação dos contrastes entre os rnateriais. o canal 5
é seguido pelos canaís 3 e 1, nas esses tên os vaLores nuito
rnais baixos gue aquele.

3. UNIDADEA FOTO-INTERPRETADAA

Trata-se de unidades de aspecto homogêneo, sobre as irnagens
tratadas, que forarn discrininadas visuaLmente no caso das
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composições coloridas e componentes principais, ou con o
auxÍ1io do conputadorf no caso das irnagens cLassificadas.

a- UNIDADES FOTO-INTERPRETADAE SOBRE ÀS COMPOSIçöE8
COIJORIDÀS.

Para esse trabalho dispôs-se de dois conjuntos de bandas
nagnéticas de 6, dos 7 canais do TM-LANDSAT 5. Escolheu-se
para a pesquisa urn conjunto de bandas da estação seca e
outro da estação das chuvas. Tinha-se, pois, os canais
1,2,3t4,5 e 7 para una tomada de cena de 25 de junho de
1985, infcio da estação seca, e uma tomada de cena de 31 .de
dezembro de 1984 , infcio da estação de chuva.

A interpretação foi feita sobre conposições coforidas dos
canais 3,4 e 5 para as duas estações, utiLizando-se de
irnagens en diapositivos; e sobre as conposiçóes col-oridas
dos canais Lt 4 e 7 e 4,5 è 7, para a estação seca,
utilÍzando-se de irnagens anal-ógicas en papeÌ. Essa
interpretação foi visual.

Dessa maneira, a delimitação das unidades foram baseadas na
integração dos critérios cor, textura e estrutura. No caso
de textura e estruturas grosseiras, contendo sltios de cores
diferentes, difíceis de índividual-ízar, delimitou-se um só
conj unto "

As diferentes cornposições coloridas forneceram u¡na
diversidade de unidades de foto-interpretação . A
conpatibi I i zação dos dados de superfÍcie, obtidos no canpo,
con o resultado da interpretação das irnagens, forneceu o
significado tenático de cada unidade:
1- pl-anos rampeados, no pé de inselbergue, contendo Caatinga

Àrbórea Densa, con folhas verdes, sobre solos espessos. de
cor vermelha escura en superffciei

2- planos ra¡npeados, ao pé de inselbergue contendo, caatinga
Arbórea Densa con folhas verdes, sobre solos espessos, de
cor amarela en superffcie;

3- planos rampeados, ao pé de inselbergue contendo caatinga
Arbórea Aberta sobre solos rasos, cor esbranquiçada e,
arenosos en superffcie;

4- planos pouco inclinados, cobertos por Caatinga Parque
sobre solos rasos do tipo planossóIico;

5- área dissecada em lonbada, contendo geralrnente caatinga
Àrbórea Densa, com folha verde, e, l-ocahnente, contendo
restos de Caatinga Àrbdrea Densa e canpos de cultivos,
todos, sobre soLos verneLhos ern superflcie;

6- área dissecada em lombadas, contendo canpos de cultivos,
áreas corn restos da vegetaçao original, sobre solos rasosr
de cor esbranquiçada e, arenosos en superfície;
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7- área de colinas de baixo declive, contendo caatinga
Àrbórea Aberta, degradada, sobre solos rasos, com ¡nateriáI
detrltico, em superffcie (cascalhos e concreções);

8- Iombadas, contendo Caatinga Àrbórea Densa, com folhas
verdes, sobre solos l-aterfticos de cor verrnel-ho-a¡narela;

9- Iombadas com Caatinga Arbórea Densa, co¡n dominância de
angico (Annadenantera Colubina) , sobre solos latossólicos
vernelhos, con textura ¡nédia e¡n superflcie;

l-o- lombadas, contendo Caâtinga Arbórea Densa, apresentando
parcialmente foLhas verdes, sobre sol-os espessos, cor
amarela e, arenoso en superflcie;

L1- canpos de cultivos, pastagens e restos de vegêtação
originaJ.,'

l-2 - sol-o r- sol-o nu, em campos de cultivos, sobre platôs ou nos
eixos de drenagem;

L3- encostas, contendo Caatinga Àrbórea Aberta, sobre solos
rasos onde, localmènte, afloran nfveis silicificados,

b- srcNrFrcAçÁo TEtf¡{TIcÀ DAs r}fÀcEt{8 RE8UrJTÀNTE8 DA ÀNÁr.',r8E
E¡{ CO}IPONENTEA PRINCIPAIS.

Antes de fornecer una inagern que pode ser interpretada
cartografica¡nente, as ACPs fornecem dados estatisticos que
podem ser interpretados. Essa anáIise (ACP), foi feita sobre
a ¡natriz de variância - covariância da cena (Tab. 2).

As rnatrizes de auto-vetores, resultantes da anáIise en
componentes principais, sobre os dados de variância da cena,
indicam qual é a banda que participou con naior número de
inforrnações na fornaçao de urna conponente principal.

