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SUMARTO

Informações espectrais e multisazonais detectadas pelo I'ISS Landsat 3, realçadas por tãcnicas de tratamento por computador, foram avaliadas no contexto de discriminar unidades litotõ'gicas de uma região tropical semi-ãrida, no Nordeste do Brasil.
A ãrea escolhida (Baixo Vaìe do Rio Curaçã, Estado da Bahia) ã
constituída por rochas metamõrficas arqueanas/proteroz6icas, de alto a baixo grau e ã parte da importante provincìa cuprifera do Vale do Curaçá, dis.l00
Km ao norte da l4ina de Caraiba.
tando
A vegetação 6 representada por espãcies de "caatiDgô", tipìca do
semi-ãrido brasi'leiro, com variada densidade de recobrimento e marcada sazonalidade. A densidade de afloramentos na ãrea 6 relativamente baixa.
As tãcnicas aplicadas, incluindo (l) Ampìiação Linear de Contrast€, (21 Composições Coloridas Contrastadas, (3) Divisões de Canais, (4) Com
ponentes Pri nci pai s , possi bi I i taram enfati zar cli ferenças suti s de refl ectância espectral da superfîcie, inclicativas de um controle gecbotânico daclo
por variações nas densidades de cobertura vegeta'l e de rnuclanças composicionais nos solos residuais, bem correlacionaclas com as variações litoìõqìcas
do substrato. 0s padrões tonais extraidos, corresponderam excepcionalmente
bem com as unidades lito]6çlicas,cartografadas por mapeamentos geolõqicos

convencionais, na escala l:50.000 e forneceram,adicionalmente,novas contribuições ao conhecimento da ãrea.
As medidas espectrais "in situ" das condições superficiajs das
unidades e em laborat6rio, de amostras de solo, mostraram-se compatÍveis
com os dados registrados no MSS-Landsat e forneceram subsídios para o enten
dimento das causas das variações espectrais reg'istradas
Uma anãtise do desempenho visual dos vãrios produtos realçados na
.
discriminação litolõqica, foi tamb6m clesenvolvida, utilizando-se de crit6rios de seleções de atributos espectrais.
A comparação visual do conteúdo de informação de significado geo
l6gico, contido nos vãrios realces, rnostrou que o produto friUriao ( canais
4,5/7 e 7, associados ãs cores verde, azuì e vermelha) e a composição colorida normal (canais 4, 5 e 7 e cores azu'|, verde e vermelha), apresentaram os melhores desempenhos, com informações compìententadas pe'los realces
por Componentes Principais. 0s produtos "ratios" foram os que apresentaram
maiores ambiguidades nas discriminações, com desempenhos inferiores aos Com

ponentes PrinciPais.
por si
0s dados analisados da passaOem da ãpoca Seca' não foranì
sendo vasõ suficientes para exprimir as diferenças litolõqicas na ãrea,
liosa a contribuìção da abordagem multitemporal '
do
Espera-se que com os aperfei çoamentos futuros nos sensores
diqital, a abordaLandsat 4 e com nlelhoramentos nas t6cnicas de tratamento
em reqiões com outras
gem aquí realizada, possa ser' com SuceSSo, apjicada
conCìções ambientais.

vì

ApSTRACT

Spectral and multispectraì informations detected by computer en hanced Landsat - MSS 3, were evaluated within the context of ìithological
discrimination in a semi-aríd tropícal reqion of the northeast of Brazil.
The chosen area (lower Vaìley of Curacã River, State of Bahia), is
made up of low to high grade Archean/Proterozoic metamorphic rocks, and ccn:
titutes part of the'important copper province of the Curaçã Val'ley, ìocated
ì00 Km north of the Caraíba Copper Mine.
The vegetation is represented by the "caatingâ", typical of the bra
zilian semi-arid region and which have vary'ing cover density and marked seasonaìity. The occurence of outcrops or exposed rocks is small.
The techrriques used, i ncl udi ng ( l ) 'l i near contrast stretch, ( 2) con
trast stretched color composites, (3) band-ratioing and (4) Principaì Components, make it possible to emphasize subtledifferences in the spectraì reflec
tance of the surface, good índicators of geobotanícal controls given by varia
tions in the vegetation cover and the changes in the residual soi'l compos'it'ions well correlated to the lithoìogical variations of the substratum. The observed brightness and tonal patterns correspond exceptionaìly we'!1 to the ljthological units mapped by conventíonal geological methods in the 'l:50.000 sca
le and provided, additionalìy, new contributions to the geological understandi ng of the area.
The spectral measurements, collected in sítu for the surface conditions of the units and in the laboratory for the soil sampìes, showed to be
compatible to the data registered by the Landsat - MSS CCTs and provided sub
sídies to the understanding of the causes of the variations in the regìsterecl

spectral data.
An hnalysis of the visual performance of the enhanced products for
lithological discrimination was performed uti'lizing criterion of spectral atributes selection (Jl''l distance).
A visual comparison of the data expressing qeological inforrnation
obtaíned from the enhancements showed that the hybrid product (Bands 4, 5/7
and 7 associated to green, blue and red co'lors, repectivel'ly), and a standard
color composition (Bands 4,5 and 7 assoc'iated to blue, green and red, respec_
tivelly) had the best performance, with information beìng complemented by
the Príncipal Components enhancements.
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greater

guity in

The band-ratio products were the ones presenting
the dlscrìminations, with a performance inferior to

Components.

the

ambi-

Principaì

analysis of the data from the dry season was not sufficient
by itse'lf in expressing the lithological differences, but the mul titemporal
approach t'ras of great value.
l^lith future sensor improvements in Landsat 4 and betterment of
digítal treatnent techniques, it is expected that the approach util i zed in
this study can be app'lied with success in regions with other ambiental condi tions.
The

vii i

AGRADTCIMENTOS

Por ser uma pesquisa que contou com fontes de dados multidiscipììnares, vãrios foram os organismos e pessoas que, decisivannnte, colaboraram
para que a investigação fosse concretizada.
Inicialmente, devo expressar o reconhecimento ao orientador da pes
quisa, Dr. Gilberto Amara'|, do Instituto de Geociências da Universidade de
São Paulo (IGUSP) e ao Instituto de Pesquisas Espaciaìs (INPE), pelos suportes financeiro e material fornecidos, vitaís para que o trabalho pudesse ser realízado.
Aos companheiros da Caraíba l'4etais S/4, qeõ'logos Pérsio l4andetta,
Jos6 Acúrcio C. cle l4oraes e Newton D. Franke, pela receptividade, incentjvo, auxilio nas verificações de campo e pelas muitas idãias trocadas nos
afloramentos e escritório, essenciais para a viabjlização da pesquisa. Este
agradecimento é extensivo também ã Caraiba I'letais S/4, pelo apo'io logistico
e facilidades de estadia no Vale do Curaçá, fornecimento de material biblio
grãt'ico e suporte, em parte, das anãl ì ses e descrições petrogr"áf i cas .
Ã equipe do Dr. Rudolph A. J. Trouvr, do Depto.de Geoloqia do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro ( IGUFRJ ),
nas figuras de Saìvador J. Chrispim e Mõnica L. Hei'lbron, Pejas anãlises e
descri ções de seções de'lgadas .
Aos geõlogos Inãcio de 14. De'lgado e João Dalton de Souza, da Companhia de Pesquisas de Recursos l.'linerais (CPRM - Saivador) e Zara G. Linden
mayer, da Rio Doce Geologia e Mineração (DOCEGE0 - Rio de Janeiro), pe'las
trocas de idõias, sugestões e material bibtiogrãfico fornecido.
Aos Drs. Sylvio de Q. I'lattoso e Pedro Linhares, da Universidade Fe
deral da Bahia (UFBa) e Liovando l4arciano da Costa, da Unìversidade de Vi'
çosa, Depto. de So'los, pe'las discussões e sugestões propostas, e pe'lo incentivo no transcorrer do trabalho.
Aos Drs. Ado'lpho J. l4elfi, do Instituto Astronômico e Geofisico da
Universidade de São Paulo (IAGUSP); Bóris Volkoff, da Office de La Recherche Scientifique et Technique Outre-l4er (0RSTR0Ì4 - França) e Jos6 P. de
Queirós Neto, do Depto.de Geografia da USP, peìas idéias e sugestões fonnuI adas na i nvestiqação.
Aos colegas do Centro de Pesquisa Agropecuãria do Trópico Sern'i-Ãri
do (CPATSA), Drs. Luís Ë. t4antovani e tvaristo E. de l4iranda, pelas facil'idades em Petrolina, apoio nas verificações pedoìógicas e floristicas, comen
tãrios, sugestões e revisão final dos manuscritos.

lx

- França), pelo auxilio nas
e descrições pedológicas na ãrea, criticas e sugestões, e

Ao ped6ìo9o

Gilles R. Rich6

(0RSTR0M

caracterizações
partícìpação na revisão final do texto.
Ao botãnico George Fortius (ORSTROI'| - França) e ã põs-graduanda
Maria de Fãtima Araújo (Universidade Federal de Pernambuco), Pelo apoio nos
levantamentos e descrições floristicas, conr participações fundamentais para
que O enfoqUe "col¡ertUra vegetal", na ãrea, pudesse Ser abordado.
Ao Dr. I'lichikazu Fukuhara' da Universidade de Chiba - Japão, pe'las
facilidacles no emprãstimo do radiômetro portãtii, viabilizando a espectros-

copia de carnpo.
A fîsica Rossana Bandones, responsãvel pe'los dados espectrorradiom6tricos de laboratório, no INPE.
Ao,,staff', do LTID (Laboratõrio de Tratamer¡to de Imagens Diqitais)
clo INpt/São José dos Campos, enqenheiros Ricardo C.14. de Souza, Luciano V.
Dutra, Fernando A. M. Ii e analista Josõ C. Moreira, pelas facijidades,
apoio e discussões nos processamentos digitais das imagens Lanclsat. tste re
conhec jmento ã t.ambãn extensi vo ao co]ega Gi'lberto Câmara Neto, da Di vi são
'inünreras
de processamentc de irnaqens/Depto. cie Informãtìca do IllPE, pelas
discussões, sugestões e partic'ipação na revisão final dos manuscttitos.
A Dra. l.laria Ter.eza C. Cunha e ã i4sc. Lucila T. G. Pessoa, do CenTécnico Aeroespacial, InstÍtuto de Pesquisas e Desenvolvimento (CTAIpD), pela dedicação demonstrada no acompanhamento e discussões das anãlises quirnicas. Este agradecirnento 6 tambãm extensivo ao Centro T6cnico Aeroespaciaì (CTA-IpD), pe]o suporte na realização de parte das anãlises quími'

tro

cas.

il Enrpresa Brasi lei ra de Pesqu'isas Agropecuárias

(EMBRAPA/CPATSA)

'

peìas facjlic1ades na efetuação de anã'lises fís'ico-quím'icas de amostras de
soìos e apo'io nos trabalhos de campo.
Ao l.lajor Carlos A. P. Rõlìa, do IV Comando Aéreo Tãtico (IV COÎ"|AT
- Rio de Janeiro), pela intercessão e apoio na aquisição das fotos aéreas
pancromãticas, junto ã Força A6rea Brasiìeira.
Ao estagiãrio l4oacir Gocloy Jr., responsãve1 pelos grãfícos do
pelas artes grãCALCOI4P e ao desenhista Paulo R. Barreto' o reconhecimento
fi cas do trabal ho.
Aos companheiros de trabalho no INPE, l4ãrio Vatério Filho, José C.
N. tpiphânio e Antonio R. Formaggio, pelo estimulo, participação e sugestões no trabalho e na revisão do texto final '

reconhecimento especiaì deve ser feito aos companheiros Dr.
fcaro Vitorello, Paulo R. Meneses e Ju6rcio T. de Mattos, pela inestimãvel
cooperação nesta pesquisa, nepresentada pelo auxilio e companhia nas misUm

sões de campo, participação nas anãlises visuais dos realces e interpretação de fotografias a6reas, discussão sobre os vãrios aspectos abordados e
revisão cuidadosa do texto.
Fjnalnnnte, pe'lo clima de participação criado, apoio e sobretudo

peìa incomensurãveì paciõncia, neste período atribulado, um enorme obrigado ã Marlene, Evelise e Thaís.

xi

LISTA DE FIGURAS

PAG.

Fi gura I

espectral de limonita, goethita e hemapara o jntervalo de 0,5-2,5 Pm, segundo Conel et

.l

Comportamento

tita
alii (.1978)

s

espectral de minerais, com a
loca'l'ização das princ'ipais feições diagnósticas ...
F'igura 2.2 - Representação esquemíti ca das áreas ocupadas por padrões de ¡-efiectância espectraì para rochas igneas
ácidas,'intermediãrias e bãsicas
Fìgura ?.3 ' campos ocupados por padrões de refìectãnc'ia espectral
para rochas ígneas ácidas, bãsjcas e ultrabãsicas
Tipo I de curva espectral de solo ...
F'igura 2.4
T'ipo II de curva espectraì de solo . . '
Fi gura 2.5
Tipo III de curva espectral de solo ...
Fìgura 2.6
Figura 2.7 Tipo IV de curva espectral de solo -..
Figura 2.8 Tipo V de curva espectraì de solo ...
Figura 2.9 Curva de ref'lectãncia espectral característica de uma
Diagrama de assinatura

Figura 2.ì

folha verde

l5
l9
'19

l9
ì9
l9

3.1

Fìgura 3.3 - Função
Fi gura 3.4

Fi gura 4.1

4.?

Fi gura 4.3

-

?6

29

pos /SP

Fi gura

15

?1

Bloco diagrama de superficie, mostrando a variação de
diferentes orientações topogrãticas entre dois "pixels" de um mesmo material
Figura 3.2 - S'istema GE Image-100 do INPE/CNPq - São José dos Cam-

Figura

l3

de

transferênc'ia para

r"rma

Ampliação

Linear de

Contras te

3t

Transformação por Componentes Principais (CP)
Local i zação da ãrea
Modelo Geotectõnico Para a Bahia
Geologia sìmplificada do Nordeste da Bahia' com

35

37

40

a lo-

caìização da ãrea de Pesquisa
F'igura 4.4 - Geoìogia do Baixo Vale do Curaçã, Bahia
Fl uxograma das etapas segui das em uma abordagem espec
F'igura 5.1
tral/temporaì, visando discriminações lito'lógicas com
t6cnicas de realce de inngens digìtais MSS-Landsat
x]'l

45
57

60

Figura 5.2

-

Histogramas nonnalizados dos

ãrea-teste
Figura 5.3

Figura
Figura
Figura
Figura
Figura

-

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Figura 5.9 Figura 5.10Figura 5.llFigura 5.12Figura 5.1 3Figura 5..l4Figura 5.15-

Figura 5.16Figura 5.1 7Figura 5.lB-

.

4 canais MSS-Landsat

da

o....

62

obtidos pela aplicação de Realces
por Ampliação Linear de Contraste, nos 4 canais do
.. ...
.. ...
Baixo Vale do Curaçà
Canal 4 do Landsat, realçado por A.L.C.
Canal 5 do Landsat, realçado por A.L.C.
Canal 6 do Landsat, realçado por A.L.C.
Canal 7 do Landsat, reaìçado por A.L.C.
Composição Falsa-Cor (ãpoca seca) do Baixo Vale do
Rio Curaçã, BA
Canal MSS 4/5 - ãpoca seca, realçado por A.L.C.
Canal MSS 4/6 - 6poca seca' realçado por A.L.C.
Canal MSS 4/7 - ãpoca seca' realçado por A.L.C.
Canal MSS 5/6 - ãpoca seca' realçado por A.L.C
Canal MSS 5/7 - época seca, realçado por A.L.C
Canaì MSS 6/7 - 6poca seca' reaìçado por A.L.C.
Retação empírica de comportamento espectral, obtida
para as unidades TN Bogõ, TN Banguê e RC Cachoeira,
da anãtise dos canais originais e "ratios"
Composição Colorida com 3 canais "ratio": MSS 4/5 com
azul + MSS 5/6 com verde + MSS 6/7 con verrelho
Histograma dos 4 Componentes Principais, da imagem
ãpoca seca, do Baixo Vale do Rio Curaçã
Primeiro componente Principal da ãpoca seca' con 94'7%
Novos histogramas,

de informação das imagens originais e realçado posteriormente por A.L.C. ...
Figura 5.19- Segundo Componente Principal' com 3,0% da infontaçao
orìginal e realçado Por A.L.C
Figura 5.20- Terceiro Componente Principal' com l'3% da informaçao
origínal e realçado por A.L.C
Figura 5.21- Quarto Componente Principal' apr€sentando menor relação sinal/ruîdo, 1,0T, da informação original e realçado por A.L.C
Figura 5.22- Composição colorida de 3 Componentes Principais dos
canais MSS-Landsat, do Baixo Vale do Curaçá' BA

xlii

63
64
65
66
67

71

79
BO

8'l

82
B3

84

87

B9

94

95

96

97

9B

10.l

Figura 6.1
Figura
Figura
Figura
Figura

6.2
6.3
6.4
6,5

Figura 7.1
Figura 7.2
Figura 7.3
Figura 7.4

Figura 7.5
Figura 7,6
Figura 7.7

Figura 7.8
Figura 7.9

-

-

-

-

Composição Falsa-Cor (6poca chuvosa), do

Baixo

Vale

do Rio Curaçã, BA ..
"Ratio" 5/6 da õpoca chuvosa, realçado por A.L'C' """
"Ratio" 4/7 da ãpoca chuvosa, realçado por A'L'C' """
"Ratio" 6/7 da 6poca chuvosa, realçado por A'L'C' """
Cornponentes Principais da 6poca chuvosa, dos canais
Landsat do Baixo Vale do Rio Curaçã, BA .."
Localização de amostragens na ãt'ea
""."'
caracterizada
Novo
Banguô.
Paisagem cla Unidade Tanc¡ue

t03
t06

por pedipliino de ondulação suave .
Lajedos e "inselbergs" que ocorrem a NE da Serra Redonda, ao fundo, a Serra da Cana Brava
Afloramento de mignatitos na região da Baixa das Tiabeiras, borr,la orientaì da ãrea de estudo (unidade de
gnaisses quartzo-fei dspáti cos/bi oti ta-gnai sses )
Paisagem tîpica da Unidade Migmatitica RC Cachoeira "'
Contato ocidental da Unidade RC Cachoeira (so1o amare
lado) com TN Banguô (solo acìnzentado) '
Silicifícação, miìonitização e presença de fiionitos
verticais, atestando falhamento na zona de contato en
tre RC Cachoeira/TN Banguô, da Figura anterior
Biotita-hornblenda-gnaisse típico de TN Banguã
Migmatito RC Cachoeira com estrutura "schlieren" e

t2t

t,fol

ded',

F'igura 7.10- Aspecto da superfície representativa da unidade mãrmore/caìcãrio do Grupo Canudos (GCmc) '
Figura 7.11- Contato entre as unìdades cal cãri o,/mãlmor€ (GCmc) com

'

gnaisse (TN Banguê)
Figura 7.12- Blocos de mica-xistos e calhaus de quartzo ferruginosos da Unidade GCfx, a oeste da Fazenda Ipiranga
Figura7..l3-CoberturarlecaatinganaUnidadeGCfx,estradaFazenda Melancia Para Curaçá
Figura 7.14- Perfil de um Bruno não Cãtcico Vãrtico sobre hiperstênio - gtraisse (Unidade Tanque Novo Banguê)
Figura 7.15- perfil de um Bruno não cãlcico Planossõlico I igeìramente V6rtico, desenvolvido sobre migmatitos a bioti-

ta

(UNidade RC Cachoeira)

xlv

t0B

t09

l t3
'r
l7

126

127
1?9

t3l

132
'133

.l33

.l35

ì35
136

137

140

l4l

Figura 7.16-

Perfil
Grupo

de um Planossoìo originãrio de mica-xistos do

Canudos ..............................

t43

Perfil

de um Planossolo V6rtico sobre quartzo-feldspa
to-gnaisse (Unidade Tanque Novo Bogõ), 2 Km a oeste
.. ...
da Fazenda Campo Formoso
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Fi gura 7.21- Relação ca++7Mg++ segundo os horizontes A, B e C dos
vãrios perfis pedolõgicos
Fi gura 7.22- Hierarquização dos perfis pedolõgicos, segundo o conteüdo de ferro total do horizonte A
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Figura 7.26- PerfÍs de reflectância espectral de campo para 9 medi
das na Unidade TN Bogõ (pontilhado); 6 medidas na Uni
dade Gnãissica "0riental" (tracejado) e 4 medidas em
um Vertissolo de gabro (traço e ponto)
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Fazenda Monte Ategre; em tracejado, 7 medidas realizg
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6 medidas efetuadas ao sul da Lagoa Seca
Figura 7.29- Espectros de reflectância de campo para medidas na
Unidade GCmc, sendo: em tracejado = 5 medidas em caIcãrio; em pontilhado = 2 medÍdas em fiìitos e enl traço e ponto = 2 nedidas em mica-xistos ""'
Figura 7.30- Espectros de reflectância de campo para as unidadês:
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traceiado; gnaisse TN 8o96 = pontilhado; ¡rãrmore/cal cãrio GCrnc = ìinha contînua (superior)
Figura 7.31- tspectros de reflectância de campo para as unitlades:
GCmc = linha contínua (superior); RC Cachoeira = traço e ponto; TN 8og6 = pontiìhado; gnaisse "oriental "=
tracejado (superior); TN Banguê = linha contínua (in-

to,

ferior) e gabro = tracejado (inferior)
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Figura 7.33- Espectros de reflectãncia em ìaboratõrio' para amostras de solos das Unidades IN 9o96 (ponti lhado) e
gnãissica "oriental " (l inha contínua)
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ìs more data in a Landsat image than meets the eye'
Approximate'ly 50 mi j lion bits of information are contained
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lized by the ìnterpreter. The follovrìng discussion vrill
outline some of the techniques available for making use of
the remainìng 93% of the data"'
Goetz & BillingsleY' 1973.
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CAPfTULO

PROPOSITOS DA PESQUISA

l.i -

Introj!-ução

A compìexidade dos probìemas tratados em investigações geolõgicas, requer observações em diferentes escalas.
Dentro de uma conotação evo'lutiva, pode-se afirmar que a Geologia, em sentido ampìo, avançou inicialmente a partir de observações em ni'vel mesosc6pico (amostras de mão, afloramentos, Þâisagem), passou a contar
com dados valiosos em nivel microscôpÍco (secções delgadas, micro - sonda,
etc) e somente atingiu a éscala megasc6pica com o advento inicialmente das
fotos aãreas, posteriormente com os mosaicos de radar e mais modernamente,
com os dados de satã'lite, i. e, através do sensoriamento remoto
Obviamente, cada escala de observação estã intimamente relacionada, sendo que ìdeaimente, as observações meoascõpicas tenderiam a fornecer
o contexto para direcionar os estudos de maior detalhe. Esta sequência, co!
vãm salíentar, ã essencialmente oposta ãquela utilizada em abordagens geol6gicas tradicionais, que airrda hoje parcialmente persistem, onde trabalhos
de detalhe são conduzidos, antes que os traços regÍonais esteiam de'lineados
A nível megasc6pico, os usos e aplicações com fotografias aãreas
em Geologia, foram difundidos e explorados.0 rnesmo não ocorreu com os dados de satãlite, cujo acervo de informações não tem sido muito utilìzado"
Neste aspecto, a quantidade de informação contida nestas ìmagens
6 significativa. Para cobrir 35.000 Km2 de uma cena MSS*-Landsat, são necessírios mais de 7,5 milhões de "pixels"** que, convenìentemente analisados, fornecem dados valiosos dos atributos espaciais, espectrais e temporaís de a'lvos de interesse geol69ico.
Um atributo 6 uma propriedade que pode ser mensurada. Assim, oS
niveís de cinza em uma imagem podem ser relacionados ao atributo espectral,
na medida em que tais níveis relacionam-se ã variações de reflectãncia no
terreno. 0 interreìacionamento de um "pixel" com seus vizinhos mais prõximos, õ tambõm um tipo de informação valiosa, ìigada aos atributos espaciais
*l4SS

- Multispectral Scanner:

varredor multispectral

**pixel - unidade de informação da imagem, correspondendo a um
79 x 79 metros do terreno.

quadrado de

.2
(geometria/forrna de alvos). A variação da informação espacial e espectral
em imagens de õpocas distintas, configura o atributo temporal dos alvos.
No Brasil, a ânfase inicial de abordagem geoì6gica corn dados Land
sat, esteve diriqida ã utilização do atributo espacìaì, representacla por
estudos estruturais-tectônicos e mapeamentos geolõgicos reç¡ionais ( Amaral,
.|975;
0jiveira et. alii, 1976; Soares et alii, l98l).
1974; Liu et aìii,
Tat fato ocorreu, basicamente, pol' dois rnotivos. Primei rcr, pe'la
possibilidade da visão sinõptica inerente a estas 'inragens ' petrnitìndo jnferências sobre cjescontinu'idades e heterogeneidades litoj69Ícas, apo'iadas
nas distintas feições morfolõgìcas clo re'levo e arranios de padrões de drerraçJcns. Segundo, era tembõm natural c¡ue estes estudos fossem basea.dos Tìos
cja
esquemas interpretativos, deserrvolvidos e bem sucedidos da er.periôncia
comunidade geolõgica, de trabalhos com fotos aõreas, fundamentaimente basea
dos na extraçäo e anãlise de e'lementos de drenaqent e relevo (Riverau,1977-;
Soares

e f--iori, 1976).

Deste rnodo, as pesquisas sobre a utilìzação Ca infornração esPectral rrestas .imagens, sempre foram pouco exploradas, qttando não descons'ider"a
das. Vãrias outr.as razões contribuiram para este quadro. A começar, pelo
quase clesconhecimento que existe sobre fatores que afetam a radiação cle ce*
nas e, em partícu'lar, o comportamento espectral de rochas, de seus produtos
de alteração e da associação "rocha-solo-veqetaçã0" em amb'iente tropicais,
que poderjam ser ponto cle partida para o entendimento dos padrões tortais,

presentes nas irnagens multispectrais de sat61ite. Tamb6m, a natureza suti'l
tlestas res¡lostas e a quantidade elevada de informação coletada, obriEando
ao uso cle computadores espec'ia'is e, consequentemente, a farni I i arì zação com
tõcnicas de tratamento de imagens no meio geoló9ico, têm restringido sobrepais.
maneira a exploração do atributo espectral' na pesquisa geoì6gica no
Assim, uma subutilização clestes dados ainda ocorre, na meCida em
que somente agora, estuclos bãsicos sobre discrjminações espectrais e temporaís de alvos em imagens, no campo/laboratõrio, de ambientes tropìcais, são
iniciados quanclo jã se transcorreu mais de uma d6cada do advento do sensoriamento remoto orbital.
Ë sobre este aspecto bãsico, ou seia, em que niveì 6'possivel detectar e discrim'inar uniclades litolõqicas, atravõs da anãlise de caracterís
ticas espectrais e temporais,de irnagens l4SS do satéìite Landsat de um ambiente tropÍcal semi-ãrido, no Nordeste brasi'leiro, QUÊ reside todo o esforço que motivou esta Pesquisa.

.3
1.2

- As características

da pesqui sa.

A possibilidade de discriminação espectral de unidades titolõgi*
cas e seus produtos de aìteração,6 baseada na presença de contrastes nas
reflectâncìas relativas, registradas em cada um dos 4 canais MSS-Landsat.
Maiores detalhes sobre o Programa Landsat, são encontrados no Capítuìo 3.
A dificuldade em se identificar lito'logías nestas imagens, usando-se apenas a reflectâncía espectral, ã originada por vãrios fatores:
todos os ambientes, as rochas apresentam-se com variados graus
de intemperismo, especialmente em condições tropicais, tipificadas pela pre
sença de express'ivos perfis de a'lteração, nem sempre correlacionados corr a
1Ítotogia subjacente. Em virtude dos fenômenos de reflexão da energia soiar
ocornerem nos rnicrons superiores da superfície dos materiais, os dados coletados pelo Landsat, tôm urna enorme desvantacJem diante das observações diretas, feitas no terreno, onde se pode dispor de amostras com superfícies
frescas, ideais para propõsitos de identificaçã0.

a)

em quase

b) a cobertura vegetal contribui signìficativamente para obliterar o aparen
te contraste de reflectância detectado pelas imagens, especíalmente nas ba_n
das do ínfravermelho pr6ximo (canais 6 e 7 do Landsat), onde a reflectância
da vegetação t'verde" ¡lcde exceder a resposta de rochas e solos por um fator
de duas ou rnais vezes. A1ãm disto, a atividade antr6p'ica, tlescaracterizando
as condições naturais superficiais, dificulta em vãrÍos níveis, a discrirni'nação entre alvos'litolõgicos, atrav6s de imagens. Entretanto, em alquns ca
sos, tratando-se de vegetação natural, heterogeneidades de densidade de cobertura vegetal, podem estar assocÍadas ãs variações composicìonais do subs

trato

(P.aines and Canney, ì980).

c) a resolução espac'ial do l4SS-Landsat ã -qrosseira,

quando comparada com as

dimensões de alguns corpos (cliques, por exemplo) ou zonas de afloramentos.
Em virtude dos detectores do Ì4SS-Landsat integrarem a resposta espectral de
toda a superfície correspondente ao elemento de resoìução ou "pixel" ( 0,62

ha de ãrea), pequenas parcelas de afloramentos de rochas ou exposição de
seus produtos de alteração, tendem a ser mascaradas pe'la contribuição inevitãvel da ref'lectãncia do "backctround" (vegetaçã0, atividade antrõpica,
drenagem, coberturas al uvi ai s , sol os transportados , etc. ) .

d) a reflectância espectral de rochas õ fortemente afetada pela abundãncia
e estado de oxidação do ferro, como serã discutido com mais detalhes, pos-

.4
teriorrnente. A ciassificação litol6-Oica cjãssica no terreno, õ realizada
da acom base princi¡iaìmerrte na textura e mineralogia, independentemente
bunciãncja r.nõciia cle ferro presente. Tambõm unidades litol6qicas, em vãrios
casos, são def in.itias e classificadas com base na granu'lornetria, tev.tura,
paclrões estruturais (como em miç¡rnatÍtos), conteúclo fossífero, etc., indicaclores obvianrente desconsiclerados na abot'dagern espectral '

e) a resoìuçãu espectral clo tlSS-l.anrlsat tambõnr ó pobre e as larguras das 4

a tletecção de feições espectrais cl.iagnijsticas, exibidas por rochas e minerais cje alteraçã0. Baseaclos,
por ey.entp'lo, nos ta,jos cle conei et ali j (1978), her¡atita e qoeth'ita, minerajs comuns de õxirlos de ferro, usados corno guia em pe$quisa n¡ineral , Poderiarn ser sepa!ãveÌs ¡travós de 2 ou 3 discretas bandas dispostas aciequaquais são condarnente, na faixa clo infravemelho pr'6ximo (Figura f i ), os
j
do canal 7
fundi dos pel a gr.rinde ì argura <Ja sens bi I i clade cla fai xa atual

ban<las não são idcalmente localizacla.s, pa.r'a

(0

,3

um)

.

ctìferenças no relevo favorecen sornbreamentos e pìovocam variaCões nas
no
condìções de i'luinínação clos "pìxlIs" de um mesrno cor'po, ìnFluenc'iando
valor d¿r racliância coletacla pelos detectores clo Landsat (Korvalik et alii,
lgB0). Tambõnl, er¡ virtude de efeitos pt o,,'ocados por diferentes tlranulome
trias cje rnìnerais enr rochas, Lma mesma associação litoiõqìca, pode mosiran
tlas banconsiclerãvel variabif iclade nos valores cle reflectância espectral ,
podent em pardas do vjsivel e infravermelho prõxirno. tstes inconve¡'ientes
te ser nrinÍmizados, atravõs do uso da tficnica de divisã6 de canais ou
,,band-ratio,, (SmeCes et alìi, i97'l ; Vincent, 1973; tlunt and Salisbu15',197S)'

f)

vìrtude da energia refletìda pela superfície, ier que transpor uma
os detectores
extensa traietõria atmosf$r'ica (nraÍs de 900 Lm), at6 atinqir
pelo
do sens,r; oS Vâlores de racliância registrados, são tambfim afeta<los
podem ser min'irrìza espalhanrento atnrosférico. 0s efeitos desta influôncia

g)

em

(v'incent,
atmosfõri cas
dos atr,avõs de di fererrtes t6cni cas de correções.|973),
.|975;
embora alquns autoGoetz anrl B'illinqsleY,
1973; Clravez Jr.,
dados or ires como lìor,¡an et af iì (1974 e 1977) tenham preferido ut'ilizar
qi nai s , sem correções pr6vi as , em í nvesti gaçiies geol óqi cas .
Esta série de ìimitações, entnetanto, não invìabiliza a utiliz-aUnidades com difeçã0 da anãlise espectral na ciiscrirninação'ljto'l6qjca.

.5

BANDAS

DO

MSS LANSAT
I

I

t-

/'\

l.-

--t{1-.-./
\_

l/'

I

t

\

\-' -^ \-\

itI

4

õ
2

\\

\

Limonito

ooethito
Hemotito

I

r<
l-

L

I

l-

C)

ll¡

J

¡!

l¡,

g

,¡

I't
I
!

/

'

t.o

1.5

COMPRIMENTO DE ONDA

2.O
( M|CTONS )

Figura 1.ì

espectral de limonita, goethita e hematita'
para o intervalo de 0,5-2,5 urll, segundo Conel et alii (lgi$)
Comportamento

.6
e rocltas ãcidas' raramenrenças marcantes em albedos*, ta'iS como basa'ltos
com albete são confundjdas em imagens La.ndsat, mas unìdades 1ítol6gicas
em upra simDles anãdos intermediãrios, não podem comumente ser Separadas
cle imalise visual, necessitando-se da utilização de t6cnicas de realce
anrpiìadas' enfat'iza gens por computador' para que clìferenças sutis seiam
das e detectadas.
de d'isTal fato tern determinado que a totalidacle dos tral¡a1hos
da anãlise espectra'l '
criminações litolõg'icas ou pesquisa mjneral , atrav6s
de imagens' d'ivìdidas
faça uso de tõcnicas cle tratamento por computadores
em doi

s

campos de atuações:

aoe
de realces, QUê visam aplìcar transforrnações mate¡nãticas
espectrais e melhorar a
dados orìgìttais, obietivanrlo clestacar informações
posterior anãlise do fotoqual i dade vi sua'ì cla imagem ' para facìlitar uma

aì t6cnicas

Í

nt6rpr^ete ;

nas cerlas !
reçìst'rarlas ' l'laiores
a'lVos com simì laridarles enì suas respostas espectrais
b) tigtigl: dg ql-æj-t1ggç-"3g !el¡a.|!-.¡t

n QUe procuram agrupar

de imaqens, são
detalhes sobre fundamentos de t6cnicas cle processar,ríento
apresentados no CaPítu1o 3'
de realce de irnaqens têm si do
Em apl icações qeol6g'icas, tãcnicas
pelo fato de poss'ib''iiitar ao ar¡amuíto mais bem sucedìclas, pr"incjpalnrente
informações
lista, â integração da informação espectral reaìçada com ¡is disponiveis
espaciais dos alvos, ao passo que esquemas classificatõr'ios
de cjnza dos mateat6 o momento, sõ levam em conta os valores de niveis

riais.

de rea'lce em
dos ¡rrimeiros estudos que uti'lÍzou as tficnicas
por Vi nmi neral , foi desenvo'lv'ido
di scrimi nações 1 i to169i cas e pesqui sa
no maÞeamento de excent (1973), através de diVisões cle canais Lanclsat'
econônfico' do Disposições de rochas e sequênc'ias ferríferas cle interesse
tri to de At'lanti c Ci ty, l^lyomi ng '
através de dados r4ssRowan et aliÍ (1974 e 1977) demostraram,
zonas cle ocorrôncias de rochas
Lanclsat reaiçados, ser possivel discriminar
anrb'iente des6rtico do I'levaalteradas e não-alteradas hiclroterntalrrente, em
Um

da.Basicamente,asdiferençasmineralõg'icasentreaslitoloq'ias'causaraín
clas rochas do vìfvel
distintos comportamentos no esfiectro de reflectância
naturais.
*albedcs _ rlesi;; . reflectãncia racliante total dos objetos
(Reeves-et

alii,

1'')71))

.7
ao infravermelho prõximo, passÍveis de detecção atravãs de composições coìoridas, usando-se divisão de canais com ampliação linear de contraste
("stretched Band-Rat'io Color Composites").
Goetz et aìii (1975) tambãm conseguiram bons resultados na discriminação de unidades rochosas, baseadas em anãìises de discrepâncÍas de
reftectância, relativas ã cada banda I'ÍSS-Landsat, uti'lizando-se de vãrias
e Vale
t6cnicas de tratamento diqital em äreas do "Plateau" do Colorado
Verde, no Arizona.
Fontanel et alii (.l975) e Santísteban e Î'lunoz (1977) publicaram
resultados, utilizando-se anãìises visuaís de composições coloridas dos
Componentes Principais de imaqens l'îSS-Landsat, em estudos de discriminações i itol6gicas, no su'l cla França e no centro da Espanha, respectivarnente,
Rowan e Abrams ( I 978) basearam-se tanbõm em cli vi sões de cana'is
MSS-Landsat rea'lçados, para cletectar diferenças de ref'lectância espectral
entre as mais comuns ocorrâncias de rochas alteradas e não-a'lteradas, h'idrotermalmente, ein Utah. A corre'lação entre as ãreas de'limitadas como ìndicativas de rochas 'limonitizaclas, nas imagens realçadas e as constantes,
em mapas geolõgicos prãvios, foi e'levada, exceto para ãreas corn cobertura
vegeta I

Birnie e Dykstra (1978), utilizando-se de t6cnicas de Componentes Principais de imagens Landsat, consequirem bons resultaclos no mapeamento geolõgico, em escala de reconhecimento, e indÍcação de zonas de a'lteração hidrotermal, de ãreas clesãrticas nas colinas Chagai, no Paquistã0.
ßìodget et a'lii (197S) testaram vãrias tãcnicas de realce de irna
Principais e Anã1i-qens Landsat, incluÍndo Divisão de Canais, Componentes

se Canônica, conseguindo resultados express'ivos na discrirninação de ljtologias e zonas de "gossans'r, em ambientes favorãveis cla Penínsu'la Arãbica,
caracterizados pe'la presença de rochas ina'lteradas e ausôncia qeneralizada
de vegetaçã0.
No Brasil, resultados ern pesquisa míneral, utilizando-se classificações temãticas com dados l"lSS-Landsat, foram obtidos por Paradel'la et
atii (1979), corn a definição de ãreas de ocorrôncia de ilmenita primãria,
discriminações litolõgicas, Paradelìa et
alii (.l982) consecluirarn delinear a disposicão cle vãrias sequãncias rnetasse
dimentares na Serra do Ramalho, BA, em níveis superiores a mapas de reconhecimento geolöqico, atrav6s de tãcnícas de realces de imagens l'lSS-Land na região de Floresta, PE.

sat.

Em

.B
refere ã util'ização de classificações temãticas ern ma(l4epeamentos litolõqicos, muÍto embora vãríos trabalhos sejam conhecidos
.l975;
Francilhorn and Sinnock,1973; Lavrrence and Herzog,1975; Schmidt'
quando testaca et alii, 1980), os resultados de siegal e Abrams (1976),
reram trôs algoritmos classificatõrios com dados Landsat' no Arizona'
presentam a ma'is ìmportante contribuição neste campo. seçlrtndo estes atltores, a incapacidacle dos vários esquemas classificatõrios, de retratar cora similaridaretamente as un1dades litol6qìcas existentes, ref'lete tanto
No que se

quanto os
de de suas assinaturas espectrais nas banclas cto l'lSS-Landsat,
por f¿itores
efei tos da heterogeneìclade espectral clas unìdades ' rnascaradas
como solos transportarìos e cobertura vegetal '
como
Embora ä primeìra vista, a veqetação possa ser considerada
rlensidade atrav6s de imaqens
um empecìlho, a anãìise de seus padrões de
clas caracteristicas
Lanclsat realçadas, pode fornecer resu'ltados val iosos
Bþlviken et
composjcionaìs do substrato, com os obticlos por t.yon (1975),
(1975) e Raines et alii (1978)
eDentro .,lesta jinha cle aborclaqem, i. e, levanrio-se em conta os
de
feitos da cobertura vegetal, porõrr aproveitando-se clas ca'acter'ísticas
têm sido
repet'it'ividacle de recobrìmento do Landsat, alqumas contritruições
geolõpublicadas, sobre a utiI'ização rio atributo temporal, em apf icaqões
síclo
gicas. Resuìtados sìgnificati\'os en discriminações litolõq'icas ' tôn
'imagens realçaclas cle 6pocas diferenconseguiclos pela anãlise coniunta de
tes, como os apresentaclos por Grootenboer (1973) e Lev'ine (1975)'
discriminações
Da anãlise das publjcações mais reievantes sobre
os melhores rede tipos litolfqicos com'imaqens Landsat, fica c'ìaro, QUê
favorãvejs'
sultados foram obtidos, ineqavelmente, em condiçcíes amb'ientais
i. e, extensas exposições de rochas, pouca alteração intemp6rica' relevo
cle cobertura vegetal '
não muito acidentaclo e, prìncìpalmente, corn ausência
ambiente qeolõqico'
como tais condjções não são comuns em nosso
padrões
julgou-se oportuno como tema cle pesquìsa, ava'liar em que extensão'
Va'!e do Rio Curaçá'
de reflectãncia cletectados pe]o Landsat, para o Baixo
r:lo enfoqtle dc discrimino Estarlo da Bah'ia, pocleriam ser utj'lizarlcs dentro
cor¡hecinar t¡nidades lìtotöqicas' as quaìs são' na regìão' razoavelmente
das e cartografadas na escala l:50'000'
de realces de
Toda essa ìnformação espectral , consequi<'la atravõs
ä ìnteração' em diprocessamento cle imaç¡ens' representa respostas liqaclas
de alteração de roferentes niVeis, da presença cle aflorarTr:ntos, prorJutos

alii
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chas, solos e vegetação natural de caatinga.
Tais padrões de reflectãncia são representativos de unidades geo
lõgicas, comuns em vastas regiões do "ernbasamento cristalino" no I'lE brasileiro, servindo como base inicial para abordagens futuras, com vistas ã
discriminações'litológicas com outros tipos de sensores, tais como os previstos no Landsat 4 e SP0T.
Vãrias t6cnicas de realces foram ana'lisadas, procurando-se utilizar toda a gama de opções, atualmente disponíveis no pais e aìgurnas regras gerais forarn estabelecidas, visando-se futuras aplicações de pr'Jcessamento digita'l de ìmaqens em outras regiões.
Devido ao fato da ãrea escolhída apresentar rnarcante sazonaìjdade, como complemento da pesquisa, procurou-se avaliar a contribuição da
anãlise mt¡jtitemporaì, dentro do contexto de discriminação geolóoica.
Como subsidio ao entendîmento dos contrastes conseguidos, buscou-se levantar o ìnterrelacionanrento entre os solos, as diferentes distri
buições de esp6cies vegetais e as unidades litolóqicas presentes na área,
valendo-se tambãm de dados de perfis espectrais cle campo, em locaìs Ì"epresentativos das uniclades lítol6qicas.
A integração dos resu'ltados obtidos, mostra que a informação dysvf:^
lõgÍca extraída das irnagens tratadas, foi conrpatível com a carto.qrafia g.g
16gi ca na esca'la de semi -detal he , sendo ai ncla forneci dos dados i nõdi tos ao
conhecimento geolõqico da regìão.

1.3

-

Plano Geral

cla

Pegqui sa

maqn6ticas, de estações secas e chuvosas, de uma ãrea de aproxirnadamente 800 len2, no ßaixo
Vale do Rio Curaçã, BA, foram selecionados para os propõsitos da pesquisa.
Tõcnicas de realces de imagens, incluindo Ampliações Lineares de
Contraste, Divisões de Canais e Componentes Principais, foram ap1ìcadas a
este conjuntos de dados.
Como resultado, anomalias de reflectância representadas por distintos padrões de cinza e nuanças de cores, ern imagens preto/branco e coloridas, na escala l:100.000, puderam sen detectadas, representando difcrenças de comportamentos espectrais de associações "rocha-solo-vegetação".
Toda esta quantidade de informaçã0, individuaì e combinarla, foí
analisada e confrontada com dados prõvios de mapeamento geolõqico, realiDados

diqitais

l'1SS-Landsat clravados em

fìtas

. l0
e Sot¡za' 1975) ' na es
zados pela CPRt,l, no Proieto Cobre do Curaçã (Deìgado
jpa'is unìda<les geolõgicas da ãrea '
cala J :50.000, qtle cartoqra'l'ou as princ
projeto, foram
Na faixa orìenta'l da área-teste, fora do âmbìto do citado
em mautilizados os dados cla l4issão Geol69ica Alemã/SUDEN!., apresentados
(Jordan' 1968) '
pas regionais na escala l:'100.000 (Leube , 1972) e I :50'000
entr'e
Visando elucidar as causas da ccrrejação e discrepãncias
os vãrios conjuntos de dadosn verificações de campo foran real'izaclas, PFocle solo, da dencurando-se levantar os niveis cie'influôncia da cobertura
padrões de respostas obsidacle e esp6cies floristicas e da ìitologia, nos

ti

dos .

representaNeste sentido, medidas espectra'is de campo, em ãreas
de aflotìvas das unidades mapeadas foram efetuadas, betn c<-l¡uí obscrvaçõ':s
cle perfis pedolõramentos, aberturas rle vãrias trincheiras com clescrições
anãjises
gicos e coletas de amostras de rochas e solos' pana posteriores
petrogrãf icas e fisico-qrrim'icas, respectivamente '
par^a al qumas ãreas , medì das espectrai s de l aboratóri o ' corn an'ìosprocllrando-se avatras cle solos do horizonte superfÍcial foran obtidas'
do
liar as dìscrepãncias entre as rnedi<las de campo e laboratörio' detltropesanälise das imagens e
enfoque espectrosc6pico e fornecer subsidios ã
quÍ sas futuras .
eção cle atri butos , fo
Val enclo-se cle cri t6rì os estatístì cos de sel
os melhores canajs
ram também realizaclos testes, obietivatrdo-se selecionar
o depara cliscrimìnação litolõqìca na ãrea, sendo ava'liaclo visualmente
sempenho clos vãrjos produtos realçados'
pe]o autor no
Todo o processament<l cle imaqens foi clesenvolvido
do IIIPE/CNPq, em São
LTID (Laboratõrio de Tratamento cle lrnaqens Digitais),
GE IIIAGE-]0c' com um comJosõ clos campos, SP, utitiz.an,:lo-se do Analisador
putador

PDP
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CAPÏTULO 2

I

p-E MTNERAIS,
çOI4PORTAHENT0 ESPECTRAL

E A INFLUÊNCIA pA C0RErìTURA
pos tE SENSORES Ril10T0s

2.1

-

VEGTTAL

llA

B9CffiS

q

ANÃLISE

S0L0S

D_E

DA-

Introdução

a medidas de
trocas energãticas entre alvos e o meio ambiente, representadas por informações tipo intensidade de resposta por comprimento de onda. Estas informa
ções são coìetadas atrav6s de clispositirros sensores, QUe captan a radíação
eletromagnãtica provinda dos alvos, medíndo-se suas intensidades em jntervalos espectrais especificos.
A possibilidade de identificação e discrirninação entre materi.ais, base'ia-se no fato de que, na rad'iação e'letromaqnética refletirla,
emitida ou transrnitirla peìo objeto, estão contjdas suas características in
trinsicas, relacionadas ãs suas particularjdades fisico-quír,ricas, QUe irnpõem unr padrão peculiar na relação intensidade/comprimettto de onda, i. ê,
definem sua "assinatura espectral".
Em imagens como as do Landsat, com uma resolução de 0,62 ha
(79 x 79 m), a resposta espectral em cada "pixei " representarã a contribui
ção de cada eJemento contìdo nesta ãrea, atrav6s da mãdja ponderada por ãreas, das ref'lectâncias rle cacla e'lemento no terreno, i. e, a percentaQent
de rocha, solo e veqetação, considerada na faixa espectraì do cana'l, a que
Dados de sensores rernotos basicamente correspondem

o "pixel " pertenqa.

Desta manejra, ã vital um conhecimento sobre o comportamento espectral da associação "rocha + solo + veçtetação" a firn cle que, padrões de
cinza nestas imartens, possam ser ínterpretados e uti'lizados.
'l
Para que o uso da assi natura espectra'l em dì scrini nação i tol ógica seja viãvel, torna-se necessãrio que feições típicas de respostas espectrais diaqn6sticas da composição químíca de minerais, rochas e so'los as

sociados, exìstam.

2.2-MineraiseRochas
Em

relação aos minerais, as principais.feições diagnõsticas

que

.12

por
fajxa ref'letida do espectro (0.4 a 2'5 um)' representadas
de absorção, são
deflexões de curvas de reflectância espectral e banclas
de transferõncia de
causadas por uma varieflade {e processos eletrônicos
ã pre
e vibrações moleculares. Taìs feições são.basjcanente devidas

aparecem na

cargas
sença de ions

xilas

ferro (F*** e Fe+++¡ ou ligadas ã presença de ãqua ou hidro-

(GruPo 0H).

lla Fiqura 2.:l, são v'istos em um diaqrar,la de assinatura espectral,
corn as local jzaos resr:jtados de llunt (1977) e Hunt e Salìsbury (1978) '
ref'tetjcla, relacicnaclas aos prinções cle feições de absorÇão de energia
cristalino'
cipaÍs processos cle transìções eletrônicas (efeitos cle campo
e de vibratransferôncia de carqas, centros de cor' bandas de condução)
a partir rle dados de laborat6rio'
ções moleculares para a'lqutrs mineraìs,
da
l.lrrito embora seiain õbvias as di'ticuldades de correlação entre
'ites e as respostas especdos espectra'is co1etaclos a a'l ti tudes de satã'ì
são ex'l
trai s obt'icias ern a f oranentos otl i alloratõri os , estas ì nforrnações
passo i ni ci a'l na i dentì f j cação
trentanlettte val i cisas , pri nc'ipaìrnente cono um
na anãe errtendìmento clos processos ìnerentes ã interação energia/r'lat6r'ia

lise

espectra'l .
Nesta l:iqrrra 2.'l

são destaques as feições de absorção re'ìaciona
J.J.
a 0'44 urn' E'las associdas ao ion Fen-{-, e¡'n ì.0 ¡rm e ao ion Fe+++ pr6xìmas
causadas pela 'influôncja de cam
am-se a efe.itos cle campo cristalìno, i. e,
'ína mi nera'l sobre os íons de fer
pos el etrostíti cos cle uma estrutura cri stal
inpurezaS' cattsando
rO, qUan.JO eStes eStão presetttes coÍno ConStitUinteS ou
absorção cla
n0 equiliUrio energfltico do íon, com a consequente

,

{esarranjos

cle ab'sorção associ adas
energ.ia el etroma.gn6t'ica j nc'idente. Tarnb6m, fei ções
em 0'7 um e 0'B7um
transições e]etrôn'icas para íons fãrricos, são cornuns

a
(Stoner and Baunlqardner' 1980) '
Por6n,muitomaisimportantequeestasfeições'sãoasliqadasa
ma'is 'intensas
processos de transferência cle carqa' que são habitualmcnte
entre Fe++ e Fe*++ e
que as clo pr.ocesso anterior, ocorrendo prÌncipalmente

princ'ipaìmente limonita' resna presença de 6xidos e hidróxìclos de feffo,
pectivamente ncl infravermt-'lho pr6xìrno e na fajxa clo ujtravioleta-azul '
moleculaJã as absorções re1acionadas a Drocessos 'Ce vibrações
que estão presentes
res, estão assoc'iadas ã presença de ãgua e hjdroxilas'
'l
intensas en '9 um e' Sêen muitas substâncias rnineraìs, clefjnin'lo ban'las
cunclariamente,

â 1.4 prn e 2'4 um' Caracterîsticamente' tais feições

podem

eletrônicos por um
ser distinquidas rJaquelas oriqìnár'ias ¿e processos

aS-
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Figura 2.'l

espectral de minerais' com a localização das principãís feicões diaqnõstìcãs. A localizaÇão do centro de cada ãrea em neqrc
corresponaå ã posição do centro da feiÇä? nq espectro' sendo.a -largur.a da
área cärresponäentå a sua amplitude, cstimada para ca.la particular banda
Diaqrama de assinatura

de absorção.

Forrte

: lJr.¡nt (1977 )

.

t4

pecto: as feições vibracionais são rqujto rnais incisivas, marcantes e estreitas, ao passo que feições eletrônicas sao arnolas, mais rasas e suaves.
Resul tados sobre o cornportamento espectra'l de rochas, são encontrados 'em

sõr.ie cie pub'licações de l^latson (1971); Rowan (1973); Hunt et alìi
(ì973a,1973b e 1974); Raines e Lee (1975); llunt' e SâìisUury ( 1976a e
1976b) ; l'lunt e Ashley (.l979) .
A anã'l i se destas contri bui cões evi denci a o f ato de qtre aì qumas
considerações são inevitãveis, quando se r¡tiliza a espectroscop'ia no visível e infravermelho pr6xinro, para dist'ingu'ir diferentes cjasses de rochas.
primeiro, a naior parte cios ccnstituintes mirrerais fcrmaclores tle
rochas, tais como os conl estruturas tetraêdt'icas de Si-0 e en r¡enor extensão Al-0 e ilg-0, não mostra feições irrtrins'icas diaqnõst'icas, não havenclo nem trarrsicões eletrôn'icas, nenl vihracionais que perm'itarl a segura ìclen
tificaçao da rocha, a partÍr clas eviclânciâs rlspectrajs dos principais mìnerais que a corrstjtu'i . Sccltrndo, o espûctro de uma rc.rcha cornposta preiominantenrente por minerais sen fe'ições tîpicas, pode estar relacionado ã presençô de corrpostos qlre ocorrern ou cor00 constjtuintes mjnoritärjos ou frc'quentenrerrte como produtos cle al tm"ação, apcnas i rrtli retamentc rel acì onarlos
con a mineraìogia prìmãria.
por úl timo , nui tas nochas contõrn mi nerai s opacos , os qua'is , ell

uma

quaiquer quantidade não apenas rccluzem a refiectãncia, rnas tarnbãr':l tettriern a
obl i terar fei ções di aqnósti cas .
A razão pr.inci pa1 que permi te a uti 1i zação 'Ja anãli se espectraì
ciLados,
em discrirninação lit6lõg'ica estã no fato cle que os fatores acima
tenclem a variar sisLenlaticanlenl-e coa as grandes classes de rocha '
As Figuras 2.2 e 2.3 ilustram este fa.to,mostrando ref)resentaQões
pelos parlrões
esquernãt.icas cle Hunt et alìi (1974), com as ãre:as ocupadas
'intermediãr'ias, bãsi¿e reflectâncja espectral para rochas îqneas ãcidas,
cas e ultrabãs'icas, obticlos em ìaboratõrio.
Da anãlise destas ficluras, observa-se que a ãrea coberta peìos
espectros cle rochas ãcidas, díspõe-se normalmente na oorção superìor dos
grã'f'jcos, função cla baixa absorÇão cle enerqia incidetrte, al la transparãn-

cia e eleva<la reflectir¡jrl¿rls cle seus princiltais constitt¡intes rlìnerais f61
sicos, bem como da pouca presença de minerais opacos (rnagnet'ita)'
Normajmente, as feições de absorção diac¡n6sticas, que ocorrem
assoneSteS espectros, são devidas a processos de v'ibrações molect¡lares'
ciadas ã banda de absorção cle ãqua e hiclrov.ilas. Em oposição, taìs espec-
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Figura 2.2
Representação esquemãtiqa das ãreas ocupadas por padrões_de reflectância
esþectra1, para rochas igneas ãcidas, intermediãrias e bãsicas.
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Fonte: Hunt et

tros são menos sensiveis ã presença de bandas relacionaclas a processos ele
trônicos (férricas e ferrosas), pela menor incidência de minerais mãficos.
A região ocupada na Figura 2.2 pelos espectros de rocha intermediãrias, superpõe em parte com a cle rochas ãcidas. A progressiva dìminuição de þandas associadas ã ãqua e hidroxjla, menos comuns nestas rocltas,

a maior presença de minerais mãficos e, principalmente, o maior conteúdo
de magnetita, explicam as principais feÌções diagnõsticas esperadas neste
conjunto, bem como a diminuição re]ativa de suas reflectâncias.

.

16

ultrabãsicas (Figura 2.3) mostrarn normalmente reflectâncias maìs eìevarlas e feições de absorção fõrricas e ferrosas mais proeminentes que as rochas básicas. Isto õ expì icado pela maior presença de opacos (magnetìta) nas rochas bâsicas, que aì6m de alenuarern as feições de ab
sorção f6rr'icas e ferrosas, reduzem cons i deravel mente seus padrões m6dios
de rcflectância.
As mesmas consìderações anteriores podem ser extrapoladas para
os pcrfis de reflectância de rochas sedimentares e metamórficas, que exibenl, em adição, feições diagn6sticas da presença do radical carbonato' dig
postas entre 1.9 e 2.5 pnr. Al6m disTo, catcãrios genera'Ì izadamente nlostrarn um rãpido decrõscimo do gradiente de reflectância enr direção ã faìxa
Rochas

do azul
prot'ocados pola presença de magnetita, materiais argilosos e carbonosos reduzem os contrastes de bandas de ab
sorção en rochas sedìnlentares e metarn6rficas.
Em resumoo fatores como a reflectância geraì, a presença de banDe modo aní1ogo aos

efeitos

das de absorção associadas ã ãgua e hidroxilas, e a ocoffência de ions cle
ferro c magnetita, variar¡ mais ou nlenos sistematicanente com a classe Iitoì69ica. As diferenças encontradas nos cornportamentos espectrais dìscutidos, não permitem uma ut,ilização de dados de sensoriamento remoto em uma
abordaclem obietivando ìrlentifìcação de 1itologÍas específicas, na região
do visîvel e infravernlelho pr6ximo. tsta faixa espectral se presta mais a

apìicações particulares, taìs corno reaìçar a visibilidade em imagens, de
unidades conr 1ìtoìogias cujas assinaturas espectrais são conhecidas previa
nento, ou contrastar e discriminar diferentes unidades nas ìmagens, s efll
envolver compromissos de identificação de seus constituintes ìitoì69icos.
'tnr
reìação ãs nochas al teradas, importantes resultados foran publicaclos por l-lunt e /\sh1ey (.1979), com clados obtidos em cantpo, sobre produtos de aìteração hìdrotermal na faixa de 0.35 a 2'5 pm'
As generalizações abaixo representam as principais conclusões
destes autores para a faixa de sensibì lidacle do Landsat:

a) a presença de uma banda fraca, nas incisiva, prõxima a 0'43
diagnõstica da presença de jarosita;
constìtuinte predominante
produziria uma banda intensa, ccntrada pr6xìma a 0'85 um;

b) a ocorrôncia de hernatita

c) a presença de goethìta

como

como

de

um,

seria

alteração,

principal constituinte rnineral de alteração

.17
produz urna feição

similar centrada prõxima a 0.93 um;

e goethita, ocorrern em proporções siqnificativas,
a combínação de feições produz uma banda arnpìa com seu mininro entre 0.85 e

d)

quando ambas, hematita

0.93

um;

e) o desenvolvimento de uma banda secundãria, que é representada por uma
deflexão em 0.75 um e um mininro associado em 0.65 um, indica produtos de
al teração hi droternral de rochas , mai s ri cos ern goethi ta que ern hemat j ta .
2.3

-

Solos

se tratando de solos, o seu comportanrento espectra'l variarã
de acordo com vãrios fatores, tais corlro: a umidade, o conteúdo de matãria
orgânìca, a capacìclade de troca catÌônica, o conteúdo e o tipo cle 6xidos
de ferro, a granulornetria e, obviarnente, o estaclo da superficie.
Quanto ä nlat6ria orqãnica, sequnclo Al-Abbas et a'lií (1971) e
Hoffer e Johannsen (1972), quando ocorne um aunento cle seu conteüdo no so
lo, a resposta espectral decresce proporcionaln¡ente. tstttdos de reç¡ressão
efetuados por Schreier (apud Stoner ancl Raumqardner, 1980), mostraran que
o conteúdo de matéria orqânica relaciona-se corn a ref'lectãncia de solos, a
travõs de uma função exponenc'ia'l curvi'l i near.
Estudando a rel ação ref 'l ectãnci a/granul ometri a de so'los , Eovrers
e Hanks (1965) mediram a reflectância de caolinita puran ern vãr'ias frações,
notando a tendência de um aumento exponencíal da reflectãncia com o decrãs
cimo do tamanho das particu'las em todos os comprimentos de onda, entre 0.4
a 1.0 ¡rm.
llunt (\977), nedìndo a reflectância para minerais de carbonatos
e silÍcatos, notou que o efeito geral do decr6scimo no tamanho cla partícula, foi o acr6scimo da reflectância em todos os cornprirnentos cle onda, da
faixa de 0.3 a 2.5 um, bem corno o decrãscimo dos contrastes de feições de
absorçã0, neste intervalo. Jã para 6xidos, a reflectância clecresceu progressivamente com o decréscimo do tarnanho clas partículas ninerais.
Estudos de rerlressão efetuados por llontgomery (197a) mostrararn
que o conteúdo cle silte seria o mais Ímportante parãmetro granulori6trico
para explicar as variações de ref'lectância em solos, sendo que senìpre ocor
re um incremento de reflectância quando há um aumento do conteúclo em silte.
Em relação ao ferro, Stoner e Baumgardner (1980) concluiram que
Ern

'lB
a quantidade de ferro presente no solo, parece afetar a magnitude das bandas (le absorção fêrricasn quan<lo comparados com solos sìmilares, em várias

caracterÍsticas, exceto o conteúdo <le ferro. Além disto, a banda fãrrica
centrada em 0.87 !m, seria normalmente a feição de absorção maìs proeminente, detectada em curvas de reflectãncia de solos, sendo de nais dificÍl
caracterìzaçã0, as bandas de absorção associadas a ions ferrosos' tipicamente centradas ent L0 Ìrnt.
Quantoãumidade,osresultadosdelloffereJohannsen(1972)e
Bol¡,ers e Hanks (1965) nostraram que solos úmìdos tôm reflectâ'ncia muito
mais baìxas que soìos secos na região de 0'4 a 2'6 um'

'

l4ontgomery(1974)concluiuqueumaumentonacapacidarledetroca
catiônica (cTC) causa um decrõscì¡ro na reflectância dos solos' para o intervalo analisado de 0.5 a 2.3 um. Este autor tarrbõm admite que urn aurrento no conteúdo de argìla ou cle rnat6ria orqânica, aumonta a cTC e' consedecresce a reflectância'
Condit (1970), levando em conta o conteido de rTat6ria orgânica'
de
drenagem interna e teor de ferro, caracterizou curvas de rcflectância
solos em laborat6ricl, representadas bas'icarnente por 3 padrões de curvas '
con caracteAo Tipo I (Figura 2.4) estaria associada bai:<a reflectância,
risticas de curvatura côncava entre o ìntervalo de 0'32 a l'0 um'O Tipo II
pm,
(Figura 2.5) mostraria una fonna convexa no intenvalo do visivel a 1.3
e niveis de reflectância mais eìevado que o anterior, dìagnosLìcando solos
Tipo
melhor drenados e com teor de rnaîeria orgânìca Íìenor que o Tipo I.0
III (Figura 2.6) mostraria uma decl ividade maior da curva atö 0'7 um' sequentenente

,

guida por uma declividade próxirna a zero ou mesmo tornando-se negativa (pa
qual novamen
tamar mais horizontaljzado) entre 0.74 a 0,80 un, a partir do
te atinge um carãter de grarlìente ascensional ' conì o auntento do comprimen-

todeonda.Aestetipodecurvaestarjamasscciadosso]os'commoderadoa
alto teor de ferro ìivre'
Stoner e Baumqardner (1980), em complemento aos estudos de Condit, propuseram dois tìpos aclìcionaís de padrões de curvas de laboratõrio'
IV (Fi
na verdade, modificadoi do Tìpo IiT anteriormente discutido' 0 Tipo

2.7) seria representado por urna decl ividade decrescente de 0'BB at6
.l
negativa,
,0 um, decrescendo atê zero e tornando-se hori zontalizada a atõ
.l
teor
de .0 at6 1,3 um. Este t.ipo de curva diaqnosticaria solos com alto
em fert o livre e alto teor em rnatêria orgânica '
pa0 Tipo V (Fìoura 2'B) seria aquele no qual a declìvidade cai
gura
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ra zero e torna-se negativa rle 0.75 a l'3 um' Neste tÍpo de curva' a re.|.3
porção vermelha
um 6 menor que a reflectância da
flectâncìa próxinra a
do espectro' Tal padrão se associaria comumente a solos contendo alto teor
de ferro e com baixa percentagem de matdria orqânica '
2.4

-

Vegetação

tm relação

ã influânc.ia da cobertura ,/egetal na discrint'inação

de

rochasesolos,aavaliaçãodeseusefeitosclevesebasearnocon|recinento
do comportamento espectral da vegetação na faìxa de sensibìlidade espec

tral

consi der^ada

.

espectro tipico de reflectânc'ia de unla folha verde 6 mostrado
na Figura 2.9, para a req ião entre 0'4 a 2'6 urn'
um

Naparte<iovìsivej,de0.4a0.7u¡tt,aref]ectânc.iadafo.Iha6

baixa, em mõdia 1o por cento, com trm pico centraclo êrn 0'55 um" na reqião
.ica a cor rrerdc clas plantas perce!:idas peìo o]ho
do verde. Este pico expl
direção ao infra
humano. A reflectäncia aurrìenta para quase slj Por cento ern
mais baixos
vermelho (0.7 a 1.3 um)" mas qraclualr'lente decresce a rralores
em direção a 2.5 um.
Discussõesrleta]haclassobrearef]ectânc'iadefo]haseVeqfjtaçao
l(nipl inq (197U);
são encontradas nos trabalhos de Gates et ali i (1965);
Kumar (ì972); ColrvelI (1974) e Gausmann (1977)'
função
A reflectância espectral , na reqìão <le 0'4 a 2'6 um' ö
desconti nui clades
dos pì gmentos das fol has , da morfoì ogi a rlas cõl u las ' cie
do indice de refração interna e do contei.iclo de ãgua ¡.rresente.
e são
0s pigrnentos rlo qrupo rla clorofila são os ¡¡ais irnportantes
pt-'ìa alos controies prìnrãrios para a faixa de 0.4 a 0,7 um, respnnsáveis
ta absorção de ratliação nos comprimentos de 0'45 e 0'68 urn' Fstas absorpara a fotossintese'
ções fornecem a enerqia necessãrìa
pela es
Â alta reflectãncia na reqião rle 0'7 a 1'3 um' ê causada
otrutura interna celular da fo] ha' onde müìtiplas reflexões e refrações
(ìr) princorrem, associadas ãs descontì nui dades rle ínCices de refrações

cipalrnenteentreoar(ir=1.0)easparcrlcsce]u]areshitlratadas(ir=
cris
1.4). Contudo, os componentes rla foìha, tais corno estômatos" núcleos '
tais,citoplasma,etc."tamb6mproduzentsignifìcantesdiferençasdeíndides rlc refração, contribuindo corl uma percentagem elevada

rle

radiação es-

palhadaque,vo.ltandoãsuperfíciedeincidônciainìcia]dafoiha'aumen-
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COMPRIMENTO DE ONDA (microng)

Fi

Curva de

gura 2.9

reflectância espectral, caracteristica de uma folha verde.
Fonte: Kumar (1972)

sobrenlaneira a reflectância total (pouca ou nenhuma radiação inciclente
ã absorvida neste processo). Esta ajta reflectância é tida como funclamental.para a folha manter um balanço prõprio de energia e não se superaquecer, provocando a destruìção da ciorofì'ta.
tla reqião de 'l .3 a 26 um, hã um decrãscimo qradual de reflectân.l.4
cia, com bandas de absorção relativas ã presença de ãgua em
um e
1.95 um.
As proprieclades de refl ectânci a de uma f o'lha , naturalmente , são
bãsicas para o entendinlento do padrão de resposta cle unra pìanta inteìra otl
cobertura vegetal em situações de carnpo ou ern imagens.
0s dados de cornportamento r1e urna única fo'lha por6m, não podem

ta

ser extrapolados e aplicados diretarnente,

sem

outras consíderações.

De ma-

.?2
neíra qeral, existirão diferenças quantitativas importantes

nestes

dois

tipos de espectros.
base percentua'1, a reflectância de uma cobertura vegetal
ã consideravelmente rnenor que a de unra fcllha isolada, em virtude da atenua
ção gerat da radiação que ocorre pe'las variações no ãngulo de iluminação,
orientação das folhas, sombreamentos e contribuição cle superfícies desfoEm uma

I hada s

os niveis de reflectâncìa no visive'l e infr'averme
tho prõximo de una cCIpa fojheada, corrcsponderno segunCo l(nipling (.l970), a
aproximadamente 40 e 70 por cento, respectivaniente. dr.¡s nive'is de uma folha isolacla. tste paclrão, cúln ufia nenor redução do infravermeJho, õ exnl icado pel o fato de que grancJe parte cla rad'iação i nfra'rerrnel ho i nci dente
transmitida atnavãs clas folhas superiones, sofre posteriormente neflexão
nas camadas {e folhas subjacentcs e õ finalnente retransniiiida para cim,l,
atravõs das folhas superiores, aunientandcl a reflectância qeral. 0 mecanismo destes efeì tos foi ber¡ di sc¡ltì do por llyers et a'li i (1966) .
0 efeito da oc6rrêncja cle veclr:tacÍo ttatural nodc sìr;irìficatjva
mente mascar¡ìr e alterar a res¡rosta espec'Lraì do soìo ou rrlcha cle interesse e a stgntrlcancia ciesta alteraÇão depender"ã de vãrios fatores, ta'is como: a densidade da cobertura veqetal presente, o titro cle t'eqetaçã0, a õpoca do ano de obtenção da ìmaqern e o tipo de reflectänc'ia clo solo/r'ocha.
.l977)
anal i saram o tì po cle i nfl uãnci a causad¿t
Sieqal e Goetz (
nos espectros de andesi tos , cal cãri os e sol os com f ragrnentos I irnoniticos
arg'ilizados, pela presença rle di'f'erentes densirJades de cobertura de qranirrea verde, arbustos com fo'lhaqem c arbustos secos.
Deste expe¡irnento, os autores'concluiram que a resposta espectral das I i toi ogÌ as Ë mui to sensíve'l ã parti ci ¡ração cla veqetação vercle, sen
do que, com apenas l0% de qraminea, as caracteristÍcas espectrais de antlesitos e calcãrios foram nascaradas e a discrinrìnação seria dificil. ttn con
trapartida, vegetação seca ou morta, parece não afetar de modo siqnìficati
vo os padrões de reflectância rle so'los e rochas. Com até 60 por cento de
cobertura de vegetação seca, a forrna dos espcctros para as diferentes litologias não foí alterada, perm'itindo assim djscríminã-las, embora ocorren
do um decr6scimo ç¡eneralizado de reflectância.
As proprier.lades esper:trais cle vegetação não são constattf:es, estãticas, posto que estão Íntirnanlente relacionadas corl os processos de vida da ptanta e, cleste modo, sofrern variações sazonais e ciclos de juventuDe rnodo gera'l

,
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de, maturidader QUê convellientemente exploradas, podem ser fonte de daclos
valiosos em aplic.rções geoì69icas com sensones remotos.
Pelo fato da cobertura do MSS-Landsat ser repetitiva, as variações sazonalmente independentes, i. e, os atributos temporais podem ser
detectados e seus significados usados em aplicações geolõgicas, principaìmente em regiões como o Vale do Rio Curaçã, de marcado contraste entre
estações secas e chuvosas.

CAPÍTULO 3

PROCESSAI{ENTO

3..| -

DIGITAL DE IMAGENS

LANDSAT

Considg.lnaçõeå Gera i s

0s dados bãsÌcos utilizados nesta pesquisa, foram fornecidos pelo varredor multispectral do Satõlite Landsat, o qual consíste de 24 detectores, se'Ís em cada banda de sensibilidade.
Estas 4 bandas, referenciadas cornumente como canaì 4 (0.5-0.6 uil,
vercle ao laranja); canal 5 (0.6-0.7 um, laranja ao vermelho); canal 6
(0.7-0.8 um, vermelho ao infravermelho) e canal 7 (0,8-1.1 um, infravernelho prõximo), fcnnecem informações de todas as partes do gìobo temestre,
quando não cobertas por nuvens, entre B0o N e S de latitude, de maneira re
petitiva, sin6ptica e sob condições padronizadas de i'luminação, em cada
cena.
Cada inagem l4SS-Landsat, corresponclente ä uma ãrea no terreno de
'l85 x'185 [¡n,6 obtida atrav6s de varreduras contínuas por um espelho,centrado perpendicularmente ã trajetõria ou õ'rbita do satãli^ue e que, acop'lado a dispositivos 6ptico-mecãnicos, capta informações do terreno, ern parcelas de 6 linhas de varreclura por oscilação. Cada linha de varredura ã
constituída por uma sucessão de elementos pontuaìs ou "pixel,,, que são uní
dades de informação da imaqem.
Trê's sat6l jtes Landsat, 1, 2 e 3, foram lançados pela NASA ( I'lational Aeronautics and Space Adrninistration )r em 1972,1975 e 1978. Cada
um dos 3 satõlites contém varredores multispectrais similares e registram
a informação atrav6s das mesmas bandas de sensibilidade*. l4aiores inforrrações sobre o Proqrama Landsat, podem ser buscadas no artigo de l^lilìiams e
Carter (1 976) . Paradel 'la e Vi tore'l I o (l 9B2b) di scuti ram al quns aspectos de
aplicações do l'1SS-Landsat na geologia do pais, bem como cla potenc'ialidade
do La ndsa t 4 , 'l ançado em Ju I ho de 'l 982 .
Basican¡ente, a informação ou a R.E.M. (Radiação tìetromagnõtica)
captada nos detectores do l'1SS-Landat, a 904 Km de altitude, ou seja, a Radiãncia (L), pode ser representada pela equação :

* 0 Landsat 3 teve unra quinta banda no infraverrnelho temal
apresentou problemas de funcionamento.

(10-12 pn),que
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Lr.

=

i

S¡.

T.

P.

(Hr

cosc+ H2) *

Nl

(r)

IT

o comprimento de onda no espectro; S é um fator de ganho do
equìpamento sensor; T ã a transmitância verticaì atmosf6rica; P 6 a refle,c
tância da superficie do material (razão da energìa refletida pela energia
incidente, assumindo condições lambertianas) ¡ Hr É a irradiância solar
(iluminação incidente direta na superficie e perpendicular ao vetor solar),
c 6 ângulo que leva em conta a orientação da superficie em reìação à posìção do soì (Fioura 3.t); ll2 6 a iìuminação difusa na superfÍcie do alvo,
contribuida pela atmosfera; e N 6 a contribuição aditiva do espalhar,rento
atmosf6rico nos detectores (Kovraìik et alii, l980).
0 parârnetro chave para distinguir tipos ìitoìõgicos nas imagens
MSS-Landsat, ã a reflectânc'ia espectral P.
onde À denota

Geralmente, em uma imaqem de boa qualidade radiom6trica, todos
os outros parâmetros permanecem quase sernprc invariãveis, sendo que as variações presentes ou gradações de tons relacionados entre os diferentes rna
teriais, estão ligadas em prineira ordem ãs variaçõos de reflectância e,
secundariamente, a efeitos cle orÍentações topogrãfìcas dos alvos.
0 l4SS-Landsat codifÍca o loqarítmo da radiância (L) da cena, em
um sÍstema de seis rrbitsir*. Nos laborat6rios do INPE/CflPq em Cachoeira
Paulista, SP, os dados são adicionalmente reescalonados para ocupar B
"bits" or.r 256 nÍveis de cinza. A imagem rlìgital** õ armazenada como adquirida, i. e, em urna sõrie de núrneros cliqitais gravados en fitas magnõticas,
correspondendo aos valores diqitals de cada "pixel" no terrerìo, o qual pode assumir B "bitsrr ou 256 níveis de cinza, entre o Þreto = 0 (sem informação) ou branco = 255 (saturado). Cada linha de varredura do
"scanner"
comporta 2.340 "pixe1 s" e uma imagem Landsat 6 constituÍda por 3.482 tinhas de varreduras.
Para converter esta quantidade de informação em uma ferramenta
analÍtica hãbit para pesquìsa, torna-se necessãiio o uso do processamento
digital de imagens, um termo genõrico para um coniunto de procedìmentos
que visam preparar uma irnagem para efetiva anãlise visuaì e fotointerpreta
çã0, para melhorar a fidelidade da cena ou para extrair panâmetros estatlsticos ou outros tipos de inforrnações de interesse do analista,

* bì ts * ( b inary di.ljþ) - uni dade de i nf orrnação .
** imagem diqitaì - iniaqem que iá foi discretizada, i. €, só-assume valores"inteiros, tanto em coordãnadas espacìais' quanto em niveis de cin'
za, representando a radiância da

cena,
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NORMAL A
SJPERFíCIE

NORMAL À
SUPEIì FíCIE

.

F'igura

3 .1

superficie, nostrando a variação de djferentes^orienanguìos
iåðããr topåqiãiìioi enii"o dois 'ipixeìs" de um mesno*material . 0s pArA
caaS
SuperÏlçles
normal
e
A
SOlar
São'ânqUlos eni;re o vetOr
o''e o,
i6i*uí',1
do
2.
c2
cos
o
"pixeì"
cos
o,1
r.ì1Ghor.que
tem
urn
O-iòìroi,i I
Ëå¿ã
9t
ânoulol o.r ê or ebtão relacionados com a declividade r,o terreno.(ll' az1;;Ë ã; ãå.iiüi¿ãã" (z), ãneuto zenite solar (3) e ângulo de azìmute solar

Bìoco

(4),

pel

diaqrama de

a seguìnte ec¡uação:
_t

c = cos (cos

S

cos 7 'ç SenZ

cost)

onde S = ãngulo de mergulho do terreno; Z = ângulo zenìte,soìar;-t =^difeiöñða-¿o ¿zínrute solar'ó ázimute do mergulho do terreno, tornado em sentido
horãrio em relação ao norte.
Fonte

:

Kor,¡a

ii k et

a1

i

i

('l 980)
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0 processamento digital consiste na apiicação de funções ¡ratemãticas ou algorítmos, transformando os dados originais, segundo interesses
específicos. Tais dados transformados são convertìdos em imagens para a
lnterpretação visual , usando, ou a radiância codificada em números digitaís para modular una fonte de luz sobre um fiime fotográfico, ou atravãs
de tubos de TV colorida, dos sistemas anaìisadores, que reconstituem imagem no v ideo.

a qual idade de uma inagem 6 uma medida subjetiva, não
existem reqras simÞìeS, que acomodem os vãrios interessas na obtenção de
uma única "meìhor" inagem. f:requentemen te , vãrios produtos, enfocando diferentes tratamentos, são necessários para que, combinados, componham a
ìnformação requerìda pelo ìnteressado. Assi¡, uma ìmagem réalçada pode con
ter menos informação que a ìmaqem originaì, porént o realce adequado ro.l
trarã a informação de maior importância ao analista.
Conceitos bãsicos, introdutdrìos, sobre "Processamento Digital
de Imagens para Geoìooia", podem ser encontrados nos trabalhos de Abrams
(1978); Taranik (1978); Condit e Chavez Jr. (1979) e Paradeììa e Vítorello
(reBl).
Vãr'ias são as vantagens da utilização de processamento diqital
de dados l4SS-Landsat. Prineiro, da quantidade total de informação coletada, apenas uma pequena parcela pode ser mostrada por vez em urna imagem con
venciona'l em papel preto e branco (o intervalo possível de representação
em uma fita magnãtica, correspondente a um canal do MSS-Landsat, varia de
256 níveis, ao passo que a mesíìa cena em imagem. conve¡c'ionai em papeJ, con
porta de l5 a 30 niveis no mãximo). Segundo, a anãlise diqital se desenvoj.
ve com precisão a nivel de cinza registrado e em escaläs de trabalho que
podem atingir atõ ì:50.000, dependendo, 6 claro, do enfoque do tratamento
e da qual idade da irnagem.
'
Por último, os produtos de realce mais efetivos em ap1 icações
geol69icas, tais como Divisões de Canais e Componentes Prìncipais, somente
são disponíveis no país, atravõs de t6cnicas de processamento digitaì' uti
lizando sistemas analisadores, como o Image-ì00 do INPE ou similares
(ERMAN-2 da IBt'l/Brasíl ia).
Desde que

3.2

- 0 Sistema

Anal

isador

Image-100

0 Sistema GE-Image-l00 do

It'lPE/Ct'lPq (GE,

1975), corresponde a

um

.¿B
por sat6ì.i tes ou aeronaves'
analîsador de imagens mult.ispectrais, obtidas
3'2)'
e formatadas em fìtas maqnêticas ou transparôncias (Figura
Sua confìguração envolve os seguintes componentes:
. um computador PDP 1l-45
. duas unidades de fitas rnagn6ticas
um console analisador de imagem
. uma unidade de menlõria de 'imagent

. um termi nal qrãfico
. uma unidacle digitaìizaclora
' um conjunto DI COlltD
' uma impressóra de linhas

de entrada de dados

0 computaclor é, evìdentcnrente' o mais ìrnportante componente
pelo usuãr'io'
sistema, porque controla todas as operações deseiadas
o sistema com
As unidades cte fitas maqn6ticas permìten alimentar
do

os dados dìg'itais na forma de

fitas

magnõticas'

0conso]eana]isatlorde-ir.lager'rpermiteavìsuaììzaçãodosresu.lde TV colorìdan onde
tados clas operações rea'l izadas, por meio cle um vídeo
e os resultados de prosão mostradas as composìções coloridas realçadas
aplicadas'
gramas de tratamento ou realces e classificações
dados do video' co¡
A unidade de mern6ria 6 capaz de anrazenar os
e mais ullt canal alternatìvo parespondenclo a quatro canais l'1SS do L¿rndsat
ra armazenar informações tellãti cas '
contro0 terminal gräfico colrl um video' possibilita ao operador
de decilar as pperações do corrtput'aclor, facultando ao usuãrìo a tomada
sões durante a execução dos prooramas'
ltros' e um converunla cãmara ¿s fV' urn conjunto de lentes e fi

soranalõgico-digìtalconstjtueÍìaunidarledìg.ita.l.izadoradeentradade
apenas dados de transparên
dados, que é utìlizada quando estão disponiveìs
cias fotogrãficas.
Todos os resultaclos

finaís de operações no 1-100' podem ser

apre

do coniunto DICOllED' ou docusentados na forrna fotogrãfica, uti lizando-se
do video de TV
nentados, como ê mais comum, atravãs de fotos convencìonais
desejarJas peìo usuã
colorìda do sistema, que pennite ampl iações er¡ escalas

rìo.

os resultaclos podern tamb6m ser ìmpnessos na
fornra grãfica, atrav6s da irnpressora de linhas'
pela grande potenciaPor permitir a interação usuãrìo-mãquìna e
Quando conveniente,
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é possivel extrair
lidade do "software" integrado ao "harclt'lare" do I-100'
eanalisarumagrandequant'idadededadosdeimagensrnultispectraìs'atravõs de tõcnicas de processamento dÍgitaì'
3.3

-

T6cnicas de Reaìce de Image¡g

procedinentos
este nor¡e estão a'¡rupados vãrìos conjuntos de
jnformações ou melhorar
e t6cnicas, .que basìcamente visarn dcstacar certas
a quaììdacie vjsL¡al da cena' para o tral:alho do fotoint6rprete'
procura oDentro desta Iinha de abordagem' a dìscussão a seguir
de realce utilizaferecer os fundamentos ,oerais e descrições das t6cnicas
Ë parte de uma qana
das na pesquisa, sendo que o con'junto aqui descrito
Sob

maiordeopçõesdetratamentocleimaqenscliqitaisdisponiveisausuãriosdos
do Usuãrio
do L'IID, cujas espacificações porlcrn ser vistas no l4anual
(Ribeiro et al ii ' 1982) '
Sistemas de Tratamento de Imaqens Diqitais
de realce enfatizar tamb6m as
Ern virtude da maioria das técnicas
obscuros ds dados do ìntcresimperFeÍções das jnlaqens, a ponto de tornarem
nas cenas sejam r-ese, õ imperativo que ruírlos ou imperfeições intrínsicas
processamentos rle realce' Geral moviclos ou atenua(ios, antes de se inìciar
e rlepenclentes do sisterna
nente, as imperfeições nas cenas são inerentes
a que programas específicos pausado para gerar o dado digital , obriganrlo
do tipo de ruído prera remoção de ruídos seiafll desenvolvitlos' dependendo
sente.

apiìcados nas imaAs correções ou processamentos prelìminares
gens rla ãrea-teste foram:
ern linhas ou
a) correção de ruidos assoc'iados ã ausôncia de informaÇão
,,dropped lines,,. Este tÍpo tle ruido resul ta por inteoraÇão de vãrios fatoquando rla transnissão rlo
res, na ausôncia de inforrnação na fita maqnãtica'
ou mesmo processamentc's
sinal rêcebiclo pelo sát6ìite, da qravação em fita
por um padrão horizonposteriores clos daclos' 0 ruido pode ser reconhecido
A cortal anôrralo na 'imaçJem, associaclo geralmente a níveis con saturação'
rla linha com ruido' pe
reção normalmente aplica¿la consiste na substituìcão
lo valor nl6dio entre a linha anterion e a postenior ã afetada'
Este ruÍdo
b) começão de ruîclos de varredura <io "scanner" ou "striping"'

õcaracterizadoporpadrõessucessivosde]inhashorjzontais,dÍretamente
DevÌdo ao fato dos detectoligado ao sistenla de irnageamento do "scanner" '
não perfeitamente
res sorem independentes, possuirem curvas de respostas

3t

lineares entre si e não serem idealmente caìibrados, um padrão de linhas
horizontais combinando ruído e ìnformação espectral, resulta. A correção
deste tipo de ruido envolve duas etapas. A prirneira õ efetuada na gravação
da informação espectral na fita, quando são compìladas as respostas das li
nhas de varreduras, ajustando cacla resposta a um padrão. Este ajuste preìi
minar 6 completado peìo analista no I-100, com a aplicação de aìgoritmos
especiais, que atuam nas baixas frequôncias da cena, como por exemplo, as

fi l tragens "passa-baìxa"

3.3.1-@de

Contraste( "Li near Contrast Stretch")

Basicamente, os sensores c{o Landsat forarn concebidos para registrar respostas de radiãncia de alvos naturais, em uma faixa de radiâncìa
bastânte ampTa para não permìtir saturação. lsto faz corrì que normaln:ente,
toda a informação de uma cena csteia oriqinalrnente restrita a unia pequena
porção do intervalo ou "range" total, possíveì de representação de niveis
de cìnza. Em outras palavras, a ìnformação oriqinal qeralmente ocupa um pe.
queno irrtervalo tjentro clos 256 niveis cle cinza.
A tõcnica clo realce por anrpliação de contraste ou "contrast
stretch" consiste basicamente em aplicar na cena oriqinal , uma transfor'mação matemãtìca, que expancla o ìntervalo origìnal para tocla a escala de cin
za disponivelais

simplus cresta transformação ã um boítraste linear:

Lr=aL. +

b

Lr 6 o valor em nîvel de cinza do "pixel" de saîda; L" õ o valor em
nível de cinza oriç¡inal e a e _b são constantes, clefinindo qanho e
offset, respeclivamente. lleste tìpo de transformação, un valor oriqinal Ll
6 transformado para 0 e um valor L2 6 aiustado para o níveì 255, sendo
os valores intermediãrios entre L1 e Lz escalonados proporcionaìmente.
onde

6E

tZ1
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transferôncia para una
iação Linear de Contraste.

Função de
Ampl
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pode ser ìmplementada,
Quaìquer tipo de transformação matemãtica
estando atualmente rlisponîvel no I-100 as transformações ììnear, equidìstribuição e raiz quadrada.
0 mais efetivo reaìce de contraste, em qualquer caso particuìar'

de
dependerã naturalmente das caracteristìcas da imagem origìnal e do tìpo
feições ou ¿r'lvcs na imagem que for de maior interesse para o realcè
pode qeEmbora o contraste linear seja o mais utilizado, não se

neralìzar que seja este tipo de transfornação, o mais adequado em apìicatipos de transformações,não
ções geolõgic¿rs, existinrlo casos em que outros
tão cnmung, se nlostraram mais a.propriadas em abordagens oeol69icas' com
imagens Landsat (Goetz
e.s

"

z-lgqpüç

oe-1 c"

et aliì '

lof,j¡:

1975)'

de j *a-l e 1: e!¿l-lgqgi. -tj¡Sg

"'eÉ9

Autiliz.açãodecom¡losiçõesco.loridasrepresen.LaumrecursoValioso e 6 unr procedìment'o rotineiro, quando se pretende obter urn qanho na
quantida<le de infornaçãc que possa ser ¡rostrada em una única cena'
Fun<lanr:ntalmente,istoocorrepe.ìap16pr.iacaracterist.icado

ollrohumano,capazclediscrimjnarcommaiorfacilidade,valoresdematiz
que gradações de cinza'

Accrriiposiçãr.rcoloridaãtarnbõmunrnodcconvenienteerãrlìclode
sem nreiuímostrar em um s6 resultado, variaÇões multispectrais de alvos"
a cada dizo para as relações espacìais presentes nas cenas ' Normalmente'
TV do I-100'
ferente ban<la 6 associada L¡ma das cores prinãrìas do video de
i. e, as cores azul , verde e vermelha ' em urn sistema aditivo de síntese otl
variações nas
suas complementares, atïare1o, magenta e cian' Deste modo'
nlostradas por
respóstas espectrais dos vãrios nateriais nas cenas ' serão
(ex:
cores dif,erentes e suas combinações e nuanÇas na composição colorida
l4SS-4 com azul + l'1SS-5 com vertie + l4SS-7 com vermelho) '

Aúnicarestr'içãoclatõcnicaõqueelasomenteuti].izaainforma

com as 3 cores primãrias ' ltleste proção de 3 dos 4 canais na associação
prevìamente contrastadas
cessamento, são normalnente trtili zadas irrlagens
por ampliação linear de contraste'

3.3.3- Divisão de. Canais ("Band-Ratio")
pesquisa
A Divisão cle canais tem sido largamente utilizada em

mí

33

neral para identificar ãreas de expos'ição ricas en õxidos de ferro (Rowan
et alii,1974; Lyon, .l975), ãreas com greìsens assoc.iadas ã mineralizações
estaniferas (Alrneida Fiìho, l982) e discriminações lìtolõqicas ( Rovran et

alii,

1977; Blodget

et alii, ì979).

Imagens ,,ratio,' são ìnrportantes em Geologia por vãrios fatores.
PrÍmeiro, este tipo de t6cnica tende a dirnìnuir, em uma prime.ira aprox.inação, diferenças de respostas n.as cenas, atribuídas a efeitos topogrãficos
(diferentes ângulos de iluminação do mesrno alvo), i. e,. os..valores de ',pixeis" de um rÌesmo material, variam de acordo corn o ânguio o da equação anterion I i

_t

L.

1f

SÀ 1'r P^

cosa+H2)+N^

(Hr

Admitjndo-se a apl icação de correções atr¡osf6ricas a priorì,
neql ìgenciando os efeitos aditivos do terllo tt^ e do vaìor H2 teríamos
,
na irnagem 'lratio" o vaìor do t'.pixe'l ,, sendo:
L.

__=^t
L.

)t2

5i-irt--¡L:'l
t^. Pr, sr.. .

ou
nu

(II)
l'l¿

ou seja, o valor diqjtal , correspondente ã razão entre as radiâncias, passa a ser independente cla orìentação topoorãfica do alvo em relação ao sol
e ô iinearmente proporc'ionaì ao quociente das reflectâncias. Isto faz com
que uma irnagen "ratio". exprirìa bem dìferenças de reflectância.
Um

segundo aspecto inrportante de ímagens

,ira!io,,.'seria a tendôn-

cia de normalizar a resposta de materiaìs, que possuen curvas de resposta
espectral siniìares, mas com albedos variãveis. Do mesmo modo, tais imageng são valiosas.por enfatizarem sutis diferenças espectrais entre alvos
nas cenas, corn diFerentes coripor¿amentos de qradiente nas curvas de rcflectância espectral , <lentro de bandas consideradas na clivisã0.
Finalnente, a t6cnica da rJivisão de canais funiiona corno um hábil meio de reduzir a dimensionaìidade de daCos, pois com os pr odutos obtidos ã possiveì constituir ìmagens coloridas , em que ocorram a contribui
ção dos 4 canais originais (por exemplo: 4/S con azul + 5/6 co¡l verrle +
6/7 cont ver.mel ho) .
As desvantaqens desta t6cnica são: perda de caracteristicas espaciais da cena pela el imìnação de .ilum.i nação ou sornbreamento no relevo e
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poden

orìgìnais
o fato de que alvos facilmente separãveis em canais
particuìarmente se apresen
apresentar colno indjstintos no produtÓ "ratio"'
tarem gradìentes de curvas cle reflectância similares'
na tra nsformação "ra
tm sua forma maìs simpìes' o aìgoritmo usado
tio" no I-.l00, õ o sequinte:

Ls = a-LL+
L2

se

b

1..1 e L2 são os valores dos
onde Ls 6 o valor <ligìtaì do "pixe1 " obtido;
,'pixels" nos dois canais envolviclos na dìvisão e a e b são valores fornerespectì vantente ' At6 6 bancidos pelo usuãrio, <lef inindo ganho e offset'
podem ser obtidas de ' dados l'lssdas ,,ratio", espectralmente diferentes,
pernutações ìnvertidas (4/5 ou
Landsat com esta tõcníca, scn se.considerar
ou 7/5 e 6/7 ou 7/6)'
514, 4/6 ou 6/4, 4/7 ¡¡tu 7/4, 5/6 ou 6/5' 5/7

3 3
"

.

4-!9¡pqnenl!-e9 Pri ncì pai.s

têm enfatizado a
\rãrios artiqos na ärea cle sensot''iantento remoto'
Prìncipaìs de dados Landsat'
util ìzação cle transfcrrmações por Conponentes
emaplicaçõesqeolõg.icas(Fontanel,1975;Poclvrysocltieta.lii,]977;llerem.
1977; Blodqet et aiii' 1978)'
beck et alìì, i977; Santisteban ¡¡nd l4unoz'
são altamente
Basicalrente" os canais oliginais do t4SS-Landsat
infornações entre as 4 bandas'
correlacionados, i. e, existe redunclância de
clos alvos natura'is e ìargura e po
função da naturezâ cla resposta espectraì
co
sição das bandas l4SS, no espectro eì etromagnétì '
variãveis ( ca0 método dos Comporrentes Principais produz novas
das variãveis orìç1inais) as.quais são combìna-ções I ineares ortoqonais
'
espaço de atribunais, atravõs de urna rotação e translação' nûn hipotätico
correspondentes aos canais
tos espectrais, defìnido por elxos ortogona'i s
MSS do l.andsat.
ou varlancla
Esta transformação tencle a concentrar a informaçao
uma meclìda da quantotal das cenas orìgìnais, assumindo que a variância õ
eìxos (novos canais ou canais
tidade de inforrnação ' efil um novo conjunto de
que são não -correl ac ì otra dos e or
transforma.los ou componentes prìncipais)'
conhecida como de "Karhu
togonais entre gi. Alôm disso, esta transforrnaÇão
parte da informação õ respecnen-Loäve", ê feita de tal forrna que a maior
princÍpais, enquanto que
tivamente concentrada nos primeiros corflponentes
llormalmente' o quarto
restantes, õ associado um ninimo de informação'

aos

35

principa'l estã associado ao ruído contido nas cenas originaìs.
0 algoritmo implementado no GE I-.l00 computa unla transformação
linear ortogonal C, tal Que Y = CX X 6 um canal (variãvel) origìnal
MSS, C 6 uma matriz de transformação ìinear q x p, onde q..< p; e Y õ o novo canal ou componente principal obtido. C 6 a matriz de transformação ou
matriz dos auto vetores, obtida a partir da matriz covariãncia das cenas
componente

ori

g'i nai s

.

A Fìgura 3.4 6 uma representação qeomãtrica da t6cnica dos compo
nentes princìpaìs para um hipotãtico "scanner" ôom dois canajs. A orientação da dispersão elíptica dos dados, indica que os canais a e b são correlacionados, A quantidade rle ìnformação da Fiqurá 3.4 para o canal a" 6
maior que a estimada para o canal oriqinal a ot¡ b. '
Este tipo de apl icação õ nruito utilizado atualmenLe enì processamento digital de imagens, porque não requer dados pr6vios da ãrea analisada,e a maior parte da informação contida nos canais originais (frequente mente mais de 95%), pode ser agora mostrada em uma única inac¡em, ol¡tida
atravãs de uma composição colorida (3 componentès pnincipaìs com 3 cores
prìmãri as ) .
Geralmente, após a obtenção dos componentes principaìs, são apìi
cados contrastes por "stretch" Iinear e então são associadas as cores, no

video do
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Este tipo de tãcnica tenderia, teoricanente, a ser maìs poderosa
na capacidade. de discrir¡inação entre alvos, do que'corrbinàÇões com 3 canals orìginais. Contudo, ãreas com ruídos, cobertura dê núÙens' corpós de
ãgua, tendern a ìnterferir neqatÍvamente no resultado da transforrnação e de
vem ser consìderados nos resultados obtìdos'
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Fiqura 3.4
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Transformação por

nentes Princì pai

s

Conpo-

(CP).

A transformação envolve rotação 0 e
tr anslação para um coniunto de -dados
dos canáis à e b. 0 padrão eliptico
de dispersãõ de pontos reflete a 'informação nos dois canais. 0s novos ca
nais á" e b" seriam o prineiro CP e E
seclundo CP

obtidos,

llurn espaco muì

eixo

t.ì-

sedimensional , cada sucessivo
quanprecedente
a
e
rìa ortogonai ao
tidade dé informação tenderia a decrescer concotni tantemente.
Fonte: l.'lerembeck et aìil , 1977 (com adaptações).
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Caractenis

ti

ÃREA DE ESTUDO

cas Gera i s

A ãrea-teste escolhida estã sìtuada no baixo Vale do Rio Curaçã,
no nordeste do Estado da Bahia, còm uma extensão aproximada de 800 Km2,
encravada na zona fisiogrãfica dos sertões do Nordeste brasiìeiro (Figura

4.1).
0 municîpio de Curaçã, ã margem direita do Rio São Francisco e a
96 Km de ,luazelro, constitui o mais importante núcleo populacionaì na regiã0, distando mais de t00 Km ao norte da Mina de Caraiba.
Adotando-se a classifìcação de l.l. Küeppen, que irlentifica as regiões climãticas da Terra, atravõs de estudos da cobertura vegetal associ{
da a valores num6ricos de tempenatura e precipitaçã0, a ãrea de pesquisa
se enquadraria na cateqoria BSWh', caracterizada por insuficiãncia de precipitações, clima bastante quente, semi-ãrido, baìxa umidade do ar, temperatura eìevada e excessiva evaporação,
Dos dados publicados peìa EMBRAPA (SNCLS)/SUDENE (.ì977), a temperatura rnãdia anual oscllaria em torno de 260 C, sendo o trìmestre mais
úmido em janeiro-fevereìro-março e a õpoca'de estiagem mãxima, prevista pa
ra juì ho-agosto-setembro.
A p'luviosÍdade anual mãdia varia de 500 a 700 mm, distribuída de
modo bastante irregulaÉ, segundo um regime de carãter torrencial, Acredita-se que grande parte das primeiras chuvas caÍdas entre outubro e dezembro'se infiltrem; facilitadas pela grande incidãncia de fendas de ressecamento no soìo, A partir de dezembro, com o solo jã saturado e onde a evaporação se manifesta, sobretudo na parte mais superficìal , começa a haver
o escoamento superficiaì , estimado nesta fase em atã 80 por cento da precipitação. A topografia bastante plana, favorece a retenção de ãgua no so'lo, por períodos prolongados entre fevereiro e abrii (l4attoso' .l975).
A rede hidrogrãfìca õ representada pelo Rio São Francisco' único curso perene na região, seu tributã'rio da margem direita' o Rio CuraCã e os afluentes deste, que exìbem competôncìa elevada, manifestada apenas nas 6pocas das chuvas, tornando-se secos, tão logo estas cessam.
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A ãrea compõe um dominio pediplanizado, com cotas m6dias entre
350 a 430 metros, onde se destacam os "inselberç¡s" da serra Redonda ( 560
metros) e da serra da Cana Brava (750 nretros). 0s desniveís entre os divisores de ãgua e os leitos dos rios, neste pedìplano, raramente uìtrapassam
a 20 metros "
Barbosa et alii (.1964) e Delgado e Souza (1975), reconhecerant na
.l957.
Assin, ao
região, cìcìos erosivos, propostos por Lester C. King, em
topo dos "inseìbergs" estaria associado um nível de aplainamento geraì,cor
relacionado ã "superficie Sul.Arnericana", ocorrida em condições de cli.ma
semì-ãrido, entre o Cretãceo Inferior e o Terciãrio M6dio. Oriqinado este
aplainamento, seguiu-se um periodo de erosão, na vigôncia de condições
mais Úmidas, durante o qual os vestigios do ciclo inicial foram destruidos,
deles s6 restando os "inselbergsr'. Posterionnente, en condições semi-ãridas, se instalaria o segundo cicìo de aplainamento, correlacionado ao ciclo "Veìhas" do Terciãrio Superior, representado na área pelo pedÍplano.
Da dissecação deste pedipìano, resulta o cic-lo atuai, "Paraguaçu", processado em condições tropicais semi-ãridas e representado nos canais de drenagens da regi ão.
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0s so'los na ãrea são p redomi nan temente residuais e refletem com
grande frequôncia, pela cor e textura, o substrato que lhes deu origem
(Lewis Jr. et atji, 1964; Leube, 1972; Delç¡aclo e Souza, ì975; Mattoso"l975)
Mattoso (op. cit.) reconhece se'is tipos de solos para o Vale do
Curaçã, cuja relação com o substrato litoìõ9ico, seria:
a) solos arenosos, cìnza alaraniados, derivados de granítos, gnaisses a

biotita e leptinitos;
b) solos arênosos, amarelo-alaraniados, associados a granitos e gnaisses
com anfibolitos e intercaiações de leptinitos ou gnaìsses cont anfibolitos;
c) solos arenosos, vernrelho-acÍnzentados ã castanho-cl aros, derìvados de
gnaisses anfibolíticos e anfibolitos Ínjetarios por rochas fêlsicas;
d) solos siìtico-argilosos, cinzento escuro a pretos, associados a lepti-

lcãrios e xistos/filitos (?) i
e) soìos silticos, vermelhos, derivados de anfibolitos com hernatita (magnetita?), diabãsios e gabros tectonìzados;
f) solos síltico-arqilosos, castanho escuró a acinzentado (castanho-charu-

nitos, sienitos,

ca

to),

derivado de rochas mãficas.
A vegetaçäo na ãrea 6 representada por espãcies de caatinga. São
formações predomi nantemen te caducifõliaso de portc variãvel (geraìmente ar
bustivo e/ou arb6reo-arbustivo), de carãter xerófìlo, com grande quantìdade tle plantas espinhosas" ricas ert cactãceas e bromeliãceas.
As espãcies de caatinga apresenl:am como caracteristir:as, as formas comuns de resjstência ã carôncia dãgua, atravËs da redução da superficie foliar, a transformacão rlas folhas em espìnhos. cutículas cerosas
nas folhas, etc., sendo poräm a caracteristica comtlm a caducidade foìiar,
que ocorre na estação seca. Cotn a chegarla das cl¡uvas, folhas e flores renascem corrì rapìdez e em poucos dias, a paisaoern torna-se verde (Cabrera e
t¿lil

link, 1973).

As espãcies que Þredominam são as xer6fìlas / hiper - xerõfilas
(EMBRAPA- SNLCS /SUDENE, 1977), notando-se certa seletividede da flora com
relação ao tipo de solo, observada por vãrios autores (Levris Jr' et alii,
1964; Leube, 1972; Delgado e Souza, 1975; l'lattoso, 1975).
Assim, associações dc pinhões, matapasto, catingueiras, quipã,baraúna e Ímburana, são típicas em solos de rochas mãfjcas-ultramáficas. enquanto que associações de x'ique-xiquen favela, cansanção, carqueja, calumbi e jureman são frequentes nos solos areno-argilosos, derìvados de gnais-
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ses e migmatitos. Nos a'luviões dos riachos mais expressivos, caraibei.ra,
angico, juazeiro e quebra facã0, predominam (De]gado e Souza,.l975).

4.2 os propõsitos da pesquisa não incluam caracterizações litoestratigrãticas, estruturais e metanlõrficas na ãrea e suas conotações
com modelos evolutivos regionais, ã oportuna uma discussão sobre os trabalhos mais significativos para este trecho do'territ6rio baiano, a fim cle
que possa ser avaliada a conrpìexidade do ambiente geoìógico estudado e con
sequentemente, sentida a relevãncia da contríbuição que a anãlise espectral possa fornecer.
Assim, a presença extens'iva cje associações de rochas granuliticas
e clrarnoqui'bi cas , com texturas e estruturas i s6tropas ou gnãi ss jcas , bem
como de tipos migmatiticos, define uma faixa com "tnends" de fo'liação N-S
no Vale do Rio Curaçã, caracteristica de cinturões mõveis antigos ârQUC:ôEnrbora

nos.

Almeida (l9Bl ) associou ta'l faixa ã continuidade norte dc sr:u "Cìn
turão l'lõvel Costeiro", del imitando a borda oriental do suposto Craton do
Paramirim, meç¡aentidade geotectôn jca, de idade prã-tran-"amazônica, consol i
dada apõs o evento ,Jequi 6 (2.7 a 2.9 Ga ) . flesta concei tuação , tal fai xa
corresponderia tamb6m ã parte setentrional do "Cinturão l4öveì da Bahia" de
t'lascarenhas ('1973) e Pedreira et alii (1978), ã parte norte do sub-cionrinio
"Zgna de Salvador-Juazeiro", cmpregacla pcr Inda e Barbosa (1978),ou ã parte norte do atua'l "Ci ntqrão l',!õvel Costei ro At'länti co" , redef inì do por l,1ascarenhas (1979, I9B'l ; Fi gura 4,2) .
As lito'logias na faixa podern ser agrupadas ern assocìações de rochas gnãissicas-granuliticas, principalmente quartzo-felclspãticas b¿rrrdadas
ou com estruturas migmatiticas ("folded, scholjen, stromatic, sclrlieren")'
Envolvidas com os gnaisses fõls'ico-'iniermediãrios, ocorrent camadas e Jentes de nochas carbonato cãlcico-silicãticas (qnaisses cãlcico-silícãticos,
diops'iditos, nrãrmores); formacões ferriferas, quartzitos, anfibolitos, al6m de uma sõrie de corpos mãfjcos-ultramãficos. Corpos intrusjvos occ;trem
como representantes s'ieniticos e granit'icos. Anatexia "in situ" pode ser
representada por lentcs graniticas (Figueiredo, '1981).
Trabalhos em detalhe nesta faixa, foram realizados por Ladeira
e Brockes Jr. (1969), para o mê¿io Vale do Curaçã, definindo o Super-Grupo
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Caraíba, subdividido em Grupo Rio Curaçã (6 fornrações), basal, mais metamõrfico, mais migmatìzado e granitizado, com sequãncias de mãficas- ultramãficas encaixadas e uma unidade superior, o Grupo Tanque Novo ( 3 formações), menos metamõrfico.
Delqado e Souza ('1975), em mapeamento para todo o Vale, constata ram a presença dos mafitos-ultramafitos, tamb6m na unidade superior Tanque
Novo e optararn por uma generalização estratÍqrãfica, com uma unidade basaì - Sequância Rio Curaçã (5 sub-unidades, sem conotações estrat'igrãficas
entre si) e uma superior - Sequôncia Tanque Novo (4 sub-unidades estrat'igrã

ficas).
A Sequência Rio Curaçã proposta, 'incluiria gnaisses charnoquiticos
e granulíticos, associados com intercalações anfiboli'tìcas,mjgmatitos gnãis_
sicos, gnaisses n¡igrnatizados e gnaisses quartzo-feldspãt'icos. l{a Sequônc'ia
Tanque Novo, estariam presentes biotita-gnaisses rnigmatizados, kinzigi bos
com rochas cã'lcico-silicatadas, quartzitos, quartzo-feldspatos qnaisses,

quartzi tos fucsîti cos, anfi t¡ol 'i tos, quartzi tos ferrîferos , di atexi tos a bi o
ti ta e granacla . lìochas gran'itõi des , rnetassomati tos e di aftoni tos ocorreni am
associados ãs duas sequôncias. No aspecto metamõrfico, os autores, a parti r de evi dônci as de mi gmati tos granul i ti zados e de granul i tos rni gma I,i zados, concluiram pela ocorrôncia de pnocessos de rnigmatização anten'iores aos
eventos granulitizantes, seguìdos por metamorfismo em facies anfìbolít'ico e
diaftorese em xisto-verde.
Figueiredo em 1976 (apud Lindenmayer, l9Bl), concluiu por uma orjgem sedimentar, de ambiente plataformal para as rochas do Grupo Caraiba da
região de Poço cle Fora, ao sul da ãrea de estudo. Para os mafitos- ultramafitos mineralizados a cobre, foi aventada uma filìação gen6tica vulcÎncia,
bem como episõdios de migmatìzação teriam ocorrido antes da granu'litização.
Jardim de Sá et alii (1976), na anãlise de dados geocronolõgìcos
da regiã0, definíu o Compìexo Caraiba, em substituição ao antigo Grupo Caraiba.
l,loraes e Si 1va (1978) propuseram para a faixa uma sucessão estratigrãfíca, cornpondo dois compartimentos granu'líticos, separados por um re-

ferencial termo-estratjgrãfico híbriclo (migmatitico-granulitico). Litologias cle origem ìigada a derrames vu'lcânicos, bãs'ico-intermediãrios, nlu'i l-o
deformadas, estariam dispostas preferenc'iaìmente na zona interface entre os
compartinrentos granulit'icos e a uni dade híbri da.
Lindenmayer (l9Bl), nos resultados para o alto Vale do Curaçã, separa um enlbasamento gnã'issico de composíção granodioritica a quartzo- dio-
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intercalações gãbricas. sotoposto a uma sequôncia supracrustal de sedimentos clãsticos na base e quimicos
no topo, similares aos sedinrentos plataformais arqueanos' I'las rochas supracrUstais, encaixam-Se sills ou intrusões s ub -concordan tes mäficas - ultramãficas, mineralizadaS a Cobre. 0 conjuntO embasamento, supracrustal e
intrusivas, teria sido levado ã condições do facies granuìítico de P m6dia
e T baixa, retrabalhaclo postericìïnênte por eventos de defor-mação ' migmatização e metamorfismo cle facies anfibolitico e xisto-verde'
Figueiredo (.|g81 ) sugeriu para o complexo caraiba, um modelo conl
a part.icípação de urna sequência supra-crustai corn rochas fõlsicas-intermediärias, dorivadas por metanrorfismo de arc6sios-Erauvacas e/ou tufos e vul
basaltos
canoclásticos dacíticos-andesîticos' Vuìcanismos to'leiiticos e
que tufos bãsícos incom a'lto t4g, originariu* o, o"io-rnufitos, enquanto
tercaiados nas rochas fõlsico-intermediãrias, ocasionarìam os meianossomas
licata
dos migrnatitos e os paramafitos. Para as rochas carbonato/cãlcico-si
quimica' 0
das e fcrmações ferriferas, foi concluîdã uma origem.sedimentar
a B50o c )'
metamorfismo atìngiu condições do facies granulitico (T de 750
com exumação do bloco crustal relativamente rãpida'
coGeocronoìogìcamente, a região do Vale do Rio Crrr:açã apresenta
ao ciclo Tranmo caracteristica rnarcante a sua estabiìização, ent seguida
assim
samazônico, não tendo sido posterlornente regenerada'' integrando-se

ritica,

predomi na ntemente

tonatítìco,

com

ao Craton do São Francisco.
ltiúba' constituída
lJinâ feição importante na região õ a Serra de
de 100 Kqr de exde um grande cnrpo sìenîtìco, rlireção norte-sul , com mais
ex'i tensã0. As caracteristicas estruturais deste ortognaisse sìenítico,
Caraíba, ben como a
b.îndo contatos bruscos com as litoloqìas do complexo

presenÇa'dexenõ.litos''deste.atestamunacoloraÇãointrusiva,comoriqern
provavelmente 1íEacla ã fusão parcial, a partir do manto (F igueiredo' l9Bl

).

Paraleste,sequindoabordaorientaldodìvìsorsienítico'odograu metamõrfimínio anterior de alto grau, grada para ambientes de menor
co,comfacioìogiavariandodeanfibo]itoaltoax.isto-verde,constitujndo

os terrenos granito-Enaisse/greenstone (Inda et aìii' ì976)'
o
Para o sul , ainda dentro desta nova faixa' estarìam englobados
,,Greenstone belt de serrinha", definido por Mascarenhas (1973); o "ProtoSedicraton <le Serrinha" de Pedreira et a] ii (1978); o "Complexo Vulcano'de Serrimentar de Uauã-Serrinha" de Inda e Barbosa (1978); o "Complexo
nha"eo"Greenstonebeìt"correspondents'cleMascarenhas(ì979'1981)ou
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rtGreenstone

neados

belt do Rio ltapecuru" de Kishida e Riccio (198.l ).
Nesta faixa oriental , os traços geolõgicos mais gerais são delipor domos de rochas pìutônicas, alongados segundo N-S, circundados

por cinturões de rochas supra-crustaìs. Apesar do claro estilo tectônico
curiv.ilineo, o'estiramento segundo N-S 6 intenso, tendendo para um esti I o
linear na periferia (Pedreira et alii, 1978).
0 nidtaìnor.f i smo varili do fàcies,xisto-vêr'de.para o sul , a anfibolito alto para as bòrdas e para o tiorte, constituindo os "terrenos grani tico-gnãissico" nà perìferia e os "terrenos.gránitico-gnãi.ssico-greenstone"
.ì
no nûcìeo (Kishida e Riccio, l98l).
Este autores distinguem na ãrea sul , três sequôncias iitol69ìcas,
com uma disposição estratigrãfica ligada a um modelo de greenstonè beìt :
sequência mêtavulcänica mãfica, basal , constituida de xistos mãficos e
.

corpos anfÍboliticos, associada a "cherts" e formações ferríferas ; . sequôncia metavulcânica fõlsica, com lavas e piroclãsti.cas,. e sequância metassedimentar, com xistos pelíticos e metagrauvacas passando a metarc6sios e
'
metacong lomerados . Todo este coniunto foì afetado por metamQrfismo em fa-

cies anfibolitico, com retrogradações ao fâcies xisto-verde. No' interior e
adjacente ã borda da faixa, são marcantes as fonnas dômicas, constituídas
de granitos;þnãissicos e gnaisses bandados, em torno.,das quais parece au-.
mentar o grau metam-orf i co das supra-crustais.
Jardim de Sã (t982), concluiu que o'greenstone belt de Serrinha
(Itapecuru) tem um embasamento pelo menos em parte. gnãissi'co. Embora as
vulcânicas bãsicas possuam quimismo de toìei'îtos' oceânicos,, a suposjçãc
de um tal ambiente 6 contraditada peia ocorrôncia de um embasamento gnãissico, aventando que a química das vulcânicas independeria do ambiente tectôni co.

'

conclusivas (Brito Neves et alii ' l9B0)' sugere-se uma idade arqueana para esta faixa, em correlação com a sequência
do Rio Capim, a norte, cuia isõ'crona Rb/Sr" forneceu valores de 3.1 Ga' pa
ra um tonalito gnãissìco intrusivo na mesma (Jardìm de Sã' tgBZ)'
As relações existentes entre o Greenstone belt do ltapecuru e a
faixa de alto grau do Vaie do Curaçã, não foram ainda suficientemente estudadas, nem estabelecidos a contento os seus dominios espaciais.
Assim, em t978, Incla e Barbosa, sob a designação de Uauã-Seminha
englobam as sequêncìas magmãticas e metam6rficas, que existem continuamente desde a região de Serrinha e seguem para norte, at6 as proxìnridades de
Embora sem'datações
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Leube
Curaçá, envolvendo o"Complexo do Rio Capim'i de Andritzky (ì971 ) e
(1972), e as ìitologias alqo semelhantes da sequôncia Tanque Novo, de Delgado e Souza ( 1975) .
Jã Mandetta (19S3)" na discussão dos domínios do terreno de alto
grau do lirrraçã, menciona que os limites orjental e ocidental cla faixa, estariar¡ correlacionados respectìr,amente, ao grande falhamento que aconpanha
a borcla oeste da Serra de Ïtjúba c ã zona de contatos qradacionais e difu-

mjqmatiticas-gnäissicas, sobre as
qnaig se superpõen os metassedimentos da serra de Jacobina. Para as porções norte e Sul da faixa, os Iimites sÃo controvertidos, sendo atualrnente
åceita sua extensão norte a1:Ë as proximidades de Barro Vermelho' onde Þassariam a vigorar una sequôncìa de gnaisses a honnblenda e biotj ta' extensos corpos gabrononîticos e ultrarnafjtos olivinicos. Na porção suì, a sequôncia granulîtica e intrusivas mär"jcas-ultramãficas assocìadas, ocorrerianr atð a localidade ce suçu¿rana, passanco então a predonìnar gnaisses m,ignratîtìcos, gr¿rni to-,r e pegmatitos quar,tzo*feidspãticos (Éìgura 4.3).
l4ascarenhas (1981 ) mencionå que, erFlbora em vãrìos locais, contatos faihados possam seì^ Observaclos, a expectatiVa õ de que ocorram contatos aproximados ou provãveis, devido ã dificuldades de delimitação das rochas nos dojs anbjentes e, tanibõn, como resultado da Þof iciclÌdade de even
tos defornacionais, extensivos aos dois ariì'ùientes'
Neste asËecto, a anã1 ise de contr'ibuìções sobre eventos deformasos, que a faixa exil¡e

com unidacles

s,

tem mostrado controvËrsi¿s.
Leube (.|972), em ufi esquema gerteraìizado para 0 norte baiano'conpela presença de eventos de deforriração, gerando foiÍações em padrões

ci onai

c'lui
pol ifãsicos, dìspostos segunrlo t-l, (deformação nraís antìga); l"l-S' N-S e
lll4-sE" e com evento tardio, com esforçcs gerando zonas de cìsalhtmento das
quais resul tam lineações N-S'
Inda e BarLrosa (ì978), tambõrn em caracterizações regionais " reconhecem una fase rnais antiga no NE da Bahia" de fo1 iações e l ineações E-ì¡l
(Arqucana), modificarja por efe'i tos de esforços posteriores' com elementos
planares e lineares, rlispostos segundo N-S ('lransamazônico)'
Mascarenhas (1979, ì981 ) generaliza pe1 a po1 ìciclìdade de deformações extensivas aos dois donrinìos, definida por meio de 3 fases superpoe
tas: a inicial, de foliações sub-horizontais, uma segt¡nda fase de dobraeimentos normais sim6tricoslassjmétricos, planos axiais sub;verticais e
xos de dobras NNE, e uma terceira fase, definida por onduìações de eixos
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da fase anterior para su'l e ltorte'
Greenstone
Jardim de Sá (19S2), tto estuclo de afloramentos no
menos
belt do Itapicuru, reconhece t¡m etnbasamento para c conjunto' Pelo
uma sequência SuDra-crus
em parte gnãiSsico, previamente rleformado, collì
tal tendo sofrido no nrînimo 5 fases de cleformações.
do curaçã' por uma
Lindenrnayer (1981) concluìu para o alto vale
eixos ll-S, seguidas por uma
sequênc.ia cle duas fases de dcbrarrrentos com
clas charnejras das
fase final de eixos E.L'l a t{l^l-SE' ocasionando onclulações
sob condições meta
dobras mais antigas. Tais fases teriam se desenvolviclo
j cc e x'i:;to-verde respect j va j
'
m-orfi cas clos facies granul ít co, anf i bol ît
mente.

, este nlesmo modelo cle evojução nretamõrfico-deforsendo que eStes autores
macionai õ reconhec'!<1o ¡lor llasu'i et alii (1982),
de eixos t-l'i' meÌ1.
não reconhecem uma fase inicial , nrais antiqa na reqiã0,
De modo gera'l

feições estruturais pociona<la ern traballtos prãvi6s, aclnljtindo que tais
de dohra:; em F1 '
derianl s.inl, ser causaclas por pet'ttrbações (deslocamentos)
,lacle.
ern ãreas resf_r j tas ç.r de r:l evacla pl ast'ici
apreserrLa
Archanjo, e¡r l gEj (apuct Jarclim de Sä et al'ii ' 1982) '
estratigrãfica irrõdita fiara a r'eqião de f)oÇo de [¡¡¡e' orlsub-divìsão
estr'r.rtlrais tle
de unjclades foram separaclas a partir de crit6rios
irlÛer-rs'
dos metamõrficos e anälis;e de deforma'ções rle corpos

uma

campo,cla

Jar.dimdeSãetal.ii(1982)apresentamu']toutrr.lrrodejodefornlaciobra'ment'os isocional para o módio/alto curaçã' com 5 eventos: (Dr) com
ìs'rcl'inais' êicl.inais, eixos ll-S e transposições; (02) com dobranent'c's
jxos li-s, assoc'iaclos a zonas
xos t-l,l; (D3) corn dobramentos isocl inais, e
eixos N-S e zonôs de
de cisalhamentos N-S' (Drr) com dobrarnentos abertos,
eixos E-"'l e falhas
transcorrôncia I'lE; (Ds) com dobras amplas e suaves,
autores concluem por PronOrrnais. Do ponto cle v'ista metamõrfico, estes
antes dcs errentos
cessos de mstatnorl'isnio de facies anfjbolîtjco atuantcs'

defacìesgranulit.ico,anfibo]íticoexisto.verde.

aos mafi tos/
0utro aspecto 'interr:ssante nos clornîni os, refere--sc
a cobre (cuultramafitos presentes. Dois -qrupos ocorrem: um mìneralizado
raçã) e outro a cror'¡ita (Jacuric'i) '
l'landetta (1983) e dos
A partir dos da¿os cle Linclenmaver (19S1),
rluatro tipos de assocja'
traballros da Caraíba l4etais S/4, são reconhecitlos
ções para o Vale do Curaçã:
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l)

associações de piroxenitos, noritos e gabronoritos;
2) associações noriticas com intercalações piroxeniticas, gabro- noriticas
e de gabro;
3) associações de ultramáficas e fãlsicas afetadas por metassomatismo;
4) associações ultramãficas ã otívina com envolt6rio gabr6ico.
0s trôs primeiros conjuntos são mineralizados a cobre.
FÍgueiredo (1981) propõe um modelo a partir de uma origem vulcânica toleiitica para estas mãficas, enquanto Líndenmayer (l9B1) conclui
tamb6m por utna mesrna filiação, possive'lrnente proveniente de um ìiquido basãltico previamente diferencíado, s6 que ìígada ã intrusões na fo¡ma de

sills

pr6-tectônicos.
Para os terrenos granito-gnaisse-greenstone, os estudos são ainda

i nsufi ci entes

Inda

.

et alii (1976), na cartografia geolõgica da Folha

Eucl'ides

da Cunha, reconhecem uma vasta sequãncia de metabasitos e metaultrabasitos
incluindo anfíbolitos, metahornblenditos, metapiroxen'itos, metagabros e
serpenti ni tos .
Ao sul, no vale do Jacurici, aparecem vãrios depõsitos e ocorrôncias de cromita, sendo rnais inrportantes os depõsitos de lpueira e l'ledrado,
associaclos a serpentinitos estratificados, sobreposto por gabros.
t¡bora as conclusões de Lindenmayer (i98ì)' Figueiredo (198'l), (f
shida e Riccio (19S1) e Mandetta (1983), mostrem convergências quanto ãs
afinidades toleiiticas manifestadas nos dois donlínios, as relações existentes entre as duas faixas de mãfitos e ultramãfitos, ainda rrão foram suficientenrente desvencladas, PFincipalmente em direção ao norte'
Baseados nos dados disponiveis, parece razoãveì supor que as similariclades litol6gicas, estilos estruturais e gradações metamõrficas, indiquem que a faixa de alto grau do Curaçã e o Greenstone belt do Ïtapecuru
representem nîveis profundos e rasos, respectivamente, de uma mesma unidade tectônica, como aventado por l4ascarenhas (ì979, lgBl), Fìgrreiredo ( oF,.

cìt.) e Mandetta (op. cit..).
Almejda (l9Bl)r na mesma linha de abordagem, conclui que o craton
do Pararnirim teria partic'ipado, no Arqueano, de uma sucessão supra-crttstal
contînua, e que elevações durante eventos posteriores (Jequi6 ou Transamazõnico), tenha coìocado blocos distintos em contato.
0s dois donrînios discutidos, denotando estruturas pr6 - Brasilia-
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nas, são cruzados transversalmente no extrenro NNt da Bahia, por t¡ma sequôncia de rochas supra-crustais deformadas, metamorfisadas e regeneradas
durante o e,¡ento Brasiliano, constituindo parte da "Provincia Borborema"
(Almeida et alii, t9Bl)
Tais metamorfitos compõem a parte ocÍdental do Sistema de Dobramentos Serqipano, com "tnend" disposto segundo NW-SE, situanrlo-se tectonicamente entre o Maci ço Pernarnbucano-Al agoas (ßri to I'leves , I975) , que os
separa dos Sistemas de Dol¡ramentos Brasilianos do Nordeste e do Craton do
São Francisco, ao su] .
tlnra detaìhaCa anãlise do histõrico de contribuiçõcs sobre o Sistenra cle Dobr¿imentos Serqiparro, foì apresentada por BrÍto l'{eves et alii
'igadas a es ta
( 1 978) , se ncìo 'tectoni cainente di fr-'rencí adas 4 qrancles zonas I
importante errtidade qeotectönica do Proterozõ'ico Superìor: a Faixa Sergipana, a Zona GeanticlÌnal dc Propi^iã, a Faixa Sul-Aìagoana e o l4aciço Pernambuco-Al aqoas

.

tla região clo baixo Vale do Rìo Curaçã, os metamorfitos presentes
esta¡ian correlacionados ãs sequâncias psanri't'icas tlasa'is e pel itico-psamiticas-carbr-rnüticas, da Faixa Sul A'lagoana e ãs sequências terriqena-carbonãticas e ¡.ielitico-c¿rrbonäticas cla Faixa Sergípana.
Nr:ste trechc clo territõrio baiano, o Iinrit,e st¡l do Sisteina de Doþramentrrs Serqipano tern sido colocado segundo a I'irrha cie clescont'!nuidade,
que separa os sedirvlentos horizontalizados a moderadatttente rlobrados, dos se
dintentos cl'ispostos mais a I'lli, com maior grau ntetamõrfir:o, fortes dobramentos isocjinajs e eixo B, varia.rrclo de libl a l'l-S, ã nled'ici¿r em que se aproxima de Curaçã.

Este limite corresponcle aproxirnadarnertte ao contato entre as sequäncias ."nãrntorelf ilît'ic¿t" e "mica-xisto/qrlãissica", do "Sincl inõrio
do Curaçã", definiclo por Jordan em l97l , ou ao traço da su¡lctsta falha de
empur,nã0, presente r'ìo nlapa de B.lrbosa et a'lii (1964),ssparando as rochas
clo "Grupo Canuclos "t. Sõr'ic ßa¡tbuî" das do "Grupo l4act¡r'u16" (prõ-parte).
Ëstes metanlorfitos foranl inìcialnlente reconhccìdos na ãrea, por
[-ìarbosa et a]ií (op. cit.), assocjaclos aos qrupos "i4acuru16", constituído
por paragnaisses, rn'ica-xìstos e quartzitos m'icãceos; "Canudos" corn fili-

tos,filit.cscarh:cnãticosecalcãrios,e''Barnbui',,representadosporca1
cãri os pouco metamorfi

saclos

.

0s trabalhos desenvolvjclos pela SUDtllE-l"lissão Geol69ìca Alemã,
.l97'l
profiicÍaranr a Jordan, em
, propor um modelo evolutivo para a ãrea, de-
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finindo a "Sãrie Canudos-Bambui", com suas sequêncías "mica-xisto/gnãissica" e "mãrrnore/filitica", compondo o "SÍnctinõrio do Curaçã", de eixo
Nl,l-SE e vergência para Sl,l.
Delgado e Souza (.l975), em mapeamento l:50.000, englobando a parte 4.ocidental de exposições deste metamorfitos na ãrea de pesquisa, propuseram sob a denominação de "Grupo Canudos", uma sub-divisão estratigrãfica
com duas sub-unÍdades: a basal, Unidade Vermelhos, composta por mãrmores a
xistos carbonãticos, e a superior, Unidade Veneza, constituída de filitos
a mi ca-xi stos.

Brito

et aiii (t978) e Inda e Barbosa (1978)

correlacionam
parte dos metassedimentos da sequôncia "mãrmore-filítica", de Jordan (op.
cit.),a dep6sitos de cobertura perícratôhica sobre o ambiente plataformal
do Craton do São Francisco, idiomorficamente perturbados e ocorrendo na
Serra da Cana Brava, e descontinuamente atã as proximidacles de Curaçã.
As cletermi nações geocronol6gi cas di sponíve'is para o Si stema de
Dobramentos Sergipano, fornecem idades entre 500 e 700 m'ilhões de anos,
com "clinlax" cie metamorfismo ocorrendo por volta de 650 rnilhões de anos e
episõdios finais em 480 n¡ithões de anos.
Alguns modelos geotectônicos têln sido pro¡rostos para este domín'io
Neves

e Aìlard; Rrito Neves; l"lello et alÍ'i ¡ Santos e Silva
Filho e Brito l.leves et a'lii, apud Brìto Neves et alii (1973). Por6m, taÍs
hip6teses ainda enfrentam restrições que impossibilitam uma generalização.
como os de Humphrey

4.3 -

A Ge.ologia

g sgus aspectos I i_tol6qicos !.ff nglpal_!"

À exceção dos depósitos recentes, o Baixo Vale do Curaçã encerra
fundamentalmente tipos litolõgicos de jdade proterozõica superior, atõ remanescentes arqueanos

.

vista qeolõqico, o avanço no conhecimento da reqião
sempre esteve ligado ã intensa ativjdade de pesquísa para depõsitos cupriDo ponto de

feros no norte da Bahia, cuja ônfase de trabalhos se concentrou prõxima ã
jazida de Caraiba, situada mais ao sul da ãrea. Deste esforç0, resultaram
inümeras contribuÍções, enfocando aspectos variados (l4eìo Jr. e Pouchain,
.l964;
Barbosa, 1966; Lewis Jr. et alii
1962; Leinz, l94B; Barbosa et alii,
t964; Ladeira e Brockes Jr., '1969; Jordan, l968 e l97l; Leube,1972; Delgado e Souza , 1975; l'lattoso, '1975; Lindenmayer, l9B1 ; Figueiredo, 'l9Bl;
Jardim de Sã et alii, 1982; Hasui et alii' l9B2 e l4andetta, l9B3).
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Vãrios fatores tôm contribuido para a dificuldade encontrada no
de afloramapeamento geoìõqico clesta reqiã0. Primeiro' a baíxa densidade
mentos encontrada, fazendo com que sornente os representantes mais quartzosos ou mais homogêrìeos, isõtropos, constituam afloramentos. I'lorma'lmente'
os afloramentos que ocorrem são descontitluos, rest'ritos' s6 a'lguns com
grande extensã0, destacando-se cotno "i nsel bergs " na superf ici e pedipì ani zada. Isto obrjga ã busca de exposições ao lortç¡o dtls l iachos, QUe cortam a
'locais cle i n1:eresse, amcrstraqens qt¡e
ãrea, nem sernpr.e se encontrando, em
possatn ser cliagn6sticas das lito'loqias presentes, pela grarrde alteração
exi bi da .

fato comum observado sobre este extenso ped'ip'lano, õ a CIcor rôncia de fragmenl:os espal hados de rochas ì ntr:rrrperi zacias ? c0ì'lsti tuidoç de
cliversos tipos litolõqiccls. Isto torna a descrição da ljtoleclia, rtlpresentativa da unjclade, forçosarnente generalizada e incornplctta, e'impede ou dil.Jnr

fîculta a anãl.ise petro,grãfica ex¡ledita. l'arrrirljrn, corTi os dadtls tlorma'Ïtnente
disponîvejs em grande 1l;rrte clos aflorarnentos, as caracterisLicas de reconsj
t.itui ção de fases ciefor.maci onai s sãcr pre:iucli cadas , obri ilattriLr, Jre ia ausôrtc ¡,
de ev j dânci as , ã r escrvas nas rc'.';i ona'l i zaçõcs .
Aliado a estes aspectos, tem-se a ccm¡rlexidade geológica da ãrea,
di.l'icul tanclo o estelielecìmento Ce relaçôíes estratiqrãf ic;is, fato comum em
ambjentes cle alto gnau, jiüada ä intensjdacle clos efejtos metarnõrficos e cle
formacìonais, rle caracterîsticas polifísicas e policicl ic¡s '
por ü1tjmo, .¡atores outros, tais como o c'ljma, quc pela ternperatu
ra elevada, torna penoso o trabalhc cle cantpo na esti¿lc]errì e impede' em paFte, o uso contînuo de veîcuìos e equ'ipament.os cle carnpo nas fases Ce chuvas
torrenciais; a necessidade de u¡ne base cartoqrãfica melhor que a disponivel atualnlente, e a d.ificuldade cie acesso a a'lguns locais na reqião' conìo
qrau do Gru
rro extremo NE, onde grande extensões dos metarnorfito:; de baixo
po Canudos, estão cobertos por vegetaçäo continua e fechada de caatinqa,di
ficultando observações djre'üas, têm colaboraclo tarnbõnt para que não se tenha
ai nda um quadro oeoì 6g'i co e de potenci al i darie ¡Tri neral ntel hor e'l aboraclo.
Neste contexto, a utilização de informações indìretas, especifica
mente, as obtidas das fotos aõreas pancrornã.ti cas , uti I i zad¿rs i ns'istententen
te nas dãcaCas de 60 e 70 pela I10A/SUDENE e CPRI'I, foi v'ital pana a base do
'local izacão dos principais corpos de
conhec'iniento geoiõgìco atual e para a
mafitos e ultramafitos <Jo tlE baiano, viabi'lizada peìa baìxa densiCade de
vegetação e presença cie solos residuais.
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Infelizmente, os custos elevados dos aerolevantamentos, a ausência de bons recobrimentos em pequena escala (as fotos da USAF em l:60.000,
recobrem apenas pequenas ãreas do Curaçã, devido a problemas de cobertura
de nuvens) e os inconvenientes do manuseio de produtos de clrande esca'la
(elevaclo número de fotos, necessidades de mosaicos utilizando faixas de
vôos com distorções e condições de iìuminaqão diferentes, impossibilidade
de visualização precisa dos grandes traços regionais), co]ocam lim'ites ope
racionajs para o uso generalizado de fotoqrafias pancronrãt'icas, em abordagens regionais.
Este quadro de adversidades explica,em qrande parteras dificuldades encontradas ao avanço no conhecimento oeolõgico do Vale do Curaçã,
consicierada uma das regiões com maior densidade de informações geoìõgicas
do pais.

se bi b'l í ogr ãf ica das contribui ções que d j retamente abor'limites
daram os tipos litolõgicos e a cartografia geológica, dentro dos
da ãrea do trabalho, permite discern'ir 3 fases de conhecjnlento.
Inicialmente, Barbosa et alÌi (1964), nos levantamentos rea'lizados peìo Convônicl Dl{Pl4/Prospec, reconheceram na ãrea (Foìha Uauã-NO, escala l:100.000), ur¡jdades 'litolõgicas-estratiqrãticas, assim denominadas:
a).Êrupo Caraibq (basal): gnaisses e migmatìtos com paìeossoma anfibolítico preponderantes, miclmatitos biotiticos, leptinitos o calcãrios sacar6ides e um piroxôn'io-gnaisse na Serra Redonda. l4anifestações graniticas, granodioriticas e tonaliticas ocorreriarn neste grupo, al6m de corpos bãsicos e ultrabãsicos (gabros e piroxenitos), mineralizadcs a cotl'ma anãl i

bre.

b)

Grupo Macururõ: mica-xistos, paragnaisses, quartzìtos micãceos ( m6dio
'a moclerado grau cle metamorf i smo) . tm al guns i ocai s , rni gmati zação i nci piente e granitos circunscritos "íntrusivos", tambãm teriam sido cons-

tatados.

c)

Grqpg Can.udos:

filitosr ,xistos

carbonãticos e calcãríos, de oranu'lação

fina, listrados e dobrados.

d) !rypg Bambui: calcãrios pouco metamorfisados, constituindo a Sema da
Grupo
Cana Brava, assentando-se tJiscordantemente sobre os filitos do
Canudos. Manifestações

sieniticas forarn reconhecidas na Serra

Redoncl.r,

continuidade norte da dorsal de Itiúba.
As relações de campo observadas na região, permitiram aos autores
concluir que as rochas do Grupo l4acururã, estariam dispostas sobre as do
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Grupo Canudos, PoF empurroes dirìgidos de E Para l'1.
A segunda fase de contribuições estã lígada aos resultados obtidos entre 1967 a meados de 1972, pela Missão Geolõgica Alemã, em convãnio
com

a

SUDENE.