As tabelas 3, 4 e 5, para o nódulo 1, nostran que a banda 5
fornece a maior quantidade de inforrnações na forrnaçao da
primeira conponente para os 3 conjuntos de bandas
utilizadas, Ela é seguida pelas contribuições do canal 3 e 4
para o conjunto de bandas 3, 4 e 5,. 1e 4 para o conjunto 1,
4 e 5 e 2 e 4 no conjunto 2,4 e 5.

componentes L 2

cana r s

3 Q,4t4 0,337 0,844
4 O t2O4 0,870 -0,449
5 0 | 886 -0, 3 59 -O ,294

Tabela 3- Matriz dos coeficientes de auto-vetores - ¡nódulo
- nédio vale do Rio Pararnirim-BA.
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O canaL 4 é o responsável pela naior parte da inforrnação na
formação da segunda conponente, para todos os conjuntos de
bandas. Ele é seguido pela contribuição positiva dos canais
3,L e 2 respect ivarnente para cada conjunto; e por uma
contribuição negativa do canal 5 ern todos os conjuntos de
bandas,

conponente s

cana I s

1
4
5

o,32O 0,510 O ,7 99
0,21-5 o,782 -0, 58 5
ot923 -0.359 -O,L4I

Tabel-a 4- Matriz dos coeficientes de auto-vetores - nódufo 1
- nédio vale do Rio Paramirin-BA.

Na forrnação da terceira co¡nponente, os canais 3, 1- e z
forneceram, respectivarnente, a maior quantidade de
inforrnações para os conjuntos de bandas 3, 4 e 5; 1, 4 e 5 e
2, 4 e 5, seguidos da contribuição negativa das bandas 4 e 5
para os 3 conjuntos.

componentes

cana.l_ s

0 ,252 0,430 O ,A67
o ,2I7 0 | 848 -Q t867
ot943 -0,310 -O,I2O

Tabela 5- Matriz dos coeficientes de auto-vetores - ¡nóduLo
- médio vale do Rio Para¡nirim-BÄ.

2
4
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Para os nódulos 3 e 4, tabelas 6 e 7t os dados mostran que,
na formaçao da componente L, o canal 5 fornece o naior
núnero de informaçoes, seguido dos canais 3 e 4.

componente s

cana].s

o | 394 -0, 045 0, 918
o , L44 -0, 98 3 -0, 110
0,908 o,L75 -0, 381

Tabela 6- Matriz dos coeficientes de auto-vetores - nóduLo 3

- rnédio vale do Rio Pararnirin-BA.

Na fornaçao da componente 2, para o módulo 3, o canal 5 teÍr
contribuição positiva, e os dois restantes contribuiçóes
negativas. contrarianente, para o nódulo 4, o canal- 5 ten
contribuição negativa e, o 3 e 4 positiva. o 4, neste caso.
participa corn o maior número de infornações.

componentes

cana I s

3
4
5

Q t 445 0, l_l_8 O ,477
o t235 O ,922 -0, 308
o t864 -O,344 -0,368

TâbeLa 7- Matriz dos coeficientes de auto-vetores - módulo ¿

- nédio vale do Rio Para¡nirim-BA.

Na formação da conponente 3, para os nódulos 3 e 4, o canal
3 oferece rnaior número de infornaçóes, enquanto o 4 e o 5
tên contribuições negativas.

Na tabela 8, estão presentes os dados que mostram a
quantidade de inforrnações fornecidas por cada AcP. A
conponente 1, para os rnódulos l- e 3 para os 3 conjuntos de
bandas, detén mais de 908 da infornação. Para o rnódulo 4 a

3
4
5



componente 1 deté¡n nais de 803 da ínf orrnaçáo.

Módulo 1 Módulo 3 Módulo 4

componente

Canais

1-4-5
2- 4-5
3-4-5

90,L7 7 ,L2 2,7 O

90,47 7,15 1,98
9Lt26 5,87 2,86 92,56 4t98 2,45 86,81 8.5O 4,69

Tabela 8- Percentagen de informação para cada conponente -
médio vale do Rio Paranirin-BA.

As conponentes 2 e 3 concentram a nenor quantidade
inforrnações (Tab.8). Dada a pequena contribuição
conponente 3 | considerou-se para a análise visuaÌ,
irnagens das cornponentes 1e 2 dos nódulos 1e 4 e, 1-,
nódufo 3.

os dados estatlsticos forneceram as primeiras informaçöes
para a compreensáo das irnagens de AcPs. Para a análise é
necessário associar essas inforrnações aos dados de terreno a
f i¡n de se obter una significação tenática.

As imagens resultantes das ÀcPs, para os conjuntos de bandas
3t 4 e 5ì 1, 4 e 5 e 2, 4 e 5 são senelhantesr dada a maior
contribuição do canal 5, na fornação dessas.