Assim, Jordan (1968) af,resenta ern nlapa geolõgico,escala l:50'000'
conclurõ., das investigações realizadas na faixa oriental cia regiã0, atendo-se ãs relações entre os rnetasseclimentos dos Grupos Canuilos e Bambuí. 0
auton concl ui pela inexistôncia de discordâ¡lcia entre 0s grupos, sr-'ndo obpacote supe"
servado na Serra da Cana Brava' unla transição gradtraì entre o
a um
de mãrmore/calcãrio e as rochas mais fiìitosas, QUÐ pertenceriam

*

rior

mesmc

ciclo

ciePosicitlnal

.

ãrea, tjefinin(infedo as sequõncias nÍca-xisto/gnãissica (sr.r¡rerior) e nrãr'rnorcifìlitica
rior), corrstituÍ¡.¡clo uin grande sinclinõr"io ("Sinclinõrio do CuraÇã"), de e!
Canudos
xo N1lt-SE e vergência para S14. llsta sequõncia constituiria a'oSãrie
tm I971 , ilo¡dan propõe

um

modelc evo'lutivo püra a

-Bambr¡i".

A sequÊncia nrãrnrore/fi|îtica r:onteria calcãrios rnetantorfìsados,
filitos carbonãticos, 'l'ititos e qttartz'itos. 0s mãrmores mostram, no gera'l
pequeno cc¡nteúdo cle nruscovita e leitos a'lternados de f i'litos carbonãticos.
cede
0s filitos, em muìtos locais' passam a mìca-xistos, onde a serici'L'a
amluqar ã muscov'ita. Fntre estas duas variedades de metamc¡rfi'Lcs, existe
o

pla gama de variaçoes.

ca-xisto/qnäissi ca ê caracteri ¡:ada pel a i nterposi qnaisses (nv:tarcõsios) e Pela occirrôncia
ção nos filitos e rnica-xistos, de
carbonãticos
de mica-xistos granatiferos' ao passo que calcãrios e filitos
A sequôncia

mi

estão ausentes.

fi1ítos e ntica-xistos predominam quartzo e muscov'it¡r, suborgnaisses difere dos
dinadamente albita, clorita e grafita. A maioria clos
Nos

mica-xistos, apenas pelo conte[]do elevaclo de albita.0limite
por uma mudal
mãrmorc/filitica e rnica-xisto/qnãissÍca õ, portanto, marcado
transformados posteriorniente por
ça de facies deposicjonais, com materiajs
de Turner) em f-!
metamorfisrnc regional (epi a mesozona, fac'!os xisto-verde
da sequência

mìca-x'istos e gnaisses.
A paragênese nrineral dos metamorfitos tla sequãncia ntãrniore/filitica, seria a correspondente ao sub-facies quartzo-albiter-epidoto-biotita'
,,sinclin6rio", com a presença de gnaisses com
Na região mais central co
albita, âtingir-se-iam atõ condições do sub-facies quartzo - albita-epi

litos,
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doto

-

almandina.
Em 1972, A. Leube, nos resultados finais dos trabalhos da MGA no
Brasil, tece mais considerações sobre os aspectos litol69icos/petrogrãfi
cos dos vãrios grupos ou associações da reqião.

Assim, o Grupo Caraiba, de Barbosa et alii (1964) e Barbosa(.l966)
seria predominantemente constituido por gnaisses bandados e migmatitos estromãticos. Localmente, qradações para termos diatexiticos e rochas com es
truturas nebuliticas são vistas. E dígno de nrenção, a citação de gnaisses
bandados corn abundantes enc'laves anfiboliticos, no centro sul da ãrea, e
de urna variedade de gnaisses, caracterizaCos pelo aìto teor de ortopiroxânio e anfibolitos, ocorrendo a l{W da Serra Redonda.
Diversos complexos de netabasitos aparecem associados aos qnaisses/r migmatitos Caraiba, dispostos de modo alonç¡ado, segundo a direção
gera.l de foliação N-S e com afloramentos lenticulares. Sobre tais cor'pos
desenvolve-se por intemperismo, um solo com coionação cinzenta, cìara e es
cura, ou castanha-escura, bem contrastante nas fotos a6reas, com crs gnaisses encaixantes, de solos com tonaliclades bem majs claras.
Assimr pâFô o baixo Vale do Curaçã, seria possivel djscernir de
oeste para 1este, o seguìnte zcneamento dos metanorfitos: gabros e anfibolitos ocorrendo a oeste, duas faixas mais centrais, unta de pìroxenitos e
outra mais oriental, com tipos mais diversificados, i. ã, metagabros, metahiperitos, anfibolitos, metadioritos, etc., e fìnalmente, no extremo ori
ental, a norte da Serra da Cana Brava, u'ltrabasitos. tm relação ã qônese
destes corpos, Leube conclui por diferenciações a partìr de um mac1ma qabrõide, metamorfisado nas paragêneses do fãcies an'fljbolitico.
Para a Serra Redonda, são mencionados sieníticos, de oranuìação
grosseira, compostos essencialmente de feldspatos alcalinos, pìroxônio e
hornblenda. Nas bordas da Serra, devido ã ações tectônicas, encontram - se
termos que variam cle metasìenitos a sienitos xistifìcados, que no ext.remo
toctonismo atinqem tipos de estrutura cataclãstìca-milonitica.
Nos gnaisses e miqrnat'itos do Grupo Caraiba, Leube tambãm menciona a presença de "enclaves" intensamente dobrados de epidoto- diaftoritos,
concordantes com a direção das encaixantes. Devido ao seu alto conteúdo de
quartzo, tais rochas forrnam cristas marcantesn de topoç¡rafia saliente. Sobre as zonas ricas em epidoto, desenvolve-se uma cobertura intemperizada,
forrnanclo um solo de coloração castanho-avermelhada. llas fotos a6reas. são
estes milonitos ep'idotizados facilmente reconheciveis, como faixas estrei-
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tas e de tons não tão escuros'
bas i

tos

como os observadoS nos complexos

de

meta-

.

a reç¡ião' adv6m
A ültima fase de contribuições oeoì6gicas sobre
do Distrito Cuprifero do Rìc Curacom o mapeamento geol6gico sistemãtico
a Folha de Curaçá (SC - 24 - V
çã, qrrando foi ìevantada entre 1970-ì975,
(De'lç¡ado e
- ïï - l), na escala l:25.000, dentro clo convônio DÌ'lPl4-cPRI4
D

Souza'

1975)'

-rrhrlhn- os
nc atltores
atttr propoem' a partìr cle traba'lhos anteNeste trabalho,
litoestratigrãf ica
riores de Larleira e Broclles Jr. (1969) r uma sub-clivisã.
na ãrea por tlnla sedo Grupo caraiba para o Vaje do curaçã, representarjo
- Sequôncia Tanque 1'loqu6ncja basal - Sequôncia llìtl Curaçã;, urna superior
uma grande estrutu
vo, de idades Arqueana-Proterozõico mãdjo, constituindo
Canudos'
("Brac¡triant'iclinõrio do Curaçã")' Para o Grttpcl
ant'iciinõr'ìo
proposta ttnla sub-ciivisão
admitido ccm o clo Pt crterozõico SuperioF' õ
Veneza (superior) '
duas unidacles: Verrnelho (inferior) e

ra

em

em

ASequênciaP.'ioCuraçímostraumaclistrjbujçãomuitclrestritana
no centro cla ãrea e estã
req'ião cle estutloo ocorrendo nrtna faixa meridjana
rcpresentaclaporurna<lassrtascincounidacles'de'l'inidasreq'iunalrnente'j'
e , a Uni dade Cacttoe'i ra '
Estauniclade6i:ipifjcadapcrumaljto]oqiapreclominantenentem.igj
nadamer¡t'r: "fol rlecl" ' "schl nratîti ce, co'ì es*'uttt,*as es tronãti cas e subordi
a n S'itu" ' prOpi ci aram a fOr
ereïì,, e "nel-ruli'ti.c¿r" . Ëenôn¡errOS de anateXi "i
cinzas e r6seos' Int:om tipos qr^ani'tjcos e adarnelîticos,
.

nração de nijcleos

como de

r¡naisses

tercalações de niveis anfibolítìcos porlem ocorrer'
cos '
fõl s i cos , essenc'ia I mente c¡uartzo-fel dspáti
encai xaclas
tambãm presentes '
Rochas rnãf jcas-u'ltramãf ì cas estão
níveis
sen¿o rna'is raros os
req'ional
estruturação
a
com
concorclantemente
'
de cálc ico-si'l icatadas'
l,l-S' com merguUrl.irlacle Cachoeira clispõe-se seclundo
bem

A foliação cla
dc
'lhc¡s ao reclor de 50 rJ. A estruttrração perfaz- uma anticlir¡a'l alonqada'
ex'ibe para'gênese rnineral típica
dir.eção meridiana. A j'itoloqia cla unidade
como lìgada ã atuação do ntedo fãcies anfibolitico' Sua oriqem é adrn'it'ida
pesobre uma seqrrônc'ia secl'imen'tar
migmatização,
da
e
regiorta'l
tarnorfismo

litjca,

prìm'itiva.
de diversos tìpos cle gnai sA Sequôncia Tanque l{ovo 6 const'ìtuîr.la
rlel gadas ,
sesparcìalmentem.iç¡matìzados,quartzitosemcamadasespessasou
ferriferos' bem como
nîveis estreitos de cãlcico-siiicatadas' quartzitos

.55
rochas mãficas-ultramãficas.
Esta associação lito'lõgìca representaria uma sequência sedimentar
primitiva, com a predorninância na ãrea de sedÌmentos mais peliticos e margosos (Unidade Banguô) e cu'lminando com sedimentos psamíticos no topo (Uni
corpos

cJe

dade Bogõ).

A Unidade Banguô repousa discordantemente sobre a Unidade Cachoeíra, com a qual mantém contatos parcìalmente faihados.
A feição mais marcante nesta unidade 6 a presença constante de um
biotita-gnaisse bandado, acompanhado por intercajações f6lsicas ( gnaisse
quartzo-feldspãtico) e anfiboliticas, de dimensões variadas.
A migmatização destes ç¡naisses ê evidente em alguns'locajs e geralmente se manifesta atrav6s da presenca de vônulas leucocrãticas ( neossomas de quartzo-feldspato-granitos a adamelitos) de cor rõsea ou cinza,
cortando ou acompanhando em parte o bandamento.
As intercalações ãcidas, características cla unjclade, rnanifestamse através de gnaisses tãlsicos, que podem exib'ir quantidades variãveis de
mãficos, ta'is como hornblenda, b'iotita, trenrolìta e, rnenos cornun¡ente,diopsidio e hiperstõnio (granul itos äc'itlos).
A presença de cor.pos mãficos anfìboliticos õ comum na unidacle.
Taís corpos intercalam-se concorrlantemente com as rochas encaixantes, ora
constituindo o bandamento mãfico dos gnaisses, em una reìação tipicarnente
sedimentan, ora consistindo corpos de dimensões de at6 300 metnos cle extensão. Corpos de mafitos-ultramafitos são tarnh'õm frequentes nesta unidtrde,
envol vendo pi roxeni tos serpenti ni zados e serpenti ni tos , sendo ma'i s riìros
corpos de composição gabro-dioriticos.
A presença constanie de tais mafitos-ultramafitos confere' uma tex
tura. tîpica na unìdade e de fãcil icJentificação nas'Fotos aãreas. Rochas
cãlcico-silicãticas aparecem tambõm com certa frequância na unidade, asso-

ciadas em alguns ìocais, com os corpos mãfjcos-ultramãfjcos. Niveis de
quartzitos ferriferos ocorrem subordìnada¡nente.
Estruturalmente, a Unidade Banguê dispõe-se em uma série de dobras isocljnais, com flancos invert'idos e eixo segundo N-S. Falhamentos
dispostos segundo Nt-SlJ e ESt-l^ll,ll,l cortam a un'idade em muitos locajs.
As Iitologias da Uniclade Banquô possuem paraqênese pertencentes
ao facies metamórfjco do anfibolito, embora cm alguns ìocais, o metamorfismo tenha atingido o facjes qranulítico. Loca'ìmente, em zonas falhadas
e fraturadas, aparecem associações tipicas do facies do xisto-verde.
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A Uni tiade ßo96 sucecleri a estrat'igraf i camente a Uni dade Banguê,
constituinclo unra sequêncÍa de paragnaisses, situada em uma faixa rneridiana
no extrenro ocirlental da ãrea de estudr:. Esta unidade õ tip'ificada peìo solo arenoso cle cores claras (esbranquiçaclo, cinza e parclo) e pela vegetação
constituicia predontinanternente por carqueja e calunlbi.
Como I i tol ogi a típi ca ocorre unr quartzo-fe'l dspa.to gna i sse , sendo
que eni alguns casos pode ocorrer migmatização, bem como a presença de faixas quartziticas
Alðrn destes t'ipos ì itoiõgicos, ocomem estreitas e alonqadas intercalações dc rochas crilcico-sil icáticðs e quartzitos fenriferos. Rochas
mãfìcas e ultranrãficas são quase ausentes, r'estringindo-se a pequenos e es
pansos cot"pos anfibolîticos. Falharnentos e grandes fraturas são encontrados nas unjrlades, rlispostos predomitlantemetlte segunclo l'lE-Sl'1.
Com relação ãs nochas granitõides, merece destaque a prr:sença cle
corpos regÍonalrrlente concorclante s cle qranitos e adameli L.os r6seos nas trâs
unidacles, senrìc roclras sttpos lamente de origem anatãti ca '
Sobre as rochas do Gr,upo Caraîba, dispõe-se discorclantenlente unìa
sequônc'ia rncl,assed'imentar', cle baixo grau metam6rfico, constituida principalrnente ¡lor fi'litos, nrica-xis1;os e calcãrios nletamörficos. Tais rochas,
correspontlentes ao Grupo Canudos, do Sistema de Dobramentos Sergipano, fttram sub-clivìclídas ern duas un'idacles¡ Þol^ Delgado e Souz-a (.l975): Vermelhos
(basa1

) e Un'irlade Veneza (superior).

hos é cc,mpcsta por cal cãri os metatnorf i sados , 1 i straclos, corfl iritercaiações delr¡aclas de metarcõsios e varjações locais para
xistos cartioniticr:s. Ccnl os nica-xistos da Unidacle Veneza, os contatos são
falhadcs ou transjcionais: ca'lcãrios passdnl a xistos carbonãt'icos que gY'q

A

Uni ciade \rermel

a xistos
0 tipo 'l.ito]õqico conrunr na Unjclade Veneza, é unt mica-xìsto de cor
variada e constituîrjc e:;sencialmente por quartzo, pìagìocìãs'io ( albit'a ) '
muscovita e biotjta. [nr vãrios locais, estas rochas gradam para filitos'
xistos carbonãbicos e n:ica-xistos granatiferos'
As 'litoloqias das tjn'iclades Vermelhos e Veneza são ¡lrcvenientes de
pe'litiriletamorFisnio regionaì cle facies xisto-verrle,'imposto ä sequências
cas e are¡o-argilosas e, estruturalmente, constituiriam uma suave estrutu
ra sinclinal, cuio eixo seria balizado peìo curso clt¡ Rio Curaçã'
A Figura 4.4 sintetìza a cartografia geo'lõqica atual para a região cto Baixo Vale do R'io Cur açf,, ql,e servirã de referência bãsica para as
cliscussões clos capitul os seguì ittes.
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CAPTTULO 5
/\NÃLISE DAS

5.1

-

IMAGENS

REALÇADAS

-

(Ëpoca Seca)

lg!:lderqçges Geraì!

Dois conjuntos cle fitas magn6ticas dos 4 canaís do l4SS do Landsat'3, foram esco'lhidos para os propõsitos da pesquisa, um da estação seca
e outro da chuvosa.
Na justificativa para a escolha da passagem de ãpoca seca (23/novembro/'|978), foram relevantes: (l) a boa quaìidade radiomãtrica das CCTs;
(2) o elevado ãngulo solar, um dos maiores entt'e irnagens disponiveis para a
6poca seca, conr 54o de Elevação/Azimute de l'12o, minimizanclo efeitos indese.jãveis de sombreamento; (3) as caracteristicas cl imát'icas na ãpoca da pas
sagent. 0s daclos fornecidos pela Estação Meteoro'l6qica da Ef'fBRAPA/CPATSA, em
Bebedouro/Pt, situada a aproxinradamente 100 Km a oeste de Curaçã, indicavam
que, no perioclo que antecedeu e durante o necot¡rinlento do t-anclsat 3 na ãrea
teste, vigoravarn condiçoes de seca (1abeìa 5..l).
A passagem de 2llfevereiro/1979 (4Eo de ilevaçäo/Azinrute de 960)
era a ilnica que reun'ia condições de uso na õpoca chuvosa, pela ausejncia cle
cobertura de nuvens na ãrea-teste, um s6rio 'inccnveniente, que limita uma
maior utilização de anãlises temporais, em largas ãreas do liordeste brasi 1 ei ro.
Pela anãlise da Tabela 5.1, pocle-se considerar os dois conjuntos
esco'lhicios, como representativos espectralmente da sazonalidade clinlãtica
na ãrea, e¡nbora fosse mais desejãvel dispor-se de passagens em março ou abril, quando a paisagem teria tido mais tempo para responcler ã precipìtação sofrida..
pontleu

0 p'lano de trabaìho desenvolvido no Anal isador IÎ'lAGt-l00, corresbasicamente ã seq¡ênc'ia mostrada no Fluxogr'ama Geral da Figura 5.'l .

magnõticas gofreram in'icialmente processamentos preliminares, atravõs do ,al gori tmo de correção radi orn6trica ( 1 iminares 7 .0 e
28.0), nos canais 4 e 7 (ãpoca seca) e canais 4,5,6 e 7 (ãpoca chuvosa).
Posteriormente, foram aplicadas correções de ruit'los de varredura ( parânretros: limiar 8.0 e rampa 0jl), nos 4 canais dos dois coniuntos.
ño
0s dados corriqidos sofreram 3 fases de tratamento diqital,
As

1

abora

tõri o:

fitas

ULL

I

;
tÎ

lj:1

J"-\

¡

qL2

Tabela 5.1 - Preci pi iação em fÌTn na Estação i4eteorológica de BebeCouro/PE, do CPATSA/EMBRAPA, durante o periodo
jan./1978 a fev . /1979 tni negro estão aisinaladas as datas de passagem do Lanclset 3.

cie

(tl

(o

fl tas nragnêti cas.
corrcção radiométrlca
correção de varredura

(:0RREç0ES
PREL I I'Ii NARTS

.60

Anãlise dos 4 canais originais
reaìçados por l\mpì iação ìinear
de contraste (ALC)..
c0¡'rPos

r

Anãìise de composições coloridas
de canais realçados (l,lsS 4,5,e 7

ç0ES

-c0L0RI 0Âs

com

CONTRASTAMS

Azul, Verde e Vermelho),

Integraçã0. Deì'íneação dos padrões
tonais. Interpretaçao.

Correção atmosf6rica (quando possiveì

c0RRrç40
ATMOSFIRi

0BTtNç40 Dos 6
CANAIS

IIRA]'JOS¡I

CA

dcs 4 canais oliginais.

)

0btenção e ¿'náìise dos 6 rat'ios.
Canais "ratios" reaìçados por ALC.

'.
c0i4P0srçOEs c0L0p.l

0^5 cct'l "RATIoS"

Anãlise de composições coloridas "ratios"
(4/5, 5/6, 6/7 con Azuì, Verde' Vermeìho)
realçadas por ALc.
Deì i neação de padrões tonai s .
Interpretação dos resul tados. Comparação
conr dados anteriores.

Integi'açã0.

c0r'rP0N

ENïts

PRINCIPAIS

c0r4P0srç0[s cot.0
RIDAS t)I COMPONÉIT
TTS FRII,ICIPAIS

Anãlise v'isual dos 4 componcntes
Princ1pais reaìçados por ALC.
Anãlise de composições coloricjas obtidas
cofir os 3 nte]horcs componentes reaicadas
por ALC (lCP, zCP, 3CP coln Azuì, Verde,
Vernrel ho)

Interpretação dos <jados. Cornparução

.

e

Defì nì çac., de
unidãdei espectraìmente homogõneas. Pro
gramação de campo.
i ntegração-dos resu I tados

úerlfÍcação das ãreas individualizadas'.
Co'letas de amostras de rochas, soìos e
vegetaçã0. Medidas espectrais'
Integração

final

de r.lados da'dpoca

seca + chuvosa. Conclusões sobrcas
lnformações de intercsse geoì6c¡ico
contidas nås imagens.
Dentro de um programa de maPcamento geoì6gico
HAPA FINAL
+
RELATORI

O

regionaì; os resúltados da anãl ise espectral/
temporal seriam ìntcArados 'com os dados, obti
dos'de realces <je atiibutos esplciais (filtrã
gens,etc) e com informaçoes disponíveis-. com
outros sensorcs (Radar, Skyìab, fotos aereas'
etc.

F{gura 5.1: Fluxogramð das etapas scquidas

em

uma abordaqr.trn c:;pcc tra ì/t r:tn¡;o ra ì
vlsando djs,:ri¡rti rl¿çrj¡.¡s I i t'.rìirr,¡ir as
ccrm

täcni cas dc re¡ ì ce de

i rn;.lgens

6t

a) Realces por Anrpliação Linear de Contraste de canais isoladcrs

e

confec-

ção posterjor de composìção colorida;
b) Realces por Divisão de Canais;
c) Rea'lces por Cornponentes Pri nci pai s .
A experìência de tratamento de Imagens Landsat no LTID e, cCInsequentenente, da interpretação clestes tipos de dados, tem mostrado que a sequäncia apresentada no ['luxoqrama Ceral da Fiqura 15.i, ö a que nornr¡lnrerrte
fornece os rnelhores ¡"r:sul [atlos, na nlecl'ida en c¡ue vão sendo obtidos e anal'isados os resuJtados, segunCo ur'¡ aLrmento gradativo na complex'idacle dos alqorÌtntos usadc:; e na ínLerpretação dos l^tlsr.iltacios, partìndo-se dos canajs
orig i rrai s , cu jas respostas seguem mocie'los cie niai s sim¡ll es i rrterpretaçäo .

A anãl i se e i nterpretação <las ima.qens ¡'estri nc¡i rau-se ao canìpo
espectral , clrrbora fr¡sseln evidentes vãrios s'istentas cie lineôment.ns nas compos'ìções. Um programr de realce corn filtraqens d'iqita"is (Parade'l'la e [)utv'a,
l9S0) estã pi^cvisto para o futuro, a fim de que sc po$sa arraliar a con'r.ri
Lruição do atl^'ibuto cspacial <ie dacios L.andsat, níi caråcte:rizacão qt,olõqica
da ãrea.
5,?.

-

lìeal ces pc¡r

@lßs',.

Linear di: Contraste

A l:igura 5.2 mostra os histoqramas* clos 4 canais ltîSS,-Landsat Ca
ôpoca seca, ap6s corr"eções preiiminares.
Da anälise destes dadcs, observa-se que a vai"iância das cenirs decresce, segurrdo os canais 6, 5, 7 e 4, res¡rect'ivarriente" AssurninCc'*se qr.ie cs.
ta variabiliclacle inC'ica uma medida da quantidadc de informacão na cena " o
canal 6 contorìa nrais inforrnação, ao passo cìue o canal 4 conteria o r¡tirt'îmo.
Alõnl disto, este últinro cana'l apnesenta o menor contraste ( razão
entre o ma'ior nivci pelo rnenor nive'l de cinza) do con.jrtnto, dencltanrlo urnâ
cene con niveis tonais rnais prõximos, í. e, uma cena visualntente rila'is hrlmcgônea

5.2, foratn selecionaclos i)or ca.
nal o os intervalos de niveis de cinza de 'interesse e ap1jcados lìealces por
ßaseados nos lrístograrnas da Figura

Arnpliaçio L'irrear de Contraste(A.l-.C. ),0s respectìvos intervalos selecionados
*histograrnas

-

frequônc'ias de distribuição do nive'is cie cinza da cena, representadas de fol'ma r¡ormal izada, i. e, na orrienarJa tein - se
valcrres ¡iercentuais de niveis tle cinza (0 a'l0C de variação)
e na abcissa, valores rlispostos entre o preto e o branco
(256 niveis de variação).
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Fiqura 5.2
Histogranlas norrnal izados dos 4 canais l'1SS-Landsat,
ãrea-teste. (passagen 23/11 /1978)

da
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(canal 4: 32-80; canal 5: 32-112; canal 6: 32-l'12 e canal 7: 32-1'12) , passaranr a ocupðr aqora toda a escaìa de nivel de cinza; ou 256 gradações. As
Figuras 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 mostram os novos histogranras obtidos peìa
anrpl'iação de contraste e os canais realçados.
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Figura 5.3

obtidos pela apìicação de Realces por
Arnp'l ì ação Lì near de Contrast.e, nos 4 canais do Baìxo VaI'lovos hi s toErarnas ,

le

do Curaçã.
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Figura 5.4

Canai 4 do Landsat, realçado por A'L'C'
Irrtervalo cl'igital de ampl iação = 32-80'
Pontos de referôncia discutidos no texto'

.c5

Figura 5.5

Canal 5 do Larrdsat, real çado por A. . C .
Intervalo dìgital de anrplìação = 32-112.
Pontos de referôncia discuticios no texto.
1..
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Figura 5.6

Çanal 6 clo Landsat, realçado por Á.1.C.
IntervaJ o di gì tal de amp'liaÇão = 32-112.
Pontos de referância discutidos no texto.
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gura 5.7

Canal 7 clo Landsat, real çado por
^.L.C.
Interval o ,Ji.g'ita'l de ampl iação = 32-l I2.
Pontos de referênc'ia d'iscuti dos no texto.
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As anãlises comparativas das Figuras 5.3 e 5.2, e 5.4, 5.5' 5.6 e
5.7, mostram que o carãter bimodal dos histogramas, notadamente nos canais
5,6 e 7, refere-se ãs regiões escuras e claras bem contrastadas nas cenas.
Por outro lado, a comparação das Figuras 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, com o mapa da
Figura 4.4, fornece informações valiosas sobre a discriminação de alvos na
ãrea.

A rede de drenagem caracterizada por vegetação exuberante "verde
ou perenefolia,,, pode ser indicada pela comparação visual entre os canais 5
e 7. por exemplo, o trecho mãdio do Riacho da l4e'lancia (l'onto l, ria Figura
5.5) apresenta-se com nîveis escuros no canal 5 e claro no eanal 7 ( Figura
5.7), explicado peìo comportamento espectral da vegetação com foìhagern verde, como foi discutido no Capîtulo 2, onde processos de absorção e de reflexão ocorrem nestas regiões espectrais' respectivamente.
Ãreas de exposição de dep6sitos aluvionares' sem mat6ria orgân'ica, são representadas por alto aìbedo, com comportamento de reflectância si
milar ãs rochas fétsicas, consequentemente exibindo niveis de cìnza cjaros'
nas 4 bandas (Ãrea 2, Figura 5.5).
0s depõsitos de elúvio grossei!o, com seiv.os arredondados cle cclOração marron escura, exibem niveis escurÖs nos 4 carrais (Unìdade QE, [â
Figura 4.4, e Ponto l, na Figura 5.6). A regíão central cleste dep6sito, exÍbe niveis bem escuros, QUê gradam a nuanças maÍs cìaras nas bordas, deno-

tando diferenças espectra.is na superfîcie do depõsito. Da mesma forma, i'ê,
Mapa cla Figucom niveÍs escuros, a ãrea indicada do calcãrio Caatìnqa' no
ra 4.4, pode ser bem detectada nos canais 5,6 e 7 (Ponto 2, Figura 5'6)'
.
A separabitidade entre os dois alvos (e1úvio/ca'lcãrio Caatinga),
utitizando-se das diferenças de brilho, 6 imprat'icãvel, sendo ent'retanto
possivel explorar para propõsitos discriminativos, a ausôncia de detectabi-

tidade do calcãrio' no canal 4 (Figura 5'4)'
pode
A ãrea de ocorrãncia da Unidade Qc (cobertura caìcifera),
ser bem detectada nos canais 5,6 e 7 (Ponto 3, Figura 5'6), embora fosse
quer por
impossîvel discriminã-la na cena. quer por atributos espectrais'
relações espaciais, de outros alvos com brilho similar.
para os metamorfitos dos Grupos Canudos e llacururé, o contato entre as Unidades Gl4xg (Grupo l4acurur6 - xistos/gnaisscs) e GCfx (Grupo Capode
nudos - filitos/x'istos), no canto superior direito da ãrea-teste,
ser razoavelmente traçado (Ponto 3, Figura 5.5), enlbora a continuidade norte, como proposta nos mapas prãvìos (ßarbosa et alii,.1964; Jorclan, 1968 e
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Leube,1972), seja inviãve'l a partir destes dados. llas imagcns realçadas,
estas duas ãreas exibern comportamentos espectrais, sistematicantente constantes, corn a Unidade Glixg estando sempre assocjada ã baixa reflectância e
a Unidade GCfx, associando-se ã níveis de bri'lho pouco majs claros.
A melhor caracterização espectral e contraste entre estas duas
uniclades, ocorre no canal 7 (figura 5.7), onde níveis de cinza nlais escuros,
homoç¡ôneos, associarn-se a GÎ,lxg e niveis mais claros, mais heteroqêneos' cor'
respondem

a

GCfx.

Part'inclo-se da constatação cle Delgado e Souza (1975), cle que as
ãreas clo Grupo Canudos são caracterizaclas por exterrsos pâvirnentos cobertos
de seixos com 6xido cle ferro, as variações presentes estar'iam ligadas äs va.
riaçiies nesta cohertura de solos ou ã diferenças de densidade de vegetação
seca, ou a ambas. Convilm s,alìentar que os niveis de cinza destas unicìades,
confr¡ndem-se com a cobertr¡ra clo "pìateau" da Serra da Carra Brava, const'i'"
tuída cle calcãrios, o que sugere unra qrande jnfluãncia da vc:getação cadu-

cifolÌa

nestas ãreas.
0utro aspecto obser,¡ado, refere-se ã presença de reg'iäes allo¡jalamente clar.as, ilcntro da Un'idacle GCfx,'ind'icando cond'ições superficiais
distintas, om relação ao parlrão qera'l cla Unjdade (äreas de filitos, no envo'ltõrio da Serrn rJa Cana Rrava e uma região em forma qrc.sse'iramente triangular, a Sll cla l-';rzenda Hurnaitã, Pclntos 4 e 5, na Fiqu¡"a 5.6, respect'ìva
rnerrte ) . As torral i ciacies des tes siti os , i ncli cam ãreas da expos i ção da asso-

ciação "sol o + roch¿i" .
rcr'l;.ção aos calcãrios/nrãrntores clo Grupo Canudcs, Unìdade GCnlc
do Mapa cla lïigura 4.4, as regiões de oct¡r't't-ìricia ntls Serrotes da i4elancia e
j
Salinas, são detectadas p¡incipalmenie nos canais 4 e 5 (Pontos e 2, Fô
Figura 5.4). A variação de r.esposta espect.ral nestas duas regiões' caracterizada por nî'veìs mais escuros, nas bandas do visivel e mais claros nos caCrrm

nais do ìnfraverrrrelho, suqere influôncias de coberttlra vegetal com fo'lhagem verde, ã época drr imaqearnento ne¡stes locais. Jã para a ãr^ea de ocor't'ôncja clesta rlrridacieo ô leste da Fazenda Campo Formoso, no extremc Sl'l do l4apa,
a ausênc'ia de detecçã0, irnpede a clel ìrnì tação da unidade, princì palmente o
seu contato com a Uniclade TN Boc¡6 (Ponto 3, na Fiqura 5.4).
A anãlise do padrão de respostas detectacias para as ãreas cle ocor
rêrrcia das tln-irlades RC Cachoeira, TN ßanquã, TN Bogõ, indìca pouca ou nel
nhuma influôncia de cobertura veqe'lal nas respostas' Por exemplo' o Ponto
(TN Banguâ), na Fiçruna 5.7, ex'ibe nive'is mais escuros que o mesmo ponto,
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nos canais 4 e 5, corn um comportamento condizente com as respostas de unique a faixa cendades de afinjdade mais mãficas, i. e, bem mais escuras,
tral merjdiana, associada ã Unidade RC Cachoeira (mais fÉìsica). As diferen
diferenças de comporta
ças tonais presentes nestas unidacles, devem refletir
mentos espectrais de assOciação "solo + rocha", iã que estes comportamentos
seriam afípícos para respostas de vegetação com folhagern verde (padrão opo.1
to visivel/infravermelho) ou sem folhas (grande absorção nas 4 bandas)'
Entretanto, a anãlise comparativa dos produtos realçados, não per
precisar os 'limites destas unidades com muita c'lareza. De modo gera]

mite

o

tentar assocìar a faìxa norte-su'l central nas fotos. ãs ocorrênc'ias
parte deda Uniclade nrjgmatîtica RC Cachoeira' com contatos gradativos' em
finidos corn a Unidade gnãissica Tt{ Banguô'
pode-se

As ãreas cla Ulridatle quartzo-'Feldspáticas Tll Boq6, como iã foi dís
cutido, confundem-se com os calcãrios/rnãrmores de GCmc.
com a
Uma zona de elevada refjectividade, não bem correlacionada
cartografÍa geoi-oOica disponîvel , occìrre, envolvendo a contìnuidade Nor+'eSul da Serra Reclonda (Ponto 2, Fiqura 5.7), registrando uma ãrea de albedo

e de coritportamento

berfl

fõlsico.

Ãreas cle oc:orrências de mafitos-ultramafitos' Cê dimensões compativeis corn a resoluÇão espacial ctrosseira do l'lSS-Landsat, podem ser detectadas, pelos níveis escuros associados ä presença de absorções do ferro,con
nos cilseqttentr:mente, com l¡aixa reflectância ' nas 4 bandas (principaìrnente
( Ponclo infr.avernrelho) e peìa geometria caracteristica destes corpos

nais
to 3 e 4, Figura 5.7).
expectatiEmbora a anãl.ise clos canais realçados forneça una boa
de
va para a abordagem de discrim'inação 1ìtol6qica na ãrea, a redundância
e a jnfluinfor:mações nas cenas' a caracterîstica sutil das discrepâncias
outt^os
ência da cobertura vecletal , impõem a necessiclacte cla utilizaCão de
enfatjzem as variações espectra'iS num nivel mais satisprocessanlentos,
QUe

fatõri o.

5.3 - Colposição

A.
9i-!-9r.!,1. contrastada Pgr

!.

C.

e
A Figura 5.8 foi obtida, associando-se as cores azu'l, verde
previamente converr¡el ha, aos canai s t'1SS-4, t'1SS-5, MSS'7 , da 6poca seca,
a qtle melhores
trasta.Jos pclr Â.L.C. Esta composição tern sìclo rotine'iramente
de alvos
resultados tôm fornecido em trabalhos de discriminações espectrais

.7\

r

Fi gura 5 .8
a.'

BA''
Falsa-Cor (ãpoca seca) do Baixo Vale do Rio Curaçã,
'ôZUl¡'
cores
Canaìs 4, 5 e 7, realçados por A.L.C., associados ãt
verde e vermelha, respectivamente. Pontos de refer6ncia discutidos
'
'
no texto.

Composição
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.l973),

sendo comumente refenaturais no LTID e na literatura (Grootenboer,
rida como composição falsa-cor.
Como as cores combinadas na foto, seguem um rnodelo de mistura ou
sintese aditiva, as relações seguintes são vãlidas para a Figura 5.8:

+ verde =
vernpl ho + azul =
+ verde =
azul
azul + verrnei hô + ve rde =
ausência de cores =
.

vermelho

amarel o
magenta

ci an
branco

preto

Utilizando-se destas relações, associadas ao conhecimento do comportamento espectral de alvos naturaís, nas 3 bandas em questão, vãrias inferências são possiveis.
Assim, as regiões de vegetação com folhagem verde densa, são iden
tificadas pela cor vermelha íntensa, em virtude da alta reflectívidade da
vegetação no canal 7 ( alta contribuição clo vermelho na sintese aditiva de
cores, em detrimento das contríbuições das bandas 4 e 5, que normaimente
respondem pela baixa reflectividade da biomassa, nestas faixas espectrais,
Ponto I, Figura 5.8).
Deste fato, outras re'!ações decorrem: a influência da vegetação
com folhagem verde,6 quase inexistente na éooca seca, denotando a caducidade foliar da vegetação, exceto para as ãreas cle drenagens proem'inentes e
regiões situadas nos Serrotes da Salina e l,lelancia ("pr6-parte") e ao norte
'da Serra da
Cana Brava. Tambãm, as zonas de depõsitos aluvionares ( tfnidade
Qa, na Figura 4,4), caracterizadas pe'las altas reflectividades nas 3 bandas, tons brancos (Ponto 2), que ã primeira vista, poderiam confundir-se
com vãrias ãreas de tons sim'ilares, podem ser diferenciadas e mapeadas, ôSsociando-se estes tons com os de vegetação densa da mata ciliar, i. e, são
padrões interligados nas caìhas dos riachos intermitentes.
A região de cobertura calcífera, Unidade Qc no Mapa Geoì6gico, p9
de ser detectada e discrinrinada pelo seu tom branco-anrarelado, embora seja
apenas possivel estimar um contato aproxímado com os calcãrios / mãrmores
GCmc, a oeste (Ponto 3 e 4, respectivamente)
0 mapeamento da Unidade Qe - depósitos de elúvios grosseiros, é
agora facilitado, perrnitindo-se de'limitar com clareza todas as extensões da
Unidacle. Nas regiões centrais destes dep6sjtos, oncle a concentração de seixos escuros deve ser maior, ocorre maior absorcão da energia refletida nas
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3 bandas, mostradas pelos niveis mais neç¡ros (Ponto 5).
A região de ocorrôncia do Calcãrio Caatinqa do I'fapa Geoìõgico, po
de ser detectada no Serrote da l4elancia e um padrã'o negro simiiar tambõm po
de ser visto no Serrote da Salina, a norte.
0 contato entre as Unidades GÎ'lxg e GCfx, no extrenìo NÈ da ãrea,
¿
belì' rnarcado nos prûdutos ani:eriores, não õ visto nesta composição, sendo en
tretanto bastante claras as regÌões de oco,nr:ðncja de filitqs" na base dò
Serra da Cana Brarra e paclrões tonais airálogos (branco-amarel o-esverdeado ) a
Sl^l de Humaitã e âo norte, no Sem<lte da Salina (Pontos 6' na Fìgura 5.8).
A não visualização do contato entre as Unicìades Gl4xg/GCfx, r10 NE
da ãrea, estã I igada a não apl icação de contraste adequado ã caracteristica de alto contraste de albedo cla cena, presente entre as roqiões ie ocorrência do Grupo Caraiba (bastante clara) e as íreas dos metarrlorf it¡rs Oanudos (bastante escura). Na apl icação de contrastes lineares, para 5e r'ealçar
a pûrte clara (como õ o caso da ljigura 5.8), satura-se ð parte escura e vice-versa.

A aplìcaçüo de urna anpliação de conl;rasl:e logaritrilica não disponiVel al:ualmente nO [.TTD, reso]veria este inconverfiente p0ìs, riiferentr':men'"
te, auflìentaria o contresto nâs partes escuras e claras da cr,lna, perm'itindQ
uma melhor visualizaçäo das unidades presentes
As Unidades Gl'lxg, GCfx ("p16-parte"), Sienito da Serra Redonda ..e
GCmc (topo rla Serra da Cana Bra'¡a), se confuncletn. neste produto. Comn são ¡ta
teriais superf icialrnernto distintos" tudo'ìnduz a que'as res.p0stas griqinajs
estejam sendo mascaradas, em parte, peìa. cóberturå vegetal^ sern folhagem'
acarretando urra fortc at¡sorção, nas 3 bandas espectra'is.
A faixa da Unidade GCmc, a oeste da Fazenda Campo Formoson ä bem
detectãve1 e fliscrimìnãvel ncsta foto, com padrão tonal anta rel a dc-avermel ha

do,

bem

dìstinto

dos

mica-xistos/filjtos a leste (niveis neqros) e

dos

gnaisses quartzo-feldspãtìcos a oeste (tons claros ã brancos). As ton¡',1-idades avermelhadas desta Unidade GCnc, podeln re]acionar-se à presença de vegetação corn foìhagem verde densan esparsamente distrìbuída nesta faixa 0
rnais abundante nos serrotes da Salìna c Melancia. Jã os tons anrarelados/ ocre, são condizentes com a resposta cle solos/rochas de calcãrio / mãrmore.,
maior
com forte absorção de canal 4 (queda abrupta cle refìectividade) e
resposta nos canais 5 e 7, i. e, contribuição rnaior do verde e verntelho na
mistupa aditiva da comp<.rsìção colorida'
Utitizando-se deste padrão como guia, 6 possível traçar a exten-
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são espacial da Unidade GCmc em quase toda a ãrea-teste, com uma disposição
que se ajusta perfeitamente com os dados prãvios do mapa geot6gico. Inclusive, no extremo norte da ãrea, a oeste do Serrote da Saìina, o padrão tonal presente indìca que a extensão da faixa GCmc, deve ser bem maior do
que a cartografada como mancha isolada por Delgado e Souza (1975)' (Ponto
7, Figurå s.B) .
Ein relação aos- metamorfitos de a'l to grau do'Gtupo':Caraiba, vãrias
constataçoes sao possivols
0 contato oriental por faìhamento, disposto segundo N-S, entre a
Unidade mìgmatitica (nCCa¡ e a gnãissica, com intercalações anfiboliticas
(TN BanguG'),'pode ser traçado, de1 imitando a transìção na foto, entre uma
zona s Í s tenra ti iamente mais c'lara a oeste (aìta reflectividade nas 3 bandas,
padrão de resposta condizente com material maìs f6ìsìco) ' com uma faixa de
tons azulados, cóm nuanças brancaÈ â leste (maibr contribuição do canal 4 e
reflectância decrescèndo nos canais 5:e 7, padrão 1ìgado a mate[ial mais mã
fico que o antenior). 0 Ponto B, da Figura 5.8, mostra a linha de contatÔ

discutìda, que se ajusta em toda a sua extensão com o mapeado, como falhamento, por De'lqadc¡ e Souza (1975), separando as duas unidades'
Para a borcla ocì<lental, entretanto, as relações parecem ser outras. Ao norte (Ponto 9, na FiçJura 5.8), o traçado do contato RC Cachoeira/
TN Banguê ê coincidente com o apresentado no mapa geol6gico (Figur"a 4'4)'
porêm sua continuidade su'l , obliterada pela cobertura eluvial grosseira, em
parte, paiecê prolôirgar-se mais a oeste do que o proposto no mapa, tangenc'iando as lagoas da Favela e Escondida (Pontos 10, na Fiqura 5'B)' Ap6s o
riacho Banguô, o limite entre as duas unidades fica dificil de ser traçado,
pela alta reflectivìdade das duas unidades na ãrea, ìmpedindo um melhor
contraste.

De qualquer modo, as varìações tonais, a ntaioria das quais parece diretamente relacìonar-se com litologias ou condições superficiais ligaclas fortemente ao substrato fitolõgico, definem f¡adrões-9uìas' extremamente

espectral da Figura 5.8'
Tais padrões-guias, quando utiìizados como hipóteses de trabalho'
são importantes na otimização do planejamento e verificação de campo, com
refìexos interessantes no custo do levantamento geolõgìco'
Em reìação ã Unidade TN Banquê, aìgumas outras observações são
pertinentes. Em alguns Ioca.is (ãrea 11, na Figura 5.8), são observados "enclaves,' esbrarrquiçados, que refletem reqiões discrepantes espectraìmente,

val iosos na interpretação
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afinidade mais fãlsica. Para oeste, no prolongamento da Unidade, a tonaìidade azul-esbranquiçada grada para tons esverdeados, indicando
uma passagem de comportamento espectral e sugerindo mudanças superficiais
que podem ter conotações com varìações composìcionais no substrato ( Ãreas
ì2, na Fìgura 5,8).
Da anãlise deste produto, fica difícit precisar a loca'lização desta mudança de comportamento pe1a varìação gracfativa. dos tons. Tamb6m uma
grande zona "anômala" em magenta, ocorre a NE da Sema Redonda (Ãrea t3),
não clefinida c6m tônta clareza nos realceS anberiores, que ã p¡inteìra vista
sugere uma inf luönc'ia de cobortura veqetal,com foihagent ver<le, na região.
Para a Unidade TN Boq6, o padrão tonal intlica coìoraçãtr esbranquiçada, conclizente com sua afinidade mais ãcida. 0 padrão tonal desta uni
dade 6 pouco mais esmaecido, que os das Unidades Qa e RC Cachoeira, ¡:ermìtindo s6 cont bastante atenção, a percepção das dit"erenças.
Corpos de rochas cálcico-silicãticas e de quartT-itos ferruginosos
(Pontos l4 e 15, respectivamente) são nrapeados na Figura 5.8, sendo o quartzito ferruginoso com uma tonal ìdade marron esctti'a a negra (rnuito pr6xima ä
parte
Qe) e a cãlcico-silicãtica com torls amarrotlzados, que se confunrlen en
corn ca'lcãr'i,¡s GCrnc. As suas reìações cle geometria espacial com l¡oa lineari*
dade, permiteln ao fotojntõrprete em algumas situaÇões, separã-los, embora
de um modo geraì,.isto não seia possivel . Comc tais corpos, nortnalmente, as'i975), a baixa resolusociam-se a topografias posìtivas (De1 ga<to e Souza,
'inconvenição espacìa1 e a ausôncia de estereoscopÍa no l''lSS- Landsat, são
entes à dìscriminação destes corpos, atualmente.
Em relação aos mafitos-ultramafitos, aìgumas considerações são ne
cessãrias. Embora a proposição da pesquisa não inclua a tentatiua de discrim.inã-los, face äs reduzidas dimensões da maiorja dos corpos para a resolução do MSS-Landsat, a análise de padrões tonais rie alguns corpos dêtectados na Figura 5.8" permìte relacionar 4 qrupos de tons associados a sstes
corpos: corpos pretos corn gradações azuladas (Ponto 16); corpos alttl¿rdos
(Pontos l7)¡ corpos magelìta (Pontos ìB e l9) e corpos fnarron - avemclhados
com provãvel

(Pontos 20).
A correlaÇão destes tons corn os dados prãvìos rlisponiveis' nao 6
cìara, princìpalmente peìa aus6ncia de dados mais seguros sobre as caracterTsticas composicionais destes corpos e pela prõprìa controvõrsia exìstenbe
entre as descrições de campo e as conclusõr:s do mapa de De'lgado e Souza
(.1975), em reìação a estes aspectos.
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Porexemp.lo,osPontos.16e.lTsãocoincìdentesnasrlescriçõesde
e na cartografia final do
campo (Fichas LF-l 74; LF- 673; LF- 684; LF-685)
a anfìbolitos e ser
Proieto Cobre do Curaçã, correspondendo respectivamente
penti ni tos/anfì bol i tos .
escura)
'
Jã para os Pontos l8 e 19 (ambos com coìoração magenta
e
684
LF
LF-6Bì'
Fichas
e
e
os ¿ã1os de campo indicam (Ficha LF-692 3 Þ
LF-6SS,respeit.ivanrente)rnetabasitos.cómga.brosmetamoFfisadosemetabasiFinal como pirotos (metanôiì tci's'?), sendo entretanto cartografados no Mapa
(?)
' predomixenitos/noritos e serpentinitos/piroxenitos serpentinìzados
nantemente.

da

relação aos proemìnentes corpos metaígneos a ìeste
(Ponto20),.inexistemdadosdedetalheptlévìos,senrloconsideradoscomu]trabasitos Pe'la IIGA/SUDENE.
guias de clasÃ luz desta discussão, torna-se prematuro aventar
principaìmente 1esìfìcação destes corpos a partir dos <lados d'isponíveis'
vanclo.seemcontaacompìex.idadeestrutura'ìediversidade]ito]õqìcaenvollrlandetta (1983)'
vidas, como benl discutìdo por Lindenmayer (198ì) e
inicial ' PrìDoìs aspectos, por6rn, são inevitãveis desta anãlise
de tãcnicas de classjficameiro, é a grande perspectiva que se abre ao uso
do TM Landsat 4 ( reso'ì ução espacial
ção automática, com fitas maqnéticas
zoneamento dos 200 ou mais
de 30 metrôs e 7 nôvas bandas espectrais) ' num
característìcas es.orpo, d" nlafi tos- u I tramafi tos do Curaçã' a partir de
pectrais vinculadas ã predominância de tipos litol6gìcos'
na Figura 5'B' muito
Segundo, a tonaì idade azulada rla TN Banguô'
Enr

região

pr6xìmadasa.lteraçõesdoscorposmafitos-ultramafjtosl6elT'refonçaa
que permite especde que o seu carãter mais mãfico é o
premissa aventada,

tralmente diagnosticã-la das Sequências
5-4

-

RC Cachoeìra

e

TN 8o96'

tJìvisões de Canaìs

anterìores, ficou claro que apesar rlas diferenças
ãrea do Baixo Vale do Curade reflectãncia espectral, entre as unidades da
çã,teremfornecìdoresultadosparcia.lmentesatisfatõr.iosnarliscrimìnaÇão
para extrair a
litolõgica, outros tipos de processamentos eram necessários
ao esclarecimento de vãinformação em um nîvel considerado mais adequado
rias relações pendentes nos trabalhos anteriores'
meio adicional de
Dentro deste enfoque, divisões de canais' como
Das discussões
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realces espectrais, foram

l)
2)

util

izadas segundo duas pren'issas bãsicas:

comprovar os resultados analiticos jã obtìdos;
fornecer dados adicionais, pouco ou não enfatizados previamente.

Divisões de Canais normalmente devem ser precedidas por correções
atmosf6ricas, a fim cle que o valor do "pixel" na dívisão' passe a ser 1inearmente dependente das ref'lectâncias envolvjdas e independa cle' efeitos topo.
grãficos (tquaçäo lI, Capitulo 3). Se os efeitos do espaìhanrento atrnosfér'ico não são atenuados, co tr¿rstes nas bandas, principalmÊrìte 4 e 5, são reduziclos substancia'lrne¡te, na medida em que a quantidade cla radiação proveni
ente do espalhamento atmosf6rico, ê função do comprimento de onda (consìderando sornente os efeitos a(itivgs, o espaìhamento RayleiOh 6 inversamente
proporcional ao comprinten.Lo de onda ou a i\ )'
0 mais õbvirl nt6toclo para ntinimizar esta influôncia"inrplica em ìil
tar os valores digita'is mais bajxos dos "pixels" de cada i¡anda e subtrailos dos valores dos "¡:ixeìs" restantes na imaqem, po-i canal . De rnodo prãt'i *

co, os valoles de r¿cliância mais baixos, estão asscciados ã soräbras cle re*
levo, cie nuvens ûu corpos l:írnp'¡dos drl äç¡ua (lago, rio, etc.), Desta filrnia,
assume-se que os valores digitais cestes aìvos, são provenientes da contribuìção aditiva da atrnosfera e necessariamente detram ser subtraidos dos vâìores cligitais dos "pixels" restantes. llormalmente' o valr'r do "p'ìxe1" na
ãrea sombreada Ou cúy.pos rle ãgua, na l¡arrda 4, é o mais elevado, rjecrescendo
tais valores para os respectivos "pìxels" nas b¿rndas 5' 6 e.7, nestt sequêncj a.

utîI ização desta metoclologja a partir de pontos tle sombrea¡ierl *
tos do reìevo, mostrou-se ineficìente na passagem escolhida. Face ao elevado ¡nguio so.lar e a topogral,ia pouco acidentada, as ãreas de sombreanento
presentes, sistematicamente exibiram níveis d'iqitais mais elevirdos do que
A

alguns alvos geol6gicos cle interesse (mafìtos, por exernplo)'
I'la ausência cie sombreamentos extensos liqados a nuvens, analisouse a alternatìVa do uso de corpos de ãqua em duas át'eas: ßarragem de Sobradìnho e Açude Pinhões. Âpesar de ser 6poca scca, os padrões tonais nos centros destas ãreas, mostraram irrfluôncias de Sedinentos em suspensão nos canais 4 e 5, o cìue invÍab.ilizou, de vez, a tentativa de corrigir-st* aLnosfe
ricamente as Ìmagens para as divisões de bandas.
A despeìto de vãrios autores preferirem ut'iiizar rlados "raljio"
'|974; Blodsem correções atmosf6ricas (Goetz et a1Íi, 1975; Rowan et alii,

,78
get et alii,'1978), a possibílidade dos realces aqui obtidos, serem preiudi
cados pc'la ausêncja destas correções, cteve ser consiclerada no desem¡renho da
t6cni

ca .

As Figuras 5.9 a 5.14 correspondem ãs divìsões espectrais obtidas
dos 4 canajs originais l4SS-Landsat, 6poca seca, sem considerar permutações
i nverti das .
Em sintese, o processamento consistiu de:
(l) obtenção dos,¡alores "ratio" da divisão de 2 bandas i'lSS, "pixel" a "pixel ", uti I i zando-se clo aì gori tmo "RATI02" do LTID;
(2) os resul taclos obticlos foraln ampl iados I ínearmente, peìo fato dos dados
,'rati o,' geralmente mostraren um pequerto i nterval o de val ores di gì tai s .
A Tabeìa 5.2 fonnece os parãmetros das transformações:

l4SS

"rati o"

Lirni tes de
Contra s te

4/5

64 -

4/6

Ganho

OFFSET

t76

200

-50

64 -

160

20c

-50

4/7

64 -

160

200

-50

5/6

192

200

5/7

B0 B0 -

192

200

-50
-50

6/7

96 -

208

200

-50

Tabela 5.2

Parâmetros

utilizados para os dados "r'atio" da ãrea

estudada'
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Fìgura 5.9

Canal llSS 4/5 - opoca scca, rcalçado pcr A.L.C.
Porrtos de l"eferância discutidos no textu.
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Figura 5.10

Canal

MSS

Pontos

de

4/6 -

ãpoca seca' realçado por A.L.C.
referôncia discutidos no texto.
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FÌgui^a

5 . ì'l

MSS r,i7 - õpoca seca, realçado por A.L.C"
PontoS de re f erôric i a di scrrti dos no texto.
Canal

B2

Fi qura 5.1

2

6poca seca, realçado por A.L
Ponto de referõncia cli scuti do no texto.

Canal l"lSS 5 /6
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Canal

l'1SS

\il -

6poca seca, realçado por A.L.C.

Pontos de ref'erência discubìdos no [cxto.
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Figura 5.ì4

êpoca seca' realÇado por A'L'C'
Pontos de referênc'ia discutìdos no tex'bo'

Canal l4SS

6/7 -

.85
0s extremos da escala de cinza das irnagens "ratio'r obtidas, representam as maiores diferenças em reflectância espectra'ì. Da anãlise destas cenas,6 possivel obter informações sobre a tendôncia das curvas (grr"adiente) espectrais dos alvos na ã'rea.
Assirn, ãreas mais claras em cada imagern "ratio" sõo aquelas cujos
numeradores no "ratio", são maiores que os denominadores, sertdo o inverso
pana aS ãreas mais escuras. Por exemplo, a Unidadc TN Banguô, no
"ratio"
4/5,5/6 e 6/7, se apresenta normalrnente clara, indicando niveis de ref'lectância no canal 4, maior que no canal 5; no canal S,rnaior que no canal 6 e
no canal 6, maìor que no cattaì 7, respectivamente.
A tõcnica clo "ratio" tamb6nr rea'lça ruicios aleatõrios ou ruídos LU
erentes, i . e, ruídos não correl acionadcs nas di feren,tes b.rnCas . Assim, me:.
ngs os sutis ruidos cle varreduras, ãs vezcs não penceptiveis rlas barldas ori
g'inais, são anrplificat'ios cm a'lgumãs d'iv'isões, princ'i¡raintente na razão 6/7
(Figura 5.14), cuias imaqens normalrirente mostt"¡.r'r contrastes elevadcrs.
A anã'iise I ito'l6qica das informações contidas riestas inlaqens n ntos
tra aspectos valiosos e, [)or outro'laclo, cer*uas anlbiqu'idades, o qt,¡e t-,1'rrin'
a uti l'ização destes prociut.os, em interpretações fotogeoì[.¡icas, ìtttr:qt"ados
com os canais originaìs.
Assim, as ãreas de veqetação com foihaqern verde, são l¡enl indicadas nas imacteris 5/6 e 5/7 (Pontos t - niveis mu'ito escuros das Fiqtrv'as 5.'12
e 5.13) e a/5 (Ponto '! - níveis correspondetttes claros na Figura 5.9). Tai

6 conrpativet conl o comportamento espectral da vegetrção
"vercle", nas faixas espectrais consideraCas.
As ãreas ajuvionares - Qa, são mostracias no "ratio" 5/7 com niveis brancos, que confundem-se com as respostas da Unidade Qc e corn (lrancles extensões de TN Banguô (Pontos 2,3 e 4, na Figura 5.13, respectivamente)"
A separação entre Qc e Qa, ã possivel nos canai s 4/5, 4/6 e 4/7
(Pontos 2 e 3; I e 2, e 1 e 2, nas Figuras 5.9, 5..l0 e 5..l.l, respect'ivaillen'
te). A Uniclade Qc confunde-se, entrctanto, com a l'aixa ciara tle GC{':t (S¡r de
Humaitã), nos canais 4/5,5/7 e 6/7 (Pontos 3 e 4; 3 e 5; I e 2, nas i"iguras 5.9, 5..|3 e 5.14), discriminan,Co-se nas bandas 4/6 e 4/7, po'los níve'is
paclrão cle resposta.

mais elevados.

Jã a Uni ciade Qe 6 passive'l de caracteri zaÇão , nos "rati os" t,/5 e
4/6 (Pontos 5 e 3, nas Fjsuras 5.9 e 5.'10, respectivamente).
0 Calcãrio Caatinga (QCa) e a Unjdade GCfx conft¡ndcm-se em tocios

.(Ju

,,ratios,,, indicando similaridades de recÞostas espectrais. Tambfm o contato Gr4xg e Gr4fx, no t'rE da ãrea-teste, ã muito sutil nos "ratios" 4/5 ' 4/6
e 5/7, sendo inexistente nos outros produtos (Ponto 6, na Figura 5'9)'
possíveì
A Unidade GCmc é melhor detectada no "ratjo" 5/7, sendo
5'13)' Porãm' parte
demarcar seu contato com TN Banouê (Ponto 6, na Fjqura
canal '
de sua extensão confunde-se com as Unidades GCfx e Gt'lxg' neste
aos canais orig'iUm aspecto desvantajoso dos "ratios" em r^elação
Os

nais rea'rçacos, õ a impossibiridade de detecção dos corpos de mafitos-uìtr-a
posmafitos e cálcico-sijicãticos. Em nenhurn dos produtos analisaclos' foi
sivel caracterizar a gcometria destas litologìas, PoF gradações de brilho'
0s aspectos positivos destas imagens estão, entretanto' 1ìgados
do Grupo Carai
ãs informações fornecidas tra caracterização clos metamorfitos
ba.

AUnidadeTNBanquê,mostrando-secomniveisdecinzac]arosnos
,,ratí0s,,, indica um comportamento espectraì de reflectânc'ia decrescente da
majs mãtibanda 4 para a ban6a 7, condjzenie com a filìação, supostamente
ca. Jí para a Unidade Tl,l Bogõ, o comportarnento exibido 6 ínverso' i' e' o
brirho mais escuro nos 6 ,,ratios,,, incrica um pacrrão ascendente cJe reflectã-l
cia espectral, do visível ao infravermelho, aiustando-se a um padrão de rocom um
chas de composições mais f6lsicas. A Unidade RC Cachoeira estaria
comportamento intermediário aos dois conjuntos discutidos'
A reìação mostrada na Figura 5.15, obtida ernpiricamente da anãlifornece 0
Se vjSUal do brjlho presente, nos "ratioS" e canais Orig'inajs,
das Unimodelo de interrelacionamento esperaclo no comportamento espectral
dades do Grupo Caraiba.
Este padrão cle disposição para

a unjdade

Tt'l Banguõ,

rica em in-

por
tercalações anfibolîticas, se aproxima tambõm dos resultados obtìdos
presentes na Arãbia
Blodget et al ii (.l978) ' para unjclades anfjbolíticas,
5/6 e 6/7,
Sauclita, com ,'ratjos" sempre com nîveis claros, nas bandas 4/5'
nos
do.t4SS-Landsat. Al6m disto, em todos os "ratios", mts especialmente
,,ratios u 4/5, 4/6 e 4/7, o contato entre a Unidade RC Cachoeira e TN Banquã
da
(borda nlerid'iana orìental ) seque o mesmo paclrão, sugerìdo nas discussões
otrserva-se qu(? pri nc'icomposição fal sa-cor normal . Tambãm, nestes produtos,
faixas
palmente ao sul do Serrote da Salina, a tJnidade Tll Banquô apresenta
mais fãlou zonas discreparttes em brjlho, su-qerindo regiões de afinidacles
si cas

.
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Fìgura 5.ì5

Reìação ernpirì{:â de comportanento especbral, obtida pàra as UnidadesTl'l ß-o
gó, TN Banguô er RC Cachoeira, da anãlise dos canais oriqinais e "rati(¡s".

()u.tro aspecto interessante obse! vado" refere-sr-" ã Serra Redonria.
A anãlise dos "ratios" mostra cìue o l,laciço Sienitico àpresÊnta um conìportaÌsto
nento espectral similar ãs ãreas de drenagens com vegetilção "verde" '
ìndica que a 5err.r Reclonda exÍbü influôncia superfìcial rla cobertura veqetal verde, & eÏjoca, do recobrinento,. ben destoante {a.co.hq¡¡tgra seca cla Serra da Cana Brava, cujos contrastes são bem visíveis, nos I'ra:tios" 4/6 (Ser-

ra da C¿ina Brava = l¡rìlho elevaclo; Serra Redonda = ausente) e 5/7 ( Serna
Redonda = l¡rilho baixo e Sev'ra da Cana Brava = brilho elevado) . Enr extensão, a tonal idade avermeìlrada da Figura 5.8, refere-se a resposta de veqè"
tação "verde" na Serra Re<londa e a tonalidade escura de sua metade ociden taì, estã liqada a efeitos dc sombreamento, que são bem mininizarlos no5 pro
dutos " r'a ti o" ,
Tambõm a suposição inicial de ser a tonalidade em ¡ìagentà, do
ãrea anômala da Figura 5.8, ìiqada ä resposta de vegetação "verde", não encontra maÍs sustentação pelas discrepâncìas em bri lho, observaCas para estas duas ãreas, nos I'ratios" 4/5 e 6/7. Desta forna, esta anomaìÍa de reflcctãncia deve estar associada a outras condições superfìcìaìs' que a diferença do "backgrourrd" da regiã0,
Finainrente, a variação espectral detectada nos prcdutos anterio-

I
1
j
I

1

.BB

res, para a continuidade leste da Unidade TN Banquâ, pode ser em Ìrarte viprãvio des
sualizada nos ,'ratios" 4/5,4/6 e 6/7, porõm sem um conhecimento

ta discrepância, seria difícil sua constatação'
5

.5

-

Compos'i ção

Colorida com Divisões de Canais

coìoriCa com ìmagens "ratio" oferece um neio adìcional
Conde rea'lçar d'iferenças espectrais, associadas ä condições superficiais'
qradações
siderarrdo-Se que duas ãreas espectralmente djstintas, possam ter
indiv'i<luais "ratio" pr"9
cre cinza mui to próximas e imperceptîveìs em imagens
to e branco, uma combinação adequada de cor pode permitir a discriminação
ocorrerä não acom base nas variações ou nuanças de rnatiz. A discrim'inação
cstão ago
penas porque as informações das várias imagens "ratio" isoiadas'
mais
ra combinadas, mas tarnbãrn pela caracterîst'ìca'inerente ao olho huntatlo,
sensive'l para perceber cliferenças cle cores que gradações de cinza'
õ
de cana'is "ratio"
Um grande número de combjnações cle cores e
Conrposição

aclequadas, deve apoiar'
Este aspec-se em caracteristicas espectra'is de cacla unìdade de interesse'
to serã cliscutido com detalhes, no Capitulo B'

possíve'l

,

sendo que idea'lmente

a seleção clas 'imagens

pelos reA cornposição co1orjda cla Figut'a 5.16, foi selecionada
'l
cli scrimi nações i tocle
hos
traba]
em
apresentados
dos
bem
sucedi
,
sul tados
e' tamlõgicas na Ijteratura (Ronan et alii, 1974- Blodqet et alii' l97B)
t'lSS
.b6m, por levar em conta a informação espectral clos 4 canaìs originais:
Todos os canais
4/5 corn azul + l,'lSS 5/6 com vercle + l4SS 6/7 con vermelho'
ante¡iores
foran previamente raalçados por A.L.C.'conì os nesmos parâmetros
(Tabe'la 5.2).

forneceu os resultados esperados' Basicamente
nas nuanças de
as caracteristicas tonais são pobres, com variações pequenas
nratiz.
podem ser idet
Assjm, ãreas de vegetação "vercle", rìa Figura 5.'16,
tif icadas peìos tons azu'is escuros; a'luviões (Qa) por tonal idades branco(borda da
pãliclo, Uniciades Qca, RC Cachoeira, ¡rartes cie TN Banguô e de GCfx
nuanças de amaSerra da Cana Brava e Sr,l de l.lumaitã), são confundìdas nas
Esta comPosição

rel o.

não

'inferior
0 contato dos mãrmores GCrnc/rtnaisses TN Bogõ, no canto
contato GCmc cont
da Figura 5.16, pode ser traçado com clificuldade, embora o
os metamorfitos dos GruGCfx seia nitido. Para tlg da ãrea, o contato entre

.89.
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b-J¡r?-ri .-

Figura
Composicão Coìoricla com

5.1 6

3 canais "ratío":

l'1SS

4/5

com

azul +

verde + l4SS 6/7 con vermeìho. Canais previamente realçados
Escala aproximada I :160.000.

l'1SS

por

5/6

cont

A.L.C.