As figuras 14, 18, lC e lD representarn a cornponente 1 para
os ¡nódulos L,3 e 4. Nesse caso, a ÀcP1 apresenta as
diferenças de brilho entre os alvos dâ cena. As respostas,
representadas pela cor vernelha, referen-se aos aLvos mais
reflectivos. São áreas sem vegetação, solo nu; fundos de
Iagos secos corn vegetação rasteira e de cor cl-ara; nuvens;
áreas arenosas, às margens dos rios e canpos de cultivos e
pastagens.

os tons anarelos referen-se . às áreas de transiçáo entre
zonas desnatadas e áreas corn cobertura vegetal, onde o solo
está parcialrnente coberto; portanto, áreas bastante
ref Iectivas .

Os tons de verde, azul e vinho representam alvos menos
reflectivos. os tons de verde são afetos a áreas de_Caatinga
Densa ou Aberta, contendo poucas folhas verdês. .¡{-reas corn

de
da
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do



tons azuis representam, no ca¡npo, a Caatinga Arbórea Densa,
contendo folhas verdes e áreas rlnidas de encostas, contendo
solos rasos.

No terreno, áreas menos ref l-ectivas de sombra e af l-oranento
rochoso, estáo representadas na imagern pelo ton vinho.

As Figuras 2A e 28 representam as imagens da componente 2, A
interpretação desta componente, ou seja, o entendirnento do
que significa cada unidade de foto- interpretação só é
posslveJ. a partir do entendirnento do significado da prirneira
componente. A análise feita para a prirneira componente
indica que pode-se dar uma interpretação temática à
conponente 2.

Desse modo observa-se que alvos de brilhos diferentes, na
componente 2f apresentan-se na imagern con nesma cor. Assirn,
solo parciaLnente coberto por pastagen, com alta
reflectividade; solos rasos de encosta, únidos e cobertos
con vegetação, contendo folhas verdes con baixa
ref J.ectivídade, apresentan-se en tons vermelhos A cor
amarela, representa, no campo, áreas de Caatinga Densa
degradada .

Os tons verdes represetan o tema Caatinga Àrbdrea Aberta ou
Densa com folhas verdes sobre solos de textura arenosa em
superfície. As duas tên reflectividade diferente,. a Densa é
pouco reflectiva e aaberta nais reflectiva, pois deixa o
solo a descoberto. Ànbas estão associadas, respectivamente,
a solos espessos e a soLos rasos diversos.

O torn azul, sobre a imagern, significa no canpo¡ Caatinga
Arbórea Densa seca e Caatinga Arbórea Aberta ou CaatinÇa
degradada pela atividade antropicaf anbas com reflectividade
alta.

Concluindo, a relação entre os dados de canpo e as unidades
de foto- interpretação sobre as irnagens resultantes da
análise en conponentes principais, possibilitou a
discrirninaçáo de 9 unidades de foto- interpretação:
- áreas de pastagens;
- mata-galeria corn folha verde;
- solos rasos, en encostas (rrnidas, contendo vegetação corn

foLha verde;
- Caatinga Arbórea Densa, contendo foLhas verdes, sobre

solos de cor vernelha e vermeLha-anare Ia;
- Iânina de água;
- caatinga Arbórea Densa, degradada peLa

antrópica, con folha verde i
at ivi dade
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caatinga Arbórea Densa
verder sobre sol-os
superficie;
Caatinga Arbórea Densa
Aberta rnuito degradada
solo nu.

e caatinga Arbórea Àberta co¡n folha
de cor anarela e arenosos en

sem folha verde e Caatinga Àrbórea
peJ.a atividade humana;

c- uNrDÀDE8 RESULTÀNTE8 DÀS Cr.,AASrFrCAçõE8

- crJÀssIFIcAçÁo SUPERVISIONÀDÀ

Partiu-se do conhecimento prévio de campof para
poster iorrnente, delirnitar-se as parcelas de treinarnento,
sobre a conposição colorida dos canais L, Z e 3 do TI{
(cenas de 31 de dezembro de 1984 e de 25 de junho de 19gb) .

As parceJ-as forarn escoLhidas de acordo com 6 grandes tenas:
sofo nu; vegetação de Caatinga; nuvens; sonbras;
aflorarnentos e solos co¡n naterial detrftico ern superffcie
(concreçoes e cascalhos) .

A partir dessa escolha, delimitou-se 4i. parcelas para a cena
de 3L/12/84 e 34 parcel-as para a cena de 25/O6/85. Sobre
elas foram feitas as estatfsticas que fornecerarn a média e
eucartipo. As rnédias foram agrupadas e classificadas segundo
o cáLculo da Distância Euclidiana pâra cada pfxel.

o resuLtado final, foram l-z cLasses para a época chuvosa e
1l- para a época seca, cono mostram as tabelas 9 e 10. Essas
tabefas contêm ainda a ref l-ectância média (nfveis digitais).

Ànal-isando-se as cl-asses obtidas com os dados da
classificaçäo para a cena d,e 3I/f2/84 observa-se que:
- Os naiores val-ores de nfveis digitais, para cada canal,
referen-se à classe das nuvens, e os menores às classes de
sombras de nuvens e lagoas com água, seguidos pelos
valores da classe de zonas sonbreadas na base de encostas
lngrernes.