90

pos Canuclos e I,lacurur6 6 nitido, delirnjtanclo zonas em cian claro e escuro.
0 topo da Serra da Cana Brava, a faixa GMxq, os calcãrios Caatinga e grande extensão de GCfx são indístinguiveis' na Figura 5..l6' peìas general i zadas graclações de tonal i dade ci an.
Uma ãrea que se destaca benr nestas ímagens, õ a nlancha magenta,
a NE da Serra Reclonda, com padrão bem distoante para a região.0 realçamento da clrenagem tairbõm aparenta ser um melhoramento sobre a conìposìção co'lo-

rida normal (Figura 5.8).
De moclo qeral, os pequenos realces consequidos e as ambiguìdades
revelaclas, inc1icam a necessidade da utiiização de crit6rios rnais rigorosos,
na seleção dos canais "ratio" para composições coìoriclas, ao mesmo tempo
que demonstram que a extrapo'lação rJe técnicas bem sucediclas em outras condipesquisa.
ções alnbientais, não deve ser rer¡ra qeral neste campo cle

5.6

-

Realces

Pgi çillpqnelles

tf:-lgjgi:

a capacidade do tratamento diqital, na dis
criminação cle unidacles litolõqicas do Baixo Vale do Curaçã' o algoritno
cle Componentes Principais (pRINCO), foi tanlbõr'r testado. l4aiores detalhes
sobre este Proqrama, podem ser encontrados no trabalho de Câmara Neto et
No esforço de dval1ar

alii,

.l980.

a:
' o proced'imento se resume
1) geração dos parâmetros estatisticos entre as 4 bandas orìqìnais;

Fundamental mente

extração da l4atriz
de trar¡sforrnação (AU'f3 VET0RES) e AUTO V^LORES, a partir dos daclos da Îla
triz de Covariãnc'ia dos canais orig'inais;
3) apì.icação de Amp'lìação Linear de contraste (A.L.C.), nos canais transfol
mados obti clos

2) aplicação

cia Anãl'ise por Componentes

Principais,

com

0s dados aPresentados nas Tabeìas 5.3 a 5.6, são correspondentes
a todos os "pixe1s" contidos na ãrea cle es tudo (262 .l 44 " pí xe1 s " ou olrserva
e
ções). 0s canais originalmente foram corriqiclos por correção radiom6trica
e de varredura.
0s valc¡res ¿a 'tabela 5.3 mostrarn que os 4 canais oriainais, são
altamente correlacjonajos, con maior correlação entre oS cana'is 6 e 7'
A grancle reclunrlâncìa entre os 4 canais na õpoca seca, estã liqaque
cla pr''incìpalmc¡te ã pouca 'inf luôncia da cobcrtura vegetal perenr-'folia,

9ì

lana

I

4

I'lSS

6

7

5

O.BB3

0 .844

5

4

1.000

0.9'l

)

0.915

't

.000

0 .951

0.914

6

O. BB3

0.95i

1.000

0.91i4

7

0

.844

0.91 4

0 .954

I .000

Tabela 5.3
lriatr'i z dcs coef i c'ie¡rtes de corre'taçao para o [ìaìxo
Va'le do Cunaçã, [JA, cana js oriqina js, època sLìca.

85.981

1?.8.('26

13i.l83

102 .û7-B

1'¿3.626

'rCa)
(-(--' . l-Olì
Jt )V

'¿-3ù.916

lfiO.5l4

131.133

230.91 A I 2':t5.i:(jC

1

02 .02u

180.51

Ta

bcl

a

4 I i1e .?_7 /
ii .4

î4atriz de Co,¿arìârrcia/Variänr:'ia pe!"4 ô reri'ião
Ba'i xo Val e do Curacä , RA .
Cana

do

l

2Q

-0.

3g

-0.726

4e

0.162

586

-0.560

-0 "597

-0 " 475

-0.466

0.273

0 .604

.528

o.?.07

-0.390

-0.436

0.7?r.;

-0. 507

0

Tabela 5.5
l'latrjz clos Âuto-Vetores, apõs Contponentes Principais para a l4atriz da labela 5.4.

.92

Componentes
Pri nc'i pa'i s

Auto-Val ores

% informação

1A

CP

702.679

94.7

2Q

CP

21.933

3.0

39 CP

9.863

ì.3

49

7

.673

1.0

CP

Tabela 5.6

Auto-Valores e % de informação, associada a cada canal transformado ou cada Componente Prilrcipal.

é a causa das altas corre'lações entre os canajs do visivel (4 e
5) e os do infravet'ne'lho (6 e 7), de imaqens Landsat'
A Tabela 5.4 mostra a l{atriz de Covariância, para os canais originais da é¡roca seca. Ao longo da d'iagonal principaì da matriz, tem-se a
variâncìa estimada de carJa canal.0 canal 6 seria o canal de maior variabiljdade ou jnforrnaçãor como visto anteriormente nos histoclranras da Figura
S.2.0s outros valores numêricos indicam a covariância entre os cana'is' sen

normrlrnentc

do que os valores pos'it'ivos cle covariâncja, denotam canajs positivamente
correlacionados. A varìância total ou quantidade total de informação, nos 4
canajs origirrais, assumindo-se um distrìbujção nornral dos níveis cinza , é
i ' e,
clacla peìo sornatfirio das variâncìas da d'iagonal princ'ipal da matriz,

}l t2 =

742,148
Na Tabel a

5.5, são apresenta¿os os auto-vetores ( Ej qen '' Vectors ) ,
cla Taapõs a transformação por Componentes Princjpais, obtÍdos dos valores
bela 5.4. 0 primeìro componente Prjncipal tem uma contribuição negat'iva de
todos os 4 canajs, da mesma maclnitude. Est.e componente normaìnente configura uma ima-qent de albedo, i. e, associada com os valores de brilho clos canais origina.is, dest'ituîda de infonnações ligaclas ã matjz(G'i'llesp'ie, 1980) '
negatìvas dos canais 4 e
- 0 segundo componente tem contribuìções
7 o
5 originaìs e contrìbu'ições positivas dos canais 6 e 7, sendo o canal '
que rnais cOntribuj para este corn:orlente.0 segundo Componente denota basÍca

o?

o contraste espectral intrinsico, dos canais originaìs Landsat, crìtre as bandas do visível (4 e 5) e as do infravermelho (6 e 7).0 tet'cejro
e quarto Componentcs pouco contribuem na quant'idade de inforrnação red'istr ibuida (?,3/" da Variância total), sendo que nonnalmente, o quarto Componente
estã ligado ao ruicio inerento aos 4 canais originais.
t
A Tabela 5.6 most.ra os ailto-vaiores (tigen-\ralues), apõs ¿r transformação por Co.nponentes Principaìs, a pariir de dadcs d¿rs l'abelas 5.4 e
5.5. A perccntagenr de Variärrcia em cacla eixo transforrnado ît de 94,7it;3'0%;
1,3% e 1,0"/,, r'espectivcrnreñtê. A Varjãncía total 17J^s?' = 74?.ì48¡ fo'i mantida, isto sÍgn'if icantio que a i nfc;rmação orig'inaì r'rão fcj al terada, epcnas
redistribuiria nos novos e j xos, prir'õrn cle fornr,r não correlacionacla , i . e, senl
reclunclãncia entre o!ì r¡ov0s canais.
A Ffqui"a 5.17 nrostra os rìovos h'istoqramas para oS crlt'ìäiS transfor
mados, a pa.r"tir dos quaìs forarn solec jclnados os 'irrtervalos, piìra a aFl ica''
nrerìte

ção da

Anrp I

'iação l-i near rle Corttrasl.e

.

/\s i:'ilJrrl"¿rs 5,1S, 5"|9, 5.?10 e 5.2i nostram os restllta,los f inais,
com 0s int.e rvalos cie rea ice por Â.1..C. , sr:ndo; l?CP * 64 a 197; ?I?CP - 112
a l1t1+; llQCl) " 1l2 a '141+ c 4?CP - 'li? a i44.
A anãl ise incliv'iclua'ì dos Conponerrtes Principa'is pcrnr.ite al rrii'tr;ls
constatações, 0 prìmeìro 0r.rrnpcnente Principa'l possibi'ljta a cletecção de vãrias unidacles, rlue sãt¡ entretanto indiscrimìn.íve'is.
Regiões de clnenaclens couì vegeteção perr:nefcljit conl'undeln-se conl
as ärcas de tlúvio t,*os;r,¡iro ((ìi:), talcãrio Caacinga (QCa) e graridc.; exi.ensões cic GCfy. e Gl4xc;, torlos corn niveis e'levaclos de briiho" A rleteccåío de mafitos ê ¡lerfeita, ein rríveis atã superìores aos dos canais crigirraìs, ¡lcr'inl
discrjnlìnaçõr:s são ìnviãveis pelas sinrilarjciarjes' nas qr¿d¿iÇões rjc cinua re
gistrailas. -lais r:onclusões são t¿rmb6rrr extensivas aos corpos cãlcico-s iticãtjcos e de t¡uartzi to I'errífcro, cujas corresponclãncias cspacia'is colri c¡s claclos priiv'i os , são

eI

evadas . '

Ãreas de mãrrnores (fìCmc) confunclem-se em partc (:onì qna'isses rliii-icos TN ßanguõ e íreas rn'igmatíticas rie RC Cachoejra. Normalrtente, Pocer'-se iam associar "zo¡as mais f6lsicas", nesta imaqem cla Fiotlra 5.lfJ, conl c;s [r¿rjxos nívcis clc brjlho (ãreas em neqro), porõrn a presenca destc padrão Íiara a
fai xa il'l Ba nguê , rli spos ta a oes te do Serrote da Sal i na , otlde rnaf i [os -ul i.ra -

rnafitos são cornuns, reforça certo carãter a''rhriguo cla cena.
0 sequndg Coilponente Pt"jncipa'l (t'iqrrra 5.19) , rliretancnte as'oc''i't
clo ao corrtraste espectral irrtrînsico dos canais l"lSS-Landsat, no visível/
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l'listograma dos 4 ComPonentes Prjncipais, da imaqem
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formação em cada canaj seria: 94,7%; 3,0%; 1,3%
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gura 5.lB

Primejro Componente Prìncipal da ê¡roca seca com
94,7% de inforrnação das imaqens origìnais e real ça do pos teri o rmente por A. i- . C .
tscal a aproximada 'l :200.0C0.
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Figura 5.19

Segundo Componente

Principaì,

com 3,0% da informação

e realçado por A.L.C. Escala aproximada l:200'000'

original
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Figura 5.20

'l'erceîro Conìponente Pri ncípal, com 1,3% cla 'informaçãcr original
e realçado por A.L.C. tscala aproximada I :200.000.
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rel ação
Quarto Componente Principai ' apresentando menor
sinaì/ruíclo, com 'l ,0% da ìnfornração originaì e real çado por A'1.C. Escala aproximada l:200'000'

oo

infravernrelho, permite um me'lhor entendinrento das or^adações presentes e for
nece resultados vaìiosos, ligados fundamentalmente aos metamorfitos de alto
grau do Grupo Caraíba.
Assim, o aspecto marcante nesta imagem õ a delirnitação ¡rr'ecisa
dos contatos TN Banquô/RC Cachoeìy'a (Ponto 1, Fiqura 5..l9), iã realçados an
terrt¡ormente nos processamentos pr6vios, mas não com a clareza cleste componente. Urn paclrão de cirrza claro pode sen ass<lciad<, ãs Unitjades Tli Bogõ e RC
Cachceira, e padrões o¡lostos, i. e, cinza escuno, são correlacionados espaciaìmente âs ãreas da Uniclade Tfl t'lanquê. Tais dados são conclizentes cotn unta
maior contribrrição do canai 7, neste Conrponente (ccnto disct¡tjdo na Tabeia
5.5), jã que tal bantla teorica.mente, mostraria na jor contr'aste entre nlateriais pobres e rictrs cm Ferro, i. e, ttnidadcs fõlsicas c nlãf jcas.
Na Uniclarje Tll ßanauô, são constataclas ãreas mais claras, tambõrn
detectadas anteriorniente, enfatizanCo corìrposiq:ões mais í'ölsicas, nas tssocíações "sü10 + rocha" clestas r'egiiícs ( Arc:a 2 e 3). Finalr'l'¡nte, a ¿rnãlise
visual clest¿l cena, sLlgene tamb6ln una muclar'ìça rìô cortpot'taniento supcrf icial
da Un'iclacie 'lt'l Bangrrê, &'r sua cont.inttit:lacie orje,nta'l e cont um nadrão mais cl¿i-'
ro que a 'f'a jra N-S oci tlcnt.al (Ãr'eas 4 ) .
0 terce'iro Con¡:onentc Prjncípa'l ¡¡¡cstra em gri:nde clest.aqtte as ãreas cle drenaqcns , integrando as res¡;ostirs , al c¡o di st'int,ls , de veqetaçlo p!ì
renefolia e <le aluviã0, em um sõ conjunto de nit,eis escui.os de brilho.
As reqiões cle clcorrôncia Cas ljn'iclade íJc e filitog GCfx, sao bern
0
detectadas , nìâs cortfundenl*scr n0 br j'lho co!'Íìrirn cl '¡r'acio (Ãreas hrancas 1 ) '
contato 'l'N Bcgõ e G[ir¡c õ bem vjsîvel , tlelinlitantjo äreas cle ç¡raclações dr'l cilt
za ci'is ti titas .
0 quarto Componente Principa'|, pela baixa relaqão sinal / ruído,
nño forneceu informações.

5.7

-

Cornposi

ção Co'lori da

de Componentes

Princ'i

pa

is

as inf orrnações extraiclas antr:r'iormente das an,ïi ises dos Co;¡
ponentes Principaìs'indivjduais, podern ser obtidas do uso de um sõ produto,
como mostrado na FìqLrr.a 5,22, corû as vantaSc.ns jã djscuticlas, da utili zaciio
Tcldas

de cores

"

A Fi gura 5.??- i'a't obti,ja , ut'i I i zando-se os 3 primei ros Oorrtpollelì tes Principais e as cores azul lem neqat'ivo), vennelho e vercle, resf)ect.ivamente.

.
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anãtise deste produto, merecem destaque a detecção e discriminação entre as unidades: Qc e Qa, não tão enfatizadas' na composição colori
da fatsa-cor dos canais originais (Figura 5.8) e representadas na Figura
S.ZZ (pontos 'l ê 2, respectivamente) pelos contrastes esbranquiçados e magenta; Qc e GCfx (zona de filitos), detectadas mas não discutidas na Compo
sição Colorida com "ratios" (Figura 5.16), aqui nostradas com tonalidades
esbranquiçadas e cian-esbranquiçados (Pontos 1 e 3, na Figura 5'22, respectivamente); fn 8o96 e RC Cachoeira, de clifîci1 detecção e dìscriminação,nas
Figuras 5.8 e 5..|6, mas muito bem caracterizadas' na composição de Componen
tesprincipais, pelas tonalidades magenta (homogânea), magenta e esbt'anquÍçg
da (Pontos 4, 5 e 6 na Figura 5.22, respectivamente)'
As relações espaciais entre as grandes unidades são tamb6¡n de fãcil traçado, como por exemplo: os cotttatos Ttl Bog6/G0rrc; GCrnc com GCfx, RC
Cachoeira/TN Banguê, embora a imagem seja pobre na definição da Unidade
sejam irreconhe
GCmc nos Serrotes da sa]'iqa e Melancia e os pequenos corpos
civeis (mafitos-utlramafitos, cãlcìco-silicãticas, quartzito ferrug'inoso).
e Macururã,
Tanbém não ã muito visivel o contato entre os Grupos Canudos
Da

no nordeste da ãrea.
A região de ocorrência do calcãrio secundãrio Caatinga õ detectãvel, por6m confunde-se com as zonas de xistos/fijitos GCfx e a ãrea de reflectância anômala a t'lE da Serra Redonda tem tonaliclade magenta, confunclindo-se com Tt'l 8ogõ e drenagens.
A Unidade TN Banguô mostra algumas ãreas de t,onalidades esbranqui
exibe uma mudança de tons
çadas (Ãrea 7) e magenta (Ãrea B). Para leste,
azul/cian para magenta salpicada de azul, sendo dificil a localização do
contato, embora a mudança de coloração seia evidente (Ãrea 9)'
As vantagens e desvantagens deste produto em relação aos anteriores, irão depender obviamente das necessidades e interesses em discriminações

particulares do usuario.
De maneira

geral, pode-se dizer que o melhor desemPenho

em alguns

uma abordaaspectos e ambiguidades em outros, só en'Fatiza a necessidade de
uma anãligem integrada de t6cnicas de tratamento digital de imagens, com
se passo a passo dos produtos disponíveis'

- tol

Figura 5.22

Principais dos Canais MSS-Landsat,
do Baixo Vale do Curaçã, BA.0 tç CP estã associado ao azul (negatlvo)'
o 2Q CP ao vermelho e o 3Q CP ao verde. Todos os canais transfonnados,
foram rrealçados por A.L.C. Escala aproximada l:160.000.
Conrposição

colorida de 3

Componentes

CAPTTULO 6

ANÃL

IST

I1IJLTI SAZO|IIAL

6.1 - J.üslvseq
0 val or na di scrini nação I i to'l69i ca do at¡ j buto ternporal de dados cliqitais Landsat, foi tarnb6m investir¡ado pana a ãrea-teste.
Adrnitindo-se que, na ausôncia de outros dados, a precipitaçãc rrc
dida ern Bebedouro (Tabe'la 5.'l) corresponda ã ocorrida no nìesmo periodo no
Baixo Vale do Curaçã, as d'iscussões neste capitulo procunarn analìsar o siq
nificaclo, na cliscriminação 'lito'lõqica, das variações tonais ocorridas na
paisaqem e registradas nas fitas llSS-Landsat, pelos 246.?- rnn pnecipitados
entre 23/nov . /197?, e 21 lfev . /1979.
Tcda a sequêrrc'ia de tratamento di qi tal anteriormente desenvol ví da e discutida, foi repetida con as inrag'lens da õpoca chuvosa, sendo que
neste capitu'lo, por I ì'm'itações de iìustraçã0, apenas os produtos ¡rais relevantes serão abordados.
6

.2

-

Compos ì

ção toì ori da

F

a'l

sa-Cor

A Figura 6.1 foi obtida atrav6s dos canais 4,5 e 7, corriqidos
prel irlarnente (Correção Radiorrõtrica e "stripi ng" ) e amp'lia.dos por A.L.C.
(intervalos utilizaCos: canal t, - 24.a 64; cana'l 5 - l6 a B0; canal 7 - 56
a i04). Est.es 3 canais fora.rn associados ãs cores azul , verde e verme'llra,
obtenrlo-se o mesmo tipo de conposição fa'lsa-cor, da Figura 5.8 (ãpoca seca).
A anãlise da imaqem chuvosa revela marcantes diferenças em relação ã ãpoca seca.

Inicialnrente, as tonalidades avern:elhadas são dominantes e estariam I ìgadas ã vegetação caducifõl ia, coÍì exceÇão de drenac.¡ens, i. e: conl
a chogada das chuvas, esta cobertura veqeta'l renasce e este connontarnento
respondeni a pel a al ta ref 1ectânci a no 'inf ravermel ho e absorções pe'la cl orofi I a , nas bandas do ví sivel .
A loca'l'ização e a extensão destes efeitos na ãrea, implicar:r em
aìqumas suposições:
I

)

as respostas espectrais do

Gr

upo Caraiba não são afc':tarlas pe-
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Figura 6.1
chutosa), do Baixo Vale do RÍo Curaçã, BA.
Canais 4, 5 e 7 realçados por A.L.C., combinaclos com cores azul, verde e Vermelho. A variação temporal na paisagem' pode ser vista na comparação com a Figura 5.8. Escala aproxirnada l:.160.000.
Composlção Falsa-Cor (época

t04

quer na 6poca chuvosa' indìcando
1a cobertura veqetal, quer na época seca'
As variações agora observadas es
uma baixa densjdade de cobertura vegetal.
na assocjação "rocha + so
tariam relacionadas nais ã jnfluência de umidade
e grande absorção no canal 7
1o,,, com reflexões nrais elevadas no visível
-e
aní]ogo, encontrado para 0
Esta suposiçãg reforçada pelo padrão tonal

trechcrloRioSãoFrancisct¡,reqìstradonacena'comcontrasteeñtreselîmpi¿a no'afluente ( azul
dimentos em suspensão (azul claro) e ãç¡ua mais
escuro);

2)osntetamorfitosdoGrupoCanudossãoerngrandeparteafetaclos
Seca e auntcnto de repela cobertura veqetal, com grancle absorção na ópoca
chut'.sa' Enl re]aÇão aos
fleciância'ligado ã presença de folhas na äpoca
riensidacle de vegetaqão rnuito
terrenos do Grupo Caraiba, cleve ocorrer ou
clistìntas ' ou ambos' De qualquer
mais elevacla' ou assocîações florísticas
forma, um controle geobotânico parece et'iclente;
parte' do Grupo ca
3) as ãreas eScuras no Grupo llacurur6 e' eF'l
jdades: as assocìações vegeta.is nesnuclos, implicarìam erì algumas poss.ibj]
de modo dìst'into
tas regiões seriam diferentes e desta fonna responcleriam
densidades de cobertura seriam d'ìãs mesmas condições de prec'ipitação; as
uma'grande participação na resposferentes e o componente substrato teria
de precìpìtação;
ta ou as regiões não teriam sofricro um pacrrão uniforr,re
nìan
4) as reqiões ao longo das drenagens' cori tons averme]hados' peindicam as associações
tidos tanto'na estação seca quanto na chuvosa,
renef6l i as '

Dopontodevìstaclediscrirninação'litol69'ica'urnoutroaspec;t'ona
definìção cra faixa r'r-s, disp.sta
va.rioso dâste pro,uto re.raciorìâ:Sê ã
generalizavarn corno asSoborda oriental da ãrea, cujos mapas anteriores'

(Jor<lan' 1968; Leube ' 197?\'
ciadas a gnaisses/miqnatitos do Grupo caraiba
permitem anarogìas conipos'ic'iona'is
As diferenças espectrais marcantes não
pertencente ã unidade TN
entre este coniunto e a zona adiacente a oeste,
desta faixa oriental' não permite com
Banquô. A anãlise dos padrões tona'is
superficìaìs são dominant:s na
mais clareza sugerir quais conclícionantes
paclrões em magenta e azul'constituindo
resposta, dev.ido ã iustaposição de
conjunto '
uma textura heterogênea no
anteriores sobre a ausôncia cle coEm adiçã0, algumas conclusões
da Cana Brava I Pa

berturavec¡etaìparaafaixafi]îtìcadaborcladaSerra

ra

a ãrea clo Grupo canudos, a

S1,l

de tluma'itã, poclenl ser

certificadas alo-
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A mesma tonalidade azulada clestas ãr'eas com as regiões Tll Banguô e Tii
Bogõ, podem ser explícadas pela grande atenuaÇão causada pela umidacle, prrc
vocando um escurecimento (absor'ção) nas superficies destas reqiões. Para
a faixa RC Cachoeira, corn padrões claros, os efeitos superficíais de urnidade não seriam tão persistentes
Conv6m ainda salientar que a grande zona anô¡raìa a l{E da Serr.a

indistinqr-rivel neste realr:e, favorece ¡ id6ia tle que conrlíções su
perficiais liJ¡ndas a "solo + rocha" na ãnea, sejan¡ res¡:onsãve'is pela anomalia em maqenta, Ca tigura 5.8, sem influância de uma possivel ccbertura
vegetaì "perenefõl ia".
Finalrnente, observa-se que a Serra Redonda mostra o sonbrearncnto
na sua metacle oeste, atestando as conclusões anter'iores de resposta de "fo
Redoncla,

ì hagem verde "

, na 6poca do recobri mento ,

da

F-i

ctura 5 .8 .

6.3 - Divisões de Canaís
As Figuras 612,6.3 e 6.4 correspondenr aos "ratios" l4SS 5/6,4/7
e 6/7, obtÌdos sem correções atnosfõr jcas dos canais orjqinais da õpoca
chuvosa, realçados por A.L.C. 0s parârrretros utilizados na transformação
são vistos na Tabela 6.1.
0ffs et

Ganho

---1

intervalo (/1.1.C.)

50

s0

Tabela 5.1
Parâmetros util izados
dos canais ori gi nais,

na

da

transformacão não Iìnear "ratio"
ãpoca chuvosa da ãrea estudada.

Teoricamente, a banda llSS 5/6 (Fiqura 6.2) seria a mais sensível
ã densidat{e de cobertura da biomassa verde e em alquns casos ã ¿iferencìação de esp6c'ies, na nredida em que utiliza a ban¡la Ce absorção cle clorofila, prõxima a 0.68 um e a alta reflectância Ca vegetação, na faixa do infravermellro prriximo (Co'lv¡el l, 1974; Ra'ines anrl C,rnney'ì980). lleste racioci

t06

:{È
.'.
/

-t;

-lrr***.¡,
ÕL,a.

Figura 6.2

,,Ratio,' S/6 da ãpoca chuvosa, realçado por A.L.C.
Escala aproximada l:2.l0'000'

.
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nio, o incremento do brilho neste canal 6'inversamente pro¡torciona'l a- densÍdade de cobertura vegetal, i. e, as ãr'eas mais escuras mostrariam maior
densidade cle cobertura de biomassa vercle.
A anälise das gradações de cinza na cena, são conccrdantes cont
as t suposições prevìamente levantadas. Assirn, as áreas controladas por ,legetação verde são vi stas no topo da Serra cla Cana ßrava, Serra Redonda ,
cursos cle drenagens e grancles ext.ensões rle GCfx. [:rn oposiçä0, as ãreas

mais claras tender.ianr a mostrar variações de resposl:as espectrais funcianen
talrnente relacionadas a* exposição rle rochas -r solos. lleste esquema, para a
unidade cletectada no Grupo Caraiba, na Lrorda orienta'l da ãrea-teste, e ilr_q
dação de cinza m6dio indicaria, ã prirnr:ira viste, utna contribuição balanceada de so'los + rochas + vegetação (Areas l, Figura 5.2).
Entretantc, a s'ílnilaridarie de niveis de cinza con a Unidade Tl'l
ßocõ (Área 2, na Fìgura 6.2) de baìxa clensidadc cle cobertura vegetal e a
detecção, na extensão desta unidade orjettta'l , rle cttrsos secundãrjos de dre
sugere que ¿ì associaqão "rr:cha + solo" seia dcninante sobre a influôncia cle vegetação na respost:a reqistrada.
A Figura 6.3,cornespondcnte ao "rat'io" '1/7, foi escolhida lrj!^
ser um procluto que m¿rnteve a sensi'oi'ìidacle:ì densjdade dc ccbertura veqetal na ãrea , ao niesmo tentpo que enf ati zou di screpâric'ias ent ref I ectãnc j a ,
nas regiões de expos'ição de rochas e solos. Como aspectos importantes na
nagens com mata c'if

imagern

,

são vi stos

ia1

:

a faixa de ocorrência da ljn'iclade RC Cachocira e T1'l Banquö, com a ctefinição aproxinrada de seus contatos, aliãs coinciderrtes com"ùs obtidos nas
composições de ãpoca seca (l\reas I e 2);

I-

a extensão cla uniclacle orienta'l , na faixa cie ocorrência do Grupo Car aiba, próxinra ã Serra da Cana Brava (llreas 3);
3 - diferentes comportanentos no Serrote da i'lelancia, com urna faìxa oriental mais sensîvel ã cobertura vegetal e ttma t¡or,ia ocìdental de afjnidatjes
maiores com exposição cle solos e rochas (Ãr"eas 4 e 5, respectivamente).
Z

-

A Fìgura 6.4 mostra o "ratio" l{SS 6/7. Dos esturlos de Sieqai c
Goetz (1977) , este seria um dos "ratics" rnenos influencìado pe1a bjonirssa
verde, indjcando contrastes cle t¡ri'lho mais I iq¡rdos a solos e roclras.
A anãlise dos parlrões presentes nesta imagem, apesar da baixa re

Iação sinal/rtrîdo, penlite indiviclualizar a faixa oriental dos metanlorf itos de alto grau do Grupo Caraiba, neforçanclo a argumcntação anterior de

. l0B .
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Figura 6.3

,,Ratio,, 4/7 da'6poca chuvosa, rea'lçado por A'L'C'
Esca.la aproximada

1

:210'000'

.

r¡.
,

t

I

'rË¡

þ

)

I

l'
f

i
I

¿.
rf:

i
I

t
t
I

I

{
FÍgura 6.4

"Rati o" 6ll åla ãpoca chuvosa
Escala aproximada l:210.000.
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dos
a resposta espectra'l detectada, relacjona-se n¡ais ã participação
'l
solos + rochas ncs "pixels" clo Lanclsat da ãpoca chuvosa (Ãreas , Figura
6.4). Ao norte, a zona cte contato entre os metamorfitos dos Grupos Canudos/ l4acurur6 pocle ser traçada, embora se esteia analisando uma imagem de
6poca chuvosa e cle uma região na cena cuia infìuência da cobertura vegetal
Este
com folhagern verde, 6 supostanente elevada (Ponto 2, Figura 6'4)'
'ratio,' 6/'t parece ser o nais aclequarto quando se pretende r'rinimizar efeitos de cobcrtura vegetal "verde", em aborclagcns cle cliscrimínação litol6qica e de solos, devendo ser enfatizacla a sua trtìljzaçã0, para regiões dest'i
tuidas de marcacla sazonal iclade, caracteristica antbienta.l comum de vãrÍas

que

reqiões do país.

6.4

-

Comp_onentes

Pri ncjPai

I

As Tat¡elas 6.2,6.3,6.4 e 6.5 contóm parâmetros estatisticos da
transformação 'linear poñ Conrponentes Princi¡raìs da õpoca chuvosa. A Fiqura 6.5 foj cbtida no 0E I-100, associatlclo-se o 19 cP com azul , o 2Q CP corn
ver*¡elho e o 3q Cp com vercle (neqativo). 0s intcrvalos de Anpliaçãc L'inear
de Contraste foram: l9 CP cle 96 a 192;2Q CP cle 96 a 168 e 3Q CP de 102 a
144.
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a 6.2

correlação dos canaìs originais
l'lSS-Landsat, do Baix.o Vale clo Rio Curaça (õpoca chuvosa )
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a

l4atrì z rle covariância dos canais
da êpoca churrosa .
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l,latrÌz de Âuto-Vetores
os dados da Tabeia 6.2
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6.4
tle Transf orrnação, para

Cornponentes

Pri nci pai s

Auto-\ialores

la

cP

268.960

2A

CP

1

39
4Q

q't

Z informação
59.

B

.717

32.9

CP

22.490

5.0

CP

10.224

2,3

Tabela 6.5
Componentes Pri nci ¡raì s dos cana j s l,lSS-Landsat,
do Baixo Vale do Crrraçã,,.corn as respectivas
percentagens de informação.
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que os canais 4 e 5 são altamente correlacionados. A correlação entne as bandas do visivel e cto infravermelho ã
baixa. A correlacão entre as bandas do infravermelho pr6ximo não ã muito
Da Tabela

el evada

6.2, observa-se

.

A diagona'l principaì da Tabela 6.3 mostrã que os canais 4 e 5
apresentam a menor e a maior variabilidade, respectivamente. A variância
total dos 4 canaìs ã de 449.39i.
Da anãìise clos valores de Auto-Vetores (Tabela 6.4), observa-se
quc o lg Componentc Principal recebeu uma contribuição nraior do cana'l 5 e
quase nenhuna contrjbu'ição da bancla MSS 7. 0 7-A Ccn¡tonente Prjrrcipal mostra intrinsicarnente o conLraste cspectraì das bandas visível e infravcrrrellro prõxirno, sendo o canal 7 o que mais contribuiu para a infornação deste componente. A Tabela 6.5 niostr.r r¡ue os 3 Corrponentes Principais, utili"

-zados na Fiqura 6.5, contãm quase 9BîL da înforrnação contida nos canajs ori
ginais da ãpoca chuvosa.
A anã'l i se vi sual cla Fi qura 6 .5 dernonstra cabalmente a 'inportância da aborclaqe¡ tenrporal con imagens l'1SS-Landsat, rcalçaclas adeqttaclanente
na 'invest'ica.ção qeol óg j ca , parti cu'l arrnente na di scrinli nação cle un j dades
t i tol õgicas .
l{o caso cia ãrea-teste - Baixo Vale clo Curaçã, as variações tonai s consequi cJas e que ref J eten i nf ormações geo'l6qi cas ìnrportantes , são :

1) a definição marcante da Unidade "Or'iental",'liqada aos netamorfjtos do Grupo Caraîba, não individualizacla ncs ma¡:eanentos prõvìos. Err
aclição, o rea'lce perrnìte estabe'lecer relações cle contato entre esta unidade e a Tl'l Banguô adjacente a oeste, jigadas a um traçado escalonado, sugerindo forte expectativa da descontinuidade entre estas unidades se rnanifestar por sistemas de falharnentos;

2) a extensão em ãrea e as relações de contatos entre

as

Unicla-

des Tl.l ßanguô e RC Cachoeira, QUe são coincicletltes com os tratamentos ante
riores, íncljcando que mudanças de paisacen destes sitios provocando d'iferenças tonais, não descaracterizam as identidades espectrais destas unjclades;

3) a Unidade Tll Roq6 pode tanrb6m ser cliscrininacla das anterjores
por variações de matizes, constjtuínclo uma textura particular, clistìnta
das 3 un'idades descritas anterìormente;

4) a região

clos metamorfitos clos Grttpos Canudos

e llacururõ exi-

. ll3

-

Figura 6.5

Princìpais da êpoca chuvosa, dos canais Landsat
do Baixo Vale do Rio Curaçã, BA.

Componentes

Escala aproximada I :.l50.000.

.

. l14 .
um matiz avernle'lhado-amarelado e em parte por nuanças negras na cena.
A não separação destas unidades e as variações tonais presentes, iã foram
discutídas nas imagens faisa-cor e "ratios" da 6poca chuv<¡sa'
Dos dados apresentados, conc'luî-se que sob diferentes condições,
as imagens realçadas aclequaclamente por tratamento rligital, forneceram infornrações vaìíosas, sobre as caracteristicas superficiais da ãrea - teste
que,analisadas cle modo integrado, permitent, dentro de um contexto de reconhecimento ìjtolõqico, delimitações espaciais rlas principais unidacles ou
'l
associ ações i tol ógi cas , cartograf íveí s na escal a de semi -cletal he .
importãncia
Corno consequênc'ia clas cliscussões, fica ev'idenciada a
da anãtise multitemporal , na cliscrimjnação litol69ica' corn imagens 14SS
bem

Lanclsat, em especi a1 de ãreas com marcacla

sa zcnal i clade

cì imãti ça .
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Geolqgia

partir

da conétatação de que a disposição' espac:ial 'das unidades
cartografadài pÈeviamente e os contrastes tonais, conseguidos .nos vãr'ios
produtos, enùolviámrQrande coerãncìa, a verìficação de canpo foì, inicialnente direcionada, no sentido de esciarecer as causas e,aspectos envolrridos
nestas correlações; tèndo-se em mente,que as respostas registradas nas irnagens, referen-se a interação enerqia/matõria" nos nlfcrons superìores do ter
reno, CoRlo consequônôìa, buscou'se em adição, o entendjmento das discrepâncias ã luz dos dois con.juntos de clados e da verdade de campo'
Para a faìxa oriental da área, desprovida de uma.maior densidade
de lnformações prôv-ias, o esquema de abordagern v'ìsou fundamentalrnente, estabeleccr reìações entre as respostas realçadas e seu significado geol65ico.
Como a proxi ma danten te 70% da ãrea-teste dispusesse cle pontos de ob
servaçã0, descrìtos no Proieto Cobre-Curaçã, tais dados foram muito utilizados, sendo que para evjtar inconvenientes do constante manuseio rle nrodutos em escala tão incompativeis, quais seiam, as folhas de pontos na escala l:2S.000 (Fo1 has Piraiã, Fazencja Veneza, Riacho da l'lelancia, Riacho da
Madeira e Quixaba) e as imagens realçadas er alrpìiações fotográficas
Â

litolõqica (transcrìta
dos volumes II-G, II-H e II-I, do citado Projeto), foi transportado para
fotos aãreas da FAB (Força Aõrea Brasi leira), escala l:70'000'
'l

:'l00.000; cada ponto com sua respectiva descni ção

conjunto de dados, as campanhas de campo foram
realìzadas, sendo visitada a maior parte dos pontos descritos pela CPRM, Pa
ra a faixa oriental , a verificação foi baseada en um ma¡ra planimõtrico, obtido das fotos aéreas e ajustado ao mapa do SGt (Servìço Geográfico do txõr
c.ito),. edicão 1977, na escala I:100.000, envolvendo observações nas principais v.ias de acesso e em cursos de drenagens. ¡lo mapa de obscrvações de
campo, nostrarfo no Apãndice I, são indicadas as localizações dos pontos de
controle, uti liza.dos na pesquisa. A baixa riensidade de afloramentos na área,
fez com que a verìfìcação em muito locaìs, se apoiasse na anãl ise dos tipos Iitolõqicos, constituintes de blocos e fragmentos dispersos n¿r superfície, um indicador indireto, nern sempre rìgorosamente correto, na medirla
De posse deste

ll6

em que os blocos mais quartzosos e' consequentemente
intemperismo, tendem a prevalecer nestas condições'

' maìs resìstentes
Entretanto' face

ao

ãs

circunstâncias,considerou-setalsistemãticacômoapìicãvele'destaforma, com resul tados vãt idos '
de exposições 6 critico
De modo geral , este aspecto de ausôncia
TN Banguô e RC Cachopara a Unidade f.N úo96 e 6 atenuado para as Unìdades
podem ser eneira, oncle ao ìongo de drenaqens e em "jnselberqs" e laiedos '
cio Grupo Canudos' a
contrados aflorameñtos. Para a faixa de metanìorfitos
e sim' a cobertura vegeausência de exposição não cheqa a ser ufl empecilho

tal ,

como serã
Em

visto posterÍormente'

relação a anãìise microscõpica' foram

utilìzados

conjuntos

dedados,provenÌentesde3fontesd'iferentes'totalizando35descrições:
t) ìl descrições, transcritas do Volume Il-l ' do Proieto Cobre-Curaçã;
l"letai s S/A;
2) 1ì descrições realìzaclas nos laborat6rios da Caraiba
da UFRJ'
3) 13 clescrições efetuadas no lnstituto de Geociências'
0sdoisú]timosconjuntosperfazom24anãjisespetrogrãficasin6ditas'
para o Baixo Vale do Curaçã'
constituintes rnineA localização das amostras anai isadas e seus
pondentes
' são vistas
raì69ìcos, com as cìassificações 1ìtol69icas corres
Tabela 7'l '
respectivamentè 'no t4apa da Fiqura 7'l e na
8o96' caracterizada
A ãrea de ocorrêncÍa da Unidade Tanque Novo
-por uma paisagem
pela tonalidade maqenta, na Fìgura 5'22' ê tipificada
poucos afloramentos são enmonõtona, extremamente plana e arrasàda' onde
exposições ao nível da super.oniruaoi , o! quais const'ituem-se de pequenas
caulìnizados'
fície, de litologia aìteracla e comumente gerando produtos
cinzento-esbranquiÇa0s solos da unidade são claros, com nuanças
areno-argiloso e com pedas a branco'-amareladas, cle horizonte superficial
quartzosos' dispostos
quena participação de blocos de rochas e fraclmentos
pedìplano arrasado'
corr^unt" de modo ca6tico e bem esparso no
qnaisse quartzo0 tipo 1itológìco larqamente predominante õ um
a pegmatõide' de es
leucocrãtico, normalmente branco' grosseiro

feldspãtìco

trutura fracamente bandada a sacaroidal '
de grãos de quartA foliação geralmente ã dada por estiramentos
minerais nãficos' notadamen
zo, embora em alguns locaìs uta partìcìpação de
te biotita, acentue a folìação da rocha'

para esta litologia'
0s dados petroqrãficos levantados pela CPRM'
indicamrochascomtexturagranobìást.ica-xenoblãsticaeparagônesemineral
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Tabela 7..|
-og
Consti tui ntes mi nera l ì cos das amostras anal i sadas

mi

croscopi camente

.

il9
com

quartzo,

em

cristais lenticuìares, exibindo extinção onduìante e ' fre-

quentemente, com inclusões de microcì Ína e plagioctãsio; pìacioclãsio, de
conrpos ição oliqoclãsio e menos conumente albita-oì igocläs'io, ocorrehdo de
frequentenrente
modo subordinado, com i ntercre s ci r¡entos antipertíticos e,
saussuritizado; biotita, em escassas paìhetás e em parte alterada para cl o-

acessõrios, representados por zircã0, maqnetita, sericita, titanita e
apatita. Em alguns locais, tipos oranatíferos são encc).ntradôs, äumentando
sua incidênci a para oeste.
Efeitos de migmatização nas rochas da Unidade TN 8o96,'foranr notados em apenas alguns afloramentosrao sul da Lagoa das Vacas, a aproximada
mente 2 Km a oeste <la Fazenda Minas, atestando um carãter mais excepcìonal
para a Unidade na ãrea analisacla.
Intercalações concordantes de rochas cäl ci co-s i 1 j cãt i cas , qua rtzi tos ferruginosos e anfíboì itos (mais raros). forar¡ tambãm observadas.
Normaìmente, as rochas cãlcico-siiicãticas imprìmem ã paisagem um
estito peculiar, represerìtacio por afloramentos em morrotes a'l inhados, êstruturando elevações 'l ineares em c¡istas, onde, mobil izados mais ìeucocnãt-îcos, de cornposìção quartzo-fe'ldspãtìca, grosseiros, associam-se a agregados
escuros de minerais cãìcico-si licatados, perfazendo estruturas djversificadas, desde maciças at6 notãveis gnaìssificações. A erosão diferencial neste
caso, produz como consequência, cristas e sulcos aìternados e paraielos na
superficie. caracterìstìcamente, um cor castanha-amarelada associa-se com

rita;

frequônc'ia

a tais litologias.

petrogrãficos disponíveìs para estas rochas., ind'icam um carãter granoblãstico, cle composìção mineral6¡¡ica, constituída essencialmente
de sÍl.icatos de cãlcio - epicloto-zoisita, diopsídio, tremolita - actinolita,'titanita e vesuvianita, al6m de quartzo e feldspato'
A]gumas ocorrências de quartzitos ferruginosos foram observadas,
sendo que chama a atenção pela magnìtude' o corpo' com mais de 3 Kn de extensão, localizado a oeste da Fazenda Carnpo Formoso.
De modo geral , taìs corpos distinguen-se na paisagem, quer peìo
SOlo marron avennelharlo escuro, associado a grande incìdência de blOcos e
fragmentos de rochas de natureza residual, quer peìos serrotes de ctlmieira
arredondada , a li nhados reg'ionalnente.
Macros cop i camente , tajs rochas são constituídas de quartzo' maqnetita e hematìta, con granuìação grosseira e forte estruturação dada pêlos arranjos sub-paraìelos de qrãos <ie quartzo. llicroscopicamente, foi cons
Dados

.
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com fortatada uma mineralogia essencial$ente de quartzo' muito denteado'
te extinção ondulante e' por vezes, estirados' e intercalações de massas de
hematita, magnetita e pequenos cristais de anfibõlio'

Algunsníveìsdeanfibolitos,ocorrendonaformadecamadae/ou

tamlentes, intercalados nos gnaisses qua rtzo -feì ds pãti cos reqionais foram
geralmente
bêm notados, sendo que pelo fato de se alterarem com facìlidade'
no terreno' Tais
não exibem .grandes afloramentos ou salìôncias positivas

assocorpos são diagnostìcac.los pelo solo avermelhado â marron avermelhado'
de litoloqia
ciado a blocos de pequenas dimensões, dîspersos na superfícíe'

grosseira escura' e composição dominada por anfibõìio e plauiocìãsio'
a bai
A baixa densìdade de cobertura veqetal e de aflora¡nentos' e
de rochas ã superfixa frequêncià de contribuição de blocos e fraqmentos
cie,indicamqueasrespostasdetectadaspeìot,lSS-Landsat,sãofundamentaldo niveì superficìal
mente controladas peìas caracteristicas composicionais
dos solos areno-argilosos da Unidade TN Boqõ'
e cararcteri
A região de ocorrãncìa da Unidade Tanque Novô Banque'
que a anterior
'
zada por uma paisagem com maior quantìdade de afloramentos
ao
qnãissicos
e
exposições
e
laiedos
representados por alguns "i.lts.elbergs"
fragmentos de rolongo de cursos de drenagem, maior presença de blocos e'
cofl arestas angulosas)
chas ã superfície (nornraimente.de pequenas dimensões'
suaves
e solos mais acinzentados, esculpidos em pediplanos, de ondu,ìações
Bogo '
(Figura 7.2) e não tão arrasados quanto aos da Unidade TN

Seconsiderarmosasnuançasazu]escuro-cian,daFigura5.22'coda Unìdade TN Banguê' os dados
mo represehtativas da disposição espacÍal
unidade em dois dode campo e petrogrãficos obtidos, permìtem subdividir a
dos migmatìtos Rc Caminios, separados pela faixa esbranquiçada meridiana
choei r'a .

predomìnância de
Ao dominio ocidental , estarÍa associada uma
por biotita-horn
gnaisses cinzentos o conspicuamente bandados' representados
de composição modal
blenda qnaisses e suborrli narlamente , biotita-gnaisses '
.l976)' Nestas rochas' as listras escuras são
granodioritica (Streckeisen,
ou caracterizadas pela
normaimente constituídas de hornblenda e biotita'
hornblenda' ao passo que
presença marcante de um destes minerais' comumente
quartzo-fe'l dspãticas '
ãs faixas ieucocrãticas, associam-se composições
gnaisses nostram textuAo microscõpio, estes bìotita-hornblenda
com foliação definida por
ras xenoblãsticas, orientadas ou cataclã'sticas,
das biotitas
grãos estìrados de quartzo, orientaÇão das palhetas

e alter-

. l2ì

,)

t1

iqura 7 '?
Paisagern da Unidade Tanque Nc¡vo Ba,tquê,
pedí pîano de onclul açãcl suave.

caracterizada por

nâncja de niveis cle minerais mãficos/fõ'lsicos. A mineralorlia representatìva
seria : quar.tzo bastante fraturado, com ext'inção ondul ante, denotarrdo caiaclase; placiociãsio, mineraJ que ocorre domínantemente; mjcroclina, biotita, hornblenda e acessõrios, constituidos por cìorita, apatita, zircão e opacos.

tm alguns 'locais, evidôncias cle rnjqmatização foram constataclas, co
mo entre as Laqoas cla Favela e cla Escondida, onde miqmatitos cinza-escuros,
'laiedos reduzide estruturas estromãticas,e dobras ptiqmãticas sustentam
dos , enr lne'io a so'los ci nzentos escuros .
Um aspecto 6 marcante neste sub-clonrinio ociclental, representado
pela presença r1e corpos de metabasitos, constituindo intercalações extren:amente frequentes em toda ärea da urrìdade discutida. Tais corpos exibem dimensões { jversificacJas, clesde pequenas lentes mõtricas, até dirnensões na cr".
dem de poucas centenas de metros de extensão, clispostos concordantemente ã
estruturação reg'ional l'l-S das fo'liações qnãissicas.
A localização cle tais corpos no campo 6 possivel, peìas faixas de

.
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fragsolos cinzentos escuros' cinza amarronzado a marron avermelhado' onde
'incìuindo anfibolimentos autõctones e produtos residuaìs são encontnados,
tos predom'inantemente, gabros-noritos, piroxenìtos a piroxenitos serpentinj
zados e metabasi tos.
fõlsicos, atinEm alguns locais, intercalações de gnaisses mais
granulagindo dimensões de atã a'lc¡umas dezenas de metros de ex.tensão, de
Estes tipos fornecem soìos mais
ção m6dia ã ç¡rosseira, foram observados.
manchaS
clarOs, mais arenqsoS, de nuanças amarelO-esbranquiçadas, dando
gnaisses predescontinuas, em meio ao solo cinzento dos bìotita-hornblenda
donti nantes

.

0s gna'isses f6lsicos são geralmente foliados' corn bandamento dae pìacl'ioclásio'
do por alternância de máficos/fãlsicos ou nívejs de quartzo
qñaìsses, não são facilAs re'lações cle contato com os biot'ita-hornblencla
envo'ìvidas, Pr"êmente constatadas, porãm com as bruscas mtrclanças de solos

clefinam o contato' A minesume-se que descontìnuiciades litolõqicas bruscas
(1975)' jncluiria
ralogia destas rochas, $êqundo clarlos cle Deic,ado e Souza
xenoblãsticos' normalmente
uma paragônese a part.'ir cle: quartzo, em crjstais
norntalrnenestirados, invariavelrnente com extinção ondulante; plaq'iocläsio,

qe
te alterado para sericita e carbonato e do tipo oligoclãsio; microclina'
dual mente ou em forsuborcri nada ao pì aoi'cr ãsi o , aparecencro i ncr'ivi

rarme¡rte

pertitica e transforrnado conr frequôncìa em caulim; mãficos, presentes
e como acessórios;6xidos
em diminutas parcelas, sendo biotita o maìs Comum
zìrcão.
de ferro, apatita, epjdoto, zoisita, clorita, serìcita e
são
0utros tipos litolõgicos constatados com certa frequência'
faixas de quartz'icorpos de rochas cãlcico-.silicatadas e, mais rarantente'
to ferruginoso. tm ambos oS casos, a estruiuração destes corpos é ccncor-

ma

As mesnras cadante com o padrão direcional î,1-s da gnaissjficação regiona'l '
litoloracteristicas superficiais e mineral69icas, discutidas para estas
gias, na Unidade Tl{ Bogõ, poclent ser apìicaclas para estes corpos, no sub-rlomini o di sc uti dt¡ .
azuPara leste, o domínio oriental ' representaclo pela tonalidade
marca a prelada 'intensa, clisposta nunla faixa sequndo I'l-S, na Fìgura 5'22'
em af'lorarnentos e em
dominãncia de tjpos mais qranulitizaclos ' apresentados
c'inza esverdeacla
fragmentos e blocos ã superficie' por rochas de coloraCão
qranulação méd'ia ã
e subordinadamente cinza escura, de estrutura foliacla'
migrosse'ira e composição a partir de plaqioclãs'io, quartzo'ortopiroxênìo'
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croclina e quantidades variãveis de biotita.

Este clomínio, com proeminôncia marcante destes ortopiroxönìo
gnaìsses ou gnaisses charnôquiticos, iã tìnha sido em parte mencionado ent
.l972,
nos resultados dos trabalhos da Missão Geoìögica Alemã/SUDËNE, quôn
do 6 enfatizada a presença de uma "... variedade de qnaisses côm ortopiro
xênio e ol igocläsio que afloram a leste de Banguô, encerrando em una tu*l
tura grq.nobìástica de qua!"tzo, oliqocläsìo e microclina, ìnclusões " isoladas e'aqrupadås de ortopiroxônio, alqurn clinopirÌixênioi' bastaÀte biotita, minerais opàcos e apatìta."
0s dailos de campo obtidos nì0stranì que esta caracterìzaÇão deve
ser estendida rumo ao norte, ìndicando variedades petroç1räficas, abranclen
do gnaisses .a hiperstênio, com composições modais granodiioritica (charno-

enderbìto); tonalitica (enderbito), quartzo-djoritìca e dior'ítica' segundo a classificpç4o Íe Streckeìsen (1974' ì976); denotando uúa afinidade
mais infracrustal para esta bortla da Unidade TN Banguâ. '
Tambãm a presença de metabasitos ã elevada nesta faixa' repre sentados por inúmeras lentes, provocando depressões eì ipticas nasas., de
solos cinzentos, alonqadas segundo a estruturação reqional N-S a Nllt, d¿t
foliação dos gnaìsses a hiperstênio e bem vìsivr:l no trecho Fazenda l4onte
Alegre para Lagoa dos llorros. Tais corpos apresentam composições variadas, de gabrc¡-noritos a piroxenitos.
A menor irrciclênc.ia de rochas cálcico-sìl icãtiòat e a ausôncia cle
corpos de quartzjto ferruginoso, em relação ao domínio otidental e ã unidade TN 8o96, ã tambõm concernente com uma afinidade mais ìnfracrustaì pa
ra esta fai xa .
Um outro aspectc que desperta atenção, resìde na constatação
cle evidôncias de uma intensa cataclase, manifestada principalmente nos
clois donínios cla unidade TN Banquê, responsãvel pelas texturas cataclãstì
cas e intensO fraturamento observado em afloramentoS e blocos ã superfície (norrnaìnrente anqulosos, cle arestas cortantes, vãrtices poteaqudos e
minerais estirados) e confirmada, em maìor ou menor intensidarle, nas amos

tras ao mi crosc6p i o.
Estes efeitos de cataclase atingem sua proeminência na região
sul deste clomînio orìental , onde inú¡reros lajedos de cataclasitos á'cidos,
associadoS a solos arenosos 1îticos, extremamente quartzosos, são responsáveis, respecti v ame nte , pelas manchas isoladas em magenta' no interior

'
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da aur6ola esbranquiçada, da Fìgura 5.8, que circunda o corpo sìenitìco
da Serra Redonda.
Nesta ärea, ao longo do Riacho do Banguê' são comuns tìpos lìtolõgicos, basta,nte caulìnizados, onde remanescentes de piroxênio e/ou an
fìbõlio poden;ser observados. Pouco ao norte, aiñda dentro da faixa 'es:
branquiçada, 'seguindo a estrada Fazenda Riacho do Banç1uô para Lagoa Seca'
'lajed'os de ca¡tao:lasitos ácidos, ori.qinacìos a partir de' qnaisses a pìagioclãsì0, quarbzo, p.iroxênio e anfib6lio, são constatados e ìndicam a ìmposição nas enqrixantes gnãissicas de efeitos de cataclage intensa'
Já para o suì, dentro cla mesma paisagem' em lireção ã Fazenda
Serra Redonda, fota da ãrea de estudo, são encontrados laiedos e aflora

porrfirobìãsticos, bolde.jando o lado. oriental da Serra
qrosseíros e.. cinzentos
Redonda, destacando'se os biotita-auqen-ç¡naisses
e uma variedaide esverdeada, com porfìroblastos de micrpçìina r6sea' classificados por Delgatio e Souza (1975), como anfib6lio-o'ftalmitos'
por ação
Segunclo estes autores, tais rochas teriam se formado
diretarnende metassomatismo alcalìno potãssico, perimaqmãtico, vinculado
te ã intrusão sienitica, de contatos rleralnente brusco com o sienito
gnãìssico, acompanhado por faixas de cataclasitos que atinqer¡ dezenas de

mentos de gnaisses

metros.

Ã luz dos dados disponiveis, r:ode-se aventar como urna hipõtese
p,lausivel,, que a fa.ixa esbranquiçacla da FiOura 5'8, borcleiando a Serra
áci<los e gnaisses
Redonda e caracterizada pela presença de cataclas'i tos
porfiroblãsticos, esteia liqada a efeitos da ação tectônica e metassomãti
ca respectivamente, vinculado ã intrusãò sÍenítica' afetaria Þosteriormenprinte por movinientação de bìocos associados aos falhamentos dispostos

'

ci palmente segundo

Nlnl-SE .

esTanto para a faixa azulada de granulitos' como para a ãrea
espectrais
branquiçada de cataclasitos ãcidos da Figura 5.8, as respostas
de solos
detectadas, refìetem basicamente caracterîsticas superficiaìs'
diretarnen
argilo-arenosos acinzentados claros e arenosos líticos brancos'
te correlacionados ao substrato I itolõgìco'
geo
0 extremo leste do Baixo Vale do Curaçã' õ' indicado no rnapa
'l6gico de Jorcian (ì968), como domÍnìo de qnaisses e mìqmatitos' senso arnda Fipìo. Tal ãrea apresenta-se com a tonalidade esverdeada' na imaqem
clranulitos ' sugura 5.8, que mescla-se com os tons azulados da faixa dos
a
gerindo contatos gradacionais, ou relações de contatos mais bruscos'
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partir dos realces de imagens da ãpoca chuvosa da Figura 6.1 e 6.5
oriental das inraqens)

(borda

,

0s dados de campo e microsconia obticlos para esta faixa, indicam a presença de associações de rochas com predominância gnãissica ( facies do anfibolito e retrogradações ao xisto-verde), Que a leste da Serra Redonda, adjacente ã região de cataclasitos, são representados por b'io
tita-gnaisses leucocrãticos, normalnente foliados, con textura algo cataclãstica e plagioclãsio antipertítico, predominando s'obre a microclina.
Tremolita õ comum nestas rochas. Efejtos de granulitização rle caráter subordinacio e íntercalações de piroxen'itos e piroxenitos serpentinizados,fo
ram observados rras cabeceiras do Riacho do Banquô.
Ao norte desta região, nunìa ãrea de anomal'ia em maç¡enta, destacada no realce da Figura 5.8, são vistos, em uma paìsagem definida por
caatinga raìa e extensos lajedos e "inselberqs" associados a solos arenosos cinza claros (Fiqura 7.3), afloramen'tos de rlna'isses bandados a quart,zo, feldspato, anfib6lio, biotita, com veios de peqmatitos, em parte m'igmatizados e interca'lações de faixas estreitas de qnaìsses cãlcico-si'licataclos e rochas ultramãficas serpentinizadas. tm alguns locajs,especialmen
te na zona su'l desta fai xa rnagenta , efei tos cle qranul ì tì zação são observados, responsãveis peìa presença de qranulitos f6lsicos.
A caracteristica tona'l magenta, na irnaqem da Figura 5.8, a Nt
da Serra Redonda, ê interpretada aqui como sendo l'iqada ãs condições superficiais da região, tipìficada pe'la grande densiclade de laiedos extensos e "inselberç,¡s" de gnaisses cataclãsticos e rnìgmat'itos, associados a
faixas de pec¡mat'i tos.
A continuidade norte desta faixa orienta'l esverdeada ( Fìqura
5.8), mostra solos areno-arqilosos amarelados a cìnzento - esbranquiçados,
com vegetação em bosques, i. e, constituindo concentrações de tipos veqetais em manchas, separadas por ãreas de exposição de solos com caatìnga
rala, relevo ondulado e tipos litolõqicos, fornecendo blocos ã superficie
e afloramentos em drenagerrs.
Nas cabeceiras do Riacho Caraibinha forarn observados gnaisses,
com bandanlento dado por faixas fãlsicas quartzo-feldspãticas e e mãficas
com anfibõlio e bi,'¡tita. llo conjunto, o ctnaisse exibe caracterist'icas ìeq
cocrãticas. A foliação 6 notãvel, dìsposta sequndo N60E, sub-vertical.
Mais ao norte, ainda deniro desta mesma unídade .qnãìssica, são
constatados efeitos de miqmatização subordinada (Figura 7.4), na ' região
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Fiqura 7.3

e "inselbergs" que-ocorrem a llE da Serra Redonda e' ao funclo' a
serra <ja ca.a nrãuà]"rriã-;.ãä se apresenta com urn paclrão.de ref'lectãncia
de biotÌta - qnaisses /
ãrä-äl;;;;t in'uäåñr iãulcã¿ãt, dentro da Un-irlade
quartzo-feldspatò-gnairr.i, da borda oriental da ãrea de estudo'
Lajeclos

da Baixa tJas Tjabeiras ou retomando seu carãter gníissico quartzo-feldspá.
tico, na ãrea de ßom Socorro e fazenda Caraibar. cujâ anãlise petrogrãfica atesta a presença de um quartzo-feldspato gnaisse, de composição ntodal granod'icrì'tjca, sequndo Streckeisen (1976) '
unidade, l^êUm aspecto interessante associado aos sitios desta
fere-se aos ccrpos cle metabasitOs que eia encerra' llormalmente' são corBanguê
pr¡s de nìenor frequôncia de c¡corrôncia' que os cla faixa azulada TN
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Figura 7.4
Afl oramento
tal da ãrea
gnaisses).

de
de

miqmatitos na região da Baixa das Tiabeiras, borda orienestudo (Unidade de gnaisses quartzo-feldspãticos / biotita-

adjacente, da Figura 5.8. Porãm, são corpos de muito maior magnitude, vis.
tos no carnpo como faixas zonadas, bastante nítidas, onrle solos arqilosos
avermelhados, norma'lmente associam-se a blocos de anfibolìtos e, subordinadamente, gabros/norìtos e solos acinzentaclos, mostram blocos dispersos
e afloramentos de piroxenitos a serpentinitos.
Amostras coletadas ern parte do basito, a leste da Fazenda Cabaceira e analisaclas junto ã Caraiba Metais S/4, indicaram diferencìações a
Para
hornblenditos, cl inopÍroxenitos, gabros-norítos e serpentinitos.

.
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rìo qrarrrJe corpo iretaigneo a oeste de Bom Socorro, ultramafitos
serpentì nì zados ( perì doti tos ? ) tambõm foram cons tatados .
DacJos rnais recentes obticlos pela equipe da Caraiba l'leta'is S/A,
para 0 grande corpo metaiqneo da Fazenda Cabaceira, indicam diferenciados
cle dunitos a anortositos (J. A. C. lloraes, cornunicação pessoal ). Tais I i tologias, denotarjam um caräter sinqular, para associações metaícfneas na
ãreao quanclo coinparaclas com os tipos cornuns no tládio e Al Lo Curaçã, onde

ngrte,

clÍf'ererrciaclos
não são

tlio

a ciLrnitos/peridotitos e anortositos, e de tão

qrancJe ¡:orte,

conruns.

Fjaseados nos cíaclos atualrnente d'isponíveis o as

diferenças tona'is

ent.re as faixas a¿ulaclas e esuerdeadas adjacentes, na FiQura 5.8, refleterr¡ associações I itoloqicas d'istintas, rerlresentadas a oeste por qna.'isses
a hiperstôn'io preclom'inani;enente, e a jesie, por associação de qnaisses
quartzo-.íel<lspãLir;os e b joIita-r'trra'isses, em a]quns locais b'iotita- hornblenda-ctnajsses, com m'iqmat'izações e qranul it.ìzações subordinaclas.
A poss'ibilitjad;e desta fai>:a gnãissica orienta'l , dìsposta a oeste cla Serra cla C¡rna Brava e com bas'itos diferenciados a pìroxenìtos/duni tos scrpe nti n j zarjos , atö ternos anortositi ccs o vi ncul ar-se espaci a'lnlente
jderada erìl
cotr o arnLrien'be qr,ãíssico-qranitico tio Itapecuru, deve ser cons
futuros tr'abalh6s, porãm, na atual fase de conhecìmento, tal h'ipötese de-

ve se restring'ìr, a urn corrtexto de cr,ncepções ainda esliecttlativas, pela ca
rõncia de darlos.
0s nealces tonajs nesta faixa, pe'la baixa densidade de exposi'inf I uônci a dos sol os
Ções ror:hos¿ìs , deve corresponder pri ori tari amente a
e, secunclarìamente, a efejtos 'Ja cobertura de caatinga em bosques. Ainda
rlentro deste con'iexto, â d'injnuição da frec¡uência cle ocorrência de corpos
c.ie rnetabas'itos, nesta unjc.lacie gnãissica orienta'l , quando contnarada conl a
fajxa cie.o¡Lopjroxênio.- gnaìsses a oeste, deve obriqatorjarnente ter uma
grancle influância rìes dìscrepâncias espectrais, detectadas para as cluas
un i rlades .

As re'lacões cle contato entre estas cìuas ttnidarles, não foram es
clarec jclas no terrcno, serìclo porõrn observaclas, tanto nos produtos real çados (F:.igura 6..| e 6.5), r¡uanto na anãj'ise estereoscõpica corn fotoqnafìas
aõreas, relações de rlescorrtinuiclade s que ìnclicarn contatos falharjos, sêgundo a tendôncia qerai cle foliaçao I'lS a NNE, com truncamentos postcriores por sistenlas oricntaclos, seclunclo i\ll,J, responsáveìs peìo aspecto escalonado em blocos,

vistos nas inlaqens de satõlite.

.

.l29

Figura 7.5
Paisagem tipica da Unidade l'liqmatitica
Notar as diferenças com a Figura 7.2.

RC Cachoei

ra.

relação a Unidacle RC Cachoeira, suas ãreas rle ocorrência, no
Mapa de Deìgado e Souza (1975), quando confrontadas com os padrões espec.trais rea'lçados na Figura 5.22, s6 tendem a exibir discrepâncias no maior
prolongamento de sua borda ocidenta'1.
0 Iimite oriental da Unidacle RC CachoeÍra, interpretado como
envolvendo relações de contato por falhamento com TN Banguâ, poF Delqado
e Souza (op. cìt.),6 marcado no campo por um brusco conta[o de so]os conr
coloração acinzentada a leste e amarelada clara a oeste,2 Km antes da
Fazenda l4onte Aleqre, vindo da Laqoa dos l"lorros.
tsta caracteristica de coloração amare'lada clara, para a tJnidade migmatítica, se mantõm com menor incidência de blocos e fragmentos de
rocha que a Unidade TN Banç¡uê, compensada aqora por uma maior frequãncia
de fragmentos e seixos anqulosos cle quartzo, em r¡ma paisagen tipificada
por coìinas de pequena amplitude e maior ravinamento, denotando processos
de maior entalhamento dos cursos de drenagens (Figura 7.5).
Em

. .l30
0 tipo ìitolõgico predominante na unidade õ um miqmatito a hcrn
blenda e biotita conr estruturas "stromatic", "folded" e "sch]ieren", de
coìoração cinzentr: a rrjseo, ìmposto por leucossoma pobre ou rico, enì microcì i na, respectivarnente.
Ao mi crosc6pi o , ta'is

tos apresentam textura xenobl ãs ti ca
e menos comunente cataclãstjca, com boa foliação conferida pela orìentação preferencial rle mirrerais de quartzo e pela seqregação imperfeita das
pa'lhetas de bìotita e ¡lrismas de hornblenda. Sua paragejnese nineral incluiria: plag joclãsio, mìneral abirnriante, nornia'lntente da faixa do ol'iqoclãsio e majs rar.amente ti¡ro a'!i¡ita-oiiqoclásio e ancles'ina; quartzo, quase sernpre f raturaCcl e co¡n exr:i nção ondu'l ante ; mi crocl i na , frequente¡rente
pertît'ica, podendo ostar ausente, e biotita e hornblcnCa, conìo os rnãficos
comumen te
mais impo¡Larites. Corno act':5SõP jos , a marlneti ta apresenl;a-se
alteradao eni parte para hematjta e let¡coxãnio, e Llocle tortlar-se relativamente abundante. Zircã0, e mais rarernente apatita, epìdoto, clorita, tnemol i ta-acti nol j ta , são^ obsenvados .
Ern locaìs de felclspati zar:ãc potáss jca, são conuns rn'ir;ntatjtos
nebulitic6s, cJr.adando a dtÉ tipìcos qranìtos a m'icroclina, tlenotando pro"
dutos de an¡rtexi¿r. Pequenos corpos cle qrarritos rõseos e adamef itos cinzentos sño tambfm eltcontrados

mí gnrat'i

nes

ta

trni dacle

m

j qprat.it'ica

.

0 corita+"c oc'iclcnt¿ I da Uni datie RC C¿chcei ra corn TN Ranguô, corresponclente a clescontinui{ade azulada e magenta-esbranquiçada da Fiqura
5,22,6 marcado no carnpo peìo mesmo paclrão de diferenças lrrusc¿rs de cores
de solos, vistos na llorda orienta'l , com blastomilonjtos, filonitos e siA
fificaçã0, denotando zona de falha no contato (Fiquras 7.6 e 7.7).
aproxirnadame,:nte 200 nietros do cont,lto, na Uni clacle TN Banquã, af I oram
gna'isses'banclados a hornblenrla e b'iotìta, em paisaqenr de solos acinzentarlos. A relação cle conl,ato se c;orirp'leta quando, a 400 metros do contato' na
Unidade RC Cachoeira, são encontrarios migmat'itos, com estrtlturas "folded"
e"schl ieren" , associados aos soios amarel ados , na Fazenda l'lonte Aleqre
7.8 e 7.9, respectìvamente) .
/\s faÍxas alonc¡adas seqrrn<lo î'l-5, clentro dos sítios ntapeados pre
viamente comrr ¡rertencentes a Unidarle TN ßanquô, são vistas a leste do Ser
rote da l,lelanc'ia, com parlrões tonais' na F'igura 5.2?-, sjrn'ilares as ãreas
(Fì guras

RC

Cachoeira.

0s clados de campo'incl'icarn para a borda oriental
maior", a ll e I'll,l da Lagoa tsconrljcla, presença de miqmat'itos

da "elipse
a quartzo -

t3t

Figura 7.6
Contato ocjdental da Unjdade RC Cachoeira (so'lo amare'lado)
com TN Banquô (solo acinzentado). Ponto situado no trecho
Fazenda Melancia - Fazenda l'lonte Aleqre, a 500 metros desta úl tima.

feldspato-biotita e anfíb6lio com núc'leos çyraniticos acinzentados. Pnõximo a Fazenda Harmonìa, aparecem dentro do Riacho l'îelancìa, gnaìsses anfiboliticos, jntercalados com gnaisses quartzo-feldspãtjcos, com veios de
pegmatitos qranitico a microclina. Dentro cla ãrea da Fazenrla Harmonia,nurn
furo para descrição pedo'lõgica, constatou-se rocha foliada bastante alterada, com Iente anfiboliLica jntercalada. Finalmente, para a borda lliJ da
faixa, no tributãrio direito do riacho dos Anqjcos, slo vistos miqmatitos
a quartzo-plaoìoclãsio-microcììna e biotita, e ctnaisses migmatíticos, em
avançado processo de granitização
Embora

as reiações geolõgicas não esteiam

bem

definidas,

face
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Figura 7.7

Silicificação, milonitização e presença de filonitos ver-

atestando fa]hamento na zona de contato entre RC
Cachoeira/Tll Banquê, da Figura anterior. Ponto situado a
500 metros da Fazenda Monte Alegre.

ticais,

a influência de cobertura de elüvÍos arenosos na ãrea e a carência de
bons afloramentos, os dados obtidos converqem para uma interpretação conclizente com a presença de mignratizações corn núcleos granítjcos na ãrea
com solos areno-argilosos amare'lados e com pavirnento de seixos angu'losos
e arredondados.
Para a ãrea de tonalidarJe magenta, ao sul do Serrote da Salina, a precarìedade de acesso e a at¡sência de bons afjoramentos, não per
mitiram estabelecer relações entre os corpos qnãissico-qraniticos al i encontrados, com a Unidacle de biotita-hornblenda qnaisse TN Banguê.
As ãreas de ocr¡rrência dos mã'rmores/ca'lcãrios rnetamõrficos do
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Figura 7.8
Bioti ta-hornblenda-gnai sse tipico de Tl'l Banguõ '
Afloramento a 200 rnetros do contato nas Figuras
7,6 e 7.7.

Figura 7.9
Migmatito

Cachoeira com estrutura "schlieren e folded".
a 400 metros do coniato nas Figuras 7.6 e 7.7,

RC

niíärãr.ñto
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jaclas a solos norma'lrnente aVerGrrrpo Canurlos, na f'jgura 5.8, estão assoc
oncle uma cobertura esparmelhados a amarelaclos com nuanças amarronzadas,
associados com pe-

sa de grãnu'los de quartzo esbranquiçaclo/avermelhaclo,
(F'iqura 7 '10) ' tm ouquenos b'locos de rocha anqu'losos ' são constatados
extensos laietros locaìs, como na faj:ia ocjdental do Serrote da Salina'
bandas cinza e branca predos estão presentes, orrce tipos listrados com
domi nam.

ao nível de
A Cistrjhruìção espacial da un1clacle condiciona-se
.ir¡uração estrutur¡rl variada cio embasanento "Caraíba" ' comercsäo e ã conf
coberba por micapon,co, ou as !-.'ordas cle uma suposta estrtitura sincl'iria'j,
l'lelancia' Ùu
xistos na faixa balizarla pejo Iìio curaçã e seu triiruLärio
IìuaS Serrctes Ca l{elancia
estruturacla ern pequenas sinformas e antjformas '
e

,

cla Sal i na (Del qado e Souz'a 1975) '
0 ti po I i tol õq'ico apr'esenta

certa ili vers if i cação e ocoÌ^re '
denotando doquer como rochas'listraclas' conl listras claras e escuras'
de cor'es cr'ene' ¡'ó
bramentos, quer cono r;alcãrios metamõrfìcos uttiformes,
de metarcflsios e fiSeo, aver*elhaCo, cinza, atõ ne(ìros. Intercal¿ções
'li'i:os são v jstas, o úl timo norma'lnente ocorrendo prõxirno aos 6e¡i¿1-os
em configuração cle contatos
com a sequôncia fjlitica/nrica-xisto superior,
por falharnentos' corno
qradacionais. Em ou'h'ros locais' este contato se dí
o observaclo a leste cia Fazenda Ipiranga'
os mármores / calcãAs relações cle contato na superfic'ie entra
dão por qrancle contrasrios metarn-orficos conl os gnaìsses, normaimente se
dos gna'isses (Ff
te tona.r entre soros averme'rhados de carcário e cinzento
no mãrmore/calda ma'ior clensidacle de cobertura vegetal
gura 7.ll
cãri o .

),

a'tõnr

NareqjãodoSerrote.rlaSalina,ostonsneqrosdaFiqura5.B,
neqra' enquanto que
com laiedos de mãrrnores de superficie

relacionam-Se
primariamente ãs p1aassociada
estã
negra
a
cor
l'lelancia'
cla
Serrote
no
no projeto cobr"ecas cinzentas de carcärio caatinqa, não.ìncrivictuar'izado
da M'issão geo'lóq'ica Alenrã e' SêCuraçã, mas caracterjzaclo nos trabalhos
associada a esta unidade'
cundarianrente, ã ve(Jetação fechada, sem foìhas,

Destaforrna,ascaracterísticastonaisdaunjdadecomparlrões
(Fìgura 5'B)' irão
clivcrsificados ern amarelo, mactentô¡ Verflìê1ho e neqro
cle exposição de so]os'
reflet.ir a part.icipação diferenciada na suPerfîcie,
laiedos cinzas e negros'
l¡jeclos claros, rreqetar;ão com folhaqem vercle e
comousemvegetaÇãocaducjfõ.|ia,respectivarnente.

. l3s

.

Figura 7.10

Aspecto ¿a Tïp..ficie repnesentativa da unidade mãrnore/
calcãrio, do Gnupo Canudos (GCmc)

Figura 7.ll
Contato entre as unidades ca]cãrio/mãrmore (GCmc) com gnaisse (TN tJangue!)'
0 solo averme'lhaclo corresponcle ao calcirio e o acinzentadcl ao l¡iotil:a-horn
t¡lenda gnaisse. ßorda ocidental do Serrote da Salina.
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Figura 7.ì2
Blocos de mica-xistos e calhaus de quartzo ferruginosos
da Unidacle OCfx, a oeste da Fazenda lpiranga'

Dois padrões tonais fortemente contrastantes e influenciados pe
1a cobertura vegetal, definem ils ãreas de ocorrôncias dos pacotes de mjca-xistos e filitos do Grupo Canudos, na ãrea-teste'
As ãreas negras ¿a Fiqura 5.8 ou as suas variações cle c'inza na
Figura 5.7, mostram a extensão de solos com características superficiais
peculiares: são sempre de coloração ocre ã amarronzada escurarargilosos e
de quar!
estão normaìmente cobertos por urna camacla de casca'lhos angulosos
zo, norïnalmente tingidos por 6xidos de ferro, cuia proporção pode variar'
de rochas (Ficomo tamb6m varia a participação e dimensão dos fragmentos
gura 7 .12)

.

a este substrato' ocorre uma cobertura vegetal de caa
tlnga, cuja densidade e estratificação, irão variar na ãrea (Fioura 7'13)
A integração destes dois fatores, quais seiam, a baixa resposta espectral
de
associacla a este solo com cobertura de seixos ferrug'inosos e bìocos
ASSOciada
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Fì.qura 7. i 3

Cobertura de caatinga na Unidade GCfx, estrada
a para CuraÇa .

Fazencla

I'lel anci

rochas escuras, ê â atenuação natural da reflectãncia do substrato causacla. pelos ratnos e gaìhos secos da vegetaçã0, exp'licam convenientemente os
patlrões tonais de baixa resposta para as ãreas de mica-xistos do Grupo
Canuclos. Como consequênc'ian a conclusão ã vãlicla tambõm para a fajxa dos
metamorfitos de nlais alto grau do Grupo l4acururõ (Gtlxo) e para o topo da
Serra cla Cana ßrava, onde uma vegetação densa se assoc'ia a laiedos, SU-

perficÍalmente cinzentos, de ca'lcãrios metapl6rficos.
repne"
Um segunrlo padrão tonal bem marcante nestas imagens, ã
sentado peìa nuança esverdeado-amarelada, na Fiqura 5.8, ou esverdeadocian, da Figura 5.22, correspondencJo espacìalmente ã ocorrência da faixa

..l38.
bordejanclo a Serra da Cana Brava; a uma ãrea trianqular na Unida
de GCfx, a 51¡ de Humaitã, não individualizada nos mapas da Ì4GA-SUDE|IE e a
ãrea mapeada como GCfx, peìa CPRM, no Serrote da Sal'ina.

filit,ìca,

0s dados petrogrãficos disponiveis para estes sitjos, indicam fl
titos no Serrote da Salina; filitos carbonãticos na re-qião S1,I da Fazenda
Humaitã, e filitos/xistos para a borda da Serra da Cana Brava.
Estes locais são tipificados por uma paisagem comum, i'e, plana
e muito anrasada, com caatinga extremanente rala a ausente e solos amarelados claros, apresentando pequenas plaquetas de material micãceo ã super1t cre

para nordeste das reg'iões discutidas e ainda dentro da Unidade
GMfx, os dados de campo e de microscopia atestam a presença de iitolog'ias
mais xistosas, abrangenclo variações de xistos carbonãticos a mica-xistos
Nesta ãrea, não õ somente o substrato ìitoìõqico que passa a variar' mas
ve
tambþm as características superficiais, representadas por uma cobertura
getal heterogênea e mais; densa, associada com solos avermelhados, ricos em
calhaus de quartzo e blocos de rocha.
para o extremo nordeste <la área,6 ainda mais acentuado o aumento clo metamorfjsmo, sendo constatados xistos grosseinos, xjstos granatîferos e gnaìsses de baixo grau, na estrada da Fazenda l4acambira- Fazenda Botocudo, situada poucos quilômetros clo limite norte da ãrea-teste,den

tro da Unidade Gl4xq.

Tais dados são bem condizentes com as conclusões de Jordan
(1968), referentes a um aumento gradativo de condições rnetamõr'ficas, em
dìreção ao centro do proposto "Sincìin6rio do CuraÇã" (variaçao do subfacies quartzo-alb'ita-muscovita-clorita, atã quartzo-aìbita-epicloto-alman
dina, facies xisto-verde de Turner e Verhoogen,1960)'
Na região cartografada como pertencente ao Grupo l'lacururã' a
cobertura vegetal passa a ser mais densa, homogônea, acompanhacla por um
recobrimento maior de blocos de rochas e calhaus de quartzo, do que o observado na

faixa

GCfx adiacente.

sîntese, as diferenças tonais registradas para a reqião nordeste da ãrea de pesquisa, correspondentes aos Grupos Canudcls e I'tacururõ,
liqarn-se a diferenças de densiclacle de cobertura vegeta1 , bem como a varia
de rochas.
ções dos tipos da cobertura dos solos por seìxos e fraqmentos
Espacialmente, estas variações superficiais são acompanhadas
por diferenças do substrato, vincuìaclas a muclanças de condições metamõrfiEm

.
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cas, desconhecendo-se quais os fatores que ditam este processo de interrela.cionamento, na associação "rocl'¡a + solo + vegetação".
A inrpossibilidade de acesso impediu a caracterização do contato GCfx/Gl4xg, no norcleste da ãrea de estudo. Pe'las relações tor¡ais das
imagens e, principalmente, pelos lineamentôs observados ern fotcs a6r'eas,
6 aqui suç¡ericia uma relação cle contato, clesenvolvida atnavõs de falhanentos.

7.2 - 1eølg9f-1
7.2.1

-

Considerações Gerai

o intuito de se analisaras relaÇões cobertura de so]os/
substrato 1itolõgico e fornecer subsidios ã caracterização qeolõqíca das
Com

unidades realçadas nos tratanrentos diqitais, um prograrÍìa de airertura de
trincheiras e descrjções de perfis pedoiõqicos, foi tamt¡õm reaìizat'lc.
A loca'lizaçäo destas trjncheiras foi dirig'ida pelas isotonal jdades ou domínios de nuanças, presentes nas Fiquras 5.8 e 5.22. lla Figur^a
7.1, são ind'icadas as localìzações das trìncheiras de caracterização pedolõgìca, referenciarias a seguir no texto peìa notação 'În.
Genericanrente, na ãrea de estudo,5 grandes grupos de solos são
reconhecidos, que por ordem clecrescente de representati'¡iclade, seriam: Brg
no não Cãlcicos, Pianossolos, Latossolos, Litõlicos/Cambissclos L'itõlicos
e Verti ssol os .
À exceção dos Latossolos que exibem uma profundidade razcãveì,
os solos do Baixo Vale do Curaçã são típificados pela pouca espessura,da
ordem de 60 cm. Pelo contrãrjo, a alteração do substrato litolõc¡'ico, indepenciente de sua natureza, õ Íntensa, com uma a'lteração caracteristíca -

e relatívamente fri ãve'l .
Em superficie, a presença de concreções de ferro e r¡anqanôs 6
comum, serrdo tamb6m observado em vãrios locais, a ocorrôncia de ¡rav'imerttos de se'ixos ou calhaus cle quartzo ferrugìnizados e calhaus c cascallros
de rochas ferruginizadas, oriundos de ajterações "in loco", cte litologìas,
A segu'ir, são discutidas as prìncìpais caracteristicas dos ti'
pos de solos presentes, cujas anãlises físico-quimicas dos horizontes ca-

mente i sovr:lúmica

racterÍzados no cempo, são apresentaclas no Apônd'ice II.
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(uniperfi.l de um Bruno não^cãlcico võrtìco sobre hiperstãnìo-qnaisse
cabaceiAreqre/Fazenda
dade Tanque Novo"ã.iläüaÍl !rï*¿irazenda r4onte
ras (Trincheira T5).

a)

Bruno não Cãlcicos

tos das Uni Distribuem-se em aFeas de ocorrância dos metamorf i
dades Tanque Novo Banguê e Rio Curaçã Cachoeira'
com ¡:erf i s bem di Compreendem solos rasos ou pouco profundos '
A + B, na orferenciados, norntalmente de sequência A, B ê C e espessura
dern de 50 cm, em m6dia (Figuras 7'14 e 7"15)'
de espessura'
0 horizonte A 6 pouco espesso, em mõdia com 20 cm
tcxtura franco-arenosa a franco--argilo-arenosa, estrutura

em

blocos sub-

desenvolvida' com conanclulares or¡ granular maciça, m6dia ou fracamente
ã
a duro (seco) e muito frãgil (únrido)' A porosidade

sistêncìa cle fragil

l4r

qr

Figura 7.15

de um Bruno não Cã]cico Planossõlico Liqeiramente Vãr^tico clesenvolvido sobre migmatitos a biotita (Unidade RC Cachoeira). Fazenda Monte Alegre.

Perfil

dada por muitos poros, muito pequenos, não plãstico e não pegajoso. A
transição para o B 6 abrupta e tigeìramente ondulada.
0 horizonte B ã normalmente de pequena espessura, com 30 cm em
média, textura predominantemente argilosa, de alta ativiclade, estrutura
prismãtica, m6dia, fortemente clesenvo'lvida, consistência dura a muito dura (seco) e firme (úmido), poucos porosr rlluito pequenos, muito p'lãst'ico

e muito pegajoso. Na maioria dos perfis, a trans'ição para o C de alteração ã gradual e ligeiramehte onduìada.
0 horizonte C apresenta-se normalmente com argilizaçlo mõdia e
alteração do tipo isovolúmica, relativamente friã'vel.
0 teor de areía grossa + fina õ elevado em superfície (l AS,'" ),
decrescendo em profundidade, para atingir unra mõdja de 30 a 40T" no horizonte B, cujo teor de argila oscila prõxirno a 50%. A percentaqen de silte permanece aproximadamente constante no perfil, em n6'dia 20%.
0 teor de mat6ria orqânica na superfície ã de A,9%, decajndo em

. \42
profundidadeeatinq.indoumva]orde0'65%nohorjzonteB.
jtuam estes solos em moderadamente
As relações cle pH nre,:lidas, s
p}.| em KCL = 5,5) a pratica'
ãcidos cm superfíc'ie (pl{ em ãgua = 0,6 e
pl.l
KcL
em
= 6,2 no
e
mente neutros em profundictade (pH em ãgua = 7,5
hori zonte c)

'

medi ,i:anra A' a
e qnm;
soma das bases e va riãve'l , com I imi tes
No horizonte
^
A, crescendc em prodos entr.e 5,0 a 1?,44 Eq.mg/100 I SOlo nO horjzonte
g solo no horizoncom variações entre 18,74 a 34,87 Eq.mçi/ì00
fundidade

te B.

Da mesma

fornla, a Capac'idade de Troca Catìônica

(CTC)

' aumenta em

g Soio na superfíprofundidade, com extriernos entre 5,0 a 13,27 Eq.mo/'100
horizonte c.
cie e valores entre j8,74 a 34,87 Êq.mg/'100 g solo no
solos col'ì sa0s indices cle saturação em bases obtìdos, atestam
teor de AL trocãvel '
turação elevacla, na mãdia de 90 a ]00% e <le baixo
dos perf is '
com mõdia de 0,05 Eq.mg/100 9¡ rìâ maioria
v6rt'icos e planosSegundo a presença ou ausôncia de caracteres
não cãlcicos 0rto (T12)
sõljcos, estes solos fôranl strl'rclivididos epr: ßruno
não Cãlcicos Planossfilicos
Bruno não Cãlcjcos Vãrticos (Ts e Trz), Rruno
vérticos Planoss6ljcos
Ligeiramente v6rticos (Tre) e Bruno não cãlcicos
(To, Tz, Te, Trg, Ttg)'

b)

Planossolos
São solos desenvolvidos

que

Novo

a partir das litoloqias da Unidade Tan-

8o96, "Gnaisse Oriental" e mica-xistos do Grupo Canudos'
textural abrup
Englobam solos com horizonte B textural, mudança

tadoA paraoB(Figuras7.16e7,17),horizontesAeB(estenlaisraramente) apresentado subdivi sões

.

0 horizonte A2 normalmente õ comum nos perfis e sjstematicamen
ã mobite representaclo por areia lavada, ao passo que feições assocjacias
de redulização e redução de ferro, representadas por manchas ou cores
inclicando processos de hidrOmorção, são cgmuns no topo do horizonte B,
fismo, vinculados ã drenagem imperfeita'
41, Az' Bz e
São solos no geral pouco profundos' com horizotrtes
60 cm'
C, settdo que a espessura de A + B, situa-se na média dos
0 horizonte A possui em mãdia 30 cm cle espessura' conl subdiviangu'lan mac'iça ou
SõeS, tcxtura arei a-franca a francO-arenosa, eStrutura
dcsenvolvjda e mais raramenem blocOs subanquìareS,moderacla a fracatnente
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Figura 7.lb

Perfil

de um Planossolo originãrio de mica-xistos
do Grupo Canudos. Fazenda Campo Formoso.

te grãos sìmples, consistâncÌa liqeiramente dura (seco) e muito friãvel
(úmido), poros abunclantes e muito pequenos, não plãstico e não pegaioso.
A transição para B 6 clara, abrupta, com liqeitoas onclulações.
0 horizonte B õ usualmente de pequena espessura, coloração variada, textura franco-argilo-arenosa, apresentando subd'ivisões em a'lquns
perfis. A estrutura õ moderada a forte, de blocos angulares e colunar'
consistância muito dura (seco) e firrne (úmirlo), muito pìãstico e mtlito
pegajoso. l4uito pouco poros, muito pequenos e presença de faces de deslizamento ern perfis cle carãter ou tendôncja v6rtica (T1, Tt3, Tts)'A tran-
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Figura 7.17
sobre quartzo-fel.dspato Sgais¡9
Perfìl de um Planosso]o V6rtic-o
Carnpo ¡-ormoso'
Km a oeste da Fazenda
iuiiåå¿ã-riñque Novo Bos6),2
normalmente gradual '
sição para o horizonte c de alteração é

0horizonteCãargìlizado,variegaclo'comalteraçãodo
isovolúmica.

ti

po

PHrcl

Sãosolosmoderadamenteãcidosaneutros'comPHH,oe
superficial e comportamento
usualmente prõximos a 6,0 e 516 no horizonte
pouco mais ãcido (Trg)' ora estavariado no horizonte B, ora tornando-se

bilizando-se(T15)louentãotornando-semaisbãsico(Tr).
na faixa

er,r bases eìevados' com va]ores
Apresentam Tndjces de saturação
no c de alteraçã0', sendo
de 58 a 100% em A; BB a 96% em B e 100%

.
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portanto de carãter eutrõfìco.
0s valores S e CTC medjd<.rs no horizonte A, indicanr vaniações entre 2,48 a 7,67 Eq.mq/100 g soìo e entre 3,29 e 8,31 Ëq.nrg/100 q solo. Pa
ra o horizonte B, os extreinos de variação encontrados para S e CTC são
.l3,39
e 24,10 Ëq.mg/'100 g solo. 0 teor
respect'ivamente 11,74 e 23,53;
de Alurninio trocãvel -e reduzido e o teor em matõria orgânica varia enr superficie entre extremos de 3,57f (Ti) a 1,0% (Tis).
lla ausência ou presença de atrjbutos võrticos no B textural,
foram estes solos subd'ivjdirlos na área em: Planossolos (Ts, Tq) e Flanossolos Võrticos ou com tendência Võr"tica (T1, Tr3, Tis).

c) Latossolos

Amare'los Eutrõficos

São solos tip'icos da reg'ião de ca'lcãrjos
res do Grupo Canudos (T2 na Fioura 7.1).

nletar.r6r^f

icos ou niírnro-

solos com B t-atossõlÍco. nlo hidrom6rfjcos, de cc,loração amarelada e profundidades superiores a I metroI con! sequ6nc'ia A,
ll e C, sendo que A + B nor¡ralrnente at'inqenr I nretro. Subdivisões são encontradas cm B.
0 horizonte A (= ZE crn de espûssura) apresenta textura franco
argilo-arenosa, estrutrrra maciça, pouco coesa, desfazendo-se em b'locos mã
dios, subangulares, clancjo uma c'lassc ultra pequena rlt'anu'lar. /t poros'iciaCe
6 reduzida, ligeiramente duro (seco), rnuito friãveì (úmido), liqeiranrenle
plãstico,'l'igeiramente pegajoso. A transição para o horizonte B õ clara,
Compreendem

I igei nanrente onclul ada.

0 horizonte ß com espessura em mãclia. de 50 cno 6 franco-arqilcarenoso, com estrutura moderada, blocos angulares, corn leve aspecto maciç0, dando ultra pequena qrantrlar, muítos poros, mu'ito pequenos, duro (se-

co) e

friãvel (úmido).

alteraçã0, coirl o tïatenial alterado ou oriundo da rocha, se transforriando ern solo atravõs de
dissolução pelicular. A transição do solo õ abrupta e muito irreciular com
blocos de calcãrio metamõrfico (Fiqura 7.lS).
Superfìcialmente, são observadas concneÇões ferrttq'inosas e nnatìganesiferas, originãrias por processos de hiclromorfjsmo, com deposicões
a partir de núcleos ou partícuìas cle areia.
0s Latossolos na ãrea são eutróficos (saturação em bases supeI'lão ocorre propriamente unl horizonte C de
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Figura 7.lB
sobre calPerfil,de um Latossolo Amarelo Eutrõfico, desenvolvido
Formoso'
;ä;i,;'rðiurariì¿ó ãó Grupo Canudos. Fazenda Campo

rior a 5O%), com PHHzO mocteradamente ãcìdo a neutro (6 a 7)'
A taxa ¿e Àl trocãvel 6 muito baixa (0,05 Eq.mg/100 g) e o teor
(0,23%) '
de mat6ria orgãnica 6 extremamente reduzido em superficie

d) Litõl icos e Cambisso'tos Litõlicos
Estesdoistiposdesolosocorremnasregiões de fi

Ii

tos carbo-

são
do Grupo canudos (un'idade GCfx). No mapa da Figura 7.1,
Te ( Cambi sso'l os L!
apresentados nos perfis Tro, Ttt ê Tt,' (Lit6ticos) e
t6l icos).
t

nãticos
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Fiqura 7..l9
de um Litõlico desenvolvi<io sobre filitos
do Grupo Canudos. Sopã da Serra da Carla Bratra.

Perfil

0s soI os Li t6] i cos compreendem sol os pouco clesenvoT vi dos , não
hidromõrficos, que apresentanr o horizonte A assentado djrctarnente sobre r¡
substrato ou R, ou mesmo um horizonte de pequerìa espessura entre o A. e
R ( F'¡gura 7.19). Quando ocorre um horízonte B em inicio de formaçãc ou i¡
cÍpiente (câmbico), tem-se Cambissolos Lítõ1 icos.
0s solos Litfilicos são solos com horizonte A.r R (; ZO cm), com
A de textura franca, estrutura em bìocos anqulares, fraca, nlódia a pequerìâ, tortianclo-se pulverulehta, ultra pequena granular. A consistêncìa ö
tigeiramente dura (seco), muito friãvel (úmido), não plãsticoo não pegajoso. A transição para o C ou R õ clara e ondulacla. 0 horizontc C de alteração, quando presente, ã friãvel corn coloração avermejhada.
São solos eutröficos, corq índices de saturação ern bases maior

que70%,moderadamenteãcìrlos(Pl]H'o=6,2e6,3noshorizontesAeC)
teores de areia e silte em A na faixa de 50 a 40Î1, respectirrar¡ente.
A percentagent de mat6ria orgânica superficial ã ¿e 0,30%.

e

com

l4B

0s dados obtidos para os Canrbissolos Litõlicos indicam um horiem blocos subangulares mozonte A de 7 cm, textura franca' com estrutura
pequenos cons'istôncia frãqil (se'
derada e granu'lar, muitos poros, mu'ito
A transição para o B 6
pegajoso.
não
plãstico,
não
(úmido),
co), friãvel

nîti da e f i ge'i ramente ondul ada '
com70% cle
0 horizonte B (; gS cm cle espessura) 6 cascalhento '
moderada' pequartzo, tamanho de cascalho. A mat¡iz õ franca, estrutura

ntuitos poros, mu'ito pequenos ' muiio frãqjl
não peqaioso' A
(seco), mrrito friãvel (úmido), Iiqeíramente plãst'ico,
isovolúm'ica'
transjção 6 onclulacla e clara para um c rle alteraÇão
teor cle areia no hoSão solos conl teor em sil'le equ'iva'lente ao

quena em blocos sub.anqulares

'

rizonteA(;+ozleaumentoclesi.lteearqilaemprofund.idade(45e23% A
de saturação em bases em
resllectivamente, no horizonte ß). 0s íncljces
eB,sãode65eB3%,.indicancloumcarãtereutrófico.
no horizonte A
0s Canrbissolc¡ l-itõlicos são solos ãcidos, tanto
= 4,5 nos horizontes B e
( pHHro = 4,6), corno em sub superfício (pflilrO
'cle 0,40 Eq'nlcl/100 q e
c). A taxa de AL trocãvel 6 l;a'ixa en A, na fajxa
tecr rle matãria orgânica
bem reduzida em B e c (= 0,10 tq.mq/lcOg ),ccm
R
de 0,112% no hori zonte A e I ,43% no hori zonte '
da tlelancia, foi
Com ext.errsão restrita e conf inada ao Serrote
Formação Caati nga ' uma coenCOntrada na ãrea mapeada COfio [.rêrtencetrte a
se
rle cal i che (preci p'i tados de carbonatos , argì ì o mi nerai

bertur.a recente
matõria orgânìca).
(G' RiEste calìche, com iclacle estimacta do inícìo do Holoceno
e constitui um so
chê, comunicação yerbal), sofre uma dissolução em massa
de malo de características extremamente particulares, como a acumulação
t6ri a orgãni ca cJo ti po "mu'l 1 cã'l ci co" '

Taissolos,re.lativamenterasos,formadosapartirdadisso.lugeraclo a partir cle dìssoìução do calção do caliche, que por Sua vez foi
- B Carbocãrio primãr'io, foram c'lass'if icados como Rendzina Carbonatada
negra no Serronãtico, tenclo sua extensão cspac'ial , defìnida pela nìancha
7
te da Sa]ina, beil evidenc'iada nas imagens realçadas (Ficura '20) '
7.2.2

-

0s aspectos superficiais dos solos

Na anãl Í se das caracterís t'icas

superficiais dos solos

da

area

. 149

[:iqura 7.20

Perfil de um Rendzina Carbonatada - B Carbonãtico
desenvolvido sobre o calcãrio secundã'rio da Forma
da l4el ancia.
ção Caatjnga.
,Serrote
estudo, dois parãrnetros foram considerados: (l) a cor do solc, (2) os
elementos grosseiros presentes. As variações de cor rlos soJos poden s'er
v'istas na Tab,el a 7.?-, re'lativas ãs le'ituras de superfície tomadas a seco
com a carta de Munsell e baseadas nos va]ores de l4atiz' Bri'lho e Saturaem

ção.

Muito enbora seja urna tarefa extremamente fãciJ e rotineira a
medida da cor de horizontes cte solos no campo e laboratõrio, e as corre-
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ìações de con e proprìedades do solo possam ser exploradas (Costa, 1979),
6 normalrnente difícil se obter um relacionamento qualitatìvo maìs rigoroso neste tipo de abordagem.
. Diversos fatores restni ngem correì aÇões, ì i gados pri nci palrnente
a subjetiviclade das rnedidas e a baixa precisão inerentê â Tabeta de llunsell, onde valores de matiz são apresentados de forma discreta e varjando
linearmente (por exempì0, 2,5 YR; 5,0 YR; 7,5 YR), intpedihdo que se obte(ljscu
nhanl mediclas mais þrecisas fora.destes valores " Costa (op. cit.)
tindo estes aspectos, suqere o uso de es pec trorrad i ômêf;ro. na obtenção de
medidas, como a alternativa mais vìãvel na caracterizaQão espectr"aì e estimativas çle proprieclades de solos
'com cstas limìtações, a anãlise dos val'ores de cor na Tal"lesnlo
beia 7.2, permite algLimas correlações.
'Assim, Cambissoìos Lit6licos ('l'rincheira 9, ria Figura 7.ì ) são
associaclos ao indice 5 YR 5/fl; Bruno não Cãlcicos V6rticcls Planossõlicos
a l0 YR 6/2 (Trincheira 7, B e ìB) e Rendzina Carbonatacla - B CarLronãtìco
a l0 YR 7,/3 (Trinchei ra 20). Para os Planr¡ssolos VËrticos/Tendência Võrtica, a variação medìda foi pec{uena, represent¿tcla ¡ror 10 YR 6/2;10 Ylì 0/:J

e l0

YR

.l5, 1 e l3).
6/4 (Trinche'iras

Para os Planossolt¡s (Trincheiras 3 e 4)a variação fo'i maior com
indices entre 2,5 YR 5/4 e 7,5 YR 5/4 5/6; corn menor.variação para os
Bruno não Cãlcicos Veírticos, cuios valores ficaram entre 10 YR 5/ì e 10
YR 5/4 (Trincheiras 5 e l7). Litölicos e ßruno não Cãlcico Orto conftrn-

valores 7,5 YR 5/4 5/B (Trincheiras l4 e l2). Fìnalmente, o
valor medido para o Latossolo /lnarelo Eutrõf'ìco equivale ao do Plânossolo
Tendôncia V6rtica (Trincheìras 2 e 'l3, respectivamente).
Desta discussão., fica claro que apesar da aiguns tipos de solos
possuiren înclices de cor caracterÍsticos, a grande concentração dos Valores com variações ¡rr6xirnas ao îndice de llatiz l0 YR, indica que uma abor
gem discrinrìnativa mais generalizada, a partir das variações mediclas, seria difici l para a ãrea-teste,
Em relação aos eletrentos grosseiros, sem obvianente se consirle
rar os afloramentos, foram observados 5 tipos de elementos:
dem-se nos

1)

espalhamentos de quartzo angulosos, nais ou menos ferruginiz¡Cos, em
ãreas de mica-xistos, oriundos de fi1ões de quartzo no material parental . Tals seixos são característicos das ãreas dos Planossolos;

'
2)

152

nas bordas
espalhamentos de seixos de quartzo arredondados' dispostos
tordos grandes eixos de drenagens, ì igados a ação das precipitações

renciais e dep6sitos rle elúvios grosseiros, vincuìados a condicìonantes geomorfológicas, sem relações diretas com o substrato ìitoì6gìco

3)

ou com oil :so los subjacentes;
presença mais
concrecõei ferroma nqa nesîferas tipofchunbo de caça", de
nas regloes
ou menos ç¡e¡eralizada na ãrea, por6m de rnaior presença

dosLatossolos,desenvolvidosdoscalcãriosmetamõ'rficosemãrmores;
(b1o
4) reliquias formadas de cascaìhos/calhàus ferruginizados de rochas
ferro
cos) alteradas, mais abundantes nas ã'reas de rochas ricas ent
e dos micamagnesianos: (vertissolos das rochas mãficas/ultramãficas)
xi stos:

estruturas'relacionadas com as unidades de calcãrio metam6rf ico/mãrmore e caliche.(solos tipo Rendzina) '

5) crostas caltãrias

com

espec0s.e'lementos grosseiros podem influenciar nas respostas
trais detectadas, por6m ã primeira vìsta, seus efeitos são mais sensíde
veis de modo indireto,ligados ãs variações que causam nas densidades
de quart
cobertura vegetal . Assìrn, em áreas de Planossolos ' o capeamento

'

do solo' com o
zos angulosôs modifica favoravelmente o contexto hTdrico
Por outro
desãnvolvimento de uma vegetação de caatìnga berr mais densa"'
'lado, nas ãreas de crostas caitãiiat, além deste efeito' deve ser acrescom a precentada a cáraicteristica química favorável das dissoluções '
com folhagem verde'
sençã de uma vegetação tambãm densa e aparentemente
na passagem de Fevereiro de ì979 do MSS-Landsat'

7.2.g

- 0 relacionamento Litoìogia/Solo e padrões tonais realçados

analiticos ma.is completos, ta,is como anãllses quimicas totaìs da rocha sã e dos seus produtos de alteração '
Na ausência de dados

nos vãrios
caracterização dos argilo-minerais e mineralogia detalhada '
en
horizontes, a discussão a seguir se resLrìnç¡e a anãlises das relações
tre o solo e o substrato, baseada nos dados disponíveis
ca++/l"lg++
Na Figura 7.21 , são mostradas as variações da relação
(v. Tabela 7.2), segundo os horizontes A, B e C' dos vãrìos perfis desda ca
critos na ãrea-teste. De importanie neste 9rãfico' 6 a confirmação
nas
residual dos solos na ãrea, dada pela pequena varìação
racteristica

co+*
Mg++
¿q

A;.

4,O

3,5

'A

3,O

¡il

o
2,5

g

êg?a

2^

t,5

e.o
Â

o

o

I,O

o,5

Figura 7.2ì

-

Relação

g.#

7 ilg+I segundo cs horizcnies A, B e C dos vár'ios oerfis pedol6gicos.
lt1

(.^¡

t54

relações ca++/1,1g++ dos horizontes s e C, da maioria dos perfìs ' o que reforça as afirmações anteriores de várjos autores (Leube, 1972; Mattoso,
1975; Delgado e Souza, ì975), sobre o estreito relacionamento solo/rocha.
0 grãfico tambõm eyidenc.ia que a correìação Ca++/¡lg++ entre os horizontes
A e B, ã baixa pelas caracteristicas dinâmicas do hôrizonte A, mais suscetivel a lixiviação (aurnento na reìaÇão Ca++/l'1g++ peÍa maìor saÍda de l"1g++),
contaminação por niat6r'ia orgânÍca, etc.
Se os padrões tonais dos reaices refletem o substrato ìitolõgico, atravõs do horizonte A doS solos, o entendimento deste relacionamento
deve ser baseado., a partìr da anãlise de correlações entre dados superficia.is e de sub-superficie. l4ais ainda, esta correlação deve ser realizada

a partir de elementos que na superfîcie,são de alta ìnfluência nas variacomo diagnõsticos
ções de reflectânóia e no substrato são fundamentaió,
das variações de solo.
Na Figura

7,2?, foran hierarquizados os vãrios

perfìs'

segundo

o conteúdo de ferno total do horizonte A (v. Tabela.7.2), expresso por teores de Fer0, (ataQue por HCI ' ltF e llClOu)
Da anãl ise destes agruparnentos, observa-se uma tendôncia de boa
correlação entre, teores de ferro total do horìzonte A e alç¡uns grupos .de
solos classificados no caaìlo' em especial para as ãreas dos metamorfitos
clo Grupo Caraíba, compreenrlendo os Planossolos

V6rticoi, ßrunô não Cá1ci-

cos Vãi.ticos Plänossõlicos + Bruno não Cálcicos Planosðô] icos Vérticos e
Brunolnão Cãlcic-oç Vérticos. Como as variações de reflectância são governadas t.em grande parte por variações na quantìdade de femo, a constatação
-e

significatìva'
Seexìsteumacorreìaçãoentreoteordeferrototaldohorizon
te A com perfìs defìnìdos em campo e se estes perfis foram classificados a
partir principalmente do horizortte ß, que 6 o horizonte diaqnóstico em Pe-

destei vínculos na Figura 7.22,

dologia, deve obviamente haver aìgum relacionamento entre estes valores do
hori zonte A, com valores nledidos para o horizonte B'
Cabeaquiumparêntesenestad.iscussão.Genericamente'abib.lio
grafia sobre o Vale do Curaçã e N da Bahia, atesta a presença de Vertisso
los como prorrenientes da a1 teração de rochas máficas/ultramãficas ( Leube'
1972; l.lattoso,'1975).

AdenominaçãoV6rticaoUtendônciaVört.ica,aplica-seaohorizonte B do solo, com caracteres pecuìiares (altamente argiloso' altos valo

resdesomadeBases,cTceV%;presençadeargi.ladeatividadealta
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Hìerarquização dos

perfis pedoiõgicos,

segundo o conteüdo de Ferro

Total do Horizonte

A.

l

(Jl

.

(montmorì l l oni ta

),

faces de desl izamentos, fendas de expansão,

.l56

"gilgai",

etc';),
Dentro deste contexto, a Figura 7.23 mostra a tendência ol¡tida
na boiretação entre os valores S (Soma das ßases) do l'lorizonte B e o
teor de ferro total do horizonte A, para os solos mais contuns dos metamorfitos do Grupo Caraiba. De modo qeral , a mesma tendôncia anteriormente vis..
ta, persiste na defin.ição de campos preferenciaìs: campo dos Planossolos
V6rtícos, campo dos Bruno não Cãlcicos Planoss6l icos V6rticos + Brttno não
cãlcicos v6rticos Planossõl icos e campo dos Bruno não cãlcicos v6rticos,
denotando um carãten de maior teor em femo e maiOr vaìor de S, quando se

:

desloca de Planossolos vêrticos para Bru¡o não cãlcicos V6rtict¡s.
Como o îon Ca ô o que rnais contrìbui no total das somas das bases medidas e refletiria em clrande parte a partlcipação de plagioclãsio
no substrato, 1.oi tamb6m .anal i sada a reìação Ca++ clo horizonte B e teor
em Fer0, do hori zonte,Â.
Na Figura 7.24, são mostradas as mesmas disposições dos campos
anteriores, com os Planossolos võrtìcos sìtuando se em um campo (I) infeesquendo; os Bruno não Cãlcicos Planoss6ììcos Vãrticos + ßruno não
Cãlcicos VErticos Pìanoss6licos, em um campo II, nrais ìntermediãrio, f iga-

rior

do ao maior valor da

taxa -C.*-tE
Fezoa

superior, onde preferenc
ticos.

.

i a l.men

que o

anterior e

em um campo

III

1A¡

te se disporiam os Bruno não Cãlcicos

V6r-

III'
(a)

ten-

ati vamente, seria razoável supor que este carlipo
deria a unt campo IV, corn valores mais al tos na reìação ca+l
Especul

Fero,

na

(A)

presença tios Vertisso'ìos das mãficas/ultramãficas'

ilustrar o relacionamento entre os solos e o substrato
de metamorfitos do Grupo CaraÍba, foram associados, na Figura 7.24,
os números dos perfis pedoìõg.icos e suas respectìvas unidades litológicas, sendo que ao .campo I estariam relacionadas rochas das unidades TN Boq6 e oriental (maìs f6lsìcas), ao Carrpo II em sua maiorìa

.

Para

os migmatìtos RC Cachoeira e parcialmente TN Banguô' e ao Campo III '
de carãter mais mãfico, estariam relacionaclas predom i na ntemen te as ropadrões tonais
chas da Unidade TN Banquô. Finalmente, a assocìação dos
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entre o conteido de,Ca+ do horizonte B e o leor de ferro total
horiionæ A, para os solos mais comuns do Grupo Caráiba.
Reiacão

do

(,

co

.
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do Componente Principaì co'lorido (Fioura 5.22), para a reqìão dos perfìs
(v. Tabela 7.2), rnostra que Planossolos vérticos preferencìalnrente I igamse a tonalidades magenta homoqênea, ßruno não cãlcicos Vérticos e vertissolos ao tom azuì-escuro homogôneo e as heterogeneidades tonais de nìâgenta,/branco/azul , éstariam ligadas aos solos Bruno não cãlcicos Võrticos Pìa
noss6licos e Bruno não Cãlcicos Planoss6l icos VErt-icos'
causas
Com os darlos dìsponiveis, não se conseguiu elucidar as
C¿tmbissolos
das respostas mui,to peculiares en cian, para os Lìtõlicos e
Litõljcos, e branco para os Bruno não Cãlcicos orto, vístos na Fiqura 5.22
e associados a fìlitos/filitos carbonãticos e microcì ina-granitos' respectivamente.

Finalizando, conv6m mencionôr que apesar dt.: .não terem sìdo feitas outras tentativas de correlações, os padrões tonais d¡ ãrea po cle:rr: tanb6m sofrer influôncias de outros parîmctros (excetuantlo o- teor de ferro ),
tajs como a qranulometrja, o teor e tipo de argilo-m'inerais pr'esentus e il
percentagem de opacos. Exclui-.se desta abrangôncia, a unidade e o teor dcl
matõria orqânica, cuios valores, ã exceção da Trincheira da ìlnidarle Tanque Novo BocJ6, são rerluzirlc¡s, i. ., inferiores 2% e, portanto, segundo
Baumgardner et alii (1970), não tenderiam a provocar nÌù5carã¡lento ne con-

tribuìção dos outros parâmetros considerados'
7.3

-

Ve.sglcÉ

7.3.1

'

-

Consìderações

Gera i s

são encontrados os locais de levantamer¡tos para a vegetação na ãrea da pesquisa. Forarn realizados 32 levantamentos, cujas descrições são encontradas no apôndice III' sendo que B5 espõcies foram caracterizadas e 83 identificarlas, e se encontram numa lista
florîstica, incluîda em anexo' no Apôndicle III '
Tais <lados, coletados iniciaìmente para este estudo cortpõern al,lo rnapa da Fìgura

7:.l,

'

tualmente o acervo inicial de dados de urn projeto especifico mais attrpì0,
de caracterização fi toecolõgica, do Baixo vale do cur'açã, ser,do dcsenvol
vido pelo CPATSA/ËMßRAPA, de Petrolìna ' cm cooperação com o INPÎ:/CNPq e ù
projeto se buseìa furt
UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernanrbuco ) 'Ta 1
usados nesta
damentalmente nos dados muìtitemporais l'lSS-Landsat realçados,

;
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pesquÍsa,
De'modo

góral,

pode^se afirmar'que a vegetãção na ãrea,6 consti-

tuida por caátinga, vegetação típica do scmi-ãrido l¡rasiìeiro, composta
por èsp6cimeiidiversificados, desde as unìdades perenefõììas, como as caraibeiras e juaieìros, presentes ao lonqo dos 'leitos dos ríachos mais proe
minentes, atõràs c¡iducif6'lias que são dominantes neste'ambiente. . Miranda
(.l9S3), discute côrir detalhes a ecologìa das comunidadeû vegetais da caati nga.
A vegetação 6 estratificada, apres en tando-'së' na maioria das vezes com 3 a 4 estratos* e, em alguns casos, 5 estratos. Um estrato herbãceo anual seúþre ocome, podendo ser denso a extremûmente ralo, con exceção de certas ãreas mui to degraclarlas, nor,ìralnrente pr6xirnas.ãs vias de aces
so é ãs margens de riachos, em cuios solos não hã. vege'tação..herhãcea, mas
somênte arbustoä:, b'l'ôcos e fraclmentos de rochas.e afìor.amentos. - ''
' A al tura dòilriraiores indivícluos ra ramente - a trtnge l2 met.ros, excetua'núol a vegetação'da inârgenr dbs iiachòs, ficando'a ín6dia das maiores aì
turas em torno de B metros.
Praticamente, toda a vegetação na ãrea vem sendo obieto de uma
marcada influôncja humana, atravãs de nrecanismos variados de utilização
(pasteio, Ienha para iarvã0, prìncipalmente) cle Úma forma intensa ' constante e antiga. 0 equiìîbrio com esta pressão cla atividade antr6pica, 6
fundame nta I mente requlado pela !azohal idade climãtica;'

' 7,3,2 -

Esquema'dg aborda$em

discussão õ oportuna sobre o esquema de levantamentos utilizado.' De modo geral , a Geobotânica é concebida como a análise visual das
cáracterísticas rla vegetação, com o intui.to de se obter informações de diferenças çleoìõgicas na paisaqem (Raines e Canney, l9B0).
A apticação de Geobotânica pode ser direcionada para trôs campos
de abordagens conceituaìs: (l) o estudo das comunidades de plantas, inclulndo caracterîcticas florais e esp6cìes particulares (indicadores ou guiUma

as); (2) o.estudo da densidade de vecletacã0, incluindo aqui o caso extremo da ausência conrpìeta de veç¡etação e (3) o estudo da morfoloqia da rilanta.

*estratos

- nÍveis de convergôrrcia da l¡iornassa.

. l6l
conunidade vegetal ern um local particuìar, é função de uln
somat6rio de fatores ambientais complexos, um dos quaìs õ o qcolõqico.
Do ponto de vista de sensoriamento remoto, Geobotãnica corresponde a- anãl ise cla radiação eìetromagn6tica refletida e emitida' da coberUma

vìsando definir dìferenças na geologia subjacente'
A utìl ìzação de t6cnicas de sensores remotos, tolnando-se os tr6s
campos de abordagens geobotânicos dìscutitlos anteriormente, requer cotrsìderaçõeS sobre a djmensão ou aspectos da cobertura ve-getal a serem obserVatlos e, portanto, que as escalas das imãgens disponíveis seiam levadas ent

tura veqetal

conta.

,

.i..

Pelas caracteristicas de baixa resolução espaÇial dos ,. dados
Landsat, graves litnitações são ìmpostas ãs aplìcações, visando-se detectar
rnudanças nrorfoì-ogicas diagnõsticas de vegetais ou. mesmo a estudos de comu-r!
nidacles, onde uma particular esp6cie iso'l ada procurada. Norrnalmente' os
Dolv"i resultados em sensoriamento remoto maìs bem sucedidos.., (LJron, ì975;
.|9tì1
)' envol
ken et ali.i , 1977; Raines et a1ìj, 1978¡ Birnîe ¿rnd Francica,
veram anãlises de diferenças de densìdades vegetais e contrastes, assocja-

ocorrências de "mega-comunidades"'
Destas corrsiderações, foi fundamental me n te analìsada nc¡ tnaba'lho, a varìação da caatinqa do ponto de vista fis'ionômico (densidade da ve
getação*). Do as,pecto floríst'ico**, s6 foram expJoradas as espãcìes que
mais contribuem no f,itovolurne c/ou fitotnassa'
dos

a

gra-nrles mudanças ou

Adefiniçãodoslocajsde.levantamentosfo.igovernadapeladis-

tribuìção espaciaì rjas isotonal idades, presentes nos realces nas 6pocas
secäs e chuvosas, e tornando-se por base as premissas formuladas nos capítulos 5 e 6, sobre a influância da cot¡ertura vegetal' interpretadas pelos
comportamentos espectrais de vegetação em ìmagens Landsat'
A Iocal ização dos pontos de interesse nas âreas "diac¡n6sticas"
para vegetaçã0, foi efetuaCa a partir de anãtise com fotografias a6reas'
concili¿,da com as faciliclades de acesso, devido a probìemas de apoio logístico para amostragens e transporte rios esp6cimes coletados'
Na tomada de cada ponto, os dados colhidos foram:

ì)
2)

detecção dos estratos por nível de convergência de biomassa/biovoìume.
identil'icação tlas espócìes dominantes por estratos '

*vegetação

**flora

- er'pressão espacial da flora, interagÍndo
- lista de espõcìes que ocorrem na ãrea'

com

o meio'

.
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-

3) estimatÍva do'r:ecoÞrìmento do solo pela cobertura vegetal '
4)estimativadorecobrimentodosoloporfragmentos'-e,b]ocosderochas.
'
Na,dèlim.itação dos estratos, notificou:.se o.,estrato, "dominante"
¡rri¡r',
nas descrìções do Apêndice IÍi' Es$e seria o estrato
assinalado .i*
que imprime ã pa.isagem a sua caracteristica fisionômica mais marcante. Se
dois estratos em conjunto, são de maior destaque na fisionomia da vefJetapor I'C'r, nas descrições'
ção, então serão co-dominantes, indicados
'
A iiààíirìcação de estrato arb6reo e arbustivo' com suas subdivisões, não foi, levada em consirleiação, basicannnte devi do ao grande nimero de variãveì's,que, presente em um mesmo espõcime,' clei'xa dúvìda na escolha'da termiiì01'cigia e' critõrio classificàt6rÍo'' Assim"r optou-se Þor denos.egundo o esmìnações de estratos vincùlados aos seus l.irnites.de al,tura,
quema

:

:;

EstÊäto'ârbõ¡'eo; 'r

maior qtie 7 metros' '
Estrató'arb'usfíúo alto : de 4 a T metros
tstrato arbustÍvo mãdio: de 2 a 4 metros
tstrato arbustivo baixo: rle I a 2 nletros
Estratö hèr'bãceo : de 0 a 1 metro* :'

' '''"::

no levantaAs espécjes encontradas em cada estratol rigeUeram
nome
deis¿òñlrecimerito'
menro, preferenii,,,3lmenpe, o nome vul-94ri
cientifico, e no.ãåscon¡'"cimento de ambos os nomeí' ötie1 núryro de . coleta.0s espéçimes coleiaclos foram identificados pelo IPA (Instituto de PesCPATSA
em Recife, PE, e ìncorporados aos.herbãreos do

lo:.!

o

quisa Agropecuãria),
e do IpA,
¡rdi_
Para as espõcies dominantes de cada estrato' colocou-se 0s 0
foi
nais lQ, 29 e 38, obedêcendo a ordem de dr¡minâncja' porém nem sempre
possîvel a obtenção destes dados

.Comooqueinteressavabasicamenteparaapesquisa'eraaesti-

prioritariamente
nativa da percentagem de recobrimento, o que se analisou
e' a anãlise da disem campo' foi a estrutura hori zontal da vegetação' i'
0,62 ha (l pixel).
tribuìção horizontal do fitovolume/fitomassa na ãrea de
copa dos in
Isto foi calculado, a partir da projeção hipot6tìca da ãrea da
de 0'62 ha' esdividuos predominantes no estrato, dentro da ãrea unitãrìa
os diagrarnas adap
timando esta percentagem visual de recobrìmento, sequndo
tados de Fol k

(.1951 ) .

*arbustos e ãrvores jovens

podem

estar incluídos neste estrato.

.
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que estes levantamentos foratn real izados na õpoca de chuvas, sendo estas estimativas de recobrimentos, ì igadas ã copa
com fnlhagem. Tarnbõm na estimativa da densidade de recobrimento do so'lo
Convêm sal

ientar

por blocos de rochas, fragmentos de rluartzo, cascal hos, . etc ' '
pregadas as relaiões Þercentuais, proÞostas por Folk (1951 ).

7.3.3

-

foram

em-

Resfl_Blgå

Para a regìão de ocorrência das Unidades TN Banguô e RC Cachoeira, os dados obtirJos nn perfì I da Ëazenda lilonte Alegrc/Fa¿enda Cabaceiras, inclicados nOs loVantamentos l, 2,3 e 4, mostram urna forntação veqetal
pre domi na ntemen te arbustiva m6dia, de 2 a 4 metros de altura no estrato

principaì, const.ituîda por catinçiueiras e pereiros principaimente e com
percentagom de recotrrìmento baixa (10 a 30% em m6dia). A partic'ipação do
cstratc, herbãceo anual não 6 grande, ocorrendo na tax4.rnõdia de 40 a 60%
de recobrimento. Ë relativamente baixo, na faixa de 30%, o recobrimento <lo
solo por blocos e fragmentos de rochas e quartzo'
Paraleste,dentrorlaun.idadedebic'l;ìtagnaìsse(..faixaoriental"), os tlados clos levantanentos 5, 6 e 7, inrlican que a altura mõdìa Cos
individuos torna:.se maior, com a dominâncìa tendendo de 2 a 4 metros para
4 a 6 rnetros de altura no estrato princìpaì, i' ê, passa a ser da faixa ar.
representada principalmente por catingLrejras e jã se fazendo
presentÊ um estrato subordinado arbõreo, constituíclo por baraünas, quixa-

bustiva

alta,

beirasecatjngucjras,de6agmetrosdea]tura.Apercentagómdereco.
brinento vegetal situa-se na faìxa de 30 a 50% nestes levantamentos, äo
pagso que os dados de rtcobrimentos de solos medidos, indicam granrle v-l
de
ria'bi lidade, de ?0 a 80%,. constituídos pnincìpaìmente por fragntentos
quartzo extremamente cl aros.
No coniunto, os levantanentos da primeira parte do perfil indicle cobercam paï,a a5 Unìdades TN UanquA/RC Cachoejra, uma baixa densidade
tura vegetal do tÌpo arbustivo mãrtio' Este padrão 6 bem condizente com as
premissas levantaCas na anãlise visual das imagens, que mostram para as
veUnidades TN Banguô e RC Cachoeira, ausôncia de influôncia de cobertura
getal e pcuca participação de blocos de rochas nas respostas detectarlas
.l
que seriam igadas basicamente ã reflectância dos solos de alteração de
rochas.
Para a porção oriental

presença de cobertura vegetal com i'n
' a

.
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de folhas' obrigadividuos de maior porte e' consequentemente ' maior copa
da fai,xa' nototoriamente acarretaria unra.maior .infil.uência nas respostas
passagem de feveriamente na'6þoca chuvosa, como detectada nas intagens- da
de
reir'o de I979r.'. tm 'ariição, por ser urna vegetação cqm' ma:i or 'percentagem
registrada deve
ra¿obrimentd b,.bri' máhchas nesta faÍxa oriental , a'.resposta
o padrão heser contrabâ'f anceada peias ãreas de exposìção de solos', dando
os 5 e 6"
terogôneo de'tonal idade das imagens, vistas 'nos Capítr¿l
I cári os metamórficos
s
Como a região representaiiva dos mãrrnore /ca
e
fòram realizados levantamentos nos Serrotes da Salina

do Grupo Canudos,
Méìancia, vìsando esclarecer as relações
MSS-Landsat real Qados

tonajs'

obser'vadas

nos

produtos

''0s:ievantamentosB,gel0nolserroteda'salina'indÌcamumaas-

recobrimento
sociáção flór:[sticâ dè caatinga, com eievada rrercentâgem'de"
nas
(60 à BO% eri'mãd,Ía);.arbustivà'm6dia ã alta., tendq ma.ior diversidade
por marme*
esp6cìes 'dominâhtési que as vistas anteriormente; rep¡resentadas
camÞarã e Lj-P-Pl ¡ sp'
leì ros (lar'Ameiìte donrìnante nos levantarrc tos.B e,9),
faveleiras
(levantamento t0). Subordinadamente, ocorreriam catinqueiras'
angicos

Taisdadosestãodeacordocomastona.lidades.aúerme]lladas'pre.
o parãmetro mais
sentes ncstes sítios, ¡¡ostrando ser a cobertura veqetal '
importante regulailor das reflectãncìas detectadâ!'' :" ': '''
':.
para o ,Se¡ióte da Meì.ancia,, foram real i¿ArlQs' três levantamentos'

'sêndo'b :ng lrl;ria regìão de mãrmo.res/calcãrios metamór:fi cos (unìttade GCnc)
Caatiné os 'de n9'12 e 13, na ãrea de ocorr6ncia do calcãrìo' da Formação
ga.

Para a região de tonalidades avermelhadas da Fìgura

5'B' os

da-

dosdoponto.l.lindicamaocorrônciarlecatingueiras(domìnante)ejurema
(secundarianlente),constìtuindoumavegetaçãoarbustivaalta'compercenta
a alguns blocos de mãr
gem de recobrimento na faixa de 60 a B0%' associada
'more

e raros fragmentos de quartzo'
e 13 ìndicam a oPara a região do caliche' os levantamentos 12
como estratos docorrência respectivamente de marmeleiros e catingueiras'
com percentagem de re
minantes, na faixa arbust.ivo mérlio a arbustivo alto,
substrato caracterìza
cobrimento de 60% a B0%. Esta vegetação ocorre em um

(placas) de calcãrio
do por grande quantidade de blocos cinzento escuros
de quartzo'
secundãrio' con muito pouca quantidade de fragmentos
tons realçados'
0s dados obtidos são tamb6m coerentes com os

.

165

enfatizando a influência da cobertura vegetal para as ãreas averntelhadas e
para as ãreas negras, onde a densidâde elevada de ramos, caules e.troncos,
provocaria uma grande atenuação na resposta' iã baixa do substrato, com
blocos e plâcas de calcãrio cinzento com "lãpies". una segunda constatação
refere-se ã maiOr d.iversidade observada nas espécies dominantes nesta Unidade GCmc, em reiâção ãs anteriores de gnaisses e rnìgmatitos' onde a assoc.iação catingueìra-pereiro, cede lugar a marmeleiros, cambarã,Lippia sp,

e cat.ingueiras, deixando de ocorrer pereiros. Finaìmente" considerando-se
que tons avermelhados indicam fo'lhagens e os negros, sua ausência, e levando-se en conta a semelhança dos levantamentos ll e.13, situados nas uni.
dades GCmc e calcãrio/Caatinga, o que poderìa explicar a.maior persìstônCia da folhagem, nas imagens da 6poca seca e chuvosa" qerja uma maior rfisponibiì.idade de ãgua, ìigada a fatores vinculados ãs diferentes caracte rîsticaS dos solOs no's mãrmores e calcãríoS secundãrios, tais comQ: (l)
rnaior profundiAade; (b) maior infiltração {relacìonando-se com tgpografia"
perrneabi'l idade); (c) maìor capacidade de retenção intrÍnsica e (d) diferen
ças de regìrnes de pluviosìdade nas duas ãreas '
para a unidade GCmf, a leste da Fazenda Hunaitã, foram realizados
três levantarnentòs {pontos '14, l5 e l6,,respecti vamente) ' que mostnam a
presença de uma vegetação com recobrimento de 60 a B0%,. ocorrendo em manchas ou bosque, com quase ausôncia de estrato.herbãceo, pouca estratificarepresen'
ção e espõcies dóminantes na faixa arbustÍva e arbustiva arbõrea'
tadas principalmente por Lippia sp. e faveleiras, seguidas por urnbuzeiros"
ang.icos, bara nas e catingueiras. l,lorma'lmente, nas ãreas com maior cobertura de vegetação, ocorre maior quantìdade de fragmentos de quartzo e cascalhos, ao passo que nas ãreas nais abertas, a predominância õ de um solo
avermelhaclo cotn pouco recobn'inrento. A presença de um padrão com dominâncÍa
unidade
de matiz avermelira<.ta e subordi nadamente branco-amarelada para a
da
GCmf, pocle ser explìcada no primeìro caso, pela influôncia da cobertura
copa vegetal e, no segundo, pela caracteristica de disposição <lesta cobertua em bosques, possibilitando a deteccão de respostas das ãreas cle exÞo-

sição de solos e rochas (vide Figura 5.8).
Paraaregíãodeocorrônciadosmetamorl"itosdebaixograudoGru
poCanudos-UnidarieGCfx,foramrealizadosl2levantamentos'sendo2no'i
(pontos 7
extremo Sll cla ãrea de estudo, a Nt^l e N da Fazenda Campo Formoso
e1B)e10verìficaçõesnotrechoFazendaXique.Xique/Fazendatlumaitã,no
.l9, 20, ??,23,24,25' 26' 27 e ?B)'
NE da quadricula (levantamentos

.

t66

0s levantamentos pr6ximos ã Fazenda Campo Formoso mostram uma vegetação de caatinga, com 60 a B0l de recobrinrento' com porte dominante de
0,5 a 5 metros, representacla principaìmente por catingueiras, marmeleiros
e quebra-facas. A percentagem de recobrimento do solo por fragmentos e sei
xos de quartzo escuros, ã tanlbém elevada, na faixa de 90%.
Taís dados São con,jizentes tar,.rbãrn com o respect'ivo padrão detectado na ãrea, mostrando nîveis escuros nos 4 canaîs originais da 6poca seca e graclações em cinzento a neg!"o, na Figura 5.8. Isto confirma ser a'influ6ncia da cobertura vegetal com troncos e caules sobre um substrato normalrnente cle baixa reflectãncja (seixos e fragmentos tingidos por 6xido de
femo), a causa dos níveis registrados na época seca, ao passo que a presença de folhagern seria a responsãve1 pelas respostas da õpoca mais chuvosa.

faixa GCfx, no NE da ãrea de pesquisa' os dados colhidos
são nrajs diversificados, face ã maior deqradação da pa'isagem. Eles mostram
uma cobertura vegetai com 4 estratos em rnõdia e esp6cìrnes predom'inantes en
tre 2 a 4 metros, i . e, arbr¡stj va m6di a, representadas por cati nquei ras ,
Para a

quebra-facas e marmeleiros. A estjmatjva de cobertura dos estratos dominantes, mostra urna reg'ião de maior variabil jdade, com maior incidência de
vegetação fechacla ( 60 a B0% cje recobrirnento). A caracteristica arbustiva
m6dja da ãrea, teve exct-.ção apenas no levantamento nQ 22, onde foi constatada a donrinância de um estrato arbõreo (B a 9 metros), de densidade eleva
da, representado predominantemente, por imbiraçu e, secundarÍamenter por
aroe i ra

.

Associado a esta cobertura vegetal, ocorre um substrato com percentagem de recobrimento do solo em torno de 75%, representado por fragmentos e seixos de quartzo (dominantemente) e blocos e fragmentos de m'icaxi stos/mãrrnores e af'loramentos .
para llE, dentro da ãrea de maior grau nletam6rfico, mapeada corno
donlînio do Grupo Macururõ - Unidade GMxg, os levantarnentos executados no
trecho Fazenda t4acambira/Botocudo (pontos 29, 30, 31 e 32) atestam a presença de uma cobertura vegetaì dominantemente de B0 a 90% de recobrimento,
com maior número de estratos em m6dia (de 4 a 5 estratos), com os co-dominantes mais frequentes, na faixa arbustìva, onde se destacam carqueja e
A
jurema branca, jurema vermel ha, cati ngueì ras, faxeì ros e quebra-facas '
percentagem de recob¡itnento do solo, nesta ãrea,6 mais elevada que a anterior, fornecendo valores na faixa de B0 a 90% em mõd'ia, i. e, muito pou-

.
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cð porção cle solo estã exPosta.
0s conjuntos de dados para as Unidades GÎ'îxg e GCfx indicam qtle
'liqadas ãs
as difererrÇas em respostas nestas írrarlens, estão Lrasicamente
diferenças de percentaqens de recobrinrento rJe cobertura vegetal e do solon
alto
que se tornanl sistematicamente rn¡iores ern direção ã taixa de mais
grau rnûtan;õr"f i co .
Tais fatores combinados, explicam razoavelmente bem as rliferenças
de radÍância registraclas, sendo gue c0r'1 os poLtcos ciados d'isponiveis, não
se conseguiu caracterìzar diferenças de associações florístìcas na ärea.
A verificaçäo da cobertura veqctal no treclto de fil'itos, a S!,' cla
Fazenrla ilulnaitã, ¡:lost,ra t¡m quase at¡sôncia de cobertura veqetal ' com es'Li*
mativa cje 0 - 5% tle recobrinlento, represe¡rtacl¡t por unì estratcl herl,ãcclc de
malvas. Esta ausôncia cle vegetação õ aconparrhada tambõm pclr unìa ausô'rrcia
de rec¡briinento cios sçìos, 0s quais são rasos, çlaros e most.ram superl'ìcialmente, pequenes plaquetas rte materiaJ micãceo.
Deste mgdo, ô"q diferencas consfatadas cle recobrimento r,r:la col¡ertura vegetal , serjarn conLrol¿clas em qrantle parte, na ãreE tlm estilrlo, irclar;
cliferenças cornposicionais do substrato, ttão sc disponclo" rlest;a f'ase cle conheci¡nento, cle clarlos mais cons jstentes, qtle esclareçarn melltor os niec¿in'is '
mos e aspectos deste interrelacionamento e suas vinculações com out¡'tls fa-

tores (topocrafia, clinra, e'bc.).
Ern relação ä presença de diferentes associações flor'istjcas, Fe'lacionadas ãs uniclades litolõgicas na ãrea, os dados obtidos atõ esta fase
de pesqirisa , perrn.item associar cat,inclue'iras e pereíros predt¡mi nantenlente
ãs rochas gnãissicas/nignratîticas e uma assocìação maìs diversificeda de
"
marmel ei ros , cambarãs , Li ppi a sp. e cati nç¡uei ras , com ausõnci a cle Perei
ros, vinculada aos domînios espaciais de calcãrjos metamórfìcos/nãnrores.
A conrparacão conl os dados levantados para ãreas de calcärios/nlãrmores e mica-xistos/qnaisses-baixo qrau, não forneceu elen¡errtos inclicat'ivos cle diferenças marcantes de associações floristicas. Apenas constato-use qqe o faxeiro normalnlente estã presente em regìões de nlica-xistos, enquanto Lippia sp. e coroa cte f r ade com muitas catieças, relacionam-se nla'is
com

a presença de calcãrios/r'rärmores.