- Os valo,res da classe 4 aproxirnam-se aos da classe 6. As
duas apresentan diferenças fundanentais no terreno. En
termos de valores de nfvel de brilho, a diferenciação
¡naior refere-se ao canal- 4. A classe 4 ten valor rnenor do
que a 6, atestando, cono nostrou a verdade de campo, para
a classe 4, rnenor quantidade de fitomassa, ¡nas maior teor
de urnidade dos solos e das plantas,

- As classes 5,7,8,9 e L2 apresentan o mesno padrão de
curva, porén, com valores dos nfveis digitais diferentes,
Todas apresentarn valores altos no canal 1e 5r e baixos no
canal 2, o que representa respostas fortes ern relação aos
solos e quase ausência de vegetação con foLhas verdes,



Figural-Conponentê1.
A - canais 3, 4 e 5 - uóduto 1, setor 1.

B - c¡¡nâis 3, 4 e 5 - uódlulo 1, setor 2.

c - cansis 3, 4 e 5 - uóalulo 3.

D - canais 3, 4 e 5 - üódtulo 4.

Figura 2 - coPonente 2.

A - Canais 3, 4 ê 5 - üódulo 1, setor 2.

B - CanaíE 3, 4 ê 5 - ¡{ódul.o 4.





- As cl-asses 10 e l-l- tên aftas r:èspostas espectrais para
todos os canais. A diferenciação entre as duas classes, em
termos de vaLores espectrais, refere-se ao canal 1.

A tabeta 11 Eraz a correspondência entre as classes
pertencentes às duas cenas. À análise dos dados dessa
tabela, dos gráficos e da tabela 10 nostram gue:
- Houve atgumas subdivisóes de cl-asses na cena de 25/06/85,

estabelecendo díferenciações parciais entre alvos
diferentes que, en época chuvosa (3L/L2/84), tinham mesna
resposta espectral por causa do conportamento
diferenciado da vegetação nas duas estações.

- As respostas espectrais são sensivelmente rnais altas para
o canaL 3, o que nostra a maior interferência do sol-o
nessas respostas, uma vez que a Caatinga está quase toda
sern f ol-ha.

- Às respostas espectrais sao mais baixas no canal- I e 2,
nostrando maior secura dos solos e escasseamento da
quantidade de fol-has verdes.

- cLÀsarFrcAçÁo Não SuPERvraroNADA

A classificação nao supervisionada foi reafizada em 3 zonas-
testes sobre os canais 7, 2t 3, 4 e 5 (cena de 3L/I2/1984).
Foram feitas a¡npl-iações sobre essas zonas para proceder-se à
classificaçáo.

Às 3 ampliações correspondern a 3 l-ocais diferentes na
imagem: a Nvl I a SE e a sw da área. os dados referentes a
essa cl-assificação sao mostrados na tabela 12.

A partir da compatibi I i zação entre os dados fornecidos
pelas classificações fora¡n definidas as unidades de foto-
interpretação. Dessa maneira, foran obtidas 19 unidades:
- Caatinga Parque com capin Panasco sobre solos

pJ.anossólicos;
- Caatinga Arbórea Àberta ern áreas de planos inclinados;
- Caatinga Arbórea Aberta en fundo de vales,'
- caatinga Arbórea Aberta, degradada, sobre solos arenosos

claros, com e sem material detrftico em superffcie;
- Caatinga Arbórea Aberta com árvores de grande porte sobre

solos vermelhos;
- caatinga Arbórea Abertaf 'en encostas contendo solos com

horizonte silicificado proxirno à superf fcie,'
- caatinqa Arbórea Densa com árvores naiores que 5m, sobre

solos contendo serrapilheira;
- caatinga Arbórea Densa sobre solos laterlticos espessosi
- Caatinga Arbórea Densar e¡n encostas de áreas dissecadas em

J,onbadas;
- campos de cultivos en fundo de vales;
- campos de cuLtivos e capoeira, que deixam exposto o solor'



c Ias ses canais/Médias

12345

l- nuvens 244 I7'7 2L1 163 235

2- sombras de nuvens e lagoa 63 22 19 ZZ 2L
com água

3- zonas sonbreadas na base de 66 27 24 49 54
encostas fngremes

4- encostas e topos de serras e 7L 3L 30 63 86
inselberguesf contendo Caatinga
Àrbórea Densa

5- solo vernelho, com pastagen 78 39 57 62 L67

6- Caatj-nqa Arbórea Densa, com 74 32 31 7L 89
árvores rnaiores que 5m de al-tura

7- Caatinga Arbórea Aberta e¡fl 80 39 44 68 t1g
planos de baixo declive

8- Caatinga Arb6rea Aberta sobre 95 51" 64 94 L6I
solos arenosos claros e campos de
cul-tivos sobre solos vermelhos

9- Caatinga Àrbórea Àberta e 9L 45 57 76 154
campos de cultivos en fundo de
vales

10- sofo nu, arenoso em 108 69 109 94 246
superffcie

l,l-- Caatinga Parque con L37 7A 111 99 Z4O
estrato grarninoso de capin
Panasco sobre soLos
planossolicos.

12 CaatÍnga Arbórea Densa 77 34 36 70 107
sobre solos lateriticos
profundos

Tabela g- Classificaçáo supervisionada - cena de 3J./LZ/94 -
médio vale do Rio Paranirin-BÀ.

- solo vernelho com pastagem;
- sol-o nu, de cor verneLha;
- solo nu arenoso en superffcie;
- cristas de serras e de inselberques;



- nuvêns;
- sonbra de nuvens
- sombra, na base de relevos mais altos;
- água.

As duas classificações ¡nostrara¡n a distribuição espacial das
respostas espectrais. os resultados representam um tema, nas
que se referem a uma inforrnação dos estados de superffcie ern
un momento dado. A diferença básica entre os resultados das
duas classificações refere-se à anpliação ou retração do
núrnero de classes. Assirn, na cJ-assificaçáo náo
supervisionada, baseando-se na árvore hierárquica de
organização das classes, pode-se defi¡nitar un nenor núnero
do que os obtidos para a supervisionada.

d- CoNSIDERAçóE8 SOBRE 08 RESUIJTÀDOS DÀS UNTDADEA FOTO-
INTERPRETADAS

A conpat ibi 1i zação entre as classificações supervis ionadas,
aumentou o número de unidades de classe, uma vez que sáo
dois estados de supêrffcie e, não se ten condições de se
obter a correspondência exata para as duas épocas.

O nesno ocorre con a conpatibi 1i z açáo da classificação sobre
as zonas-teste. O resultado da anpliação sobre as zonas/
aunenta a quantidade de pfxel para cada setor, Nesse caso.
plxels afetos a cada classe, podem fornar um grupanento con
valor de brilho diferente, deLimitando uma nova classe, É
nesse sentido que as inagens resultantes da classificação
são cornplementares,

A conpatibilizaçáo de
uma mesma área fornece
de f oto - interpretação
composições.

diferentes conposiçóes coloridas para
o mesno resultado, isto é, a unidade
é a mesna sobre qualquer uma das

As imagens, resultantes da anáIise en conponentes
principais, apresentan un número de unidades restritas. A
integração dessas imagens, con as resultantes das
cJ-assificações e da conposição colorida, sofreu diversas
subd.ivisöes" en outras unidades de foto- interpretação.

Em conclusão, con essa sisternática de trabalho pode-se dar
respostas às seguintes questões:
- qual é o significado tenático de cada unidade foto-

interpretada sobre cada irnagen resultante de um tratanento
numér ico ;

- qual é o significado da distribuiçáo desse terna no espaço;
- qual- é a relação entre a verdade de superffcie e a de sub-



superflcie.

C l asses Canais/Média

1- CaatÍnga Parque cotn estrato
graninoso de capirn Panasco, seco 4685 151

2- caatinga Arbórea Aberta en
áreas dos planos pouco
inc l inados

922A63

3- sombra e encostas onde af l-ora
nfvel silicificado

702457

4- solo corn cultivos e Caatinqa
Àrbórea Aberta

3065 104

5- Iânina de água 3440

6- cristas de serra e de
i nse lbergues

441953

7- solo nu 73 42 146

8- Caatinga Arbórea Densa sem
folha verde

8560

9- Caatinga Arbórea Densa con
folha verde

80

10- solo com pastagen 67 33 777

LL- campos de cultivos com restos
secos e solos con material
detrítico ern superf íc j.e

377L L29

TabeIa 10- Classificação supervisionada - cena de 25/06/85 -
¡nédio vale do Rio Paranirin-BÀ.

4- sÍNTEsE soBRE As REr,AçõEs ENTRE u¡¡rDADEs DE Foro-
TNTERPRETAçAO E DÀDOA DE TERRENO.

Das 1"3 unidades fornecidas pelas conposições coloridas, a 5,
l-1 e 72 âpresentam textura e estrutura derivadas da
ocorrêncía de campos de cuLtivos e pastagem, que dificultan
a delinitação de unidades naturais. As unidades
correspondentes a essas, nas duas classificações
supervisionadas (Tab.11) | tên grande dispersão na área
total", e, da mesna naneira, nao representan unidades



naturais. Para contornar esse problema optou-se por utilizar
de alguns indicadores de canpo e da bibliografia que
pudessem ajudar na delimitação dessas unidades de foto-
interpretaçáo. Os indicadores foram:
- o uso do solo é praticado e¡n áreas de fundo de vale por

causa da unidade af presente, por rnais ternpo, independente
do tipo de solo;

- o uso do solo é praticado no
secas, independente do so1o,
existente;

fundo de depressões e lagoas
mas dependente da u¡nidade aí

- o uso do solo é praticado sobre solos planossólicos e
lateritas hidronórficas por causa da proxirnidade do lenço1
freático;

- o uso do solo é praticado sobre solos mais férteis das
áreas rnais dissecadas e úmidas.

A partir desses indicadores, pôde-se delirnitar 3 unidades
naturais de foto- interpretação:
- fundo de aLguns vales, depressões e lagoas secas;
- soLos planossólicos e lateritas hidro¡nórficas;
- solos férteis de áreas dissecadas.