7.4 - tspectrosçopla
jções su¡rerf
l4edîdas espectra'is em campo, envolvettclo as cond

iciais

.168.
na região esdas princinais unìclades rra ãrea de estudo, foram realizadas
.|050
nm. Em laboratõ'rjo' curvas espectrais de amostras do
nectral cle 400 a
horizonte su¡rerf icial clos solos das unidades, tambõm foram ana'lisadas, Pôra o intervalo espectral de 400 a 1100 nm'

DojsforamosobjetÍvosprincjpaisbttscadosnesteesforço:(l)ve
rificar se as diferenças espectraìs cletectaclas a 904 Km de altjtude pelo

entendinlento'
l4sS-Landsat, eram passíveis cle caracterjzação e cle um tnelhor
que a esao nivel cle campo e cle'laboratõrio; (?) avaliar a contrilruição
pectroscopia <le canpo e cle'labcratfrio forneceria no context'o de cliscrirn'ide maqnitucles
nação litolõqica, levando-se em consideração as d'iferenças
'i
0 ,er2 ha
de resol ução espacì al clos d j ferentes nîvei s rle anä'l se, ou seia ,
O
para o l,lSS-Lanclsat, 400 crnz para 0 radiôr'¡etro cle campa e 7 cm¿ f)ara
espectrorracli õr¡etro de I aboratöri o '
7

.4.1

-

Qe!g: cle CamP-Q

fei tas
Sessenta e ci nco rneclìclas cle reflectânc'ia especùral foran
vas clas uni dades real Çadas '
em vãri as conclj ções superfi ci ai s , representati
fornece
util jzanclo-se clo ra¿iônletro portãfìl ABßt SEKKI1I, noclel o ?701, luc
de
rl.iscretas 6s refìectância espectral , para vãrios cornprimentos

leituras

: um cle
onda, Bas'icatnente, o aparel ho uti'li za dois ti pos cle fotodetectores
(400 a 7CC nm + 25 nm )
GaAsP - sensivel ä faixa de racljação clo visîvel
1050 + 50 nm)
e outro de si, para a reqìão cto jnfravernelho prõxiriro (750 a
0 campo cle v'isacia utj'ljzaCo foi cle 60 (FOV = 60) '
conrrrrimento cle
As ìeituras no ararelho são fornec'iclas para cacla
.|050
ttm' pe]a utjli85C e
onda especif ico, i. e, 450, 5C0, 550, 650, 750,
õtjco do racliômetro
zação cle urn conjunto de fi ltros acoplaclo ao sistema
ern camlro'
f,laiores detallres sot¡re este rad'iôrnetro e Sua utili zação
jì (1'.)72).
ser buscaclos no trabalho de [mori et a]

podem

AconfiquraÇãocloapareihoexic¡eauti.lìzaçãodeumpatlrãoclere'
na pesc¡uìsa tlna
f'lectância conhecjdo (fonte de referência), senrlo usacla
de sulfato
'l
pìaca de aluminio com m2 cle ãrea, coberta por uma fiel ícula
jeituras a part'ir cla rclação
de bãrio. Em operação, o equipamento fornece
esquenta cle medida
entre radiância cla placa e do alvo. A utiììzação tleste
nos valores de reflecde reflectância normaljzacla, visa evitar fìutuações
tãnci a , I i gados ãs vari ações de i rradi ânci a sol ar '

.

.l69

esqur:ma clc canrpo irnpõe que seiam reaìizadas 5 nredidas para ca"
cla cornprinento cle onda, senclo uma prime'ira meclida na pìaca paclrão; trös nedidas sucessivas nc alvo e novar¡ente uma merlitla na placa. Tais valOres sef

0

viräo de entra.da para o cãìculo

ção:

cla

refìectância do alvo, sequndo a

p :: lo-(P-m)
onde

1ûo

p

reflectância percentual

p

rnêclia das med'iclas

m

re'la-

lto Padrãc
mõdia c.las meclidas no aivo

cliscussão õ orrortrrna, env0lverrdo três ctrttsider"ações soLrre a
sistenrãt'ica arjoLaria nas nteciirlas,Je carn¡ro: ('l) a clefinição dos sític's cle r:iedidas; (Z) a qco¡letrja do c*x¡lerinrento utiliza¡Ja; (:l) o n[irnerc'de r'ìedi!'las
Unra

efetuarlas.

rel¿ção ao prilleiro tõpic0o o proc'-'dii'rlerrlo cle anostra,:ìens dr:veri a ser ¡r¡iilr.i nal nente rlovcjrrradc, pei a necess icl.rcie 11e se oi.rf ilr es;rec' It"o::
repr,cscntati,¿os cl¡s unjclades gr'o1õtlicas, cotrro r"eaìçodi.'s peìô llliS-Lancl:¡rt:.
lleste sentjclo, os'loc¿ris rje nrediclas foram prioritariarnente escolh'iCos pclas lrongqene.ir:lacles tonais, obt.iclas ncls processanrenl;os dio'i'!:a'is. Posteriormente, clentr.o de cacla ãrea hornoqônea, foram rJefiniclos pon.",os no terrell)r a
partit. tle fotcs a6reas (ccm inspeção estereoscõpica e uso de luna cle Íìumento), conciìiunrjo-se locais o cuias contljções superficiais fossern rci)Fr'r:p0r veiculo'
Sentai:ivas daS unjrladeS e que pOssuisScll facil'icla'Jc: ':le acesso
Ern

para transporte clo eqtt'ipamerrto e pl aca-naclrão '
tlo que se refere ao seçlunclo tõpìco, rluas suposições são o¡ortttnas. Se assr.¡qrjrnìos que os a'lvos. natui^ais seqr.rem unì coiTìr,orl-ariento la'r!-'erti¿rno ou cli.fuso, i. e, são superfîcies na qua'l a rad'iãncja L ð ctlllsl'ante
sLrperfic j':;
para qual cluer ãnqgl cl cle ref j exão 0, fornaclo conl a nornal ã
ttãr")
preOcupaçõoS con a influônc'ia da qcOnre+-ria clo ev'perjnlento eríl carl¡o'
aeral serianl per.bincntrrs. A.pesar deste conceito rte alvos lambert'iarìos ser
'indi(.l972)
'
mentc usado, os res¡ltados apresentados por Lqbert e Ulaby
c'n campo, sållr
catn (¡ue varjacões sjcln'if icatjvas em rcflectâncja nleclicla
re'lacôes attqul trci (:n
cons tatadas em experìmentos er¡t função clas di fercrltr:s
volvjdas ( 0 = ã.rrgtr'lo cle inciclôncia sr¡lar; 0r = ãnqtt1o de "'jsada e Q =
ânqulo azimutal, v. Fiqura 7,?5)

.
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RADIOÍETRO

\PL'ICA PADRAO
lôo3O¡l

Fi qvra
Esquema utilizado
cas n0 campo.

7

.25

para a obtenção de rnedidas radiomötri-

Slater ('1980) nrostra que para qualquer valor angular de o',
do al vo
serìtpre se i nci cli rã uma ma'ior i ntens i dade cle racli ânci a proven'iente
Assjm,

nos detectores, Para um Q - l80o.
Isto não siqnifÍca necessariamente que esta fixação de 4 ern lBOQ'
seja a mais adequada para contrastes de reflectãncia de a'lvos, sendo todavia utilizado este Valor angular na pesquìsa, por Ser a situação de melhor
relação sinal/ruîdo na qeometrja de experimento, como tambfm para conciliar

o va'lor anqular de 0 util izado

em

laboratórjo,

oncie

a fonte

6

colocada

a

lB0o do espectrorradiômetro.
para 0', foi utilizado um ânqulo de visada pr6ximo a 45o, dcfìnido
enr função cla altura m6clia clo observador e da necessidadc da visada no centro da placa-padrão com I m2 de ãrea.
0 único valor angular não fixado no experimento foi O' peìa im-

t 7l

possÍbilidade de se real izar nedidas senpre em um mesmo horãrio, o que demanclaria um largo periodo de campanha de campo. Para atetruar em parte, a itl
fluência de wr conponente algo ',especular" na resposta fìnaì,ligado a ângulos solares elevados, procurou-se, no possÍvel , concentrar as medidas no in
tervaìo das 9:30 - 14:30 horas.
Com a geometria cliscutida, a resolução espaciaì no terreno se situou em torno de 400 cmz, dada pela ãrea de uma el ipse com eixo maior" de
26,7 an e eixo menor,. de 19 cnl.
Finalmente, quanto ao terceìro t6pico" ou seia, ao nümero de nredidas juìgadas representatìvas das unidades, parece 6bvìo que este valor dependerã circunstanc.ialmente, do grau àe heterogeneidade da superficìe dos
al vos .

Amaiorpartedostrabalhosqueenfocamespectroscopiadecampoenl
(Goetz et
ap'l icações geolõo.i cas, não discute com profundídade este aspecto
1975; Longshaw, 1976; Rowan et alii,197'li Rowan and Abrams, 1978; Co^
nel et a'l jí, l97B), l,larsh e Lyon (1980) concluem, segrtndo crìtér'ios estatisticos, que 9 a 20 rrrediclas, com 95% de prcbabiììdade, serìam iciealmente ac.lequadas para cðracterizar o elemento de resolução do ItiSS-Landsat. relacionan
do-se estes valOres a terrenos homogôneos e heterogôneos, respectjvanlen¿e.
Estes nümeros correspcndem a situações de abordagens quantitativas, onde se buscam comparações entre oS Valores numõricoS de radjância,
obtidos nas itnagens e valores respectivos coletados em campor nas mesmas

atii,

condições de

coleta,

i. e, em tempo real

a quantidade de medidas obtida rro terreno, no Baixo Va]e -do
Curaçã, não seja suficjente para tratamentos quantitativos do tìpo anãl ise
estatistica por funções I ineares discriminantes, como usado por conel et
alìi (lg7B), os padrões de reflectância discutidos a seguir, são repr'esenta
tivos de conclições superficiais das unidades litolõgicas' servindo como una
pasbase inicial para ilustrar razoavelmente as dìscrepâncìas espectrais,
siveis de detecção e caractenização a nível cle campo destas superfícìes.
0s grãfìcos discutidos a seguir, são normalmente mostrados por umô
curva mãdia, traçada pelo plotter cALc0l'lP, do computador Burroughs/6800' do
medidos
INpE/CNpq, calculacla a partir da média rios pontos de reflectância,
noscomprimentosdeondade400,500,550,600,650,750'B50e1050nrn'As
barras vertir;ais na curva, denotam o intervalo correspondente a um desvio
padrão em relação ä m6dia'
Embora

.
Na Tabela

7.3, são fornecidas as caracterîsticas de cada ponto me-

dido (unidade geolõgica, t¡nidade pedolõ9ica, local ização,

tros

172

nún¡ero

de

espec-

tomados, horãr.io médio das medidas)

Figura 7.26, estão plotadas as mãdias e squs i^espectivos desvios-padrões ( t .l sigrna, 68,27% de probaÞilidactq, åss,úmìndo-se condições
de distr"ibuição normal das medidas de refiectância):.. 6" 9 e 6 espectros de
reflectâncja "in situ", obtidos para as unidades TN. Bogõ (ponti lhädo) e Ori
ental (tracejado), respectivamente. Con traço e ponto estã representarja a
curva de 4 espectro! de. reflectância, medidos sobre um vertissolo origìnãrio de rocha gãbrica, ilustrando a tendôncja de comþortamento geral de reflectância para a nràionìa de mafìtos na área-teste (padrão azulado/negro,na
Na

tigura

.

5.8).

'

A anãl ise do espectro de campo da Unidade TN Bogõ, indica a prese.l
ça de uma ba¡da rle. absorçã0. cenlrada em g.5 um,. il igdda. a processoi de trans
ferôncia de carga; com ion f6nrico, provavelm;nte vinculada i particìpacããde limonÍta. A ausência de bandas de absorção nestes êspectros, ìigadas ã
presença de hematita ern 0.85 um e goethita em 0.93 um,.pode estar Íìa.is relacionada ã iargura exaqerada das faixas de sensibilidade do aparelho, ìnvi abi I ì zando .a comprovação destas bandas, pel a ausôncia de sensi bi 1 i dade es
pectraì de um nodo mais continuo e não tão discreto, como visto nos grãficos.
Para a Unitlade qnãissica "oriental", o espectro m6dio obt.ido, mostra apenas unra suave mudança do gradiente da curva entre 550-600 nm, ao pas
so que para o soìo de al ter"ação do gabro,, o espectro mãdio coletado não mos
tra qualquer feição di agn6sti ca.
De modo geral , a anãlise integrada dos 3 conjuntos de espectros,da
Figura 7.26, mostra.que um maior gradiente (clecì iviclade) e ¡naior reflectânciá geral , associam-se com a Unidade Ttl Bogõ. tstas caracterîstjcas são par
cialmente ntantjdas no conlportamento espectral na Unidade Oriental e são mui
to reduzidas, quando se analisa a curva mõdia de reflectância espectraì do
Verti ssoì o do gabro,
Tais dacios jnclicanr que as Unidades TN Bo9ó e Oriental, apresentam
respostas mais similares, coincidentes na maior parte do "range" espectral
medido, com possìbìì idade de discrÌminação apenas tìa faixa do infravermelho, Isto reforça a id6ia anterior de que o componente veqetação, na ãrea
da Unidade Oriental , inprinra uma contribuição efetiva na separabil idade des
ta unidade com as outras na ãrea, na medida ern que o melhor realce para

Tabela 7.3
UNIDADI GIOLOGICA

-

Caracteristicas dos pontos de rnedidas radiomãtricas de
L0CALizÂçÃo D¡.s

UNIDADT P5DOLõGICA

I.1g D

N9 DE

1DÀS

campo.

ESPECTROS

TCMADOS

INTERTALO

HCRÃRIO

DE

DAS

I'fFrlÌDÂS

TN Bosõ
GCmc

Pi airossol

(mãmore/cal cãri oi
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ira
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ra

o Vãrti

co

area da

TN Banquê

TN BanguÊ

ì

05

i4:45-ì5:25

eì ea

dr

irincheira

Bruno não Cãìci co
Vérti co Planossõl ico

area

,l^

t.ri nchei ra Tru

Sruno não

ã¡ea da trincheìra

Cãl
l101CO

ci co

'I

Cãl ci co
Pi ancss6l i co

área da

trì

nche

T,

ira T6

a7

ì

Bruno não cã lcì co
Vérti co

ãrea da trìncheira

T5

05

i1:50-12:05

óruno nao

ãrea da trincheira

T*

c5

10:l5-10:45

tri

Tr.,

07

9:30:10:20

04

ì2:45-l3:i5

trincheìra T*

04

ll:30-li:45

T*

02

11:3C-ìi:35

a2

II :30-ì I :35

Vértico

ua tcl co
Pl anossõi i co

Vertì

dique gabro" 2 Kr a
ria F, i.lonte Aleqre

ss ol o

Unidade Ori enial

Pl anos sol

dade Ori entai

Planossol

carboriãticc)

4:00-l 4 :45

igeirarnente Vãrt ico

TN Banguê

(fiììtc

9:50

l0:50-ìl:20

ár"ea da

(xisto)

9:3ta7

Bruno não Cãl ci co
V6rti co

GCfx

.06

2:45-13: l5

T'

Tl{ Banguê

Unì

GCfx

9

Latos sol o

Bruno não
RC Cachoe i ra

trí nche-ìra Tl

o

co¡r

tendência Vérti

ca

o \¡érti

co

o deri vaCo
Ce ¡ni ca-xi stos

Pl anossoì

LlÌOllCO

ãrea

da

ãrea da trì

nche i

ra

nche i ra

Vi

estrada Fazenda lîeì an
c]ê./uu: ace, IJ I'iÌ
a9os lezen0â i;3 ia ncl

ãrea d¿ t:"i nchei ra

ê

T-,,

02

.lû:i0-

t

iC:15

174

-J
<I

5
)zo
t¿io

(J

q.
l¡.¡
q

{o

.\

õrt
¿
<{
l-

'::':::]":"'-'

o
l¡J

J

"be

.+-"'"1""

':::'ti'::Íi - -"1
600

-'!'-

-'

-''''
---'
-.-.-r-

700

COM PRI MENT

O

o

9OO

oNDA (N.M )

Figura 7.26

Perfis de reflcctância espectraì cle campo para 9 medirlas na Unidade TN
(tracejado) e
Bog6 (pontì1ha<!o); 6 mediclas na Unidade Gnafssica "0riental "
4 medidas em um Vertissolo de gabro (traço e ponto) ' As barras verticais
indicam *, 1 desvio-padrão cm retação ã mãdia'

,
esta unidade foi obtido para a

passagetn Landsat de

ì75

fevereiro de ì979, perio

do de chuva.

Quaìquerquesejaointervaloanalisado,asrespostasdäsunidades TN Bogõ e oriental, não se superpõem con o campo abrangi rlo pela unidade gãbrica.
0s comportamentos detectados são condizentes com as composições
destas unidades, onde a maior presença de ferro e opacos' controlaria a rìle nor refìectâncìa e ausência de feições dìagn6sticas rro espectro da unidade
mãfica e as Variações no c¡rrãter mais oU menos "fãlsicos" nas duas unidades
gnãissicas, responderìam peìas cliscrepâncias ot¡servadas. Em adição' conv6tr

salientarqueta.ispadrõessãocoerentescomasrespostasrea.lçadasnar.igura 5.8, onde as uniclades TN Bogõ e oriental são de niveîs tonais mais ele.
vados, contrastando-se bem conl as faixas de mafitos corn coloração azulada'
NaFiguraT,ZT,sãoapr.esentadososespectrosderef]ectãnciade
reaìçadas
campo corn seus respectivos clesvios para 3 regiões, djSt'intarlente
naìmagemdeComponen.LesPrincìpaisdaFìgura5.22,nlapeadaspreviamenlec'9"
mo pertencentes ä extensão espacial da Unidade TI\ BanquE'
Assim, a curva itrferior em traço e ponto' corres¡ronde ä m6clia dÊ
5 espectros tomados a Srrl cla Lagoa dos llomos (Ts)' na faixa azulada tipìca
reflectãncia
de TN Banguê da Fiç¡ura 5.22i ent traceiado, tem-se a milrli a de
espectraì de 5 medidas real izadas para a faìxa Tl'l Banguä a Nl'l cia Serra Redonda (T1g), na interface de tons azuiados com magenta rja ìrnagem realçada
de referãncia e, finalmente, em pontilhado, estã representarla a curva mérlia
ãrea
de 7 espectros de campo, obtidos prõximos ã Fazenda Harntonia (T17)' na
da "elipse" esbranqu'içada da Fiqura 5.22.
esA anäl ise clos espectros na Figura 7'27' indica comportanlentos

pectrais<l.iferentesparaastrâsreqiões,comnaiorsimilarjrladenatendôn.
cia geral para as curvas com traÇo e Þonto, e tracejado' que se suporpõcm

prþ
na maioria dos ìntervaios medidos, sendo s6 separãveis no infravenmeìho
traçarlo
ximo, Em adição, estas duas curvas denotam um certo paraìel isnto no
de seus comportamentos, até a região de 850 ntn'
padrão em traço e ponto apresenta-se sem feições de absorção

0
que l)ode
diagnõstìcas, em comparação com os outros espectros <iiscutidos' o
indicar a presença de opacos (magnetita, ilmenita), reduzindo a re1=1ectância geral e inibjndo as feições diagn-osticas de abscrção da encrgia refle-

tida.
t
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Figura 7 '27
padrões'
Esoectros de reflectãncia de canpo, com scus res'¡ectivos desviospara as ljnidades TN Banquô (traço e ponto' e tracejado) e área de migmati zação/granj ti zaçãn (pontilhado), prõxìma ã Fazenda rlarmonia'

.177

Para os espectros em tracejaCo e pontilhado' principalmente este
possîveì iclentificar regiões cle absorção lìgadas ao ion förrico,

ú1timo, õ
centradas em 500 nm.
A cliscrimìnação entre os trôs conjuntos de espectros de refiectância, seria possîvel para a faixa do infravermelho prõximo, com maior
contraste ocorrendo entre os perfis tomados na Fazenda llarnionìa e na Unìdade TN Banguô, a Sl,l da Lagoa dos l"lorros (curvas em pontiìhado' e traço e pol

to" respectivamente).
0s trôs conjuntos de espectros

ficiais distintas,.com

uma menor

de campo mostram condições super-

reflectância para a região "tipica" de

TN

Banguê, un ¡radrão intermecliãrio para a continuidade desta mesma unidade, a
Nl]ll da Serra Redonda e um padrão de resposta espectral mais eìevado para a
região gnãi ssi calmi gmatiti ca.
Tais daclos concordam razoavel¡rente com os contrastes olrticlos no
processamen,to digìtaì, quer cons.iderando-se a imagem d¿r Figura 5.22, onde
estas ár.eas são cle tonalidades distintas, ou mostrando variações de matiz,
quer anaìisandorse a conposição falsa-cor da Figura 5.8, onde o maior contraste tonal ocory,e entre a reqìão azulada de TN Banguê ( sl.i da Lagoa dos
zona esbranquiçada de rnigmatìtos/gnajsses da Fazenda Harmorr'ia.
Na Fiqura 7.28, estão representaclos 3 paclrões de reflectância de.
campo, obtÍdos para a Unidade RC Cachoeira, realçados na Figura 5'22' ¡;elas
nuanças rìe magenta-cian-branco, indìcando, como jã discutidos anteriorme.n
te, he te rogene i dacles espectrais. Na Figura 7.28, o espectro em pontì'l hado

Morros) e

a

corresponde a 7 medidas realizadas na ãrea de migmatitos da Fazenda l4Ônte
Alegre (T¡6); em traceiado, ten-se o espectro mãdio de 7 medidas para a re
gião de mjçtmatìtos, corn núc'leos granitìcos a microcìina, nas cabeceiras do
Riacho <io Lìgeiro ('tlz); e em traço e ponto, o esÞectro m6dio de 6 medidas

sul de Lagoa Seca (T¡e).
As20nedidas.'insitu'.,rea'lizadasem3pontosdìstin1;osdauni.
dade, mostram unra granrle variabjl irlade nas respostas, representadas pela

para rnigmatitos, ao

nraior amplìtude da maioria dos desvios-padrões da Fìgura 7,28 e a presença
de bandas cle absorção centradas em 500 nrn, Iigatjos a processos de transferôncia de carga em ions férricos.
Dentro cla probab.ilìdade de i I desvio,padrão, apcnas seriam viãveis as dì,scriminações entre as regiões do Riacho do Ligeiro (espectro em

tracejado) e sul de Lagoa Seca (espectro em traço e ponto), isto somente pa
ra as faixas espectrais dos canais 5 e 6 do l'lSS-Landsat, dadas pela au-
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Figura 7.28

Perfis espectraìs ,,in sltur" para a unidade

cachoeira, sendo em pontilhado, T mediclas tornaclas na ãrea da Fazenda l.lonte Alegre; em traceiado' 7
pont6'
medi<las rêalizadas nas cabeceiras rio riacho do Ligeìro; e em traço e
6 nedldas efetuadas ao sul da Lagoa Seca.
RC

.
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sôncia de superposição das cunvas nos intervaìos centrados em 650 e 750 nm.
Estes pontDs de medidas na composição colorida da Fi qura 5.22,
correspondem respectivamente ãs ãreas com tons Lrrancos e magenta/ branco /
azuì, e nâ Fìgura 5,3 ã zonas predomi nan bemente esbranquiçadas e branco com
nuanças azuladas, estando associadas geologicamente a sitìos com substrato de mi crocl i na - grani tos e mi grnati tos .
0 padrão espectraì ern pontììhado, dispõe'se conr notãveì paralelismo ao espectro rnõdio em traço e ponto, índicando ãreas com características sìmilares de reflectãncia e variação de albedo' As litologìas predomjnantes nas reqiões de tomadas destes dois gruÞos de espectros, são rerstri-

tas a mi-qmatitos com estruturas variãveis.
0 padrão que parece mais discrepante no coniunto' seria o colrespondente ao nricrocl ina granìto, com um comportanento de baixa refìectãncia
na região do azul, oue se eleva na faixa do amarelo ao verrneiho, seguido
por unì rnenor gradiente no infraver¡relho. Para esta litologia, os dados e5pectrais de campo nodent ter sido influenciados também nela presença de umâ
cobertura parcial de seìxos de quartzo e blocos rie rocha na superficie '
Em síntese, os dados espectrais de cam¡ro riesta unidade, mostram
uma grande variabilid¡rde de respoStas, provaveitrrrnte vìncuiadas a uma substrato migmatitico heteroqöneo, onde variãveis pr,tporções de leucossoffas, flìg
ianossómasn nÚcleos de granitizaÇão ã microcl ina e ìntcrcaluções nrãficas/
cãlcìco-silicãticas configurariam a diversifjcaçäo de heterogeneì dôdes intrînsicas da unirlade. Esta diversificação 6 passivel de detecção em carlpo,
cOnstituindo padrões Superpostos e mais complexos elÌ comportamentos em imagens pelas nuanças de magenta-cìan e branco, bem realçadas na itlagem dos
Componente3 Principais da época seca.
Na FÍgura 7.29, estão representados: em tracejado, a m6dia de es'
.
poctro de refleciâncìa, côm seus respectivos desvios para 5 perfis, obtidos
na unidade mãrmores/calcãrio GCmc, e em pontilhado e em traço e ponto" as
m6dias de espectros com valores mínimos e rnáximo para 2 nredidas, obtjdas so
bre solo de filitos carbonãticos e 2 medídas coletadas em solos de mica-xìs

tos,

ambos da unidade GCfx.

Nestes espectros, são notados os padrões de queda de refìectivi*
dade em dìreção ã região do azul, especialmente do cal cãri o/r¡ãrmore , liqada
ã presença de íons fõrricos e uma banda de absorção suave, centrada em
850 nm, na curva correspondente ao mica-xisto, relacionando-se provavelmente a processos de transições eletrônicas com û presença de l{ernatita. Desco-
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sendo:
Espectros rle refìectâncìa de campo para medidas na unidade GCrnc,
tracejado = 5 medjclas em calcãrio; em pontilhado ¿ 2 medidas em filitos'
enr traço e ponto = 2 medidas em mica-xistos '

em

e

tBt
nhece-se a causa da ìnflexão centrada em 750 nm, no espect,ro correspondente
ao solo do filito carbonãtico.

0spadrõesobtidosindicamumaseparabilìdadeentreostrõscomportamentos espectrais, com um grande contraste entre o espectro do ca'l cãrio/mãrmore, para os espectros do conjunto fiìito e mica-xistos '
tntretanto, 6 ìrnportante reconhecer que este contraste possa em
parte, ter sido influenciado pelo elevado ânguio solar do horãrio de medídaS no ca] cãri o/¡nãrmo re , quandO um componente de reflexão "aìgo especular"
tenderia a e'levar a resposta medida, principalnrente na faixa do infravermeiho pr6ximo.
A separabìlidade entre os espectros de fiìitos e mica-xistos' õ
possivel para os comprinrentos de onda de 550 a 850 nm. Cabe entretanto aqtti
outra ressalva. Estas.duas unidades se contrastam bern nas imaqens, mais
por variações de densidade de cobertura vegetai e percentaqens de recobri mentodoso.loporfragnentosderochasdseixosdequartzo"quepropriarttente por dìscrepâncias os¡:roctrais ìntrinsicas de comportalïento '
listes dois fatores, quando ìnbegrados ä resposta representada na
Figura 7.29, tenderiam a al'aixar esta curva em traço e Porìto' e serian coenlre as
responsãveis pelos eìevados contrastes, nas ìmagens MSS-Landsat'
ãreas de mica-xistos e filitos.
uma

0sgrãficosdasFiguras7.30e7.3]sãofundamentais¡laraexpli.
*
car melhor, vãrias relações oL¡tidas no tral¡alho e tornar c'l ara a ìmportân
cia da espectroscopia rle carnpo, como sustentação cientifíca dos padrões 19
al çados

nas inagens ¡'lS3-Landsat.

t'laFigura7.30,estãorepresentados,emdiferentessimbolos,anÉ
dia de espectros de reflectãncia e seus respectiVos desvios-padrões, de con
dições superf.iciais das seguìntes uniclades qeolõgicas da ãrea de estudo' assinr referenciadas: Iinha contînua (traçado ìnferior) = gübro; traço e Ponto
0r'iental; pontilhado
= gnaisses-granuìiticos TN ßanguê; tracejaclo = gnaìsse
mãrmore / caicãr'io
= gnaisse îN tlogó; linha contínua (traçado superìor) =
GCmc .

acìicionada em traço e ponto' a rn6dìa de 20
espectros, obtidos oara a unidade mìgmatítica RC cachoeira, ãs mesr¡as curdas
vas da figura antenior, por6m com alclumas mt¡dificacões nas sìmbologias
curvas' para faciìiclade de visualização' Assim, a notação dos espectros da
e rronto
Fiqura 7,3.l seria: linha contínua (superior) = Unidade GCrnc; traço
Na Figura

=

RC

7.3i, foi

Cachoeira; rrontilhado = Tl'l 8og6; tracejado (superior) = gnaìsse Ori-
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Figttra 7.30
Ëspectros cle reflectância de campo para as unidades: gabro = linha contínua (inferior); gnaìsses granulíticos Tt'l Banguô = traço e ponto; gnaisse
"oriental " = trace.jacloi gnaisse TN Boq6 = pontìlhado; mãrmore / caìcãrio
GCmc = ìinha contTnua (superior).
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Espectros <le rcflectância de campo para as unjdades: GCac = linha contîntla
(superior); RC Cachoeira = trâço e ponto; Tll Doq6 = ponti lhadc; qnaisse
,'oriental " = tracejado (superior); l'N Banquô = linha contínua (inferior) e
-Çrlrro =

tracejado (ìnfcrior).

.
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ental; linha continua (inferior) = TN Banguê; e tracejado (inferior) = gabro ofitico.
. 0s.padrões de respostas obtìdos nestes dois coniuntos de grãficos,

pernì tent cofts.i derações importantes
Inicialmente, as unidades TN Banguô, TN 8o96,

Oriental

e

t4etamá-

são discriminãveis por seus atributos espectrais de superficie, dentro de uma probabìì.idade de 67,28% ou t'l desvio-padrão em relação ãs m6di as de reflectância medidas.
. Em.relação ã Unidade GCmc, permanece a dúv!{9 sobre o nível de in
f'ì u6ncia clo elev¿do.ângulo .solar na resposta espectraì obtida' sendo considerada ã luz dos dados das Fìguras 7.30 e,7.31 , uma uniclade con elevado con

fìtos,

reìação ãs outfas unìdades analisadas.
Úma seguncla constatação impqrtònte refere-se. ã disposição dos espectros do Gìî.upo.car"aîba, dispostos nqs dois 9rãficos em campos preferencìais, diretamente v,i,nculados ãs suas diferentes afinidades mãficas/ fõlsi-

traste de discrinr.inação

em

cas.

Assim, a Unidacle TN Banguê, com grande intercalação <le metamafitos, situa-se na regìão de mais baixa reflectãncia; a unidade orjental ' em
um campo intermediãrio e a Unidade TN Bogõ, reconheci damente de afinidade
mais fõlsìca, ocorre no patamar de mais èlevada reflectância, nos grãficos
da Figura 7.30.::'A Uhidáde RC Cachoeira, de carãter mais: divel1'sifjcado' prìo
ritariamente ocorre entre os padrões oriental e fN Bogó" com tendêncìa de
maioi reflectância que a Unidade 0riental (Figura 7'31 )'
Esta visualjzação de tendências nestes grãficos, quando transportada para os padrões de comportamcnto espectral da Fi gura 5'B' ajusta-se ex
tremaments bem, onde a tonalidade azulada, de baixa reflectância' associasq a mafitos e a TN Banguê, o padrão tonal esverdeado-esbranquì çado à Unigra
dade oriental e as faixas. RC Cachoeira e TN Bogõ são simiiares nas suas
dações esbranquiçadas. Tais premissas de comportamento iã tinham sido "empi
Fìguri'camente,, levantadas e discutidaS na anãlìse dos produtos "ratio" da

sentido amplo'
Tais fatos evidencìam que os comportamentos espectrais no callìpo e
nos produtos de sat6lite, são compatíveis e que as caracteristicas de alte-

ra 5.15 e são agora coincidentes, a nîvel de canpo,

em um

ração das vãrias unidades, mant6m suas identidacles prõprias, permitìndo,
doàtravõs de'ìnforrnações indiretas, via assinatura espectral , diferenciar
prõvìos.
mínios do substrato l.itolõgi co na ãrea, condizentes com os dados

,
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ÊÍnalnlente, como terceira ccnstatação, tais padrões espectrais
das Figuras 7.30 e 7.31 , explicam o porquâ do canal I'ISS-7 ser consi<ierado o
mais ìmportante canaì, na rliscrimìnação intrinsìca do segundo Conponente
Pnincipal (llatriz de Auto-Vetores, Tal:rela 5.5)' na medjda ern que a maior
parte das discriminações entre as unidades, ocorre neste intervalo do espectro,
7

.4.2

-

Dados ¿ç !S!.glg.!gdg

espectrais cle laboratörio, foi tlsado o prot6tjpo de um espectrorrad'i öntetrr¡, desenvolvìclo no IllPË/tl'ìPq, cuias
especì fi cações tÉcnicas são:
. interrralo espectral = 400 a Il00 nm
, I arqur"a das faixas espectraìs = B nn
30, lo' ?0r e 6'
. aberturas anguìares disponiveis ' .l2,5
nm
. ìargura das fajxas dos fiItros =
Para

a realização

<las mediclas

0 coniunto do equipanrento envolve:

alta eficiêncìa e precisão raclionõtric¿, nodelo Z02A3.l, da Gomrna Scientific Incorporated;
b) um rnonocromador, modelo N¡l-3/5, da Ga¡¡ma Scienbi l'ic Tncorporated;
c) um cietector de silicio, desenvolvi<lo nr) INPt/CfiPq" em Säo Josã cios Oama)

um

telescõpio

<le

pos/sP;

d)

um

reoistrador, modelo

RB 102, ECB

-

Equipamentos

Cientificos do ilrasil

Ltda;

e)

um

multímetro digìtal
Bandones

cli 6me

tro

,

modelo 34664, da Hewìett-Packard'

('l982) fornece maiores detalhes sobre este espectnorra -

,

soìo, coletadas nos centímetros superiores do
terreno, nas trincheiras pedolóqicas das Vãrias unidades, foranl secas ao
ar'l ìvre por 48 horas e colocadas em recipìentes rie PVC, com 1[J centi¡¡etros
de diâmetro, sentelhante ãs pìacas de Petri de lal¡oratório quírrlìco. Tc¡¡¡ou-se
o cuiclado prev.iamente de se pintar cada recipiente, com tinta preta fosca,
a fim cle que não houvesse ref'lexão de fundo, durante as rledidas espectrorra
diomötricas, interferindo nos valores de reflexão obtidos.
Conlo fonte de radiação, foi utilizado uni Simulador Solar, produzido pela Or.ie1 corporation Ltcla, uSA, o qual emìte energia de comportamenNove amostras de

.
to
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semelhante ã luz solar.
A geometri.a do experimento 6 mostrada na Figura 7.32'

o-ec orc È::- ""lllîlill *

Figura 7 '32
ConfiquraÇão do sistema de equiparnentos montado
pãra J-oniôncão <las meclidas espäctrorradiomõtri
äas das amosËras de solos, em iaboratõrio.

0 ângulo de incÍdência o da radiação sobre as amostras, como tambõm o ânguìo de visada O,do radiôrnetro, foi de aproximadamente 5,7o. 0 ângulo azimutal 4,, como discutido anteriornente, foi fjxado enr lB0o'
como referência, foi utiiizada uma placa-padrão de cartolina bran
ca, sobre a qual foi depositada uma camada de õxido de magn6sì0, a qual '

juntanlente com o sulfato de t¡ãrio, são consideradas difusoras da energìa
eletromagnõtica natural , i. e, assumem um carãter de superfície larnbertiana
A abertura angular do telescõpio foi de 30, estando distante
60 cm da amostra. Isto fornece um campo de visada estimado em 7,0 cm2 ( resolução espaci a1 ).
0 procedimento de leitura no laborat6rio incluiu uma medida na
amostra, para todo o intervalo de 400 a ì100 nm, com tomada a cada 25 nm'

187

de reflectância quase contínuo, compensando o
c¿rãter discreto c{as ntedidas de campo.
0s valores cle reflectância correspondem a relações entre os va'l ores ¡nediclo¡ na amostra, pelos valores medidos na placa-padrão, para cada
25 nnr varri do.
Na Figura 7.33, são mostraclos os espectros de reflectãncia, obtidos no laboratõrio , nara as unidades Ttl Bogõ (ponti lhado) e Oriental (ìi-

i. e, obtendo se um espectro

nha continua

)

os espectros são bem similares, com qrande super posição para as.r^egiões cle 600 a Bocl nm (bandas 5 e 6 do l'15S-Landsat) e
pr6r'imo'
com maior separabilìdade ocorrendo no infravennelho
AsfeiçôesdeabsorçãocentracìasemBT0nrtr,paraaUnidar|eorjen.
tal e ern 1.080 nm para a Uniclacle Tl'l 8og6, são aqui interpretadas como lie a efejtos
Oadas proVavelÍìcnte a processos eletrônjcos com o ion'f6rri co
De nlodo geral

,

de cantpo cristalino na presenca de ibrrs ferrosos, res pecti vanten Le '
0s dois'tipos cle padrões de curvas se enqttadrariam rro Tìpo 1'i cle
curvas, proposto por Condit (.l970) .
A comparação entre os espectros de campo e de laboratõrir:r" indica
flo
un paclrão similar de comportamento para os dois coniuntos de dados '
intervalo de 400 a ß50 nr,l, sendo que na faixa do infravernlelho' o comporta
mento torna-se ambíguo conì uma maìor reflectância para a Unidade Tll Boqó,
no campo e padrãò inverso, em laboratõrio'
reìações tonais
Como t¡s dados de campo se ajustam melhor com as
de
oxtraidas Cas imagens e, principalmente, pela presença ern superficie
blocos e fraclmentos cle rocha na unidacle "oriental", cuja influôncia 6 ubde campo são
viarnente desconsiderada na leitura de laborat6rio' os dados
quc
aqui considerados mais representativos (peìo canãter mais realistico
dos espec exprìmem), das condições superficiais destas unidades' 0 valor
de laboratório estã na clefinição de bandas de absorção' que dispostas

tros

diferenternente nos espectros, são indicatiVas de diferenças compOsìcionais
ligarlas ä participação de îons férricos e ferrosos'
0s daclos apresentados aqui são sugestivos apenas' devenclo ser corn
e esfiec*
provados com estudos clcfinitivos a partir de anãlìses quimicas
tnais da rocha com os soìos dela derivados '
ponto' um espectro de
Na Fìgura 7.34, são rnostrados con traço e
( Ts )
refiectãncia de laborat6rio, representativo da Unidacle Tll Banguô"
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Fiqura 7.33
para amostras de solos das unidaEspectros de reflectãncia em laboratõrio'
(linha contínua)' 0s locais
des TN 8o96 (pontìlhado) e gnãissica "orientaì "
rle amostragens foram as trincheiras Tl e T1 5, respectìvamente'
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Fìgura 7.34
Espectros de reflectância em laboratõrio, 2ara amostras de solos rlara a
Unídade Tl,i Banguô (traço e ponto) e ãrea de miqrnatitos rJa Fazenda llarnoni.r

(1inha contlnua).

.
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um espectro obtido para o horizonte superficial
de uma trincheìra pedolõgìca, aberta na Fazenda Harmonia (T¡7)' dentro da
ãrea branco/magenta, de configuração a grosso modo eìiptica, nas imagens re

e em linha contînua,
a1çadas

A conrparação entre os dols espectros mostra r¡ma boa separabi lidade, principalmente na reqião do ìnfravermelhoo com bandas de absorção em
ambos os espectros presentes em: (ì) 860 nm, ììgada ã presença de processos
eletrônicos com íon férrico e dìagn6stica cle hematita; (2) oni 900 nm, caracterîst.ica de îon férrico, ligada ã presença cle goeth'ita/linronita; (3)

a 1.000 nm, indicando processos de al¡sorção, ligados a efeitos de
paclrõcs de
campo crlsta'l ino conr îons ferrosos. Dentro da conceituação de
curvas de laborat6rio de Condit (1972), estas curvas poderianr se ajustar ao
Tìpo II (espectro con linha contínua) e lI ou lll (espectro em tracejado),
A rnaior atenuação ci¡s banr:las de absorção Dana o espectro cla unidade TN Banquâ, clandn trm carãter mais retitinizado ao seu traçado, sugere a
prõxima

presenca de minerais opacos nesta amostra'
A comparação dos daclos de campo e laboratõrio, mostrados nas tiguras 7,27 e 7.34 converqe a um padrãO de ConpOrtamento coerente entre 0s
doíS cOnjuntos de dados, coFì uma cliscrimìnação nraior entre as unidades no

infravernreìho prõximo,. maior reflectância qeral para o espectro da Fazenda
I.larmonia a baixa reflectãncia, ìigada a um.maior teor de ferro e opacos ao
espectro da Unidade Ti'l Banguô.
Na Figura 7.35, estão representados 3 espectros de laboratõrio,ob
tidos para a unidade RC cachoeira (espectros ern traceiado, em traço e ponto
e em linha continua, co rres poncle ntes a pontos T16, Tl 2 e Tl9, respectiva mente ) .

atenuação de reflectância para
Basicamente, o coniunto mostra
-uma
a regìão do uìtra-violcta/azul , vinculada ã presença tie íons fãr.icosibanqoethita
das dlaqnósticas da presença rle hematìta em 850 nn e de lìmonìta/
em 870 nm e pr6xi em 900 nm (espectro en trace'jado). As banclas centradas
provavelnente ã nresença
mas a 1000 nm, são aqui interpretadas como f igadas
e ponto' e em
cle ions fõrrìco e ferrosos (espectros contínuos e em traço
trace.iado

,

resPecti vanrente) .
0s 3 espectros se enquadrariam ttos padrões <le curvas do

de Condit,

Tipo II

.l970.

Acomparaçãoentreosdadoscspectraisdecampoeclelaborat6rio
(Fiouras 7,?B e 7.35), mostra certa coerância c'ntre os comportômentos deli-
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Figura 7.35
Espectros de refìectäncia em

tití ca

RC

Cachoei

ra.

laboratõrio, obtidos para a unidade

migr'Ìa-

.
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neados, com menor reflectância sendo associada ãs medidas da zona mìgrnatitica, ao sul da Lagoa Seca (espectros em traço e ponto, na Figura 7'28' e
em finha continua, na Figura 7.35); um padrão de dìsposição, no geral , mais
elevado para as medidas da região da Fazenda llonte Alegre (espectros em pon
tilhado e tracejadon nos grãflcos de campo e de laboratfirìo) e uma disposição intermecl.iãria, vinculada ãs amostras do microclina-granito, das cabeceiras do Ligeiro (espectros em tracejado, na Fìgura 7 '28' e traço e ponto'

na Figura 7.35 ) .
Pelos dados de laborat6rio, os padrões indicam separabiì idade entre as unidades, com maior contraste para a região do infravernlelho pr6xi*
mo. Como a imagem realçada peìos Componerites Principais da época seca, mostra separabilidade entre estas 3 ãreas, existe a possibììidade de que o po-

der de separabil idade dos realces possa ser detronstrado por estas diferenças espectra is de 1aborat6rio'
I'la Figura 7'36, estão plotaclos em tracejadrl, 0 espectro de reflec
tância de taboratõrio para a Unidade GCmc, e em ìinha contínua' o espectro
para filito carbonãtjco da Unidacle GCfx.
0s pa<lrões de resposta espectral são bern simìlares, sendo diferenciados apenas pela intensa banda cle absorção centrada em 870 nm, aqui in
terpretada como ligada a processos rle transìções el'letrônicas de ions f6rricos. Em aâiçã0, .oS dois espectros niostram uma quecla abrupta de reflectância
em direção ao azullu1trãvioleta;'-bem condjzcntes cle processos eletrônicos
com íons fõrricoso caracteristicos de calcãrios e rochaS carbonatadas' Para as absorções pr6xirnas a l0B0 nm, são associados processos eletrônicos

ions ferrosos,
0sdoisespectrosseenouadrar.iamnopadrãolldecurvaçde]aboratõrio, proposto por Condit, 1970.
A anãlise conrparativa de grãfìóos de campo e de lal¡orat6rio ( Fiqura 7,29 e 7.36), confirma a prenìssa discutida na nnãlise dos resultados
qjf,¡rr' da Unide carnpo, de que a alta reflectância obtida para medidas '¡j¡
dade GCmc" tenha sido influenciada, em grande parte, pelo al to ângulo de in
c i dônci a solar.
0s dados de iaborat6rio mostram comportanentos similares entre os
espectros obtidos oara a Unidade GCmc e GCl"x (fitito carbonático)' sendo
atíp.ica a elevada reflectãncia obtida para o solo do caicãrìo/mãrmore, nas
de
mediclas ,'in situ," o que enfat¡za a importância das medidas espectrais
lâborat6rio, como padrão de referência para os dados de campo'
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.
Embora com

perfis superpostos, os dados de laboratõrio

bandas de absorção vinculadas ãs dìferenças composicionais
que tambdm são vãl idas em abordagens discriminativas.

das
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mostram

unidades,

7.37, foram plotados os espectros de ìaborat6rio para
amostras de horizonte superficiaì das unidades discutidas anteriormente e
assim referenciadas: linha contínua inferior = Unidade TN Banguê; traço e
ponto = Unidade RC Cachoeira (reg'ião migmatitica ao sul de Lagoa Seca); tra
cejado = Unidade RC Cachoeira (ãrea nas cabeceiras do riacho do Ligeiro );
ponti ìhado = Unidade Ttl 8o96, e iinha contínua superìor = Unidade RC Cachoeira (ãrea prõxima ã Fazenda I'lonte Alegre).
A anãlise dos padrões da Figura i7.37, mostra que a Unidade T1"l Ba.n
guô se discrimïna de todas as unlclades restantes, via espectro de lal¡orat6rio, pela sua disposição en um patamar mais inferior de reflectância.
Ern um segundo patantar de discriminação, se dispõe um espectro em
traço e ponto da Unidade RC Cachoeira, correspondente ã reqião de coloração branco-azulada, da citada unìrJade, na Figura 5'8.
Este espectro se separa bem do correspondente ã Un'ídade Tl{ Banguõ
Na Figura

e de um conjunto de curvas mais

ou menos superpostâs, Iocal izadas etn utn cam

po de reftectância rnais elevada, incìuindo o espectro em pontìlhado de 'lT{
Bogõ e dois espectros da Unidade RC Cachoeira em tracejado e em linha continua, respecti vame nte .
A disposição destes padrões na Figura 7.37, ô razoaveirnente coerente com as relações <.liscutidas nos grãficos correspondentes de campo e'
quando comparado com as tonaliclades de referência, na cornposição falsa- cor
da Figura 5.8, denotam boa correlação, onde ao primeiro patamar de Ti'l Banguê se associaria uma coloração azul mais escura; ao segundo patamar' estarian relacìonadas aS zonas de tonal idade branca com nuanças azuladas de RC
Cachoeitia e ao patamar superior, corresponderiam aS nuanças esbranquiçadas
de Tll 8o96 e RC Cachooira.
Êm síntese, os dados de laboratõriolapesar de restritos' fornecem
resultados que|' em muitos aspectos, complementam e confirmam em outros' 0s
padrões obtidos no campo e nos realces por tratamento diqital das ìmagens.
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F-iqura 7.37
Espectros de refl ectânci a da lat¡oratõrio para as unidades: Tll Banquô
RC Cachoeira/sul de Laqoa Seca ( traço e
( 1 i nha continua i nferi or) ,
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CAPITULO 8

cRITËRI0S DE sELEÇl{0 Dt ATRIBUToS,EllljcTRAIS
8.

I -

Consirle&çõe5--lÊgr4!l

evidente entre o canal ou a composição co
lorida escolhida e o resultado conseguido na discrimìnação ì itol6gica.
0 ideal para se assegurar que a ìnterpretação finaì tenha siclo
baseada ern informações de todos os produtos, serîa naturalmente analisar
todas as combinações cle ca.nais possíveìs, o que é impraticãvel pelo custo
Existe

um compromisso

computacional e tempo de anãlise requeridos.
como exemplo, considere-se que o número de interações necessãrias na escolha dos três melhores canais para cornposições coloridas, â Pa.f
tir dos seis "ratios" do llSS-Landsat, seia dado pela relação:

il
onde

N=
n =

N.

nl ( N - n )l

população dos "ratios"
subconjunto requerì do

I,l:

6:

(6

3):

ou

=

20 ì nterações

Isto produz 20 combinações possíveis dos "ratios"'

sem

permutações inversas ou 220, se estas forem consideradas'
Em um caso mais extremo, utì]izando.se combinações

o

de

uso

rle

.imagens

originaiseimagens"ratios"doMsS-Landsat,constituindooquesedenoninou no trabalho de "composição colorida [it'¡i!-e", seriam necessãrias:
6/7)
N = l0 (canais 4, 5, 6, 7, 4/5, 4/6, 4/7, 5/6, 5/7,

n=3

lll
.-.---= l2ointerações
3! ( lo - 3 ):

,
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E õUvio que o processo de anãlise vìsual e a extração desta quan
tidade de informação, torna-se inviãvel e ineficiente. Alóm do mais, muitas destas imagens serian provavelmente redundantes (Podwysocki et alìi,
1e77).

A alternativa învestìgada na pesqúisa para contornar este prob1ena, baseou-se no uso de crit6rios de seleção de atributos espectrais,a
partir de medidas de distâncias estatísticas de separabìlìdade entre classes, visando a indicação de subconjuntos de canais, para composições colorìdas, que melhor discriminassem as diferentes litologias do Ba'ixo Vale do
Curaçã.

Vãrîos são os critãrios de medidas de distâncias estatísticas
Divergência
disponíveis na l iteratur"a, destacando-se a Divergôncia, a
Transformada, a Distância de Battacharyya ou Distância B e a Distância
de Jeffreys -l'la tus i ta ou Distãncia Jt4, entre outras. Maìores detalhes sobre este assunto podem ser vistos nos trabalhos de Swain e Kìng (.ì973) e
Swain (1978)
Swain e King (op. cit.) concluiram que o crit6rio da Distãncia
JM apresenta aìgumas vantagens em reläção aos outros crit6rios, na previsão correta de me]hores canais para reconhecimento multiclasses. um exemp1o no Brasil, da utiìização de crit6rios de seleção de atributos de canais l4SS-Landsat, para classifìcações temãticas em uso da Terra, foì apresentado por

8.2

-

Ii et al ii

(1982)

Concei tuacão

genõrico, cada classe tenlãtica numa imagem (por exemplo,
a classe anfibolito), pode ser caracterizada em termos de uma função densidade de probabi lidade p ( x / ur, )*, assumindo-se condições de dìstribuição gaussiana dos niveîs de brììho que representam a classe'
Para o caso de urna dìmensão ou um canal , a função densidade de
probabilidade para uma classe,6 dada,segundo Swain (1978)'por:
De modo

p(x/ur¡)=
(2 n

- p ( -/.\)

)l'.

oî

"*p.[-l-.(i-:-t'i)t]

= probabììirtade cle um "pixe1 "

I

pertencer ã classe

r,,r,

.

l98

= e (base dos logaritmos naturais) elevado ã potêncìa i ndi cada.
uï = mõdia ou valor m6dio dos niveis de cinza para a
' cl asse
'
a!I = variância das medidas na ciasse'

onde exp

'

piãtica, ut e o1

são estimados por aniostragens '
normal multìNo êaso de dois ou mais canaìs' a função densidade
de média e matrizes de covariada, pode ser estintacla atravõs dos valores
variâhc'ia pûra as classes envolvjdas, atrav6s da equacão:
Na

P (x/t,i

'n

e

G ù"/2.
u,=

x

ui
ti

ÞilYz

[ui,l

t

',=

lu,rl

lll
ou:

r ___.*pl_ 1/2 (x ^ rrl)T ' ,1tt* -u,)

)

lt,.l

Õ.
ltt

6.
,tniI
rt2 - .-.,.

a.

õ,.. . . . a.

',^,

J

I

u'r"^'* ,r.]l

qualquer da iryaqem nos cs
= vetor dados (vaìores de cinza de um ponto
naÍs 1o 2' .......n).
canais 1' 2' " "'n)'
= vetor m6dia (valores de m6dia da classe r'r, nos
= matriz de covariãncia para a classe
tre os canais 2 e 1 Para a classe.

o

Iti I = ,tute*tinante da matriz de covarìância
til = inversa de ["
(x- rrr)T * transposta do vetor (x - ui)'
Na

prãtica, os vetores

sendo orrra covariância erl

xr'
.

mõdia e matriz de covariâncÍa

para

cada

classe, são estilnados por amostragens'
densidade
A distância JM estã vinculada ao produto das funções
de probabil iclade das classes peìa relação:

dJM,
p=

= 2( 1-P)

-/-

onde

[p ( x /üJi) .0 ( x /^r\

)h

dx

. .l99
Generalizanclo, a distância Jþl 6 uma nredída da d'ifcrença mõdia en
tre duas funções densiclade de probabi'lidade, parecendo intuitivanlente lõgíco imaginar-se que, para duas clâsSêS rrr¡ 0 r,r. r o produto da probabilida
de de x pertencer'a ûrtn ,j serã propor'.ioìolntuåru maior, na nledicla em que
as duas funções densidade'de probabilidacle se superpõem e climinui a sepa-

bitidade entre classes.
0s casos extremos neste raciocinío serìam: (l ) quando p (x/t^ri)=1
e o.=ûr¡, i. e, as c'tasses não se separam oncle dJl',l2 = 0; e (2) quando as
classeó estão bem separaclas e clJl42 tenderia a 2,0.
Neste esquerna, quanclo se dispõe de 2 classes e l{ canais, a seleção do me'lhor conjunto n de l.4, no qual a separabilictacle das 2 classes õ rnã
xima, ã baseada na escolha dos n canais para os quaìs a distância Jir4 ã
mai

or.

de 2 classes e 14 canais, costuma-se
utilizar dois critõrÍos seletivos para a escollra do subconjunto n: (a) um
subconjunto n serã escoìh'ido para o qua'l a distãncia m6clìa entre as distãrr
cias JM2,par.a todos os þares de classe 6 maximizacla, e (b) serã considerado o subconjunto ! q',rc contenha a maior clas distânc-ias Jl{2 nrin'imas entrc
os pares de classes.
Quando se

8.3

-

defronta

com mais

Resultados

,

são mostradas as ìoca'lizações de ãreas cle
tragens, para 14 c'lasses temãticas do Baixo vale do curaçá.
A escolha cleste' número de classes foi deterininada pelas
Na Fìgura B.'l

anìos-

limita-

19BZ),
ções do Sistema SELATR (Se1eção cle Atributos, Ribeiro et alii,
que comporta no mãximo l5 c'lasses e 50 ãreas de amostragens para a estimativa dos parâmetros de cada classe. Um segunclo aspecto relevante na escolha das classes, foi a necessidade cle uma seleção bem abranqente, que tentasse representar, com a maior diversidacle possîve'l , as unidades I itoióq'i-

cas da ãrea.
As l4 c'lasses, mostradas na Figura B.l, são: TNBN = TN Banquô
com 3 antostras; T1',180 = Tl'l 8o96 com 2 amostras; RCCA = RC Cachoeira com 4
solo
amostras; QZIT0 pE = Quartzito Ferrug'inoso com B anpstras; CAI'C2 =
exposto de calcãrio/mãrmore com 4 amostras; CALCI = ca'liche com 4 antostras;
FILIT¡ coin 2 amostras; ILÚVIg com 2 amostras; Q/CALC = Cobertura Ouaternãr'ia Calcîfera com 2 amostras; ALUVIÃ0 com 2 amostras; CALC3 = Laiedos cle

200

11

I
{I
!l

i,

.¿;,,:¿;:¿l[¡,¡'¡iíô'iÁ, ¡ ;.u¡. -rc'

Figura B.ì
l.ocalizacão das ì4 cìasses temãtícas, com suas respectivas
ãreas de"amostragens, para o teste de seleção de atributos
com

o proflrama SELATR.

mãrmore/calcãrio com I arnostra; VEûET = vegetaÇão perenefõlìa associada ã
drenalrem com 2 amostras; I,IARFIL = uniclacle mãrmore-fi'litica com I amostras
e XISGN = unidade mica-xistos/gn;risse de baixo qrau com 1 amostra.
Dois importantes cuidados adicionais foram tomados na escolha de-s
tas amostras. A fim de se evitar casos em que a matriz de covariância possa
ser singular (seu determinante = 0 e sua inversa não possa ser calculada,
tornanclo o cãlcuìo computacional irnpossível ), õ necessãrjo que um número mínimo de porrtos cle amostragens ou

"pixels" das classes, seja estabeleciclo

e

.

20.1

rigorosamente seguido. Segundo Swain (ì978), este valor na prãtica pode ser
dado por ]0n, senclo n o número de canais ou dimensões envolvidos'
Na pesquisa, utllizou-se um núnerQ' minimo'de 40 pontos de' amostragens para cada classe, ðcima portanto doS 30 pontos mínimos recomendados,
na escolha de 3 canais para composição colorida. tsta imposìção inviabiìi como por
zou, entretanto, a amostragem de alvos com dintensões reduzidas

'

exemplo, corpos de mafitos-ultramafitos e cálcico-silicatadas'
. 0 iegundo cuidaclo esteve lìgado a obrigatoriedade de não se vÍolar a supos.ição inerente ao compostamento gaussiano para as classes., assumido no uso da seleção de atributos. lleste sentìdo, analisou-se a dìstribuição de frequôncia dos ',pixels" das amostragens de cada classe' em cada

i0 sìtuações consideradas, i. 6, canais 4,5,6' 7, 4/5,4l.6, 4/7"
S/6, S/7,6/7, a fìmde se assegurar a ausência de dìstrìbuições mul,timodaìs,

uma

das

nos dados de entrada do programa SELATR.
A anãlise se ateve aos dados Landsat da 6poca seca, sendo inves-

tigadas 3

s

i tuações :

Landsat
a) seìeção dos 3 melhores canais, considerando-se os 4 canaìs MSS
(MSS 4, 5, 6 e 7);
b) seleção dos 3 melhores canaìs, considerando-se os 6 canais MSS - ratios
(MSS 4/5, 4/6, 4/7, 5/6, 5/7 e 6/7)"
c) seleção dos 3 melhores canais, considerando-se o, coniunto 4 canaís originais e 6 ratios (MSS 4, 5, 6, 7 , 4/5, 4/6, 4/7 ' 5/6' 5/7 ' 6/7) '

para cada coniunto selecionado, foram construÍdas composições coloridas com as 3 cores primãrias, as quais tiveram seus desempenhos' em dis
cniminação litológìca, visualmente avalìados'
Nas Tabeìas B.l' 8.2,8.3,8.4,8'5 e B'6 são apnesentados os resultados fornecidos p"to i.og.uru SELATR, para as 3 situações investìqa¿as.

.Pe]asTabe]as8'leB.2,nota.sequeaesco,lhados3me]horesca-

nais, entre os 4 origînais,

apenas mostrou dìscrepância nas bandas do ìnfr-a

vermelho, sendo que peìo critãrio cla mãxima dìstância Jl'12 - média' foi' indicada a banda l4SS-7, enquanto peìo critãrio de maximização da distância
JMz - mînima, a escolha recaÍu na banda 6'
(FiA cornposição falsa-cor, discutida em detalhes no Capîtulo 5
gura 5.8) e normalmente escolhida em trabalhos de discrìminação de alvos,se
ajustaria ao primeiro crit6rìo (Tabela B'l)' Em reìação ao segundo crit6rio
(Tabela 8.2), convõm sal ìentar que a maior distância JM2 entre as minjmas

20?-

o-.a.*cuãiã ¿ittu*ias

Jl'12 mãdìas

Notação
de
Cana i s

.

d-c canais
rl12 mõdia

ñäi-i-,i'Àino."s subconitrntos

ffi ';;i;T;;-a-àistância
CANAIS: ì 2 4
D JM2 HËDIA = ì,8731
CANAIS:

I 3

4

D JM2 MEDIA =
CANitrIS:

12

D

2:

1,8300

3

'l

D JM2 I{ËDIA "

23

4

Jt{2 ¡1[¡¡6

"

C/\NAIS:

l:MSS4

l'!SS 5

3:MSS6
,8209

4:MSS7

t,8ì60

Notação
de
Cì

asses

2. RCCA
3. TN80
4. QTZTT0
5. CALC I
6" CALC 2
7. FILITO
B. ËLÛVIO

e.

Qc

10.

ALUV1ÃO

il.

CALC 3

12.
13.

VEGTT
i'1AFI

]4.

Tabela

B.l - l9 critãrìo

Jl42 para

4 canais orìqinais Lanrlsat

Ordenação das distãncia5 Jli2 mi¡imas. nos
4 rnelhóres subcon.juntos de cat¡ais que maxi*izim a mînima distãncia Ji12 no subconirnfo^ nara rrm dadn nar de classes

CAÍ,IAIS: 1 2 3
¡ Jt'12 ¡4J¡1¡4¡ =
C!.ASSES:

O,BO776

¡

2 e

C1¡'sses

MSS 4

2

3

MSS 5

MSS 6

4

=
3 e ll

de

I,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.

9.

TNBN
RCCA
TNBO

QTZITO

CALC

1

CAI-C 2

FILITO
ELTVIO

0c

IO. ALI.IVIAO
11. CALC 3

9

Jl'12 ¡4[¡1¡''¡4

CL,qSSËS:

Notação

de
Canai s

3 e ll

CANAIS: 2 3 4
p Jl"l2 gJ¡1¡4¡ = 0,31105

ç.

Notacão

I

CANAIS: I 3 4
D Jl"r2 HTNIt4A = 0,48432
Cl ASSES: 3 e l1

CLÀSSES:

XÌSGN

4

0,29679

Tabela 8.2

29

crit6rio

JMz para

MSS 7

I2.

VEGET

13.

I'ÍAFI

I4.

XISGN

4 canais originais Landsat

?03

I 3 ,5
D JM2 MEDIA =
CANAIS: 2 3 5
D Jr'12 MEDI^ =
CANAIS: 12 5
D JM2 ¡1ËDIA =
CANAIS: 3 4
D J1"12 NTDIA

de

de
Cana i s

TCAIIAIS:

1

1;6369
1 ,62.ì

Notação

Notação

0rdenacão das Distãncias J¡12 m6dias.
nos 6 ñelhores cubconjuntos de canais
lrã maximìian-a Distâñcia Jlrl2 m6dia

':

Cì

asses
TNBN
RCCA

MSs 417

TNBO

2:

I

3:

.l,6190

MSS

r4ss

4/6

QTZITO

;/s

CALC

]

CALC

2.

,

FILTTO.

5

4:

=, ì,6182

D Jr,12 MËDIA

*

1

I D JM2 flEDIA

=

ì,617l

,617.9 .

ELÚVI O.

HSS 5/9

QC

.,

5:

HSS 5/7

ALUV IÃO

.

CALC

6:

l4SS

6/7

3

I

VTGËT

I'IAFI
v T en¡.t

Tabela 8..3

-

19

critärio

Jl'î

2 para
6 canais

"ratio"

tlotação

Ordenacão das Distãncias JM2 mínimas
nos 6 nrelhores subconjuntos de canais
que maximizam a rninima Oi.stäncia JM'-.
rio subconjunto' para um dado parde classer

I 2 6
D J¡42 :MTNI¡4A = 0,48735
CI-ASSES: 4 e l0
CANAIS:

JIIz

CLASSËS:

I e

CANAIS: I Z
D Jt12 NTNIT¡A
CI,ÂSSES:

4 e

CANAIS: 2 4
D Jt'12 MÍNIMA
CLASSES:

I e

b

=

¡

ì.

3:

F1TNIMA

CAI|AIS: 2 4
D ,lM2 MTNII4A

¿Cl

2:

= 0,36390
Cl ASSES: l, e I0
D

":

I : t4SS 4/7

CANAIS: 2 3 5
D Jt42 mÏNIM/\ = 0,37058
Cl ASSfiS: I e 10
CANAIS: ¿ 5 b

4:

0,36079

I'ISS

MSS

MSS

4/6
4/5
5/6

l0

3

=

5:

0,35999

MSS

5/7

l3

b

=

6:

0,35991

Landsat

MSS

6/7

10

2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9..

.IO.

iì.
12.
13.

I4.
Tabela 8.4

-

2Q

crit6rìo

Jl'12

para 6 canais

"ratlo"

de

asses

.

,'r"'

T.NBI .RCCA

TNB(I

QTZIT0
CALC

I,

CALC 2

FILITO
TLÚVTO
"

ac

ALUVIÃO

cALc
VEGET

Ì''IAFI

XISG¡I

Landsat

3

.

.
0rdenacão ria Distâncias Jll2 14õdias,
ñoi-o rilel trores subconjuntos {e c-anais

iüé ruÏitTi*t-a-oi stância
CANAIS: 1 4
D Jl42 MEDIA
CANAIS: 4 7
D JM2 MÉDTA

I
=

CANAIS:12

4

D JI''I2 MEDIA

CANAIS: 2 4
D JI.12 HEÛIA

qs

-crui-Áisr
D Jt42 l'lEDIA
CANA IS:

t

de
Canai s

I : I'ISS 4
2 : l,lSS 5
3:MSS6
4:MSS7
5 : I'ISS 4/5
6 : l4SS 4/6
7 : lfSS 4/7

1,B733

9

=

1,8732

=

] ,873ì

7

.