As 10 unidades restantes, obtidas colll as conposições
coloridas, foram rnais fáceis de ser del-irnitadas, pois elas
representam unidades naturais que são afetas a um certo tipo
de modefado. Às unidades correspondentes nas duas
classificações são definidas pela vegetação Densa, Aberta,
Parque, con fol-ha verde, sem folha verde e sobre solos corTr
horízonte silicificado, proxirno à superflcie. Desse modo, as
classificações trazen infornações conplementares às
compos j-çôes coloridas, ou mesmo, subdividem unidades co¡no é
o caso da unidade 8, obtida con a composiçào colorida. Essa
unidade foi subdividída, ern alguns trechos da área, na
unidade 6, L2 e 7, presentes na classificaçáo para a cena d.e
3I/L2/84 (Tab. 9). Ao mesno tempo, unidades presentes nas
cl-assificações fora¡n subdivididas con a ajuda das
cornposições coloridas.

A partir dos dados de vegetação, fornecidos peJ.as
ctassificações e dados de campo, algurnas inferências podem
ser fej-tas a respeito dos solos. A densidade da vegetação,
no vale do Rio Pararnirim, é un fator correlacionado aos
grandes grupos de solos, De una naneira geral, pode-se dizer
que sobre os solos pouco profundos, tipo

taterita hidronórfica, pJ-anossolos e solos brunos, ela é de
Caatinga Aberta. Sobre as grandes extensões, em área, de
solos planossóLicos acha-se a caatinga Parque. Estabelecer
essa relação é importante porque a vegetação Densa, Aberta e
Parque fornecen unidades ben diferenciadas nas composições
coloridas e nas unidades obtidas con as classifícações.
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Classes (cena de 25/06/85) Classes (cena de 31"/L2/84)

1- Caatinga Parque com
estrato graninoso de capirn
Panasco, seco sobre solos
planossolicos

L1- Caatinga Parque com
estrato gratninoso de capin
Panasco sobre soLos
planosso I icos

2- Caatinga Arbórea Àberta
en áreas dos planos
inc I inados

7- Caatinga Arbórea Àberta
en áreas dos planos inclinados

3- sombra e encostas onde
af loram nÍveis silicificados

4- topos de serras e de
inselbergues e encostas
contendo respectivamente
Caatinga Arbórea Densa e
nfveis silicificados

4- solos co¡n cul-tivos e
Caatinga Arbórea Aberta

9- Caatinga Arbórea Aberta e
canpos de cuLtivos en fundo de
vale

5- Iâ¡nina de água 6- Caatinga Àrbórea Densa con
árvores de al-tura superior a
5m sobre solos contendo
serrapi Iheira

6- topos de serras e de
i nse lbergue s

7- solo nu 10- soÌo nu, arenoso en
superf fc ie

8- Caatinga Àrbórea Densa
f ol-ha verde

sen 12- Caatinga Arbórea Densa
sobre solos laterlticos
pro fundos

9- Caatinga Arbórea Densa com
f ol-ha verde

!2e6

10- sol-o con pastagen 5- solo vermelho con pastagen

11- campos de cultivos com g- Caatinga Arbórea Abertarestos de cultura secos e degradada sobre solos arenosos
sol-os con rnaterial detrítico claros e campos de cultivos
en superffcie sobre solos vermelhos

Tabela 11- ComparaçÃo entre as classes de perfodos rlnido eseco - rnédio vale do Rio paramirim-BÀ.

A predoninância de vegetação con pouca foLha verde, na épocachuvosa, ou de vegetação co¡n muita folha verde, na éþocaseca, é tanbém u¡n indicador de diferenciação entre os solos.



No vale do Rio paramirim, os solos arenosos espessos estãocorrelacionados à vegetação de Caatinga arbórãa Densa ouAberta con pouca quantidade de folhas verdes, mesmo na épocade chuva (cena de 3L/Iz/84). os solos de textura rnéäia,rasos, mais úrnidos, possuen vegetação com ¡naior quantidadede foLhas verdes, tanto em época seca (25/06/85) I como emépoca de chuva. Essa caracterfstica é be¡n evidenciadaatravés da AnáIise en Conponentes principais.

Relações entre a distribuição espacial dos tipos de relevo,
cgrn. a distribuição espacial dos solos sã-o observadas,nftidanente, sobre as composições coloridas. As unidades devárzea e unidade de colinas de baixo declive, estaorelacionadas aos solos râsos, aluviais, pì,anossó1icos esolos brunos. As lombadasr representadas por fornas planas eanplas, estão associados aos solos espessos, J-aterfticos. Àsencostas, correlatas a essas unidadesf mostram solostruncados, cotn concreções e¡n superflcie e sol_os rasos, dotipo planossolos. os planos þouco inclinados e pãu"o
entaLhados pela drenagem recente, são relacionados aos Ëolosrasos planossóIicos, Localizados a centro-oeste e a sul- daárea, em posição ¡nais aLta no val-e, as fornas disssecadas e¡nfonbadas são as mais corelacionáveis aos solos lateríticos,
de cor vernelha.

Esses dados compreendera¡n a sfntese das relaçóes entre averdade de superffcie do terreno e as unidades de foto-interpretaçâo,



classe Média / Canais

1- fundo de lagoa seca,
contendo vegetaçao
ra ste ira
2- solo nu 85 7347 77 133

3- solo vermeLho com
pa stagem

L7L736L4691

4- fundo de vale com
Caatinga Arbórea Aberta

L44584792

5- fundo de lagoa seca L25 73 105 103 224

6- Caatinga Arbórea Aberta
em encostas

LT264403680

7- Caatinga Àrbórea Àberta
ern relevos de topos pl-anos

966335

9- Caatinga Arbdrea Densa em 77
encosta¡ com solos com níveis
si Iicificados

967'135

TabeLa 12- Classificação
37/1.2/84 - setor 1 - médio

não supervisionada - cena
vale do Rio Paramirin-BA.

de



?IrÈlr uô.iä nárëh FiIÉ çI ÈáiiÈ Båck, ätt

sarrpla: 1e ñ Vpa - Fef f ilz -¿s-ssGlllData file: 19.R.491

Sêq 2:L}¡,el-a d rel. I
1 20.863 4.2552 25.e1
2 23.98e 3.7t82 4.57
3 28.652 3.3427 1ûO.ûg
4 36. 565 2 . 4,56ç 1û. 89
5 39.4S9 2.2eA6 9.14
Ê ,fì 2t'rR a at<.1 c.. t\4

7 42.471 2.1271 9.33
s 45.831 1.9?S? 5.39
9 50.1É1 1.8176 15.46

10 54.925 1.67t7 6-29
11 60.ûO5 1.5rt08 10.70
72 64.û45 1.453C 3.15

* åia P€¡Ir SlÍÕú, Cöi{$, Hf i I e -Ì p

8=üun=1992 11:5t:29

2theta d ¡el- I
26.652 3.3427 1ût.O0
29.863 4.2552 25-81
50.161 1.8176 15.46
36.565 2.&9eO 10.89
60.û05 L.54û8 1û.7û
42.û,77 2.727! 9.33
39.4A9 2.2eCö 9.14
s{.925 1.G7A7 6.29
4û.3t5 2.2363 6.01
45. S31 1.979'7 5.39
23.9e.â 3.7ûA2 4.5,1
64.045 1.4539 3.16
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sanple: 20 fi YpA. Feffilz -1ss-rsoGm e-Jun=1992 1o:4o:r0Ðata f í1e: 20. R-ÊH

seq
I
¿
3
4

,7

o
I

11
1n

2theta d reì. f Seq ?thetâ d rel. I20.925 4.2427 25.25 i zs.tts 3_33&4 100.oo24.734 3.6.353 6.5G 1 20- 925 4.2427 25.2a26.719 3.3344 1gt.Oo I5c .212 1.8153 19.3136.606 2.453û, 11.93 11 60.û55 1-5396 Í2.8û,39.527 2-27e5 10.30 4 36.Gt6 2.4,534 11-9344.374 2.2326 7.43 5 39.52? 2.2785 1C.3042.532 2.Í242 8.48 7 42.522 2.L242 8.*A45.992 1.9766 7.24 1û 54.9S6 1.6.6e9 .7.95
59.212 1.S15e 19.31 6 40.374 2.2326 7.4354.996 1.6699 7.95 I 45.eS2 1.9766 7.246.0.û55 L.5396 12.A4 2 24,.1,3& 3.6853 6.5664.1lC 1.4517 4.65 72 64.11û 1.4517 4.65

L.r!:.1.r. n"lûJrr mrll È ã,i PEã*s $r,iúo, {ìbr,rF, Hfile -l F
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?lrË.lF ?fisÉ{ F!-:x t$h Fi l¡ çlËú!" B.tck, H!-rl l

sample: 23 N Vpa-peff il z-lgo-zooGm
Ðata file:23.R.âl'l

S=g 2theta d ¡eÌ. I
1 20.393 4-2493 2I.35
1 1¿ ¡'a^ ? <arlo F roJ.\JJ'O J, 

'úi 25.7Ð7 3.3359 10C.CC
4 36.524 2.4541, 11.15
â ?a F1À n 1'7.11 3 5êc,. c'o
Á 4ll 1E? r alrc Ê êo1.1J.j\., J. úúi 42.â,e9 2-1262 7.os
o nÉ c,ta r .â-rô,..,.,L 5.1-3
I 50. 169 1. ei73 13.61