5/6
9 : l"lSS 5/7
'10: l4SS 6/7

"873]

s
1

:

B

'I

=

,8728

D JM2 MËDIA

=

1,8727

Tabela 8.5

-

6=
rt ÀccFq: ? ê tl

ßolllllt' uhrrln
-1 Q

lQ crit6rio

Jl'12 para

o,B4or4

2

= 0 ,66 65
lt ---_---3
e
_CLASSES:
9
I
3
CAi{hIS:
D JMz t{lNIr4A = 0,64430
CLÀSSIIS: 3 e ll
-m{-Ã1ç--1---6-frJ Jl42 MTNit4A = 0,63570
D

JM2

i4ÏN

It4A

D JM2 i4lilIl'lA =
Çt&!-srSi-$ e la

CANAIS: 3 7 I
D Jl4?. l'lINIl4A =
CLASSES: 3 e l1

TNßO

6.
7,
B.
9.

CALC

FILITO
ELI]\IIO
QC

.ì0.

ALIJVIÃO

tl.

CALC 3

I2.

VTGET

crit6rio

r'lAF'.l

Vrat:¡l

+ 6 "ratios"

de
Canaì s

Classes

'l

r'tss 4

2

r4ss 5

3

MSS 6

4

MSS 7

5.

r,,lss 4./5

6

MSS

9

t0

4/6
r4ss 4/7
r4ss 5/6
MSS 5/7
MSs 6/7

de

I. TNBN
2. RCCA
3, TNBO
4 , Qt'ZI T0
5. CALC I
6. CALC 2
7. FILITO
B. ELt]VIO

e.

Qc

IO. ALUVIÃO
11. CALC 3

I2. VEGET
ì3. MAFI
ln

2Q

2

Notação

B

'62033

-

RCCA.

Notação

7

0,62248

Tabela 8.6

TNBN

4. QTZrr0
s. cALc l

4 canais originais

1

0

1.
2.
3.

13.
1^

Ordenacão das tlistâncias JH' mínimas
nos 6 meìhores subconjrrntos de canais
que maximizam a mininta Distância Jl'l'no
iubconìunto. Dara uÍì dada par cle classes

Ll{¡lAl):

1,1SS

t;

4

Notação
de
Cl asses

Notação

Jr'l2 14ðdia
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Jl'12

Y1çc¡,

para 4 canais oriqinais + 6 I'ratios"

.
presentes, ocorre entre o par de classes

TNßO

e

CALC3, com

um

val

or
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de

0,50776.

Pelos dados das Tabelas 8.3 e 8.4, os meìhores canaìs "ratios,'pa
ra discriminação 'li tolõgica na ãrea de estudo, seriam: peìo printeíro cr.itõ-

rio 4/7, 4/5 e 5/7, e pelo

segundo

crit6rio 4/l , 4/6 e 6/7.

A anãlise destes resultados indica que apenas o ',ratio', 4/l foÍ
escolhido pelos dois crit6rios e que, pelos crit6rios de seleção de atribu-

tos empregados, em nenhuma ordenação foi indicada a combinação 4/s, s/6 e
6/7, uti'lizada em alguns trabalhos como a mais apropriada e sobre a qual
tliscutiu-se previamente no Capitulo 5 (Fiqura 5.16), caracterízacla pe'lo seu
bajxo desernpenhc na discriminação litotõgica.
Em re'lação aos hibridos (Tabelas 8.5 e 8.6), as combinações ind'icadas foram distintas peìos dois crit6rios, sendo que apenas o canal 4 participou sirnultanear¡ente, na prinreira seleção pclos dois critõrios anal'isados - canais 4,7 e 5/7 e canais 4, 6 e 4/6, respectivamente.
Procuranclo-se anal'isar o signìfjcado das orclenações 'indicadas pelos dois crit6níos, foi feita uma avaliação visual de desempenho dos canais
orig'inais e "ratios", na cl'iscrintjnação litolõqica.
A avaiiação visua'l dos produtos fotoqrãficos ampliados do video
de TV do I- 100, na escal a l :'100.000, foi desenvol vi da i ndepenclentencnte
por 3 fotoint6rpnetes, a fim de se evitar subjetiviclade na anãljse. Treze
das l4 classes da Fiqura B.'l (a classe quartzito ferruqjnoso, situada na
borda oeste da ãrea, não teve toda a sua extensão ampliada ern algurrs produtos n sendo desconsiderada na anãl
ind i ces :

ise visua'l)

,

foram anal isadas,seguncio cloÍs

a) íncljce de dsteccão (ld): denota a capacidade do realce em detectar espaciajmente a classe de interesse ou, em outras palavras,'indica a potencialidade do produto realçado em indjvidualizar espacialnrente as l3 clas
ses consideradas. Este Índice foi expresso percentualnente, segundo a
re'l ação:
13 cl
n

Id

asses detectãve'is

=

100%

.l00

=

Id

r

- nx
t3

(Is): indica a capacìdacle de separabilidaCe ensendo baseado nas discrepâncias de brilho viO cílculo da percentagem para cste índice foi crb

b) inclice de separabilidarje
tre classes nos realces,
sualmente pe'rceptíveis.
ti do pe'l a rel ação :

r
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'i56 (

n

real ce õtimo
calcul ado
11

Is

.

1

C0%

Is
100

t56

obtido pelo produto 12 x 13 (realce idea'l ),sendo 12 a. contagern mãx'ima possivel de ser atribuida a uma cTasse, j. ã. e'la
se rJiscrimi¡ar'ìa por briJho ou tom das outras ì2 restarttes, e l3 corresp6n.ie ao nrãximo núrnero cle classes detectaclas e. dest.e nlodo, considerado na
anãl isr:. lla v*r<lacic, o îriclic.e de separabil idade vjncula-se ao ì'ntlice de
detecção, na meclida em (lrle uma classe sõ pode ser discrimjrracla cle orltra, se
0 valor |56

foi

ambas forein detectaclas.

0 valor n caìculado representa, portanto, o desernpenho cle sepa
rabif iriarte ,le cacta procluto, senclo rJado pelo sornatório da separahi tidac'e errtre clas3es, i. 6, coÌ"responCe ã soma cla separabiìidade cle cada classe em
rclação äs oLltras restantes, corisiclerando-se toclas as c'lasses detectaclas no
¡"rroduto anal i sado

.

0s vaiores dc Id e
vistos na Tabel a 8.7
Canal

Is pðrô os 4 canais originais e "ratios'o

t'lSS

rd

(%)

76,92

são

Is (%)
5l ,28

76,92
6

-f 6:n

7

94.60

56

76,92

5l ,28

q-T-s --

4/6
4/7
516

/7
l7

46,15
.52

36,53
69 ,23

38.46

3.80
84.60

66,60

Id = inclice de cletccção
Is = indice de separabilidade

Tabela 8.7
Anã'lise do clesempenho ,risual clos 4 canais oliginais e 6 "ratios",
ä-¿iiðri*iÀãcäo'Iitolögica das classes da Figu.a B.l.

.

?-07

Â anãllse dos dados da Tabela 8.7 inclica que dos 4 canais origi-.
nals, os canais 7,4 e 5, nesta Sequência, São os que apresentam visualmente melhor desempenho mõ'dio em discriminações litoìõgicas, segundo as l3
classes anal isadas.
Estas conclusões são coincldentes com o prlmeirò' crit6rio, utillzando-se seleção de atríbutos pela distâncÍa JM2 (Tabela S.l).
Em relação aos "ratios", a anãlise visual ind'icou o canal 5/7 co
mo o de melhor desenpenho m6clio, seguido pelo ctlrìâl 4/5 e em têrceiro, o
canaì 6/7, que muito pouca diferença teria dos canais 4/7 e 4/6, todos cs
três com iquais inctices de detecção (69,23) e pequena variaÇão rros indj-

ces de separabil idade (39,74, 38,46 e 36,53 respectivafllente). 0 pior
canal "ratio" nr anãlise visual foi o 5/6, coîn 23,00 i|1 de îndice cle detecção e apenas 3,8% de indice de separabi'l idade.
Tambõm no caso clos "ratios", os resultados da anãlise visuaÌ são
compatîveis com a ordenação, segundo <¡ ìQ critãrio de Seleção de Atribtl"
tos por Distância i142. (Tabe'ìa 8.3), indicando ser este crit6rio bern "mais
poderoso e realistìcn", na orclenacão de me'lhores subconittntos cie carlais
ern apì icações qeoiõqjcas. As discrepãrtcias obsert,adas na inrlicação clo tt¡r"'
ceiro melhor canal (6/'l ¡te1a anáìise visual e 4/7 pelo ìÇ critËrjo JiÍ2-),
podem ser explicadas por variações no cõmputo geral,'ligadas a não-consicle
ração da classe quartzito ferrífero na "nãlise visual.
Em se tratandc do produto "híbrido", os resu'ltaclos das talrelas
8.5 e 8.7 são cle moclo qeral converÍJentes, sendo indicacla peìo 1Q crit6rirr
JM2o conjunto cle canais 5/7,7 e 4e pela anãlise visual o conjunto de canais 5/7.,7 e 4 ou 4/5. Na Figura 8.2, encontra-se o hi'hrido indjcado

pelo l9 critõrio de Seleção de Atributos.
Âceitanrlo-se estes resultados como representativos de urna anäìise sobre o Cesempenho em um teste prãtìco de discriminação visuai de'litologias,numa fase final cta,pesquisa buscou-se avaliar o desempenho das con-

j
Quatro produtos cla ãpoca seca foram ana i sadtls : cor:rposição colorirla normal ou falsa-cor (canais 4,5 e 7, associados ãs cores
azul , r,ercle e vermel ho , respecti vamente ) , compos i ção col ori da hibri cla (canais 5/7,7 e 4, associados ãs cores azul, vermelho e vercle); conlposição
coloricla de Componentes Principais (14,2Q e 3Q CP, associadas äs cores
azul-neqativo, vermelho e vercte) e composição colorida com 3 "ratios" (4/5
posì ções co'lori das

.

5/7 e 4/7, associaclas ãs cores vermelho, azul e verde).
para que a anãlise se investisse de um carãter o mais abrangente

.208.

Figura 8.2

s 5/7 ' 7 e 4'
llibrido indicado pelo l9 crit6rio de D'istância Jl{2 (CanaiCala'is
contrascom as cores azuli-vãr*.lho e vercle, respectÍvarnente).
Escala
tados previamentå'po-Àló ii*uq.nt. NéS-f-ãh¿sat, época
aproximada l:160.000.

seca)'

.
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possível, foralì ava] iadas 26 classes de amostragens na cena, representando
situações superficiais variadas, tiç¡adas ãs unjdades ìito1õgicas na ãrea.
A listagem abaixo indica as 26 classes consideradas, no desempenho dos pro
tos:
l) cobertura ca I cífera
2) depõsito de elúvio
3) drenagem por vegetação (trecho m6dio dos riachos Caraibinha e l'le1ancia)
4) depõsitos de aiuvião (Rìo Curaçã)
5) calcãrio caatinga (Serrote da l4elancìa)
6) quartzito femifero (corpo l,l da Fazenda Campo Fornroso)
7) cãlcico-si licãtìca (corpo ao norte do Serrote da Salina e truncando o
riacho Mal hada da Pedra)
B) anfibolito (estrada Fazenda l4elancia/Barro Vermelho, 4 Knr lado direito
da estrada, apõs a Fazenda lfeìancìa)
9) mafÌ to-ul tramafi to (Fazenda Cabaceira)

l0)

dique gabro (SE da Fazenda I'leìancia)

ll) filito Cana Brava)
t2) fiì ito (S{,1 da Fazenda Humaitã)
l3) fi1ito (Fazenda Saì inas)
14) Unidade xisto-gnãissica (Unidade

I5)

Unidade
'16) Unidade

G¡lxg)

filito-xisto

(Unidarle GCfx)
mãrrore-filîtÍca (Fazenda llumaitã)

ì7) Caìcãrìo canudos (Unidade GCmc, l,l da Fazenda Cantpo Formoso)
ì8) Calcãr'io Canudos (Unidade GCmc, Serrote da t'leìancia)

l9)

CalcãrÍo Canudos (Unidade GCmc, Semote da Salina)
20) cataclasitos (Borda cla Serra Redonda)
2l ) sienìto-onaisse (Serra Redonda)
22) Unìdade 'Ianque I'lovo Bogõ
23) Unìdade Tanque Novo Banguô
24) Unì dade qnãissica oriental
25) Unidade Rio Curaçã' Cachoeira
26) lajedos migmatizados (NE cla Serra Redonda)
anteriormente, 3 fotointérpretes analisaram
dei ndependentemen te , o desempenho dos produtos, segundo os indices de
tecção e separabilidade.
Da mesma forma que

.210

0s val ores Percentua i s de cada indice, foraln obtidos pelas relações abai xo:

a) índice de detecção
.26 (Real ce 6ti
n

rd

mo

)

= 100%
"Id
i00

-n
26

b) indi ce de seParabìlidade
650 (Rea'l ce 6timol = 10Û%

n

Is

=

Is

n

ì00
650

ATabe]aS.Smostraosresu]taclosobtidosparaos4proclutos

)

(composi ções col ori cias anal'isados.
Da aná] jse cestes darlos, os desempenhos da cortposição

fajsa-ccr
e hÍbrida são equivalentes, com a ressalva de ser o produto híbrido supe-

Cacho
na discriminação das qrandes uniclades, tais como: TN Bogõ' RC
eira, TN Banguê, Grupos Canudos/l4acuru16; e a composição falsa-cor ser
mafj to/
mais eficiente no col'ìtraste tonal de detalhes ' como as unidades

rior,

ultranrafitos, cobertura calcifera e fiiitos, por exentplo'
da su
Un outro asPecto importante na pesqtlisa foì a comprovação
periorìdade da composição cle Componentes Princinais' em relação ã connosição coìoricla com os dados "ratios"' Porle-se afirmar que as in'formações
em nìu i tos
ev,trai'das do real ce þel os Cornponentes Pri rrc i pai s ' compl ementam
nas comaspectos é comprovam em outros, os dados de colìtrastes mostrados
posições hÍbrida e falsa-cor, ao passo que a con¡rosÌção colorida com os
sinal/
"ratios", evidenciam cer tas ami¡uiqu.iclacles, al 6m da baixa relação
ruido em aìgumas div i sões '
a
Levanrlr:.seencontaocustocornputacìonaìma.ise.levadopara
util ìzação de seìeção de atributÓs e, consequentemente ' obtenção dos pro6
dutcls hibridos, bem como pelo baixo desenpenho dos produtos "ratios"'
c0mo
aqui sugerido o uso do par "falsa-cor + Componentes Principais"'
com dados ¡4SSmais adequado ãs abordagens de discriminações litolõgicas'

c0MP0sIçÃ0

Ì

COLORI DA

TNDTcE

(

FALSA-C0R)

HÏBRTDA

COI.'IPONENTES

PRI NCI PAI S

URATIOU

*NOTAçÃO

Tabela S.B

-

DE

DISCRIMr NAçÃo

DETrCÇÃ0

(%)

ÞISS-LANDSAT

NORI..IAL

INDICE

DE

(%)

I

5

B

9,

6, I

s

I

9, 2 3

8 4, 6

1

7 3, 0

0

9 6,

9

;

B4

6 5;2-3

4

6,

1

'5

(l4SS4+azul)+(l'îSS5+verde) + (llSS- 7 + vermeìho) '
= (l.1SS 4 + verde) + (l.1SS 5/7 + azul) f (¡'ßS 7 + verneiho)
CCIIPONENTES PRINCIPAIS = (1 9CP + azuì negativo) + (29 CP + vern'lelho) + (34 CP + verde)
( ilSS 4/5 + vernelho) + (t4SS 5i7 + azul') + (MSS 4/7 + verde)
'RATIO"

NORIIAL
HÍBRIDA

Desenpenho das melhores cornposìções coloridas, na discriminação litolõgica do Baixo Vale do
Rio Clraçã, coär 'imagens f'1SS-Lanils a'u, uiilizanCo-se 25 classes de iitologias.

tv

.
Landsàt, cle ambientes semi-ãridos tropicais, semelhantes aos do

vale

212

do

Curaçã.

Ol¡vlamente, as variações de densidade de cobertura

vegetaì, ati

vidade antrõpìca e principaltrente de relevo, podem alterar em muito esta
generalização" sendo portant0 recomendado corrlo t,ma nonna em processamento
diqital, que os resultados de desempenho obtidos com os produtos Faìsacor + Componentes Principais, direcionem à necessidade ou não de novos
reaìces, incìuinclo-se então as inagens hibnidas e "ratio", conto compl ementos na abordaqem cli scri mi na ti va .
Â Figura 8.3 sintetiza a dìscriminação das unidades litolõgicas
conseguidas para o Baixo \iale do Curaçã], atratr6s <la inteç¡ração dos resultados dos vãrios realces espectrais/tentporais, com dados de campo, la*
boraù6rìo e bi bt i ogrãfì co .

UNIDADÊS LITOLC'GICAS DISCRIMINADAS NO BAIXO VALE DO RIO CURAçA, BAHIA, ATRAVES DE REALCES POR
COÍ\IPUTADOR DE DADOS DIGITAIS I\,4SS-LANDSAT, INTEGRADOS CO[/I DADOS PRE,VIOS(X)
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CAPTTULO 9

ço,J.\LUSltES

0s daclos obtidos e as discussões dos capitulos precedentes, Possìb.il jtaram a formu'lação de vãrÍas conclusões, listadas a secluir, ressal*
vancio-se no entanto que, pelo estãç¡io in'icial de clesenvolvirnento destas
investigações no paîs, tais conclusões devenl se restrinqir ao dominio estudado, com reservas ã extrapolações para ambientes dife'r^entes:
As infornrações espectra'is e temporais de dacios digitais l'1SS do sat6lite Landsat 3, adequadamente processadas, analisadas e interprctaclas, Pêl 'lito'lõgicas na ãrea de estudo'
rnìt'irarn discriminar com ef iciôncia, un'idades
a unr nivel comparãve1 corn a esca'la l:50.000, dos ntapeamentos prõvios. l4uito emSora a req'ião esco'lhida apresente condições favorãve'is para o expenimento, deve aqui ser salientada a sua e'levada cornplexidade geo'l6oica, sjtrlacla entre dornînjos tectônicos, cujos modelos evolutivos ainda não estão
perfeitarnente estabelecjdos, apesar da intensa atividade de pesqu'isa qeolõ-

I-

qica jã desenvolvida.
2 - tmbora a cartografia geol6qica jã esteia razoavelrnente estabe'lecida, pe
los napea¡nentos prêvios cle Delgaclo e Souza (1975) e Jordan (.l968, l97l )' al
gumas contnibuÌções adicionais ao conltecimento ceol6gico da reqião foram
possiveis, devendo sen mencionadas:
a) a individualização de uma unidacle de b'iot'ita-gnaisses e quartzo-feldspato -qnaisses, com rniqr-'latjzações e qranulitizações sul¡orclinatlas,
clisposta numa fajxa norte-sL¡'l , a leste rla Serra t{eclonda e estenclendo-se ao
norte, at-e as sequâncÍas de metarnorfitos de baixo qrau do Proterozó'ico Sunão d'iscrim'inada nos rnapeanlentos anterjores ' apresenta
qrancles intercalações de corpos mãfìco-ultramãficos djferencjaclos (dunìtosT
peri doti tos? , p'i roxeni tos , pì roxen'i tos serpent'i ni zados , ciabro-nori tos ,hornar-se espaci alrnente
b j endi tos, atõ provãveì s anortosi tos ) , porlenclo vi ncul

perior. l'al unidade,

com

os terrenos qnãissìcos-miqmatîticos clo ",qreenstone bel t clo m6dio Itape-

curutt

.

Â pouca quantidade de darlos, especialmente sobre o comportamento
espacial clesta unidade, ao sul da reqjão estudada (nordcste de Rarro Vcrme-

.
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lho) e sobre o seu i nterre I ac i onamento com a faixa granuìitìca do Curaçã

ou

o domînio de menor grau do ltapecuru, situam esta proposição ainda em
contexto especulativo, tornando-se necessários estudos adicionais detalhados (estruturais, petrogrãficos, petroquimicos, Seocronol iig ì cos ) para compor um quadro tectônico, que permita regìonaìizações mais seguras.
com

b) a individualização espaciaì de uma faixa de disposição meridiana, situada ao norte da Serra Redonda, com predominâncìa tle orto-pìroxênio
gnaisses, na unidade desiqnada como Tanque Novo ßanquê, por Ðeìgado e Souza
(1975). As reìações de contato desta unidade granuiTtica e a discutida no
îtem anterior, foram interpretadas pelos dados de imagens reaìçadas e fotos
aõreas, como I igaclas .a fal hamentos.

c) a caracterização nas bordas do gnaisse sienitìco da Serra Redonda, de um domínio representaclo por -onaìsses porfirobìãsticos, assbciadcs
ã granitização que gradam, ã medìda que se afasta da intrusão para cataclasitos ãcidos, gnaisses cataclãsticos, hiperstênio-gnaìsses cataclãsticos e
migmatitos. E aqui sugerido, que tais rochas possam vinctllar-se a efeitos
da intrusão na encaixante granulÍtica, com o coniunto sendo posteriormente
afetado por sistemas de falhamentos transversais, dispostos segundo Nl^l-SE a
WNl,l-ESE.

d) a extensão espacial da unidade miqmatítica para oeste ctos timites, anteriormente cartografados por Deìoado e Souza (1975) ' sendo ainrla
individual izadas duas outras ãreas cartografãveis, de rochas mìgmatiticas
com granitização, dentro dos domínios da Uniclade Tanque Novo Banguê, destes
autores. As relações de contato entre a faixa meridiana de migmatitos e as
encaixantes de gna'isses a oeste e granul itos a leste, são aqui interpretadas como devidas a falhamentos.'
Canudos

e) a delimitação de ãreas predomi nan temente fiìiticas no Grupo
e a comprovação da presença do ca'lcário secundãrìo da Formação Caa-

tinga, no Serrote da Melancia.

f) o contato dos metamorfitos dos Grupos Canuclos e l{acururã' no
nordeste da área de estudo, foi interpretado como em grande parte f iç¡ado a

falhamentos, face ãs descontinuidades bruscas de tonalidades nas imagens '
no
e aos lineamentos que separam os dois dominios ern fotografias ¡r6reas '
trecho a NNI^I de Humaitã. A continuação do traçado deste contato, torna-se
gradativamente imperceptîve1 ao norte da Fazenda Caracol , des conhece ndo -se

T

't
I
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então as relações que passam a vìgorar'

3.Adetecçãodegrancleparterlosmafitos-ujtramafitosnãofo.ipossive.l,
era esperado, face ãs dimensões reduzìdas dos corpos e ã baixa reo que

iâ

porte puderam
solução espacial do [1SS-LancisaL. Entretanto, corpos dtl maìor
de esser detectados, principalmente os sìtuados na borda oriental da ãrèa
tLido.

Aanã]isedospaclrõestonaisdoscorposmetaigneosdetectados,re
penspectivas de
vela variações bem perceptiveìs de reflectância' abrinrlo
trestes
que difer^enças cQtnposìcion¿l'is, ligadas ã predomìnância i itológ'ica
fitas magn6corpos, pûssam ser explorarlas, via anáìise espectral ' com as
de
ticas do Tl'4 Landsat 4" de nlelhor resoìução espacial e radiorn6trica' e
para anã1 ise ainda
maior núntero de banclas, Tais dados estarão disponÍvcis
.l983
Curaçá' con
e comporäo a etapa segtlinte de investi5ação' no Vale do
enr
duzida por este autor.
em 5 grandes grupos
4 - 0s solos na ãrea de estudo podem ser classifìcados
Latos
que,por orciem cle irnportância seriam: ßrurro não cãlcicos ' Pìanossolos'
solos, Litõlicos/Cambissolos Lit6licos e Vertissolos'
resjdual ' o
Tais solos são rasos a pouco profundos e de nåtureza
que perniìtiu a viabilidade da abordagern proposta'
com
0s resultados obtÍclos pet'miten vìncular Planossolos Vãrticos
não Cãlcicos V6rticos
o domirio.Ças UniiLd.qs TI'l Bogó e "0riental"; Bruno
p.lanoss6licos e Bruno não cãlcicOs Planossõlìcos v6rticos, predom-i nantemenTl'l Bante com os migmatitos RC Cachoeira e s ubord i nadamente com a Unidade
predomi nantemen te com rochas da Unidade
Euê, e Bruno não Cãlcicos V6rticos
TN Banguê.

e da frequôncia de ocorAs vaiÌações dô teoves superficiais de ferro
de metar¡orfi tos de alto
rêncìa de corpos nrãfico-ultramãficos, nas unìrjarle
pela anágrau na ãrea,6 que possibi'litôram as discriminações Iìtoì6gicas
correìação entre as vaCom efeito, foi constatada unta boa

5

-

lise espectral.

riações tonais nas ìmagens, teores de ferro
tipos de solos, para estes metamorfitos'

cm

superfÍcie e

os

diferentes

6-0slevantamentosdevegetaçãopermitìramcaracterjzarumcontrolegeo-

botãnico na ãrea de estudo, representado por:
de porte
a) assocìzição de catingueiras e pereiros predominantes'
e Rio curaçã cachoeira' de
ârbustìvo mõclio, nas unidades Tanque Novo Banguê

,

¿17

Delgado e Souza (1975). Para a Unidade Tanque Novo Bogó, não se dìspõe de
dados de levantamentos de vegetação que comprovassem a afirmação destes autores, sobre a predominância de carqueja e calumbi, nestes sítios.
,r!ìi.Pafa.l.gs.þ, dentro.da, Unidade de Þj.9tita;9nqìs.sqs/quartzo- feldsr

pato-gnaisses, a qltura nêdia dos individuos torna-se naio.r.t da faìxa _ arbustiva m6dia a alta, representados predomi na ntemen te por catingueiras; fazendo-se tamb6rn .pr:esente um estrato qrb6reo s,lborg,!n1q1 "de_baraúnas,' quìxabeiras e ca tì nquei ras .
. Dentro destes dois ambientes adjacentes, o gnãissico a leste e o
gra nu 1 Ítì colmi gql.atiti Eo a oeste, a percentagern dè recobrjriento'vegetal não
recobrimené ejevada, aumentando para leste" corno tambem par^ece áumeñtarr. o -..
.ì 1. .r
I 1,,' 'j'.¿ i
to dos solos por blocos e fragmentos de. rochas.
.'.r,.J.:

:,

,,'j:..'

e ausência !e pergìr.os, nas unidades dos Grupos Ca nu dos /l,lacururõ e calcãrio secundãrio de Forrnação Caatjnga. Normaìmente, a. percentaggm de c.obg¡!ur.9 de vegetação nestls únirlldes õ
elevada, responsãvel em grande parte, þelas resþostai'toriáisrtdetectatlas. As
'b) maior densidade de

espãcimes,

assoc.iações preset'ìtes nas unidades carbonãticás do Grupo canl¡dos"e " Fortna'car¡barã'
ção Caatinga, são represqntadas predomi.lantem.ente-

Lippia sp' e

T:..mài"mel!lros,

catingueíras'

A comparação dos daclos colhidos para

u, ailiàll ¿o*,i.ut.ã"ior/ *á.-

mores do Grupo cqnuclos e.mica-xistos/ghaissrjs de ba'ï Ír, .qtau; dos Grupos canudos e l4acurur6, respectivanente, não îorneceu elemeritos indJcativos: cle
d'iferenças marcantes em associaÇões florísticas
.l

Z - Diferenças de densidade de cobertura vegetaì, serjam,áontroìqàas em
grande parte, na ãrea de estudo, por diferenças composicionais co subitrato,
não se dispondo no presente, de dados mais consistentes, que explÌquem me'lhor os mecanìsmós dos i nterre I aci onamentos observados'
- ì'
:
Como exemplo deste fato, devem ser mencionados:
.i:

a)

percentagem de cobertura vegetaì baixa a

nula, nas ãreàs de fi

do Grupo Canudos, acompanhada tambãm por uma baixa taxa de recobrirnen,
dos solos por blocos e frarlmentos de. rochas

litos
to

percentagem de cobertura vegetaì mais elevada que a anterior'
variando deaberta a fechada (30 a 80%), conì predonìinância dc fechada, asso
ciada com uma percentagem de r'ecobnimento do solo por fragmentos e seixos
de quartzo (dominantemente) e bìocos e fragmentos de rochas, que pode ùtin

b)

gir

at6

75"Á

para os

fi litos/mica-xistos

do Grupo Canudos'

, zlB

c)

percentaqem de cohertura vegetal doflìnantemente

fechacia (80

"

a

superficial do solo
médìa), associada a maior taxa de recobrinlento
mica-xistos/gnaisses de baixo
(ern mÉdia BO a 90%) ' para os mica-xistos e
grau, dos Grupos Canuclos e Macurur6' respectivamente '
I igadas ãs variações l ito1õ*
B - De maneìra -qeral , as diferenças espectrais
3' são tambËm passîveis
gicas na ãrea e registrarlas nas intagens t4SS-Lanrlsat
callpo e laboratôrio' atestacla pela
cle caracterização por es¡rectroscopia cle
de respostas espectrajs deboa concorclänc'ia entre as tendôncias cle padrões

90% em

tectadas '

.

As variações entre estas tenclôncias' -podem

variedade de causas,

tais

ser atribuidas

a

uma

conlo:

atmosf6ricas;
b) variação na qeonetria de medidas;
em função das
c) diferentes con¿jções de superffcie dos alvos'
forentes escalas do coletas Ot O:not'. .iluminaçao'
as diferenças de fontes e condÍções de

a)

i nfì uênc i as

d-i

d)

clr r'ãrjes aspect('s os
0s darJos espectrais de labclratärio compiementam
rief inição cle bandas de absorção' indicarlaclos de campo, principalr'lente na
íons f6rr i co /1"erros os na
tivas cle dìfererrças conrposicionais ' liqarlas aos
ã varìações na gcorietrìa
superfîcie e na atenuação de influôncias' ligadas

9

-

da

s

mecl

i da

s cle camPo

'

reflectância dos solt¡s estudaDentre os parãrnetros que influenciam ¡r
em grande parte
d.s, r.lestaca_se o conteúdo de ferro, o quar 6 resprnsa-veì
e ìaboratõric' especialmen
pelas variações espectrais encontradas em campo
'10

-

teparaossolos<iesenvolvidossobreasunidadesgnãÍssicaseqranu'liticas'
considerados cotno animado1l - 0s resultarlos gerais da pesquìsa podem ser
prìmeiros numa pesquisa em desenvolvi
res, devencro ser situados como passos
avaliado' da disprocura abor<lar o critico problema' ain<la não
nlento, que

criminaçãoespectraì<lerochasouunirladeslitolôgicas'porsens0reSrefiìotos orbi tais.
sem respostãs ' o traba*
Apesar de aìqumas Þer'quntas permanecerem
por computarlores das 'irnaqens' foi
tratamento
que
o
mostrou
deserrvolvìdo
tho
pudesde reflectâncìa da superfície '
fundamental para que sutis cliferenças
qeolõoìco' Tal fato se
sitlnificaclo
sett
no
expìorarlas
e
enfatizarlas
sem ser
normal¡¡ente baixo desentpenho
rJe ìmportãncia, se consi,.jerarnos o
investe

.
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outros
constatado na discriminação de variações ìitoì69icas, atravõs cle
produtos de sensores remotos (rnosaicos de radar,r iinagens Landsat convencionais, fotografias a6reas pancromãticas), nas extensas e arrasadas regìões
do Pro te ro z6i co /Arqueano no Noideste do pais, como 'bem' caracteri zado . . por
Inda e Bártjbsa (ì978), na elaboração do l4apa Geo.ì6gic,o-da ,B..ah!a, ,.
'I
Neste-aspecto; a despêito das vãrias cons,iderações expostas, nos
capÌtulos'pertiirei.tes'ãs anãlises e desempenhos dos v,ãri os . rea ì ces , 3ìgumas
constataçoes merecem destaque :

u) a !1,fo;rceqo esPegtral , restrita i:ri^t:t,1i1.s
.
.,
recobrimento Landsat da é¡roca seca, por si so nao foi suficiente para

extraídos:

do

r'e-

presentar a tota'l idade das variações 1ìtológicas na át'éa;:"5s¡¿o imprescìndÍvel a utilização dos realces da õpoca chuvosa...,a.,ìnformação temporal ,
quer complementando, quer confirmando os'dados inicìajs: .,
imaqens Landsat ' rèà1 çada s por tratamento diqital, .sãg, fe¡ramàntas adjcionais ùaiiosas a- inveitiqação geolöoica. I'lesmo com processamehtos adequados, ambiquidades'foram''constatadas, evidenciando còm nitidez a irnpoi^tância da verìficação d,e..cantpo, a fim de que
conclusões cì'rcuòscritai .ao campo fotoi nterpretati-vo ,' po-ssam ser avaliadas

b) deve ser enfatizadÒ gue

eseuss.ìgn.ïficados.oèo16gicos¡confir¡rados.noterreno.",..'....'.:'
para que a ìnvestìgação pudesse sern dëSerivoìvida a 'contento,
foi fundamental uma boa experiôncia sobre as t6cnicaS'de þrocessamento. dìgital a serem útilizádas e, i.nais importante ainda,. um conhecime¡ -to ' sobre
o comportami:nto es¡iectral de alvos naturais. no intervalo do espectro anali-

c)

sado.

. .,
d) a composição colorida normal ou falsa-cor (Figura 5'B) e a ima
gem híbricla (Fioura 8.3), mostraran ser os produtos mais adequa clos,. pa ra representar as'varìaÇões de refiectãncia, ligadas ã's diferenças do subÞtrato
t ì tol69Ì co na área.
De maneira geral , as diferenças entre estes doìs realces, se resumem a um melhor contraste visual entre as unidades I itol6gicas de. grande
extensão espacìal (Tanque llovo Botl6, Tanque Novo Banguâ, Rio Curaçã Cacho
eira, Grupos Canudos e t4acurur6), em detrimento de uma habi lidacle maior ern
discriminar diferenças espectrais de pequenos corpos (cãtcico-silicatados,
mafitos-uitramafitos, quartzito ferruginoso)' para a composição hibrida e
um comportamento oposto para a composição colorida normal .

,
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Umaoutraimportanteclìferençaentreosdoisprodutos,refere-se
para as duas comao tempo e, obvìamente' ao custo computacìonaì requeridos
posições coloridas, favorccendo neste caso a util ização rla composição falsa-cor, pela sìnrplìcidarie de processarnento e pouco ten'rpo exigido'

e)acompos.içãocoloridacomosComponentesPrincipais'nasduas
produtos de
estações analisadas, mostrou urn desernpenho visual superior ¿os
combinação de "rati os " .
pr6via nos
Embora a ressalva da ausôncia de correção atmosfõrÍca
que as pequenas
clados "ratjos" utiljzados, nãr: deva ser descartacla ' 6 certo
de diferenças
variações de relevo na ãrea e,provavelntente" a particìpação
baixo dede albedo nos contrastes tonaìs das unir!ùcles, contribuiram para o
a ìtnportância da anãl isenrpenho destes realces. cabe entretanto ressaltar
ernpÍrica do
so individual dos produtos "ratìos" isolados, na visuaiização
Tanque Novo Bogó e
comportamento espectral das Unid¿rdes Tanque Novo Banguâ,
Rio Curaçã Cachoeira (Fìtura 5.15)'
Êm

relaÇão aos Componentes

Principais'

seu meihor desempenho estã'

ligadoãelÍmìnaçãorlareclunrjânc'iaespectralnoscanaistrônsfofflados'a

qual é elevada prìncìpalniente nas banCas ria e$oca seca' Una vantarlem adicio
da
nal dos Conponentes Princìpais õ o fornecimento de dados estatisticos
estatisticas das
transforrnaÇão rJos canais, o que possibilita inferiincias
partìcìpações dos canais no realce e favorece concepções interpretatjvas '

f)osresultaclosfornecírlospelautilizaçãodc:cri't6riostlese]eçãodeatrìbutos,nase.leçãodosrrrelhorescanaisparacombinaçõescoìor,idas,
da Djsconfìrmarant as expectatìvas iniciais ' 0 1Q crit6rio' utilizando-se
a Potância Jl'12, mostrou ser o nais adequado e exp.imiu "rcal istìcamente"
lìtolõgicas'
tencíalidacle da t6cnica, como a alternativa para ciiscriminações
. Em relação ao 2Q critôrio, o baixo desernpetrho mostrado' desaconse
.lha
da ãrea de pesqui sua utìlização, peìo menos em condições similares ãs
sa.

Ce recoEspera-se que com os nlelhorarnenLos futuros nos sistemas
t6cnicas de ex
brjmentos por satõ'lìtes orbitais e com o desenvolvimento 'das

traçãodeìnformaçõesporcomputador,aabordaqenaquidiscutìda'possaser
ambìentais' escom sucesso em re,oiões com outras caracteristicas
aptìcada
pecialmente as

mai

s

úmidas.

ßIBLIOGRAFIA

J. Compu tel inraqe proce-sflng for ggþc¡þ _q!!]_i_cattgns-. Padena, JPL, 1978. 24 p. (JPL/IIASA Pub. 78-34).
Lithoìogic l4apping. In: Siegat and Gi ì'lespie (eds), RemoABRAMS, M. J.
M.

ABRAMS,

'13, p. 3Bl-4ì8.
!g!e1s_irg i_f e*.]_og¿, Net'i Yorl<, !'li'ley, 1980. cap.
AL-ABßAS, A. H.; Sl,lAIN, P. H.; BAUI{GARDNER, M. F. Relating orqanic matter and clay content to multispectra'l racliance of soi1s, Soil lq'lgg,

lla (6):

477-485,

.l971.

F. F. M.'de 0 craton do Paramirim e suas relações com o do São
FTANCìSCO. IN: SII4PTSIO SOBRE O CRATON DO SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS

ALMEIDA,

. Anais. Salvador, SME-CPI'1/SBG, l9Bl . p. I - 10.
ALMEIDA, F. F. M. de; HASUI, Y.; BRITO NEVES, B. B. de; FUCI(, R. Brazì l i an
structural provinces: An i ntroducti on , tarth Sci ettce Review,17: 1-?9,
MARGINAIS,

Salvador,

1981

l9Bl.
Discriminação espectral das ãreas de greisenização no
FILIIO, R.
grani to da Ser'ra da Pedra Branca-G0' atravãs de 'imagens diqitais do satã'l
In: C0NGRtSS0 BRASILEIR0 Dt GE()LOGIA, 32.Salvador,1982.
I i te Landsat .
Anais. Salvador, SBG, '1982, V. 4, p. ì765-'1770.

ALMEI DA

AMARAL, G.

cencl

a

e.gþglg pr6-cambriana

9S lggÉo Sgt*f-qg.
em Geologìa. São Paulo, IGUSP, 1974. 212 p-

ca,

ANDRITZKY,

G.

cã-Bendegõ,
.l97.l.

Bauqeschichte
Di s

tri kt

l.ivre

Do-

dominium. Revista Brasileira cle

Borrâni-

des prä-Barnbuí-fristal I jns im Geb'iet

Carata'l
050-

LIMA, D. The caatin-qa's
4: 149-163. 1981

ANDRADT

Tese de

UaUã, llord-Bahi

a

.

G_epj_Qgj

:he

lþn¿scnau

,

60

:

.106t.

BANDSNES,

R.

Estudo da determinação de bandas para anã1ise de anomalia

bOtâNiCA. IN: SIMPÚSIO BRASILTIRO DE SENSORIAÎ1TNTO RTI4OTO, 2.
1982. Anals. Brasilia, INPE/Ct'lPq . 1982.

geg

BTASí]JA,

I. F.; 1^lINGE, M.; C()ELI{0' A. L.; ßATISTA, 11. ß.; DYER,
R. C.; COSTA, 14. J.; CALHEiROS, J. A.; BRAUN' 0. P. G. Egl-qer tconôRio
qtgu 9S pgr,þ .49 fggtuo q.î !!õdrn sÃq [r¡¡!:lgo' ['lordeste do Brasi I

BARBOSA,

0.;

MACHAD0,

.

de Janeiro, DFPÎ'I-DllPM, 1964. 99

p.

(DFPl"l-DNPI'l

- ßol.

140)

.

2Z?.

Tectônica no l,lordeste. In: CoNGRESSo BRASILEIRo DE GEoLoGIA,
20., Rio de Janeiro, 1966, Rio de Janeiro, SBG, l966, o.68-72. Publica-

0.

BARBoSA,

ção I.
M. F.; KRISTOF, S. J.; J0HANNSEN, C. J.; ZACHARY, A. L'
fects of organic matter on the multispectral propertÍes of soiìs.
ceedings of Indiana Academy qf -Srjsnce, 79: 413-422' 1970.

Ef-

BAU|"IGARDNER,

Pro-

BIRNIt, R. kl.; DYKSTRA, J. D. Application of remote sensing tó reconnais
sance geologic rnappins and mineral expioratìon. in: INTERNATlONAL SYl"l'1981
. Proceedings.
POSIUl.l 0N Rtll0Tt SENSING 0F INVIRONMENT, I2., llani'l a,
Ann Arbor, ERII4, lgtll . p. ?-0-26.

J.

detection of geobotanical anornalies related to pophyry copper mineralization. Ëconomic Ceoiogy, 76 (3): 637'
647. t g8t .

BIRNIE, R.

BLODGEI,

i

t,f.

FRANCICA,

Remote

ll. l^t.; GUNTIIIR, F. J,;

PoDIIYS0CKI, lvl.

H. Ltgìft.ìE]fgl 9J

Log

{lufutiry p-Ig,lr-q!: i! !St{! l,!g*e-U saudi-4¡qbia v¡l¡ cryPutSI
g,]üìglgg]iSlt.of Landsat data. USA, NASA, I978. 34 p. (NASA Tech' Pap.
tylgs 1lS

1327).
BøLVIKEN,

B.;

r{r)NEy,

F.;

LEVJrìE,

s. R.; LyoN" R. J.;

pRtL/rT,

A.

Detection

of naturally heavy-rnetaì poisoned areas b,v Landsat I digita'l data.
nal

Jour

[Ufglglr-g]-r, Ít-: 457-471, 1977 .
Reflectance of radiant energy froin soÍìs.
BO!^jËRS, S. A.; HANKS, lì. J.
Soil Science, ì09:.l30-138. 1965.
91[ Ggqç&!]_!rsl

¡nC.

de

ReglonaLi¿qção g"glgÉôniSu {-o plg-ÇilÞIlqngTese de Doutoramento en Geoìoqia. São Pauìo, IGUSP' 1975.

BRITo NEVES,

B. B.

B. B. de; Sli\l, A, N.; BËURLEN,
sergìpano - anãlise do conhecimento. In:

BRITO NEVES,

SIMPõSTO SOBRE O CRATON DO SÃ() FRANCÏSCO

H.

B. B. cle;

dobrar¡entos

PARÂ 0
E SUAS FAIX/.IS MARGINAIS. SAIp"

369-391.

J. R. F. Evolução geocrodo l:stado da Bahia. Geoloç,j_a g ry=c"l[los [t-

CORDANI

,

U. G.;

TORQUAl0,

noìõgica do prã-Cambriano
nerais 99 Eglggg {r Bahia. Saìvador,

SME-CPI.I.

ì980. tOl p.

A.; tliLLINK, A. [igS-nSg¡gtia {* eglfgg
.l973.
cretaria General de la 0, t. A.

CABRERA"

l98 p.

RTUNIÃ0 PREPARAT0RIA

vador, 1978. Anais. Saìvador, SME/SBG. 1982.
BRIT0 NEVES,

0 sistenta de

ligl{ej-

La!]Ig.

llashinston,

Se-

.223
N. D. A.; SOUZA, R. C . l'{. de
de rgcursos ngturaist U]igSQgt g Geol oqi a .
Le3l_ce y-l:ggr de imagens

CÂMARA

NTTO, G.; ARAIJJO,

E. O.;

MASCARENIIAS,

'1980. 53
São Josõ dos Campos, INPE,

p. (INPE .l952-RPt/267).

ERTS
Atmospheric, Solar and 14. T. F. correctìons of
Phoenix. American Society Photogrammetry Symposiurn,
qj_g!91 Imasery.
.l975. p.69-69a.

CHAVEZ

Jr.,

S.

J. E.

C0LWEI-1,

Vegetation canopy
175-183. '1974.

3:

ment,

H.

CONDIT,

P.

R,

Engi necri

The

ng, 36:

re'Flectance.

spectral ref'lectance of
955-966

'

Remote Sensing

Ameri can soi'l s

.

of tnviron-

Photoqranlmetri c

'1970.

surl. A!ggl_t: 9J ciMre'^lzed q$$l.
C. B. ; CllAVtZ Jr. ' P. S.
Íg.g3 processins ig" ggtlqql-ltt. Washi ngton, USGS. 1 979. (USGS Bul I .

CONDIT,

1462)

.

|!ggy of altera!ign assocl aand its detection bY Re¡nrcite Sen
1978. (JPL 78-66, vol. I e II).

J. t.; ABRAI'IS, t4. J.; GOETZ' A. F. H.
Sands tone
!1d l!!! !.unir* 9ç:t.*: Ln

CONEL,

sì ng methods

.

Pasadena, JPL,

physi co. 14. Surf ace soi 'l col or and reflectance as related to
.h.jllg] and miner'alogical soil properti es . Ph.D. Thesis, UniversitY of
Missouri , 1979, '154 P.

C0STA,

L

D. lt"jg cobre-curaçã - Relatõrio Fin:'ì -@q9
cufacã, Bahjs - q¡gsj-l" conlggil EçS-Qmica 9-. litllit. cgprífero Bþ

DELGADo,

vôni

o

I.M. ;

S0uZA,

J.

DNPM-CPRI'I, Sal vador

tGBtRT, D. D.; ULABY, F.
metnic Engineering,38

'

CPRI'I

,

I

975. 30 v '

T. Effects of angles on reflectiv'ity.
(6):

PhotgqtSm

556-564, 1972'

-

DT PESQUISA AGROPTCUÃRIA SERVIçO NACIONAL DT CONSERVA exploratórìoÇÃ0 E LEVANTAI,IENT0S DE S0L0S (EMBRAPA/SNLCS). Lgygttlgllt
reconhecimento de solos da marqem dire'ita do Rio São Francisco, tstado da
B.hi.. Cr.rãnio ft4gnnPA-SUDtNE, Recife, E|'4BRAPA, 1977 , v. 1 e 2 (ßolet'im

EMPRTSA BRASILEIRA

rã*î.o
EMPRESA

ç40

t

nÇ 52).

BRASILEIRA DE PISQUISA AGROPTCUÁRI/\

pec

STRVICO NACIONAL DT CONSERVA

S0L0S (EIIBRAP/\/SNLCS). l'lanual 9g 1{6-tgþt ,lS
de Solos. Rio de Janeiro, 1979,
I.EVANTAI4ENTOS DE

líse
EMORY, Y.; YASUDA, Y.;
s

-

trora

d i ome

ter.

-

å$-

M.; t]IRATA, K. Trial production portable
In: JAPAN S0CIETY PH0T0GRAMI4ETRY; Proccedinc¡s, To.

FUKUI1ARA,

.
kio,

1972,

P.

2?4

19-20.

metamõrficas de altcr grau do
FIGUEIRtD0, l'1. C" H. Geoquinrica das rochas
minerais do Estado da
Norcleste da Bahicr - Brasi'l '
9"tttg:g g recursos
4, P. 12'71
Bahia;, textos bãsicos. Salvador, Sl4t-CPM' l9B1 . v.
,Journai

FOLK,L.Acontparajsonchantforrrisualpercentageesti¡natìon.
of Sedimentat'v Petrr¡l ogy, 2l (1 ) : 32-33 ' I 951 '
Û. Enhancernent of L'anclsat' imaqer)'
FONîANEL, A.; BLA¡IcllËT, C.; L'\LLËI'îAND,
component
by conrbination of multispectral c'!assification an'l Princirlal

1975' lrg
analysìs" In: NASA E;\RTH RËSOURCES Sul'ivEY sYllPÛsIlJl',l' Houston',
(Nii'SA Tl4X-581 68) '
gggggg . l^lashi n-qton , f'lASA, I 975 ' p ' 991 -i 021
G. tl' Gcoìogic llappirlq of the LaFRANCICA, J. R"; BIRNit, R. þl.l J0ll[ls0N,

ctakhl'limala5l¿S,computerprocessjnoofLandsatclaia.In:IN'lIRNATI0l{itl.
costa Rica', 1980' tgglr
SYMP0SIUI4 0ll REÎJI0TI sËNSiNG 0F ËNVIR0ltt1[NT''i4'
di ngs . ilnn Ar"bor,

ERII1

,

I 980

' p'

773'787 '

ref 'lectr:cl
anci vegetatell surfaces tc
soil
of
Characteristics
î'1.
D.
,
5ifÍ,îi:,0SiUl1 0T'¡ R[l{OTti SEIIS i NG OiT
and emi tted racliatjon. In: INTËRI{ATIONAL
j 964. Proceerii ryn ' Ann A''bor ERII4 ' I 964. p.
'
ENV T RONI4TNT , 3, Ann Arbor,

GATTS

573-600.

D. M.;

GATES,

KEEGAN'

perties of Plant.

H.

J.;

Appl

SCI|LETER,

ied OPtics ,

J.

C.;

l'lEIDIìER, V

H.

14anua1.
GENIRAL ELËTR1C. Image 100 User
GILLESPIT,

lespie

A.R.

Spectral

Pr'o-

4; 11-20. 1965.

W. Ref'lectance of leaf components'
6: l-9. 1977.
fonment,

GAUSMANN,

. R.

Remote Sensing

Flfirida' 1975'

.¡19

of

Envi

-

p'

.imar¡e enhancement. In: S.ieqa]; GjlDigital technjques o{.
cap' 6 '
Sensíng 'ín Geoìogy, I'levt YOrk, wi1ey, 1980,

(eds. ) Remote
'

p.137-226.

ancl use of ERTS radiometrjc i¡
GotTz, A. F. lJ.; BILLINGSLEY, F. C. Qualìty
formationjtlgeoìogicappljcations.Itt:Al.iNU/\l.C0ilFtRENCE0NREI4OTEStN.
ARIZ0¡1/\ t',lflÏVIRSITY' ]973 '
SING IN ARID LAND, 4., I'ucson , \g73. Tucson'

p.

1

36-1 47 .

lì'; ABRAI4S' 14' J'; SQUiA" l-. H.; BILLINGSLIY' i:. C.; GILLË,SPIË, A.
I.; [15't0t'.l, D' P' Applications
RES, R. L.; SH0EÍ"1AKËR' E' 14.; LUCCHITA,

GOETZ,

r.e-c¡-ionll fg]glic pr^oblerns
ERTS imaqes; and imaqe plgci::-llll !o
of
:Pasarjena , JPL ', 1975' 18iì p '
rnaDpinr¡ in l'lorthern Ari zona .
looic
---:--:->;'

qgl seg

( JPL

. 2?s
Tech. Rept. 32-1957).
The influence of seaso.na'l factors on the recogn'ition of
In:
surface I itholoqies f rom tRTS-l ima-oery of the hrestern Transvaa'ì .
D. C .
EARTH RES0URCES TECIINOLOGY SATTLLITE-ì SYI'lP0SlUM, 3. t¡,ashi ngton ,
'1974, v. I , Sec. A,
Þ. 6431973. Proceedings. l^lashington, D. C. , NASA,

GR0OTENROER,

J.

65s (NASA sP

-

351).

DtL'REY, L. J. H.; SILVA, F.J. L.; I4ANDETTA, P.;Î'lOtìAES, J.A.C.;
'i
0LIVEIRA, J. G.; t1i0LA, l^1. Geol ogy and copper mi neral zati on of Curaçã
Revista Rrasileira de Geociências,12 (l-3): 463River Valley, Bahia.
474. 1982.

HASUI,

Y.;

R. Þ,l.; JOHAt{NStl'I, C. J. Eco-]ogical potcnLials ìn spectral sj-g-lg!gry qnalsls. Purdue University, 1972, Lab. iìem. Sens. Tech. and Ap¡rl .,
I^l. Lafayette, IN. (LARS PRINT 011065-r).
Vísible and near infrared
HUNT, G. R.; SALISBURY, J. t¡l.; LENHOFF, C. J.
H0FFER,

spectra of mìnera'ls and rocks :
'logy, 4 : 217 -224. '1973a .
IIUNT,

G.

R.

VI

I-

aci di

c

'iqneous rocks

. llodern ûeo-

; SALISBTJRY, J. hr.; LENI'|OFF, C. J. Visible and near Í nfrared
of rni neral s and rocks : VI I I - Intermediate i [Jneous rocks . l'lodern

spectra
Geol ogy, 4z 237-244. 1973b.

G. R.; SA,LISBURY, J. l,l.; LENHOFF, C. J. visible and near infrarecl
spectra of minerals and rocks: IX - Basic and u'ltrabasic igneous rocks.
Modern Geology, 5: 15-2?. 1974.

HUNT,

I{UNT,

G. R.;

rals

SALISBURY,

and rocks: XI

-

J. l^1.; Visible

and

Sedimentary rocks.

rrear-infrared spectra o1' rnineModern Geol oqy, 5: 21 1 " 217 .

I 976a.

HUNT,

G.

rals
'l

R.

;

SALISBURY,

and rocks:

J. ril. visible and near-infrared

XII -

l4etamorphic

rocks.

l'lodern

gig'

spectra

1t

o'F

mine219-228'

976b.

Spectra'l s'ignatures of particuìate minerals
near-infrared. teophysics , 42 (3): 501-513' 1977 '

HUNT, G.

R.

in the visible

and

J. l,l. Assessment of Landsat f il ters of rock type
'laboratory spectra.
9gdiscrimination based on intrinsic inl'ormation in
pl-'y!jes, 43 (4): 738-747. 1978.
Spectra of al terecl rocl<s i n vi s i bl e and nearHUNT, G. R.; ASHLEY, R. P.
HUNT,

G. R;

SALISBURY,

tnE

infrared. Econornic Eg]:qy , 74: l6l3-.l629. 1979.
Remote
HUNT, G. R. Electroinagnetic Radiations: the communication link in
Sensing. In: Siegal and Gillespie (eds) ' Rcrnote SII{I9 1n Gsglogv.. New
York, l,liley, lfl80, caP. 2, P. 5-54.

os ntõtodos de
Entropia e Jef f rey -l"la tus i ta em problctras de seleçäo de atributos. In:
ANAJS.
SINPÕSIO BRASILEIRO DE SENSOIìIAI4ËNTO, RTI4()TO, 2. BTASi] iA, 982 '

Ii, F, A. M.; DIJTRA, t.. V.; I'IENDES, C. L.

ConrparaÇão

entre

s

.ì

Brasilia, iNPt,rCNPq. 'l 9Í12.
INDA, H. A. V.; PONSl, A. C.; PIRIS" A. B.; GO¡IÇÀLVI]S' J' C'; MOSSMANN' R'
F*cligg fLô qIß. sr4E-cPM /
!.gjg!o Rochas B-aric-a' g qlJßbqåjj3. tq
PROSPEC, Salvador, l9 volumes , 1976INDA, tl. A. v.; ßARBOSA, r. F. lg.!o gl!.lj;3illg P-Ua 9lMq .qgglósìco do
)'

ì:1.00Q-t'J00. Salvador, Sl4E-CPl,4' l97B' 137 p.
JÂRDfl'l DE SÃ, E. F.; lfcRÊ-A]]l" I.; BRIl"0 l'i[\/ts' B. B' de; RAIìTELS' R. L.
Novos clados geocroncl69ìcos Sobre 0 craton do Sâ'o Francisco no Ëstado
da Bahia" In: C0I'|GP,ESS0 BP.ASIL[lRÛ DÊ: GE0L0GIA' 29, 0uro Pneto, 1976.
Anaìs, Belo llorizonte, SBG, vol .4, p, 185-204'
Estaclo da Bahia" escala

C. J.; LtGlìA.tlD, J. l'1' Structrr ral and rîetanorphic historSr of part of the hit¡h-grerJe terrain ìn the curaçã Val ìe,v,
Bahia, Brasil. ßgIß!.f:g:Igj_a S reSï-elpf-i:' U (1-3): ?51-262.

.lARDIll nE S?\,

E. F.;

ARCIIANJ0,

1982.

SÃ, E. F. I,lota sobre o estilo estrutural e re1 ações qnaisses vs'
supracrustais no Greenstone Belt de Serrinha (BA). 9iêryjg: çta liü9'

JARDI',| DL.

2: B-13. i982.

ll. 0 calcãrio

JoRDAN,

Recife,
JORDAÍ,i,

H.

gisches
KISHiDA

fia

SUDENE,

The

late

ü¡&!sh,

precarnbrìan s-vnclinorium

BB: 6'ì7-028

.

1971

of

Curacã,

ßrasil.

Geclo-

.

belt do rio ltapecuru (BA)' Estratiora
e alqumas iclãjas sobre a sua evolução qeotectônica. In: SI|l

, A.; RICCI0, L.

quîmica

e o grupo Canrrdos na reqião de Curaçã, ßahia'
p. 59-63 (Boletim de Eqtudos' nQ 4, SIIDENE)'

Bar,ìbui

.l968,

Greenstone

PõSIO SOBRE O CRA]ON Dr) SÃO FRANCISCO E SU/\S FAIXAS I4ARGINAIS' SA]VAdOT,
19Bl Anais. Salvador, SME-CFI4/SßG' 19Bl p. 63-72.

.

.

Physical and ph:¡siolo'Jical basis of the refl ectance of vìsltr'le and near infrared radiatìon from veqetation' 89!gE si$llg of

KNIPLING,

t. B.

Envi ronment,

'l

:

. I 970 .
R. J. P.; SlfITZER, P.

I 55-l 59

S.; LYON,
rection of Landsat for

KOWALIK, l^1.

I imoni

te

Atmospheric Path-Radiance cor.l980.
di scrirni r¡ati on. Stanford SR,SL,

'

- t{ept B0-8).
K0Ì.IALIK, 1,,. S. Lt¡gspf,ufjc Clrreclg! to Landsat data fon ìj¡gglg 4i:43

p.

(SRSL

crimination. Doctoral Thesis, Stanford University, 1981. 365 p.
g! tIgI p_l_en!s - reflection and emission: a [ev,i_ql KUMAR, R.
ßadiati
Lafayette, Purdue University, Ín, 1972. BB p.

l^l.

Jr., ll.

Geoloqia clas quadriculas de Poço de Fora,
Esfomeado, Tanque Novo e Laies, Distrito C3¡rÍfero do Rio CgraE[, Bahia.
Rio de Janeiro, DNPll, '1969, 2 v. (Relat6rio DNPI4 116).

E. A.;

LADEIRA,

LAI,,RENCE,

R.

BR0CKES

¡ HERZOG, J.

Geology and Forestry Classification frcm ERTSPhotogramrnetriç Ergjrg"r*g and Remote $g!:.Lng' !l (10):

D.

I digital data.
I 241 -1 251 . 1975.
LEVIN[:, S. Corr.e]ation of ERTS spectra wi th rock/soi I types i n Cal ì forni an
Grass'land areas . in: INTERIIATI0NAL SYMPOSIUI''l 0N Rtl4OTE STNSING 0F tNVIRONMENT,10., Ann

Arbor,1975. Proceedìngs. Ann Arboro

ERIl4,' i975, p.975-

984.

LEINZ,

V.

Gênese da

Metalurqia,!
LEUBE,

A.

1972,

jazida de cobre de Caraíba,

(72)z 277-279,

Prospecção de cobre no

v. ì ,

Ba.

Revi

s!a

Mi neraç,gg e

.l948.

norte da Bahia.

Hannover, NGA- SUDINË,

98 p.

Jr., R.: MATT0SO, S. de Q.; BRII4, R. J. P. Reconhecimenlo Ogoggi¡1gg
{. Baci a !9 B1o. curaçã, Bahia. Rio de Janeiro, DFPM, 1964, 31 P. (Bole-

LEl^lIS

tim r4r).

LINDENMAYER,

Z.

G.

þþ {o Bjg. Cl¡rad.g qos q-Up-Al
a cobre. Tese de l4estraclo em Geolo-

Evoì-ucão qeolõqica dg

mãficos-ultramãficos mineralizados
:---.
----:gia tconõmica, Salvador, UFBa, I. G.,198.l.107 p.

LIU, C. C.; CARRAR0, C. C.; YAFIAGATA, S. K. I-Ú.ry.t.t.C* geolõgica {g fqgilo do alto e mõdio São [¡gryjt.o E:..d. nas imagens MSS dl, ERTS-1. Tese de Mestrado em Sensores Remotos e Aplicações. São Jos6 clos Campos,lNPt

- 790 - TPT/olB).
L0NGSHAI¿I, T. G" Application of ar'ì analyticaì approach to field spectrosco1975. (INPE

.
py in Geologicaì Renote Sensing.

Mod-gtl $gglg¡y-'

z7-B

5: 201-2ì0. 1976.

of digitally processed Lancsat imagery
In: ANNUAL l'l. T. PEC0RA MEI4oRIAL SY|{P0SIulrl, 1.; Dakota' l975.Proce9c[lgl'
p. 271-292.
MANDËTTA, P. Aï?19!9s Sggl-gjjl9j I pjjlSslglig$. {s l¡:g.l3srs¡ ú1'o-ultramãfìcas da regíão de Caraíba, V-S-l-e-qg ßjo C'rßEä' qu[g-' Tese de
L.YoN,

R,

J. P.

Mjneraì expiorations

Mcstraclo em Geologia Econôrnica, Salvaclor, t,lFBa,

IG, 1983' 113 p'

N¡ful dos valores gg .r!lg' 9:U19I Pfqs-Lgg53! gejqç Q-I-qfu' q'Bfi-q' Tese- Proress!fuisg |gtrìillal 19 qi-:l]1tlg cuptifsl:g
sor 'l'itular no Departamento de Geoquímica, UFBa, IG' 1975' 114 p'

s. Q.

MATT0SO,

MASCAREN].{ÁS,

C0NGR[S50

Yft4jS

in:
A Geologia do centro-]este do tstado rla Bahia'
BRASIT-ËIRo DE GEoLoGIA,28, Aracaju, i973' Anais' Aracaiu' SBG'
.,1

. F.

v. 2. P. 35-G6.
EvÓiução
MASCARENHAS- J. F.
1973,

geotectônica clo pr6-Cambriano do Estado da Ba-

hìa'In:Geg]ogjggRec.qr!!!l'ljner"aisrlo[:tadoclaBahia,Tex.tosBãsicos, Salvador', Sl'{Ë-CPi"'!, 1979' 2 v.
IIIIASCARENHAS, .l

nese, In:
dor,

'

l0B p.
no Ëstado da Bahia e sua gôD0 SÃ0 FRANCISCC), 19Bl , Anais. Saìva-

. F. 0 embasantento pr6-Can.,briano
0

SII4PÓSI0 S()BRE

S14E-CPi[/SBü,

CRAT0¡I

I981, p. 34-38,

R. J' P. Quantitative relationship of rìèar surface
spectra to Landsat radiometric data' Lenrote Sensjns 9J [nujryIlg$.' ].-9t

MARSH"

S.

t.;

LY0N,

241-261. 1980.

MELI10RN,tr.l.N.;SINN0CK"S.Recoqnitìonofsurfacelithologicandphotographic patterns in Southv¡est Cclorado with ADP techniques' In: SIMPOsiUM0NSIcNIFICANT'RESULTS0BTAINEDFRoMTI{EtARTl{RESOURCESTËcllNoL0.
.I973.
Proceedi ngs , !,lashî ngton ' NASA, ] 973
GY SATILLl'iE.] , Nev¡ tarrol ] ton,

p, 473-481 .
l4EL0 Jr., S. L.;

PoUCIIAIN,

raíba, Ëstado 9g gu[g.
tirn ì'l7).

MtRËl{BECK,

B. F.;

BORDEN,

Relat6rio t'!f g iazida 99 99tg !g 9:*
DFPM-DNPI"I, Rio de Janeiro' 1962' ì37 p' (Bolc-

E.

B.

F. Y';

PODÌ'IYSOCKI

, M' H';

APPLËGA'IÊ'

D'

N'

Ap-

.plicationofCanonica]/\nalysistoMultispectra]Scannerdata.ln:ANNUALSyI,{FOSItJM0NCOI4PUTERAPPLICATIONsINTHEMINERALiNDUSTRI[S'14.
.l976' p' 867-879'
Ul',IIVERSITY PARK, 1976. l)roceedings. Unìversity Park,

.

E.

Caati nqa .

I

TRo S0BRE PESQUISAS N0 SEMI-AUOO. FORTALEZA, MARço de 1983,

7 p.

E.

I4IRANDA,

MONTGOMERY,

Ecologjjr

0. L.

The

:gf] g! the spectral

comurlidadg:

das_

Eg3lg¡¡

qg

2?9

TNCON-

gÍfects qf ths ph.ysica'l and chemical prupglti_gt
reflectance of

soijs.

f',l. Sc.

Thesis; PURDUE

oJ

llNT-

VERSITY, 1974.

J. F. 0 Distrito

Cuprifero do Rio Curaçã no contexto
geolõgico regional e possiveis relações de mineralizações de cobre conì
referenciais estratigrãficos. In: cONGRtss0 BRASII-tIR0 DF GE0L0GIA' 30'
Recife, 1978. Anais. Recife. SBG 1978, v. 4., p. 1533-1543.

MQRAES,

L. C.;

SILVA,

L.; IIEILMAN, 14. D.; TH0MAS, J. R. Remote Sensing
in soil and water conservation research. In: SYMP0SIUM 0N REllC)Tt SEllSING 0F ENVIR0NI'{ENT, 4., Ann Arbor, ì966. Proceedings, Ann Arbor, ERIM,

I4YERS,

V. I.;

.l966,

p.

OLIVEIRA, J

P.

801-8ì3.

. A. D. ; MACHAD0 ,FI LHO ,
Mapa

R.

;

, l'1. hl. ;

LIU, C. C. ;
Geolõgico do tistado do Rio de Janeiro baseado em

Sat6lite

Mss {o
4t p.

C.

I^IIEGAN,

Landsat-1

.

L.

RTBEIRO

MENESES,

'i¡,ag-e¡¡

Convênio DRM/INPE, Rio de Janeiro,DRl{, 1976,

l'1. R.; MINESES, P. R.; MATTQSQ, S. Q. Interpretações auiomãt,j
cas de dados do Landsat na pesquisa de i'lmenita de Floresta, Pernambuco.

PARADELLA,

IN:

SII4INÃRIO BRÂSILEIRO SOBRT TECNICAS EXPLORATORIAS EM GEOLOGIA,
.l
vata'l 1979. Anai s Gravatat , MME/DNPÎ'I, 979 p. 307-318.

GTA

,

,

,

2.

l,l. R.; DUTRA, L. C. Filtragens digitais de imagens Landsat como
tãcnica de auxilio visual na fotoi nterpretação geol 6gi ca . In: C0NGRESSO

PARADELLA,

BRi\SILTIRO DT GEOLOGIA, 3I

p.

.

CAMB0RI0,'1980.

Anais.

CAMB0RI0,

SBG,

1980.

1765-1770.

PARADTLLA

, l,l .

R.

;

VIToRELLo, I

using Landsat images

Appl i cati on

of

computeri

for geologicaì stuclies. In:

TING FOR S0UTH AMERICA,
RIO DE JANEIRO, 14

.

l.

RIO DE JANEIR0. 1981.

zed

C0GEODATA

Anais.

techni ques

IAI{G

l"ltE-

CENPES/PËTR0BRAS,

a 17 Dez/1981.

r¡l. R.; VITORELLO, I.; I4ONTEIRO, M. D. Aval iação rle t6cnicas de
tratamento por computador de dados diqitais MSS-Landsai na discriminação
ìitolõgica da Serra do Ramalho, tstado da Bahia. In: SIMPöSIO ßRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTCI, 2. BRASÍLIA. 1982. ANAiS. BRASÍLiA' INPT/

PARÂDELLA,

CNPq. I 982.