10 54.950 L-6599. 6.O4
1i Ãlì Ô21 1 E4rì') 1ô <?IÚ. ÚJ
L2 54.050 L.4529 3.73

|i ;i3 FëåHg SFÊfrú, çùË*p, ¡tf i lr -Ì F

9=Jun= l-992 11=34¿ 47

2the*,a d rel-. I
24.7C7 3.3359 1ûC.00
2C.e93 .i.2493 21.û5
5C.169 1.8173 13.61
26.594 2.454! 1t-.16
6C.03 i t-5402 1C.63
2cì tr14 I a_?.lî
4?.43t 2.1252 7.0S
45.S45 1.978i 6.13
54.95û i-i599 6.04
4C.352 2.2335 5.98
24.se5 3.592S 5 -7854.C50 1.4529 3.70
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'¿+i.n+- ,. ' ')ã"ji i;-ã>-



'rì:¡lF 3É4iiÉ H¿tr¡lr ii!. lìir,'lF .Eå+&, l-l:¡!l

sarnple: Lc H VPa- Feftil s-C
.träta ia.Le: ,LU -lllliï

a+L-+- .¡ -^1 Tuc9
a .J.^ ôôa A atlt', 1.l aR

"t .t tl t1a1 t 1¡\.a1 ,J rll
I 1É <<at â a¡ñÉ ta,^ 
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] 3; - +!5 2 . 125C 5.57
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?þeIF ?Gsíii l{*Èch Fì le çlðar Bã{:rk, H[ll I

sarnple: 11 N VPa-neffils-0
Dao,a file: 11. R.å!.1

Seg 2theta d ¡eL. I
1 1^ ê4ô ,t 1Ê¡¡r 1r1 ê1
a a^ 

^'ro 
1 ct¡ê¡¡ <. <t\

1 ,)ê <ô.t t ??¿tñ l^ar arrr

¡ tÉ a11 a rrlt
a 'ì.-. :: ì a '1-'71 Cl <ô
a ¡^ aâ1 .' ')aaô < 1c)
? ¡.} tFn a 1a1r I t1
â tt oro I a¡tõ^ E na
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11 4^ al.t1 1 É,r¡\À 1a t\'7
'lâ âlt .\ll LÉDtr /t t1

H ã¿ Pëãks $¡!úo, Cû!óÞ, llfilã -ì F

ê-T-- - 1Clâî arrl-rô-1a

Z',he*.a d rè1. I
a1 <a1 ? a1aå¡ì
¿tñ ocê tl aÊ, alt at\ õ1
Êtì î¡tô I o1Ê¿t lE ¡r,
<¡t tìtl '1 aA¿\A 1õ 

^.7

aô Â lit a a111 ô ê.ã
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)lF cÀo .! .rl?on
rô -tEl 1-'t1ê a ao
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1C

o

- ti-h-+- ,, ' iüàa ¡.;ñà--



sanrpte: Ls H yPa-peff¡13-l
Ðata file: 1e.R.ãW

Sëq 2+,-heta d rel . I120.e28 4.2623 2e_ec
2 26.637 3,3445 1tO.CO
3 36.55e 2.456f. 12_99
4 39.514 2.2792 15.27
5 49.311 2.236Ð 8.98
c, 42.4'ÌA 2.1272 11.13
7 45-et2 1.9795 7.99
s 50-155 1.e1 ,-17 17.t2
9 54. S79 1.€7L9 8.17

Lc 60.c03 l,.54ce 1.!.4!
-1 1 1i n11 1 rrt.,E ê Êr!.+JLJ c'.JÛ

9-Jun-1992 11.:37:39

Z*.heta d rel.. I26.637 3.3445 1CC,OC
2C. 32e 4.2623 28. SC
50.La6 t.eI77 17.i2
39.5i4 2.2792 15.27
36-55S 2.4a64 L2.99
6C. CC3 1.540e 11.41
42.47t 2.!272 11.le
40.31! 2-236t s.9s
54.e79 1.6719 9.17
&5.eIz 1.9795 ?.99
64.Ctr L.4525 6.56
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?ìrålË Uflúfii if¡trlr Filr' ûlêå1¡ iläcl{, }ìrlll H ñ-.ì

sanç1e: 7 t¡ UPü. P0f lil z - gsGltl
rt-+- t,: l^- ? ÊnÈ?

Seq Ztheta d rel. I
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san¡pl-e: s N UPb-Pell¡12-60-80cm
Ã-l-- c.: 1- - ô 

=¡ 
t\ ç.7

1
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2the*,a ci rel. T
1 .t ,7 ãî\ t trìtat 1= 1l'7 J
a¡ì ôa¿l Ã aÊl'i a< 1a

1 '' r^n 1ar^ ôal
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o EE:
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45 - e52 1.977 e I .7 4
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E ¡ .r1a 1 e1õ' 14 '11J+-tJi ¡.v¡ v't
.^ !1At\ 1 R¡¿\^ 1l A^EU - U+U I. J+UU ¡*.':r*
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sançte: 4 r{ VPt-Peffils-to-zo0tÍ
11-r-- t.:1^- , r! ã.r,t

Seq 2theta d ¡el . I
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¡ii.r:s¡ ?¿:! jr¡.r fi;!1{:11 Iill. il! {:,rrr. Ë,'tÕtr, H¡.¡ll
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ANEXO III
Mapa Pedo-Morfológico - Médio Vale do Rio Paramirim
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