.

230

0 tratamento por computador dc dados de
sensores remotos: uma ìntr,odução de t6Ënicas que visam aplicações geolõgicas. ln: C0NGRESSO BRASILEIR0 Dt GE0LoGIA, 32. Salvador, l9B2a, AnaÞ
r¡l.

PARADELLA,

R.;

VITORELL0,

I.

Salvador, SBû, 1982a. P. ì755-ì764.

l.l. R,; vIToRELLo, I.
atual e perspectivas futuras

PÀRADELLA,

Sensores Rentotos na
com dados de

sat6lite,

!: p. l9-23. 1982b.
PARADELLA. l¡. R.; Processamento digital
pìicado a Geologia. In:

Geologìa:

Igllg]

g-e

Ciôncias

tenclôncia

da

l-erra,

de ìmagens de sensores remoLos a-

fglggll-Ug!-tg

Remoto com

ggg.lgCj-C. São Josã dos Campos, CTCSR-SBG/INPE-cltPq'

l9BZ'

cap

ônfase q[

'

10' p'224-

tÊ)

KlSlllDA, A.; TOI1QUATO, J' R'; I'IASCARENHAS, J' F' Ïnventãj'i-o g 1ggvaI-S:¡o do conheci,!':\rntq ggglõ{ico ø paff'.g. Se,lfJfql- 4-q ÇraLo-lL
gg qlt.',.$$]J-ç-". Salv¿rdor" SBG" 1978, Publicação Especìal nÇ 3; Þ' 67-

PEDREIRA,

A.

J.;

154.

M. H. ; GUNTHËR, F, J ' ; BL0DGET, l'l' D-i:fllilgUilt Sf iqc-l SLq
q9]lg3 of L¡ndsa! dat'a' l'laryland, Goddard Space
:.J U!"t by <liEital (GSFC
- X'923 - 77 - l7l.
Èlight Center,1977.

PoDl,lYSOcKI

,

l-.; LEt, K. ln situ rock ref]ectance' PllqLoqramnretric e.-[Cll99:
lns u¡9 L$C19 æ$j-!si leo*le8' 1e75.
RAINtS, G. L.;oFFIELD, T' l,l.; SANT0S, E. S. Remote Sensing anrl sub-surfaof
ces defin.ition on facies and structure,relatod tc uranium deposits

RAINIS, G,

River Basin; Wyomìng. Economic e9]-9gy' 73: 1706'1723' 1978'
Siegal ¡rncl GilRAINtS, G'.t..; CANNEY, F, C. Veqetatìon and teology' In:
Geolggy, New York' t'lilev' ì980' cap' ì2'
Sens!!g
iespie (eds.),
Povrer

iI

.]19!l-qþ

p.365-380.

of reIgjg se!:JC. Anrcrican
'l975' 2123 p'
Socíety of Photogrammetty, 2. ed., Vìrginìa,
gS y-sl¡RIBEIR0, t. A.; Ii, F. Â. M.; I'í0REIRA, J. C.; DUTRA, t-. v. ElEl
glto ggt t¡¡t"gf 9-'' ll1gl9llo d" j.gggnt gj-glttjj' LTIo - INPË/CNPq

REtvES,

R. G,;

ANSON,

A.;

São Josã dos CamPos,

J. C.

LANDEN,

ì982. l5B

D.

Manual

P.

l"lotas 99 ¿rulq do curso tje l9!9i$9¡9¡glg93-S'
Escola de Geologia , 1972. Xl Semana de Ësttldos'

RIVERAU,

Ouro Preto,

.

231

Iron absorption band analysis for the dìscrirnination o-! Uo,
nich zones. -Wutñingion, United State Geological survey, 1972.- 23 p,
(USGS - Open Fiìe RePt)'
R0l,lAN, L. C.; WETLAUFER, P. H.; GOETZ, A. F. H.;.BILLII'IGSLEY, F: C'; STEWART
J. H. Discrimination of rock types and detection of hydrothermalìy alin Southienira¡ ñevà¿a Uy üg y:e ot computer-bntrdriiea fnf_S
tered areas
--:-..-+
iluæ.lutf''itgt-,,lsGS Pt.f"tti.ttf nup.., tSZA.35 p. (USGS Prof. Pap
R0l,tAN,

L.

C.

BBÐ.
Rot,lAN, L. C.;

.'I

A. F. H.; ASHLEY, R. P... òl;crimjnatìon of h"vdrother mally altered ênd inaltered rocks in visible ànd near-infrared muìtìspec-

tral
R0[JAN,

GoETZ.,

(3): 5?2'535. 1977.
M' J. Evaluation of L3-!-qqqt ryUrlpgÈIaf

images. Geophysics, 42

L. C.; ABRAI'IS,

sJgrusf

rlapping 411919! rocks !n the East Tintii'l4ountains' U-!ah'
Vashington, United State Geological Survey, 1978, ì36 p. (USGS - Opên Fi1e Rept. 78-736)

j¡gggs

þr

L'

Applicatio-! Sf I¡SSS Principaì Q¡pSIS¡1 trqlcS¡lfe] s-peI'
¡jS-{Sl !-q þ seolo.qical qtuly -ol structural Þg:fl ln
IN: I',IACHINT PROCESSING OF REMOTELY SENSED DATA SYI4POSTUI'l' 4' ' l¡l' LAfAYCtte, IN, ]977. Proceedings. New York, IEEE, 1977, p' 228-236'

SANTISTEBAN,

A.;

MUNOZ,

R, G. Exploration for porphyry copper deposìts in Pakistan usìng
digital processing of Landsat-l data. !9!Ilgl Research,4 (1): 27-34'

SCHMIDT,

1977.
SIEGAL,

USGS.

B. S.;

,,ij ,'

Geologic Mapping usìng Landsat data'
tnsi neeri ns and Remote E!:l¡s,g ( 3) : 325-337 ' 1976 '

ABRAMS, 14.

9glgrygïfi

J.

ftS-

Effect of vegetation on rock and soìì type
discrimination. Pho tograrnmetri c Engineering and Remote Sg:irtg' 1! (Z)'
'l9l -l 96 . 1 977 .

SIEGAL,

B. S.;

SLATER,

P.

N.

G0ETZ,

A. F.

H.

Remote Sensing,

0ptics and Optical. Systems'

Addison-l^lesley

1980. 5ls p.

H. l,J.; SPENCER, I'l'; THOMSoN, F. J. Pr6-processing of multispectral
data and sìrnulatìon of ERTS data channels to make computen terrain maps
of a Yellowstone National Park test site. In: INTERNATIoNAL SYMPoSIUi{ 0

St''lEDtS,

0N REMOTE .SËNSING 0F ENVIRONMENT,
Arbor, ERIM, l97l P. 2073-?094-

.

7.

Ann

Arbor,

.1971

' lfqçgeqilg!'

Ann

.

232

J. M.; GII-LESPIE, A. R.; ARRAMS, M. J.; MADURA" D. P. Computer techniques for geotogìcai appìicatìons. Conference on lmass p-IgrqS!.UC !qc!
app'i ica Ig]g_gy,data sources C.!rd sstly3-fg for co!¡qlgig] and scientific

SOHA,

tions.

Pasadena, Cå. CALTECH, 1976' 20 p.

P. C.; FIollI, A. P. L6gica e sistemãtica na análise e Ínterpreta ção de fotografias aêreas em Geologîa, Ug!iSl-g-: Geomorfolõgicas'16 (32)
7t-104. 1976.

S0ARES,

SoARËS,

P. C.;

BÀRCÉ.10S,

P.

[.;

STONER,

E. R.;

tlAUl4GARDNtR,

M.

S. 14'; MATT0S' J. T.; BALIEIR0' M
G.; I'IENESES, P. R. Anãlise norFoestrutural regìonaì com imaqens de Radar e Landsat na uacia do Paranã. In: SiMPöSio REGIoNAL Dt GEoLoGIA 3'
Curitiba, t9S'l . Atqs. Curitiba, SBG., 19Bl , v. l'Þ.20.l -2.l6.
CSoRDAS'

F.

tlyfi-S!¡-o$-çC], site and þÌ-q!rçi-!&!B-l

."J"lS-g!g1." !5!r gþßgleÛilics of 9!i.forml.v qgjj-t 99j!.
.l980"
94 p. (I-ARS Tech. iìept. 11.l679) '
versity, l^l. l-afayette,
STRECKEÍSEN,

A.

STRECKEISEN,

A.

Purdue t'ni

lgl9g.

Lieqe'Soc' Geol'
llow shouljl charnockitic Loiks qg
Belgique, Liege. Geot. des don. ct'istall. 1974 p. 345-360'
To each plutonic rocks

its

proper name. Earth scìencq

Re

yjgy,!?t 'ì-33. 1e76.

P. H.i KING, tl. C. -Two el'fegllJe þ!gI9 s,i-Sçlig! ct"iteria for mul
tispectral ¡g¡lglg:snsj$. !'1. Lafavette. Purdue Universitv' 1973' (LARS

SWAIN"

lnformation note 042673).

sensìng. Ìtr:
' Mccrarv

Fundamentals of patter recognition in rernote
Swain ancl Davis (ecls. ) Rernote Sensing: the quantitative a_p¡19a9h

sl^lAIN,

P,

H.

Hili Int.

TARANIT'"

J.

tsook Co., New York, cap.

F.

Hill.,
VINCENT,

J.;

New

R.

136-.187.

l/. ltilltplgl or 9qt-u!]gr srggqsj.ul'- qf La!4:9! Ior geglqsljcl
50 p' (USGS Open file rept' 78-

llpljqations.
'lì7).
TURNER,

3, l97B' p.

l^lashington, USIìS. 1978.

vERllOoGË¡|,

,J,

York, ì960. 726

K.

Ratio

maDs

Igneous and metamorphic

pétroloqy.

l4cGraw-

P.

of iron ore depOsits. atl¡ntìc citv District'

l^ly

ominq.In:SYMPOS1UIî0l\IsIGNTFICANI.RESULTS0BTAINEIJFROMTHtEARTI{RES0URCIS TËCIJNOLoGY SATELLITT-l, New Carrollton, l4a' lq73' B,æç.e.e-dj.rul'
I'lashinqton, NASA, 1973" p. 379-386'

.233.
spectral ratloing. In: smith (ed.)
Remote S:¡¡j¡g applications for rnineral explorations' Stroudsbur. Pa' Dow
den, l{utchingon & Ross, Inc. ì977, cap. 10. p. 251'278'

vINCENT,

WATSoN;

R.

R.

rocks.

K.

Geochemical mapnìno by

Spectral reflectance and photometric properties
Remote'sensing of Environrient, 2: 95-100' 197ì '

D,

of

selected

l,l. D. ERTS-I : a new window 9n 9!.,! planet. t,,lashington, USGS. Professional Paper. 1976. 362 p. (USGS Prof' Pap. 929) '

WII-LIANS, R.

S.;

CARTER,

APÊNDIcE

I

(Geolosia)

MAPA

PO NTOS

DE

OB

DE

SE

RVAÇÃO

DE

CAMPO

19" 5()'w

f

_.,1

v{
( -I

\/

.J

i

¡,

t-.

I

.t

?

,/l^-

:\

,,"/

'l

LEGENDA

.¿

.''./

- '
¿.
..
(.
.

Âr uvlÃo

i
:

rl

ELÙVlo
CùAERT\iRA CALCIf'tRA

.CALC¡RIO

:

CAATINGÁ

XISÍO

. ¡¡1 ¡¡6 7 ¡¡5Tgs

,^

, Fll,llO

¡¿:cÂLcoxlsfo

\y

: MARMoRE

¡ cqtcÀnlo

: PEGlelÂTllO

/

'/
å

.

zo*¡

oE

FÂr-HA

, vlL-r-l¡¡tto

I

o. ocrdo.

b

,

òosrco

ì

¿ . v€lqRcosro

' , ouaRlztro FERRUG|Nos()
x . QliaRfzo-FELosprrrco cH¡rsse
ú : Rocrta cALcoss,r'cít'co
. : EIOTIIA-HORNIJLENDA ùNAISSE
2 - t,lrG¡"rÁtr Ìrl
+ : GRANIfO
/+ . MIGMATIIO COM GRANITO
P. ,Errrf rA PlnoxÈñrr; ùNAISSL
lll .¿¡¡4ç¡¡5¡16 opÀrssrco
rl .Afactasrfo
{q :ot¡o,
( GRÂNULrTo FE'LSlco

fv,

/

f . slE¡lrf,t GNArsstco

l,' i
L-<
t-/,^
----\--

><L.-l
-,1/
-.1!=<9'o

;-'

"

AUGLN-GNAISSE lMlGMAf I fO)

/3 'MEt¡easrro
I . ¡urEt¡a¡sro coM GABRo
,/ . MElaaAsrto coM aNFtBoL[o
n . vEt¡aqs¡To cou NoRtro

(
/

Þ: òdlrctl

r'

o^

-<r- -L.'
\ ' ;,

- MEIÂBÀ5tTO COM ptROXENtfO

5P . uetns¡srro coM sERP€NlNrro

'J
'

j

.

MF

-

oUÂRTZIIo

laB¡slro (-oM

Dtr)Rtro

{lu:.
,,#i.
I)RÊT¡AGËM

ä¿¡ì u

6

^,-

l¡l

t1
>(-\

a

ì

t

Ë5

fRADA.

FA

lENf)A

CÂMINHO

e¡có¡
LOC-ÂLIZAçAO OO PONIO

!\)

\i
I

-F,
l.<

ESCALA

{Á
{

,)
t\

l#

¡''¡"1,
--r'\
\e.
'l-)

-¡ /''

o".í

,-i

.\

'*î:'(

.t

f

t.4
'=-i-;-¿:-+f

I

-,¿'--'

¡

l9 85

¡:

-f--t

(-

\.

L)

t,

i.,'

,,

1\

.'r8-

-.--

Àùt1-"
.'-Jt

I

^*

\-'-.'-

I

- -- ' ,- F'-'

_r

,r

5,5 Krn

APENDICT

II

(Pedologia)

lìstadas a seguir, são apresentados os resultados
de anãlises físico-quimicas de amostragens dos horizontes de perfís pedol6gicos, da ãrea do Baixo Vale do Curaçã.0s dados da Tabela II.l a II.6
referem-se ã anâlises rea'lizadas nos laborat6rios da EMBRqPA/CP,\TSA, em Petrolina/Pt e os dados da Tabela II.7 foram obtidos no Centro Tãcnico Aeroespaciaì (InstÍtuto de Pesquisas e Desenvolvitnento-iPD/PMP. ), em São José
Nas tabe'las

dos Campos, São Pau'lo.
A segui r, são espec'i fi cados sumari amente os mõ.todos de anãl i se
utilizados, cujos cletalhes podem ser buscados no "l''lanual de ll6todos de
Anãlise de Solo", EI'îBRAPA/SNLCS (I979).
ANALISTS FÍSICAS

Granulglrqlri a: determi nada por sedimentação em ci I indno de
Koettgen, sendc usado um agitador de alta rotação, com solução rlormal cie
Na0ll como agente de dispersão. Foram determinadas as 4 frações que se seguem: areia grossa (2-0,2 mm); areia fi na (0 ,20-0,05 ntn) ; si ì te ( 0,05
0,002 nrn) e argi I a (> 0,002 mm) .
cle
4tgjll_ryglg3l-: de te rmi na da por sedi mentação em ci 1 i ndro
Koettgen, sendo usado um agitador de alta rotaçã0, com ãgua destilada como

agente de di spersã0.
ANÃLISES

pll

aulMiq[s

.r ig:g g l!Çf normal: determinados potenciometricanrente em suspen-

são so'lo-tîquido de aprox'imaclamente l:25 e o tempo de contato nunca infe
rior a I hora, âgitando-se a suspensão imediatamente antes da'le'itura.
ca é cal cul ada , mul ti Ilq!õri a 9f93ni *.: a percentagem de mat6ri a orgãni
pl'icando-se o resultado do carbcno orgãnico por 1,724'
C*Þgry. O.gfu.l-.o: mãtodo yo]umãtrico pelo bicrornàto de potãssjo e titu-

.

lação pelo sulfato ferroso.
F6sforo ntt-:¡Llív"f: mãtodo coiorimãtrico pelo ãcido ascõrbico, utjl
zando-se como solução extratora, HCI 0,05 N e H2S0¡+ 0'025 N.
+ AL+++¡ e Alumínio Trocãvel
ti tul ação pel o hi clróxi do de sõdi o.

. ¡gj-q.t" Tlocãvgl:

(11'f

: m6todo vol un¡ãtri co

ie

237

.

Cãlcio e Magnésio Trocãveis (Ca++ e Mg++): extraÍdos com solução nonnal
dede KCI e titulação pelo EDTA. Em outra alíquota do extrato de KCI '
termi nou-se Ca++.

.tr-Sg-P-otãsiij. IIS.!t..f-:

.
.

(Na+

e K+): extraídos

com KCI

0,05 N e deter-

minados por fotometria de chama.
Valor (bases trocãveis): obtido pela soma de ca++, Mg++, K+
talor T (capacidade de troca de cãtions): obtido pela soma de

!

AL+{.+.

.

Valor V (Saturação de bases): calculado pela f6rnula

.

fro.

Total: expresso por

Fe2-0s

llCl +

HF

Na+.

S, H+

e

! x loo
T

(%), a partir de reação de

+ l"lCiO4, retomada com HCì e titulação
ãci do sulfosalicîlico como indicador.
com

e

ì g de

com EDTA, usando

solo

*

se

n¡sulrn¡os

p16 çt¡¡¡çÁ_CAÇToilSi.l.19.__
DÂs ANÃLISES QUÍHICA, FiSIcA E FISIC0-QUI¡|ICA DAS.A¡lûSTRAS DE FERFIS DA UÍ{IDADE
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6399
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2,86
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0,0

i8,74
loc
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6"2
19,20

0,0

- Bruno não Cãicico Vãrtico Planossõlico
** Btlcv - Bruno não Cãlcico V6rtico
+

BNCVP

6

PTRFTL
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?r,
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'I
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B
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0,15
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1

,73
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3?

(EI'IBRF.PA/CPATSÂ-PËTP.ÛLIiì,E/PE

(BilCVP)*
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l0-2û
?1
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21
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4,4

-
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26
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20
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27

16
23
34
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i3,8
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c,l4 û,.Ì0 0, ìI
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0,07

13,01 ?4,56 26,81 ì9,79

0,83 0,33 0,0

0,0

00

'ìc0

700 7,6
6,2 5,9

7,4

'13,84 24,89 26,81 19,79

99

0,54

0

,52

0,68

0,46

0,30

0,39

6,û
5,2
I,i5
0,05
45

(3NCV)

l7.i 17.2 17.3

94

98

17

'ì

6,8

6,5

5,3

5r6

2,88

7,68

0,05

0,05

0,0 0,0

1l

19

24,96

.l15,2C

6,5
268,80

0,Û

Tabela
RESULTADOS DAS ANÃLiSES

QUfiliCA, FÍSICA E

(Granito a microcìina); P.

l6

Profundidade (cm)
Granul ometria {7)

Areia Grcssa
Areia Fi na

5iìte

Argila
Cornpì

(tq.

exo Sorti vo
mq/10û q solo)

^.*

.!a**
tï9,
Nal
K'

.d++-AL+lcTc

v (r)

Matãria Orgânica
%c

(%)

pH (H20)
pH (Kcl)

P

(ppm)

AL' ' '(Eq.mg/100s)

Arsiìa Natural
*BNC

?.1
0-8
36
3?
tB
t4

12.?
10-20

12 (Bl{C orto)*

12.3

25-35

33
28

23

?l
l8

??
40

12.4
i00-200

-

PERFIL ì6 (BNCPV)I*
'16.1 1,6.2 .16.3
c-]5 15-30 30-50

PERFIL 19

ì6.4
80-100

24

2t
i5

l7,B
7,0
0,75
.0;06
25,61
0,83
?6,44
97

(%)

7

,7

1,72
0.10
29,62
0,0
29,6?
ì00

0,77
0,44

6,8

5,3
20,16
0
"05

6,0
2,0
0,15
0,06

20 ,'l

7 o6

6,2
53,0

,0,0

B,21

I .82
0,03
82

1,57
o,go
6,?
5,3
I9,20
o,o5

,0.82
o,47
5,5

5,0
2,88
0,05

25

ì8,0
10,?
?,44
0,09
30,33
l.16
3t ,49

e6

17,2
7 ,3
2,7
0,09
27,28
0,0
27

,28

tqo

0;59
0.34

7,A
5r'5
2,88
0,0
4lr

8.4

'5,5

62,40

0,0

BNCVP

19.1 19.2 19.3

i9.4

0-15 1B-?2 25-35 90-tl

38 33
30 24
18 19
14 24

4i

l5

.

4,6 7,1
3,3 3,3
0,04 0,17
0,i7 0,05
8,ll 10,62
o,gg o,9g
9,10 11,61
9ì
89
0,56 0,70
0,32 0,40
5,3 6,0
4,6 4,9
12,48 3,84
0,05 0,05

IRA: P.

FTSTCO-QUTi'1ÎCA DÂS AI.IOSTRAS DE PERFIS DA UNTDADE
(Ei,IBRAPAICPATSA-PETROLIItA/PE)

(t4igmatito); F.l9 (tlignratìto)
PERFIL
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0,t0 0,60 1,62 2.,66
t,?3 'li0,.l0 0,l l 0,.12
7 ,53
,i o 25,93 2ì,08
0,83 1,3? 0,0 0,0
B-36 1?,42 25,93 2l.l00
,û8
100
90 89
0,78
0,56
I ,ll
0,64 0,45 0,32
5,9 6,4 7,4 7,9
5"7 6,2 6,5 7,4
3,84
0,05

'8

o,77

3,36

53.76

0,05

0,0û

0.0

l5

35

orto - Bruno não Cãlcìco Orto

*,tBNCpV l**BNcVP -

Bruno não Cãlcico Plangss6lico Ligeirarænte Vãrtico
Bruno não Cílõìco Vãrtico Planossólico
f\,

(o

Tabela

Ii.-r

n1stco.Quîi'iicADÊSÊ.t'iJSIF'.1sÐtPERFiSDASl',tìIÐÂÐESGCmc.(P.2--.ca.lcãrionet¡.
zcni ãe conrato GCnc,¡rti Borìõ (P.4) -(E$IBRAFA-CPATSA/PETR0LINA/PE) _

iäiiîiäli-q-Cãaiinõã tÞ.äó"-'ð*ìitrrãj-â
rrrFrr ? ll
I

L¡\i

t1

Frofundidade (cm)
Granuì onetrì a (ã)

a
Areia

ûro ssa

Ê.re i

Sì lte
F.rgi I a

F

ina

¡L

E

\L'¡L/

Jt

0-25
?7
35
17
2t

25-50

3,8
2.0
0,30
0,31
6,41
0,66
j,e7
91
C,23
0"13
5,9
5,8
1,9?
o,oi
't

4,0
1.3
0,15
0,3ì
5"58
0,83
6,41
87

?5
30
18
27

¿Fì

2?

PFRFIL

1
0-30

20.

B0-E0
19

29
22

.7
30 5û
7.+

PERFIL

iRCEC}

20.3
9û-iÛ0

4.1

0-6

?9

46

25

i9

'13

3C

2*

'10-30

4

(P)

4.3

35-50

4.4
I C0'

B0-90

45 35
21 19
19 19
]s 27

t¿

75

16
34
?5

Ccmplexc Sortivo

(Eq. 'g/ì00 q solo)
Ca"
Mq+
Na'
K+

ç
I

¡Á¡

H'+ AL' ' '
cTc

vru)
I'lat6ria Oraãnica (Ít)
c1
pH (i+20)
¡r'¡ ívaìl
^u
t ¡\\r¡,
P (ppn)

eLH(Eq.nrg1i oog)
Arqila Natu!'ai (%)

* LÅÉ -

Latossolo Anarelo

Eilt'T

,07

0.03

Z,Z 7.0
I,3 4,2
0,15 0.9

0.50

0,12

0.05 0"û8

Bo5

7

5,35

3,1

12,18

0,0
8,5

0"û

6,S4

2,15 ì,98 0,83
5.85 ì4"16 23,66

iû0

t8

63

E6

c,17

lc0
ì ,93

'l

,53

0,15

0.1 9

0,lc

i,li

0.33

c,26
5,6
4,6
c,29
0.05

n

6,5
6,3
0,96
0,Û5
i0
ãfico

5,7
ì
"4
0,15
0,08
7,33

7,4

Û,66

5.7
I ,4

0,9
0,02
0,ì B

7.99
92

0

,67

7

,67

7,3

6,4
5"6

afì

0,77

t,¿E
0"0

0,05

3,û7
5

12

**

RCS|

-

3.8
1,4

1 /ìO

õ

Ra¡izi,na Caibcnatada $ Carbonãt'ico

13.1

6,9
?,7"1

0.ì2
22.83

96

11

6,0 6.c 7,0
3.6 3.4 5,2
0,ì9 C"19 C,48
0.50 0.20

s

20

c,05
16

#** p _ p iancsscj

o

labela I i .4
FISICA E FÍSICO-QUÏMICA DAS ÂI'îOSTRAS DE PERFIS DA UNIÐAÐE TA¡{QUE NOVO BANGUE: P.5
(gnaisse a hiperstênio/catacìasito); P.7 (biotita-lrornb'lenda-gnaisse) - ( EI{BRAPA/CPATSA-

RESULTADOS DAS ANÃL1SES QUÍMTCA,

(gnaìsse a hiperstênio);

p.l8

PETROLINA/PE )
\r"r¡s

tra

l-1sri

zontes

PERFIL

Profundidade
Granu

5.1
0-10

( cm)

lcnetria (9)

5

(BNCV)

5.2
20-30

PERFTL

5.3
70-80

Areìa grossa

Areia

Fi na

Silte

Argì 1 a
Coi;ipl exoSortì vo

(Eq. m9/ì00 g soio)
^#
(.4

6,6 18,2
u-**
,'Y
5,2 10,2
0,90 2,50
i'la'
!,+
o,34 oils
1?,44 31 ,05
s
0,63 0,c
H++ AL+++
13,27 3l,c5
t00
94
v (z)
'I
Matér ia Oroânica (l)
,03 0,75
'0,58
IC

6,3
5,5

pH (Kct)
{ppm)

1a

i{a

tural

7,6
6,3

las,lo \z,zs
0,05 0".Q
tl

AL+++(rq. mgllOoq)
Ar-oi

10,7

3,67

0,lo
34,87

0,0
34,87

ìc0

0,43

pH (H20)

P

20,4

(Íl)

*

B¡|CV

7,7
6,5
z6,80

o,o

1B

t8.l t8.z
0-10 25-35
26
45
?7
15
lB
22
37
l0
4,?
1,8
0,08
0,20
6,?8
0.83
7.1t
B8
r,1t
0.64
6,?
5
"5
7 ,19
0,05
629

-,Bruno não Cáicico Vértico

l,5
8,0
1 ,29
0,14
20.93

l

l

PERFiI 7
7.2r0-13

(BNCVP)

.¡8.3

7.1
0-.!0
42
21,
?6
11,'

45+

2,7
1"3
0,13

l1,3
7,5
2,?7

q.zt

0.13

4,34
0,66
5,0

21 ,20

-49

Z?.il?
93

1,tl
0,64

5,9
4,8
1 ,44
0,05

6,6
5,4
0,77

87
0.54
'0,31
Þ,5
5.1
5 ,76

0,95

' 0,c5

**

BNCVP

-

(BNCVP)'Ê+

7.3

7.5

3C-60

B0-90

43
25
24

l9
25

I

3,3

:

.ì1

45,

17,0 ll,8

1,?

1,1

3,4

0,44

4,74
0,12

5,33

0,11

5,05

29.?5
29.26

gR

'!

00

0,68

0,45

c,39
5,5
5,0

0,26

,84

o,os

20,65

0-00 0.00

0'66
5,7r

3

0,12

20.65
100

7,5
6,0

8,0

5,47

76,.80

6.3

0,00

55

42.

Bruno não Cãlcicd

lãrtico

0,00

Planoss6lico
l\t

raDe

ta Ii_:)

iisulr¿cos DAS ANÃLists QUTi4IcÂ, FTSICA E FlSiCil-QUiiliCÞ" úÂ5 ÂI'1OSTRAS
tocarbonãtico;P.T4-fi]ito)-(ti{BRqPA/cPÅTSA'PÉîR0LiNAlPâ)
.å ostra
PEF.FTL 3 (P)
rot" t zc¡ les

3..l

ProfunCìdade (cm)
ûranulonetr"ìa (i)

G:10

Areia Grossa
,(rei a Fi na

3B

42
12
8

Silte

Â:'g i1 a

3.2
I5-25
1.'

40
16

1ì

2')

3,5

3t-35

50-70

35
35

t1

l9

2?

7o'

:

1l

DE PERFIS DA UNIDADE
PERFIL

9

ûCfx (P.3
(CL)

q?

- rnica-xisto;P.g-fiìi
PERFIL I4

(t

l

cl
0-7

9.?
I0-20

23

1'r
't5

2A

46

25

2t

45

+¿

24

23

9

9

2i
14

60-70

0-2c

20-40

exo Sortivo
(Eq. mg/l00 g solo)

Coinpl

Ld.I,fq I

2,6
1,1

.

o,o3
o,l0

ri;1
K'
c

3,83
ì,65
5,48
tñ

J-¿-¡-

H'+ AL"'
cTt

v

(%)

tv

Matéria 0rgân'ica

(%)

41
pt1 (H20)

pil

( Kct )

P(ppn)
-t
"'(Eq.¡ng/ì00g)

L.¡

¡11

Arqila Naturaì

,29
a,74
7,6
6"5
3,84
0,05
'I

(.'á)

1,7
0,7
û,05
0,03
2,43

i,B2
4,30
iG

4,4
o3
'l
0,8
,&'
a,52 5,04
o,c4 c,l4
?,76 18,38
1,16 0,8?
3,92 19,2i
70
96

4,6
7,8

3,4

0,.t 5

0, ?6

i8,70
0,0

4,97

18,70
l0Ð

7

I

A,42
0,24
7,3

a r?6

6,?

5rl

ç.t

3,46

0,48

?,4

0"45

0

0,05

6,i5

0,1 5

?a

1i

6

,10

4?.

6,0
ì

9,2û
0r0

i,3

0,0i
¿ ,oL+

,6i
65

9,0 ll,3
9,3
3,0
0,4c 0,48
c,05 0,ü3
2l ,l i
1?,46
7
¿,e

I ¿. 4.1
83

fiet

ì ,43

rJ,47

0,82

{,o
.)Õ

,44
0,4û
E
1

4,5

4,5

4,0

4,0

0,96

c,85

o,io

0,'1 0

3,0
1,3
0,03
a,?z
4,55
1,32
5,87
73
0,5?
0,33
6,2
4,8
3,84
0,05

'Ìi.4
3,1

0,ì8
0,13
14,Bl
0,50

l5,3i
97

0,26
0,15
6,3

5,6
17,28
0,Û5

14

* (p)

- planossoìo
"" (CL) - Cambissclo Litõl ico
*** (L) - Litõ] ico
ñ)

Þ
l\)

Tabela

iI.6

QUIHICA, FTSICA: FISTCO-QUÍI{ICA DAS AIIOSTRAS DE PERFIS DA UNIDADE
E UNIDADE GNAISSE ORIENTAL (P.ì3, P.15 - biotita-snaisses)
iE¡TBRAPA/CPATSA

RESULTADOS ÐAS ANÃLISES

tìta-qnaisse)

Amoçtra
H0rr zonies
Profundi dade ( cm)

-

l.l
a-7

Granulonetria (1)

PERFIL.I (PV)*
1 .?
1.3
7-20 3t-40

PERFIL

1.4
70-80

0- i5

45
29
l9
7

l0

39
?7
't6"
24

38
16.,
13
33',;

29
24
22
25

^#
La-

5,50

2,60

6,70

I,50

ì,lû

5

K'

0,10
0,2?
7,3?

0..l 4

Areia
Areia

+t

Grossa
Fi na

29

Silte

t9

Arg i la
Complexo Sorti vo

t3.l

l3

ì3"2
17

-25

-

I3.3

iprnrti13.4

-^+
5U

30-40
?7

:15

ì6

I-

bio-

PETROLINA/PE)

(PV)**

25
17

43....

TANQUE NOVO BOGO (P.

ì5

(PV)*"**

5.1 ls.z

'ls.

0-10 20-35

40

50 33
22 ?1
20 20
826

l9
3B

(Eq. n'g/ì00 g soìo)
Mo"
tia,

H'+ AL' '

'

0

I

cTc

v

(s)

3

,91
'1,32
5

.23

tì.74

5 ,50
¿.40
0.06
16,68

I ,65
13,39

c.00
r00

ì 6.,68

3,8
c,9
0.07
0.?3
5

.10

0,83
5,93
oÂ

Õó

75

f)Õ

3

,57
2,05

0
0

DH (Hz0)

6,00

4,70

0.47
0,27
Rñ

7 .6A

pH (Kcì)
P (ppn)

5,60

4

,30
0.4R

3,80
0,38

6,50
?4,96

5.7

0,05

0,t5
?l

Hatéria Crgãnica

(%)

.1 1

A1

,99
.31

0,07

'60
4,40
1 .69
0.0s

4,BC

' ' '(tq.rng/]00g)

Argila Natural
*(Pv)

-

(%)

0.05
46

Planossolo Vértico

,87
,50

**{PV)

j

12,1

B'7
ì .15
0.17
22.12
1 ,9R

?4,.14
9?

12,3
9,6
I .49
0.14
23,53
0 ,99
?4,52

11

8'5

2.07
0.ì

I

21

.95

-65 0.37
0.95 0,21

1,92
0,33

6,0

6rì
ô.

.J.5b

4-2
0,48

.7
-92

57,60

0.0

0.05

0,t

0,05

0.05

1B

3

30

a1

- Planossolo

Vãrtì co

0,59
o.¿

,13
0,65

*n*(PV)

'I

-

5.91 15,45 ?0,71

0,83 0"33 0,0
6.74 t5.78 2C.71

88 98

96

1

,03

,4 g,o 11 ,8
ì,1 5,1 6,E
0.09 1-22 1,9
0.32 0 .13 0,21

4

,2

i00

1

6.5

5'0

6,0 7,3
s ,6 6,9

.19 2.4
0,05 0,05
7

3

7,0
4,6
9,60
0,0

lB

P'lanossolo tendência vértica

l\)

Þ

iâDeia tl,/

FtRRO TOTAL EXPRESSO

tt4

Fe¿03

(%)

HORIZON1E A

Tl

2,0

17 =

T2

3,2

Ts

T3

J.þ

Te

=

Tq

'R

1¡2

=

Ts

5'8

Tr¡

T5 =

?,6

Tt',

=

Trs

i,6

116

3,4

5'8

tl7

4,4

4,6

Its =

¿

2,0

Tr

g

3,3

4,6

lzo

1,4

2,2

Il

3!ÊNDI!LI

(Vesetação)

LTSTA FLORÏSTICA

entifi

r.lilts

Nome Vu lgar

Nome ci

I-

6
7

Acalypha sp.
Âcalypha sp.
Acanthaceae sP.
Acanthaceae sp.
Aesc.Ulglene sp.
I'laranthaceae sp.
¡laranthaceäe sp '

9

Amaranthaceae sP.
Anadenqnthera macrocarpa (ßenth. )

2
3
4

-

Erva

Erva com espiEa
Erva

coleta

nQ 3349

R-

- Erva
- coleta nÇ 3347
B - coleta nQ 3342
-

Angico

co

Euphorbi aceae
ll

Acanthaceae
f

Leg.

Amaranthaceae

i

ll

Angico

li-

Erva

manso

12-

l3-

l4-

Aroei ra

5- Ba railna
16- Barba de bode
ì

l-l¿!s!s!þ sp.
Arlslilg sp.
{I_t!ida muta-bil !! TRIN. E RUPR'
4I-qg!g_:9I!Eg EHRENB EX B0ISS
Astroüq !I943!Y tnsl.

ÞjllgËlg-lt¡:illglg j:

9rLil!å

a

Portucal

lB-

Beldroega rde ovelha

l9-

Bom non1e

-P:f!ucgl-l el ati or l4art
!:!g$glg!. ¡!g[þ Mart,

Erva

222324252627282930-

coleta

3l-

nQ 3369

rl

GramÌneae
rtll

Ânacerrl i aceae

.

Portucal aceae

ol eracea L.

.ll

Cel

astraceae

Errcrlg

sP'

Rubi aceae

Brach i ari

a sp.

GramÍ neae

_cu*¡jfj¡lu

Leg, Caes.

qp.

Cansação

Lantqng càmara L.
Cnidoscol us vrens L.

Capfm panasco

4:j_:!!-$. setifolia H. B.

Camt¡arã

Mim.

lt

Cyperaceaf

Bel droega

2ì-

tngl

sP

l7-

20* Erva

(

Leg.

Brenan

l0-

Pap.

Verbenaceae
Euphorb f aceae
K.

Gram'ineae
Bromel i aceae

Carrapi cho de ovelha
Catl nguei ra
Catl nguei Fa rasteira

NeoglazJovla vari ega tg l4ez.
Cal I iandra depauperata Benth.
Tragus bertheronianus Schul t.
Caesal piniq !y3m'¡1|l]_þ Tul I .
!aqs_g.þj{_l mì crophyl I a Mart.

Erva

9!lorþ

Grami neae

Caroã

Carqueja

32- clpõ úordo

sp.

Cissus coccnea Mart. ex. Planch.

Leg. l'îin.
Granf neae

Leg.

Caes.

Vi taceae

246

33343536-

?

Coleta nQ 3351
Coleta nq 3352
Coleta n9 3356
Conoa de frade

Vi

?

Compos

Compositae sp.

mui

tas

i tae

llglgcgglgg bahiensis (Br. et R.)
Cactaceae

I'lerderm

37- Coroa de frade

taceae

com

cabeças

38- Colêta nQ 3357
39- Espi nhei ro
40- Espoìeta
4l- Coleta nÇ 3350
42- Ërva
43- [:avel a de qaìinha

¡l

i,!qlocqc'!us sp.
Convo i vul aceae sp.

Piptadenia

Convo'lvuì aceae

viridiflora

Euphorbia sp.
ËuqlolÞia sp.
Euphorb'l aceae

(KUNTIl) Benth.

Leg. l'îim.
Ëuphorbl aceoe
u

sp..

glldosjjlus bu$glus (Ule.)

Pax.

et K.

rr

tloffm.

44- Favel ei ra

Cnicloscrrlus- phyl
Pax et K. Hoffm.

45- Favel i nha
46- Favinha
47- Fexei ro
48- Fedegost:
49- GrantÏneas (vãrias)
50- Coletð ng 3368

çIglgl ìobatus
9gßg:Yt. tP'

5'l-

,P_gegdgþómþ¡

I mbi

raçu

52- Imbi ra vermel ha
53* Imburana
54- trepaclef ra
55- Jurema
56- Jurema pretâ
57- Jureme verme'lha
5B-

59- ¡'la l va å l ta
60- l4aìva de lavar prato
6l

-

ItJandaca

ru

62- l,lanì çoba
63- l4arme I ei ro
64- 1''lororõ
65- Mata 'pasto cabel udo

laçanllul

Ii

1.Arg.

)

¡

L.
I 1 I 1âCeAe

Cereus squanosus
H,e

(l'1t/1

(?)

Cactaceae

Guerk

otrof,l unl sp

13orag i naceae

Grami neae

Granrineae sp

Melogfþ

9j!Þh-túgll-Ut

A.

Robyns

sp.

cac eae

Stercuiiaceae

B-lIggrA iS,elgpbþgpj, (Mart.) Engl
I-P-Qrgg sp.
tI-uo-ra sp.
l'4imosê

Bomb a

hp{LllE

.

Burseraccae
Convol vul ace¿e
Leg

.

l'1i

n.

tr

Benth.

ll

Urg!-q sp.
U-ppl¡ sp.

Verbenaceae

$39 sp'

l.'îa

I vaceae

!g¡1:q$!e crispq (1.) Briz.

Cerylq lg¡gg¡g P.
f'la

nL!g!

P

Cactaceae

Dc.

se.Uggg]q.¿lgyLj

Pa

Croto-! sp.
Bauhi nla. heterarìdra Benth.
Cass i

a serlcea

Sw.

x. et Hof frn. Euph orb i aceae
Í

Leg.

Caes.

.

66- Erva
67- Erva
68- Palmat6rla
69-

70- Pau branco
7l

-

Erva

72- Pinhão
73- Pereiro
74- Quebra faca
75- Quipã
76- Quixabeira
77- Ra.bo de raposa
78- Rama de peba
79- Rornpe Gibão
B0- Erva
8l

-

Erva

82- Trevo
83- Umbuzeiro
84- Erva
85- Xique-xique

Convol vul aceae

MerremtA sp.
Mol I

Al zoaceae

ugo sp.

Opunti a 2gl_Uadora Brl

tton et

Leg.

Phyì I anthLs_ sp.

Euphorbi aceae

Jatr-ophg sp.
Aspl dosperma pJlf-tg[um Mart

-Qlnltq

Leg.PaP.

=
=

Pap.

astraceae
Boragi naceae
Cel

Apocynaceae

.

C'¡oto¡ sp

Euphorbí aceôe

1-na]nqe¡g

K. sch.

s_U09!g Ssrlqryn f4art.
Eqqlil$ (Guerke)
I_p-qlne¡ s'rÞJg_v!-L¡-!g Citoi sy
Lfft¡fg¡¿]-g1 sp.
D_tg!J_a TigLü cham. e sch.

,rpjg{$

Cactaceae
Sapotaceae

Br. et

R.

Cac tace¿¡ e

Convo'l vul aceae

trythrcxy'laceae
Rubi aceae

I"agus sp.

Gr'amì neae

Qxnls sp.
Ðq$!_q ![erg¡g Arr.
ry¡l-!!Ð-q sp.

Oxa

cam.

Pi'l.osocereus

(l{eber) Bvl

g_ounel I

ei

f iclace¿e

llnacarcli aceae
StercuJ i aceae

Rowl

0b_serv¿ção:

subfamil ia Caesalpinioideae
Leguminosae da subfamil i a l'4inrosoideae
Leguminosae da subfanril ia Papil ionoideae.

s Leguminosae da

Cactaceae

Rose

Papilionoideae sp.
Fraunhofera ryUit|org lttart .
ou Auxemma oncocalyx (Fr. All.) Bail

et

Leg. Caes.
Leg. Mim.

247

Cactaceae

248

Pontrr

I

Es

Rccobrlmento

trû t0

lO -

4a6m

2¡3¡r'lrn

0.5 a
<0,5m

'¡.;

ì0 - 3ù1
30 - 50f
40 - 60Í 'D"

EsPõcles
( l(¿) ì hðrtúnâ

; favelolr¡i espinheiroi qul xaboira; rnglco
ãiiinåroltt à eáictro (19)¡ faveleìr¿i câtln4uelrð rasterlt
n¿lva-¡lta (19), perelro, marrnelelro, xiotle-xlQuc'
À.iiir¿o inii.ái (ìc), bárba rlc bode (29), rie'l ¡r,trtnPyl.:p. ìrò9us_5p'.Cgrnositre
s2.' cio
ffi¿l . tiç-n56.ì cäÁvolvulacc¡ sD. col- n'fììr:/l---l]9]!t9g:t':' ci::i-ðcol
sp' coì ' 3350"s tifl-s¡'; eel.rr'oeîã-'
' 35õg'
åi. iiii¡o. ;;i;;;"i; ;ó',-runtror¡l¿Iñ'ôrãñth-áõe a c rri .l-l v ì n h a, Ch-i õ r-iis u
bUãi-lòtó ior ààsé¡tnos e iragr,ñfüõs de qurrtzo e blocos dâ ¡rlgmâtlto.
Recobrlr¡ento . 309 .
câtlna'iclrÀ (tÇ), esplnhelro, anqlco, aroe{rs
piiåìið-iiçll iiiiuõirurro (zó), irvelelr¡, jurerna 'prntelh¿. Caesalplnla sp col.
3 369
m¿ìv¡ altâ. ps!"slro
ldcm ponto I _
obs i vcgetåçðo em bosque
crtlnouûlra

¿

$a8m

2a4n
0.5rìnr
<0t5

m

l0n
5a6¡t
2t4n
la2m
0¡ìm

l0 .
ì0 -

25f
301 .D.

30 - 601,
40 - 60f

- 'lof
0-ì0f
30 - 40f "D*
0-lox
40. - 601
0

e anq{ca (raro)
bar¡Ûn¡, catínqueìra, ångico m¿nso, qulxabelra' favclefr¿.
perelro e cacinjuelrÀ (l?), Jrrrem¡ ve¡rnelh.r, ¿slinhe'iro. lnrt¡ir¿ vennelha, f¡velelra.
bar.aüna

m¿lv¡ ¿lta (t'ara)

f dern pont.o l. .con marnele'lro e f¡veìel rs.
Obs: soìo corr bìocos de gnðitsos

Qecol¡rlr¡rnto'25Í

4

>7n
2a4¡n

0-ì0t ocu
30%
50 - 701 'c".

baraúna (rare)

5¿Bn
2a4m
0,5¡lnr

l0 -

cõtlneuelrà (lQ), faveielr¡, b¡r¡ún¡, u1hu761¡r., esplnhelro.
côtlnquelr-r (lA), perê1ro (2Ç), r'andacr¡u, rlniião,f¿vtleira, t:l':r'nnìel'o
nral va aì t¡. p i nrrõ0, c¿tl nquei ra, pere i r'o, xìque-;< ique. ¡larnel t: ì r¡.
grantíneas (l?), barba de bods {2Q), l'cìlu,'¡r- ',p., beldro.9a, /;n¡¡¡ttthðceae sp. col.
ñç ¡¡aZ, fòdeioso. trovo, coì. nA i.r5ll-T'j-:itti:!1 sp,, qlj.,J!f. l$-tJ:
Obs: soto cc¡r-frùrjmcntos de quùrtzo e bìócor-rGln¡is',ëli Pe.qu-e-r,di-"iioràmt'ntos

l0 -

0¡ln
5

< 0,5

rn

ì0 -

30

40

zsc

50f 'D'
30f

- 60i

oere lro (2Q), ;urnnra vary'slh,:' favelelra, plnhãc.
granrlÃcas (vîriar), n'alva ðltð, rl¿J_th{rrla. so., pinhão.
Õbs: blocoi e fr¿qnentos de rochãiî-ûüã-itzo.
Recobrinento . 401

càtlrrr¡,¡r,i¡¡ ( iQ),

Vctget¡çiio en [¡osoúe.

6

6¿8m
2a4m

I a 1,5 m
0¡lm

7

'¿5

-

501

40

-

503

l0 - 30f 'Do
l0 - 30t

- l0l nc'
- 50f
- 60f
- 70r "C"
0-sf

0

6¿9m
4a6m

l¡3r¡
lô0,5n

<0r5ñ

30
30
50

oulxabeii a. c¿tlnrtueIr¿'

lnbur¡n¿, esplnhelro'
;;i1üu*¡;; ( ìa).'bom n<¡me' plnhão. favclelr¡,. llta.
ma lv¡ al ta'
ãÀtt nóuct r¡.'peiel ro. ¡¡¿nnel ôi ro, ir¡b lr¡ vern'e
itririnno sp., coì. nv 33Úfì (1ç)' !1||-!q¿ sp'. curoò "t f r¿ée ôchii'''dô'
sÞ., Cr¡¡pòslt¡e sT. ¡õì . no 33tb, fcdeqcso, !.Yj¡lo:tli-g- sp.
bclrlracc¿. Tröaus
'l'.iãr¡nthaccac
s0., coì. oç 3:ì'':7 ' cioula Pigida
col . nA'-3i5R
óUs: solo com bloccs e poucos fr¡gmerrtos ¿e quarTzôl-tlecobrlmcnto . ?0f
baraúnn,

lurcr¡¿ vemnìha. catlrtquelr¡, baraúna, Jurenl.\ flrctâ,

ma¡rtelcl ro, mandâcåru
Ëitìnðrui.. ( ì9Í, pcreiro, faveleira, pilfãg. rique-¡lque,pereiro,
marnelci¡c
ãii,t',Ë¡i e.iìuá-aìt¿ (lqi, catinguolr¡ (??), faveletra,
t,irda úo bo,Je, fedegosò, r,,l¡guS sp., col. n? 3350, ¡f!*Jd-!" sp., beìdrcega'
coì. nQ 3351
Obs: biocos de qu¿rtzo cìaros
Becobrlmento ' [¡0f

t l0
2¡3m

B

6a7m

nr

lrn

5a6n
l0

Bm

¿l¡7m

3¡4¡r
0aln
ll

6aBm

¡la5r¡
ln2rn
0¡ln

- 25í
- 50x
40 - 60i "0'
l0 - 30Í
60 - B0l'0"
10
30

- 501
- 501 nc'
- 801
- 70tr 'cn
2s - 501
60 - EOf'0'
l0 - 301
25
30
60
50

2s-57

t

ba

r¡üna .

f¡veìclro (l?),

urnbuzelro e cåttnquelrr (24)
marrnclelro'(19), catlnguelra. plnháo. catfnguelri rastclrå.
rnaìv¡ aìta

'nantelelro (lQ). anglco (29), favelelra.
obs: ¡floramentos e veqetaçào herbôce!.
cnglco (lQ), baraúna.

cailnquèlr¿ (ì?),

Jurema venncìhn 129)

iirt¡ii ip. o'.iiúoi; ( ìQ), catlnltreìrá, Jr,rem¿ vermclha, cipõ gordo
6ffr'¡. sp. (la), llhonlllr (2v)' ox¡lls (3?).
catlnquelrà (1Q), rror:lra (.l1), pau branco
iiiin¡uni.o i l,/i , J,,."o¿ (2r¿),'piti l rònco, '.oro16, romt;t 9lbào
c¿tlnqr¡elra (ìçi, [.lopta sp. (?A), quelrr.r-fuc,r (roro)
Ccmpoilt¿e s¡.. 1to)î1.iãvo, esl,oìe!ð, ¡nÀlv¿ alta, col' n? 3352'
Obgl Ve,Jet¿çio prtservada. 8ìc'cos de nlãrnores e fl'àgmcntos de quârt20

. 249

Ponto

l2

Estrâto

Recobrlrnento

6a8n

ì0 -

25f
801 ¡0r

0-5t

2a3m

60

0¡lr,r

EspEcl es

favelelr¡r

m¡nd¡c¡ru.

;;;ói;i;ó ilcl,-{":i["1glry sp.. anstco, plnhão,
coì. nQ 3342.

L{ppt¡ so.. iraìva ¡ìta.

beTõFõã!ã, b¡rb¡ de borJc, Euohor-

Borrerl¿ so., Amlriñthãiããã-sp,.

6'fìiEõãã-1p., qulpa, gramfneas,'l'lolìu'¡o sp., col. nQ 335.|, cùrrâplcho de oveìh¡,
sp., malva de folha largr, Euphorbl¡ sp.
f¡vlnh¡, nata påsto câbeludo,
^cilTplia
col. nQ 3350. favellnha.
Obs: Bìocos áe calcãrlo secundãrlo cln¿¡

13 6r8m
3¡5n
0¡lrn
4m
l{

- 75f
- Bof 'D'
0-5/,
0-lof

50
60

aroelra, pàu br¡nco.

'c¡tlnguelra (lQ), Llppla sp. (2Q). quebrr-f¡ca, Jurena verrnelhr, pau brðnco.
Cornpo3ltae sp., deJU-6'de altur¡, trcvo, col. nQ 3352, espoletô, ¡ralva ¡ìta.
favelelra (lÇ), xlqur:-xlque (29), c¡t-lnguelr¡, m¡dacaru, umbuzelro' Jurem! preta,
ånglco, lmburana (ra¡as).
månch¡s cl¡ris ã uälra da estràdôr

-Obi:

15 4¡8n

60
ó0

et6 3 Ír

80f .Dr

- 80t

1t

8n
m

belr¡, r¡and¡caru, unrbuzeiro.
Lloolà sD.. oucbrà-fac.r.
õãiîî-ncãb,- Àc¿llplr: sfj., col.
3¿r Herrenl¡ sp.

? a2rS
0rlm
n
1l

0al¡r

c¡tinguelr¿,(lQ), l"avr:ìelr¡ (29), ånglco,

2t.

m

6

It

2
2

0

¡3

m

fn

al

ñ

22 8a9n
¿l!6Íl

2a4nr
I ¡ 2n

0¡ln

'

rapo

lmburana,'Jurema vernelha, Jure¡¡a pre

751

30 - 50f
60 -Bof ¡D'

favcl¡ de gallnha, Jurena vermelhr.
nameìelro e cåtlnluelra (lQ). qucbra-faca.

- 50;
- 501'D'
l0 -301
l-251

câtlnguelra (lQ), lmburana, ançfco, faxelro, flvele{ra, ¿roelra.

30
30

Obs: yegetação en bosques'(nråncËas)

catlñguelrð, jurenð, favolelr¡. plnhã0, quebra-faca.

xlque-xlque,
cðroð,

- B0¡ 'D'
- 50f
- 50r
l0 - 30r
50 - 70f
50
30
30

na;^nel el ro.

col.

nQ 3349, B9¡¡q¡'ia
Gram{nea'e-ip-.

ludo, Ârl
stlda lytab1 ]-þ,
^cðnthace¡e,

:

Zõñã-îãn_ôs-3õõul?ã11 zadâ que

f!ïl

nt

- Bof '0i
- Bof
5-25f

60
60

sp.,

ioì.

n0 3352, màtà pôsto càbe
. beìdroega.

pã, Tragus sp.

ôs antert ores.

lnblraçu,(19), aroelra (2Q), anglco, f¿xelro, b¡raúna, lmburana.
f¡vela de gallnha, fayclelro.

Jurema verrnelha. urnbuzolro.
plnhão, Jurema vermslha.

¡lta.(ìQ). xlque-xtque e qucbra-faca (29). nanneìe.lro. plnhã'o, rama de pe
bo, favelelra, paln:atirrla, càrqueJò, faveìa dc qaìlnh¿.
caroa, Ác¡ìloh¿ sp., Eorr.erl¡ sp.. màtä pôsto cöboludo, GranrTncae sp. ÁrlstldÀ
nr¡lva

sp,,

Acanthðceôo sp.

0b¡: Slocos e åfìor¿nrentos de mlca-xlstos

0alt'r

trevo, qulpã,.rabo de

quebra-faca, malva aìta,
Actnthðceàe sp. col, n? 3349 (.l9),_Bo¡¡erla sp.(?q), col, n? 3352, rnata pasto
cabeludo, 4r'!r.lllq¿ tlur¿biìlç, 0r¿minõãô spìî qulóã,'Tragus sp,, beldroega.
Obs : Co s c¿ I ñ'õie s c-Tiõ3-7ã-6'uô r t zo e b I oc ôs de x I s tolT;!-6o r{ I Á¡dos )

Obs

23 4¡6n
2a4

nQ 3352,

ta, faxe.lro, f¡vel¡ de gallnh¡, perelro,,anglco de bc'zcrro'
Ì, quebra-faca
( l9 ), catlngue l ra ( 2Q),' pf nhão, mand¡caru, narmeìelro..
60 - Bof '0'
coro¡ de frade, c¿ ro¿ ,
0-5t
obs: solo cßn cobertura de fragmentos de quðrtzor
f(ocobrlmento ' 901 '
f¿xelro (lQ), nr¡ndac¡ru, baraúna (rar^a)
10 - 25r
crtlnguelra (19), favcla de galinha' anglco, faxelro, Jure¡u preta.
60 - 801 nc'
m.rrneìelro (ìa), quebra-fåca, xfque-xlque, catlnguelra.
60 - Bof ¡c!
caplm panqsio. malva de l¿var prðto' col. n? 335,l, trevo' Acaìlpha sp.' favell0-5f
nha, càroã, coroa de f!"ade' carqueja, r¡bo de rðoosa.
Obs: Recobrlnento . B5f
l0 - 30f rDr . catlnguelrr (19), plnha-õ (29), faveleiro (3Q), mandacaru, rormelo.lro, cipõ 9ordo. catlnguelrà råstelrÀ.
plnhão (lA), xlquc-xiqrre (29), favelelr¡i cåtlnguelra, nrarmeleiro, crrqueJü.
30 - 50f
5-?51

a 3¡r

2
2

col.

b¡: ain¡.

Recobrlnento
20

n93351,

.

8n
?o5c5n

?¡3
l¡2

ron

25 - 50f
30 - 50f

0,5 a 2,5

l9

80Í

nås mancbas cìârûs,

pôú branco, perelro,'catlnguelrô, esplnhelro, anglco. bar¡únr, rflûnlçobô, qulxô-

80f

5-?51

laSm
0¡ln

18

60 -

60

herbãce¡g. Afloramentos de mírrnore¡

bar¡úna, faveìelr¡, umbuzelro, anglco. !mburana, catinq'.¡elra
Llppla sp., måtû pasto ctbeìudo, pLrreiro. manlçoba, tavelelra, grårnlnea so.
úbtfiegetação em bosques' nos bosques mals selxos e frôgmentos de quartzo que

.

16 ¡l¡7n
l'5 ¡ 3 n
0¡ln

sem

com pouco

cascalho de quartzo.

favelelra, f¡xelro, aroelrt. ùâtlnguclra, måndåcàru.
quebra-facr (lQ), catlnouelra (2a), rrranlçoba (39). plnhlo, lmburana,

gallnh:' rlq,l¡-t1Oro.

ram¡ de pCba, Jurena verr¡Cltra.
Gramlne¿e sp. e m¿tD pasto côbeludo (19), SnrrerlL
ct roà .
Obt: Frâgmentos de

Recobrlnìento

'

75

t

faveìl

de

sp., trevo. coroa do fr¡de.

qurrtro c blocos de roch¡ (subordlnadot)

.250

Ponto

E s

Recobr{h*nto

tra to:

t0 -

6 ¡ Bn
3a4n
2m
0a I n

?a

30 50 -

.10

501
70f

tspõclos

f¡vclelra.'lmb1 raçu, ¡roelra.

25f
301

'

'0¡

uròuzelro' .
àiiìnõu*ii¡ (la),'plnh,io, faxelrc,
altå'*U'gtrìP1 sn"
ãiãúi:J-to.o ilqi' .slrnq,relr¡, xfcltre-xlqr¡e,. r:¿lva
#;;';'sî;-.;ú"i"oi'-irci'-ià-"q'-¡i' .s-qrr-919- sp" c¡r'oíî4li-st!3- sp''
sp.. fatellnh¡, Jurema ven¡elh¡, cor¡ de fr¡de.

¿illj:Ehô-

Ohs: Ssfro{ de ourrrtzo. blocos e aflorsri€ntos de ntica-xlstos.

Recobrlnlet¡to. l5I

- l0l
- 50f '0'
t0 - 30f

?5 2¿ 4ì0 r¡fi

0

30

la2n
0¡ln

0-5f

B ô l0 rn 80 - 501
'C"
3a4 m 60 -- 80f
30 50f
?m
'
30-50f
l¡n
0-5f
0ût n

26

>'8 m

2t

5â8 m
3n'
0a¡ r¡

2B9 n 6 m
4 r
ì t 3 n

¡ 1 rn

0

l0-25f
30-50:.
60 - 80x.
5-251

25 -

.501

30-50

60-80f'D'
5-25ti

8 a 2 n 10-25X
4 c 5 m lo-3of
I a 3 m t0-30f
0,5¡l m Bo-9o1nD'
( 0,5n 0-5f

29

baraúra

(

rtr¿

bar¿ún¡

(lQ), a¡qico (?0), aroefra

(2ç)'
;;ti;;;.ì;;' i1ç), t'rvet'rtro
Llroli so. ' cat'rràri, cùtl4qtlelrâ
(

F,iliã-¡tta lÇ), carque;ia
ft.¿cirS SÞ.
iiffi.oin'onto:; ilo qttartzo e

b'iocos de n¿rmore'

cötltrouelrà, an9lr.o, m¡nC¿ca¡u'
,----\
rraro)'
:.;;ü;;-;;;;' 1ìr'i, ¡ú.n"0 vermeìna' ¡¡arnrìeiro.
þñtìir'1l¡1:
n'¡':¿ Dasto ca5slr:rto,

ätttiriiãiã

sf .

f t:'Je

";ì';';';'i'j;;'^';;;;;;
jo:o,
iurcna v('¡'rirtrlh¡'

_cúr,tnqueir¿
'.Þrotìf¡nc'lde¿e so.

;;ãú;;-;;.;-¡ilj, pln¡io'
hrls.tlC¡ sp.,

l',-rr-c.!1

32 6
2
0
0
(

r

¡
a
a
¡

I
4
I
I

rr ,25-5ol'
m i50-7of
mr 30-50f
ni
5-25'¡

herbãceo)

'

nÇ 3352'

de

srìlnha,

¡¡¡rrrr''ìcJro' carqueJ¿'

tõT.-ñr3is(, -irr',r,¡önl"'.¡i'-'l'
de fr¿de.
b¡¡:;úns, .ìrrlel rô.

¿t-oclrr. Ju:'em¡ oretr' barrina'.
manr'åcaru' nr¡rrneìelro'
catinàucir¿..a."ln.u"tiÏ';i;,;ii;:'oi;il¡ä,-ilquu-ttquc'
plnh¡o'
¿ìta,
n.rìva
(lQ),
iJ':qr¡ija
coroa de fràdc' treYo'
cvi)êrus sr).. ,\rlstir:!¿ liil il1ì't;[r¿ sp" qglfgl!!- sp' '
(lerlcol'
ì¿
slr'
otZo iavaî-n:i¡tõ' Selarin'¡ì
-ttu'iîí¡o e'ùIocos de mlc¿-xistt's'

ãiiîiiüåri,,
solo

co,n f",r,ì"cntó-i-?'d

"

Í}ct

ra, Jt're'-'¿ br¡ncr, f¡¡elro' . sp'. naniçoba'
jü;¿il"ù;;;¿.";;.irn;,;;i;á
trc)' prnhão'r¿,anerco, grçl-vgpl-glg
lc'1 tcl rð'
i¡xelro, Jurema vcrrneìhà, ir"l,urôna, aroelpinhão,
-bl:rrà
virìue-xlque, mororô. rùbo de reå"nb.uliaðn (ìC), c¿rquãj¡, pirÃoió.ia,
¿¡'-q¿ i I nt'a' moì e'que duro'.
iãìi.- rit"í.ì ra,'ta rne leì I o. favel aplnhão,
col ' nQ 3351, màcðmblrà'
i;;;i. é;;.ì';ui" op. , palmaiõrla.
qu¿rt?o
crttlngl,ef

0hs: frag;;,trrtcis e selxos de

faveìelra (ì9), aroelra,
Jurema verneìha,

ia,

'

umbuzelro.
e-Jurema

¡ur,,.i'¡."^ãi-

preta (19), favelelra, plnhã0, Catlrrguei

¿nglcc¡, mandacaru, f¿xe{ro.

quebra:faca, cat1nlu4 ìra'.rstelra.
carque,ia (lQ), ctpo 9;;","ói;#;,

brr.r ìeltelra, perelro. palnratõrla' xlque1r;;;; AI!.I19 sp'l 99llg¡!1 sp., Ac¡llnha sÞ" coroa de fr¡cc' beìdroesa' e¡po'
sl).
xj qüþ .

let¿. Cvt¡ert¡s
Jclìco'
ó¡i:'rñt¡";t¡s dr'' quartro/blocos de roch¡'
Recobrlmento ' 80X

anglco.
faxelro (ì9). lnrblraçu, f¿veìelr¿, burra leltcl¡.û, cattn0uelrù, urnbuzelro,
vermelha.
Jurem¡
pretà. fôve
quebra-faca o June.nâ veñnoìhÂ (ì9). mororõ (29), càtlnquelra. Jurclå

la de gaì lnhâ, burre
¡n¡canrbtra de t¿Jc<Jo,

ìuitqirr,'anôic,r, n,aro,.'ìeiro, m¡náac¿rU, b¿rauna, xlrìue-xic'e'
;;;;á:';i,ì;.'j;i;i;0.-mo"orõ, iaveìelra. c¡rqr¡eJa. marmeleiro.

r¡, b¡r¿ún¡.
coroa de frÀdc, Bot'rerla si¡'

¡n¡c¿mbl

ötri"e

Îôl'c-troJ'us sp'
iio .iiii,,.q; p¡;;cc bú' p¡¡îru-Iãr òo,n stnals de degradaçao.

ale deve 9Cr
Éste estråto tenha a ¿ltura conumente ¡trlbulda ào estrôto herbãceo.
feus cornPon€ntts nôo sÀo erv¿t.

Embora

col

pasto cabeludo' Conìposltðe
¿ì^ìi'sp', 4t-!-U$.:lj':si
iP'. c¡ráí' mal¡
spr trt'vo' coroå
sp'
!lò-l-t[¡-ðIf¡gU

Rocot¡rlrnento.90X

30 - 50f
v6n
2¡5¡4 n '80 - 901 'c*
I a 2,5m 30- 50Í
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-

pg.

,l? 'linha; onde multìspectral,
1g parágrafo,

vii,

substituir

por

multiseasonal.

- pg. 12,4Q parãgrafo,5ê linha, onde... causando desarranjos no equi
librio energétìco do îon, com a consequente absorção da gnergia ele
tromagnétìca 'incidente, substìtuir por ...com os desarranjos no equi
librio energético dos îons, origìnados pela absorção da energia ele

.

tromagn6t i ca 'inc i dente

.

-pg.39,4Qparãgrafo,4?linha;onde.Nestaconceituação'substituir
por .Por outro lado,
_ pg.41,4g parígrafo,4? linha; onde vulcân'ia, substituir por vulcã
nica.
fr'\
_ pS. 100,,1Q íirãgrato,5? lìnha, onde dìscutidas, subsiituìr por dis

crimi nadas

- pg. 101, 49 parãgrafo,

onde preììmarmente,

substituir por pre'lìm'inar

mente.

- pg. 150, Tabela 7.2

n9 do perfj'l B; unidade l'itológica; onde TN Banguê,
RC Cachoei ra.

-

substituir

por

um
rodapé da pãg'i na ¡ onde *p (x/"ri ) = probab i'l i dade de
*p(x/r¡.) = distribui
"pixeì" x pertencer ã clasSê oir substituÍr por
ção dos pixels pertencentes ã classe oi.
pS. 198 onde x = vetor dados (valores de cinza de um ponto qualquer
(v¿ilo
da imagem nos canai s 1,2...n), substituir por x = vetor dados
res correspondentes em niveis d'igitais da classe nos canais 1,2...n).

pg

.

197

,

- pg. 199 substituir 19 parãgrafo por: Generalizando, a Distância

JM

representa uma medida. da separabi'ljdade mãdia entre duas funções den
produto
sidade de probabil'idade, onde para duas classes,'i ê tj, o
sera
integrado das funções densidade de probabilidade de ,i e ,j'
proporcionalmente maior ã medida que as duas funções se superponham
e diminua a separabilidade entre classes'

- pg.'1gg,29 parãgrafo, 1ê linha,
tuìr por (l) p(xl,¡i) = p(x/r¡).

onde

(1)

quando

p(x/u") = 1' substi

- pg. 199,29 parãarafo,3? ìinha, onde estão, substìtu'ir

estivessem.

