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Imagem digital
de região do norte
de Minas Gerais:
novas jazidas de
chumbo e zinco

GEOLOGIA

Descobertas'
•preciosas

artelinho na mão e
muita disposição pa-
ra o trabalho de cam-
po ainda caracterizam
a atuação do geólogo,

embora, nos últimos anos, a geologia
tenha ganho várias ferramentas de alta
tecnologia, que facilitam a identifica-
ção de jazidas de ouro, prata, platina ou
mesmo de granito. A palavra que mar-
ca essa nova fase é geotecnologia, técni-
ca que reúne grande parte dos estudos
baseados no sensoriamento remoto feito
a partir de sensores portáteis ou insta-
lados em aeronaves e satélites. Na pon-
ta dessa tecnologia estão instrumentos
chamados de espectrorradiôrnetros,
sensores capazes de medir o comporta-
mento da luz (radiação) considerando
os comprimentos de onda do visível, e
frações da faixa do infravermelho. A in-
teração da luz com materiais naturais
(rochas, solos) ou artificiais (concreto,

Novas técnicas e sensores
identificam jazidas minerais
com mais precisão

YURI VASCONCELOS
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Carajás (PA):
em vermelho,
jazidas de ferro.
Em escuro, nas
elevações, platina

asfalto) produz um sinal denominado
de reflectância, que é a fração de luz in-
cidente refletida pela superfície. Essa
medida, quando comparada com um
padrão que reflete totalmente a luz in-
cidente (100% de reflectância), indica
o que se chama em sensoriamento re-
moto de curva (ou assinatura) de reflec-
tância espectral. Essa assinatura indica
as propriedades físico-químicas dos ma-
teriais, permitindo que eles sejam facil-
mente diferenciados entre si.

No Brasil, um dos centros que mais
têm se dedicado a esses estudos fica na
Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). Mais precisamente nos la-
boratórios de Espectroscopia de Reflec-
tância (LER) e de Processamento de In-
formações Georeferenciadas (LAPIG),
ligados ao Departamento de Geologia e
Recursos Naturais (DGRN) do Institu-
to de Geociências (IG). "A espectrosco-
pia de reflectância, baseada nos espec-

trorradiômetros, é uma técnica "rápida
e não destrutiva que mede a assinatura
espectral de superfícies naturais ou ar-
tificiais", explica o geólogo Carlos Ro-
berto de Souza Filho, professor e coor-
denador dos laboratórios.

As pesquisas feitas na Unicamp já au-
xiliaram descobertas importantes, como,
por exemplo, a de jazidas de chumbo e
zinco numa área situada ao norte de
Minas Gerais, entre os municípios de
Itacambira e Monte Azul. Essa região é
explorada pela Companhia Vale do Rio
Doce, que comprovou em pesquisas de
campo a existência dos depósitos de-
tectados por sensoriamento remoto. A
caracterização dessas jazidas foi resulta-
do das pesquisas dos alunos Tati de Al-
meida e Lucas de Melo Melgaço, do Ins-
tituto de Geociências. O objetivo dessas
pesquisas foi o de criar um método de
detecção de jazidas minerais metálicas
usando sensores remotos e a integração

de dados em Sistemas de Informações
Geográficas (SIG) - um software que
trabalha com dados georeferenciados a
um sistema de coordenadas (latitude e
longitude, por exemplo).

Outro feito relevante do grupo do
professor Souza Filho foi o mapeamento
de uma grande área com rochas asso-
ciadas a jazidas de platina em Carajás,
no Pará, próxima ao antigo garimpo de
ouro de Serra Pelada. "Para identificar
esse depósito, usamos dados dos senso-
res ETM+, a bordo do satélite norte-
americano Landsat, e Aster (Advanced
Spaceborne Thermal and Reflection Ra-
diometer), um radiômetro (que mede a
radiação eletromagnética) orbital de-
senvolvido em conjunto pelos Estados
Unidos e Japão e embarcado no satélite
Terra, da agência espacial norte-ameri-
cana (Nasa)", conta o pesquisador. Ele
faz questão de frisar: ''A caracterização
espectral por sensoriamento remoto
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não veio para substituir o
trabalho do geólogo em cam-
po, mas para auxiliá-lo no
mapeamento de jazidas':

Referência nacional - Não
é de hoje que os geólogos
usam avançados recursos
tecnológicos como ferramen-
tas para a descoberta de jazi-
das de ouro, prata e outros
metais preciosos. No Brasil,
uma experiência pioneira
aconteceu nos anos de 1970
com o projeto Radam, que
tinha entre seus objetivos ma-
pear reservas minerais por
meio de imagens de radar do
sensor americano Gems, sis-
tema de mapeamento ambi-
ental Goodyear, embarcado
a bordo de um avião. Mapas
geológicos, geomorfológicos
(relevo) e de uso e ocupação
do solo foram gerados da
Amazônia graças ao projeto,
que acabou sendo estendido
para todo o Brasil. "Os rada-
res que operam na faixa de
microondas, como os utilizados pelo
projeto Radam, revelam as proprieda-
des físicas, como rugosidade e geome-
tria, e elétricas, como condutividade,"

Na Unicamp, a montagem do Labo-
ratório de Espectroscopia de Reflectân-
cia começou em 1995, quando Souza
Filho terminou seu doutorado em sen-
soriamento remoto e processamento di-
gital de imagens na Open University, na
Inglaterra, e retomou ao Brasil, contra-
tado pela Unicamp. "No ano seguinte,
obtive a aprovação de um projeto den-
tro do Programa Jovem Pesquisador da
FAPESP, que tinha como principal ob-
jetivo a criação de um núcleo emergente
para caracterização espectral de mate-
riais e a consolidação de um laborató-
rio de espectros copia de reflectância de
referência nacional e internacional. "Para
isso, adquirimos um espectrorradiô-
metro chamado FieldSpec Ful/ Resolu-
tion, que custou cerca de US$ 100 mil.
Esse aparelho, que por alguns anos foi o
único da América do Sul, permitiu que
tivéssemos a melhor e a mais completa
infra-estrutura do país para caracteri-
zação espectral de materiais, com ênfase
em materiais geológicos", afirma Souza
Filho. Esse espectrorradiômetro é um
equipamento portátil com 50 por 40
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Carajás (PA): áreas azuis, formações ferríferas;
e em preto, o que restou do garimpo de Serra Pelada

centímetros e pesa cerca de 4 quilos. Por
ser tão pequeno, pode ser levado para
fazer análises em campo ou ser instala-
do em helicópteros e aviões para medi-
ções aéreas.

O funcionamento do aparelho é re-
lativamente simples: lentes permutá-
veis acopladas a um cabo de fibra ótica
registram o sinal de luz. Essa informa-
ção é enviada a um computador aco-
piado ao aparelho e decodificado na
forma de um gráfico de curvas de re-
tlectância espectral. O aparelho faz me-
dições no intervalo do espectro, que vai
de 350 a 2.500 nanômetros - do visí-
vel ao infravermelho de ondas curtas -,
e "enxerga" 1.512 bandas espectrais,
contra seis bandas do senso r instalado
no Landsat, por exemplo. "Quanto
mais bandas o aparelho registra numa
determinada faixa do espectro, maior é
a sua resolução e, portanto, mais com-
pleta é a caracterização espectral (e fí-
sico-química) do material."

Embora o principal foco dos pes-
quisadores do IG seja o mapeamento
geológico, a técnica de espectroscopia
de retlectância pode ter outras aplica-
ções, como monitoramento ambiental
e caracterização espectral de cober-
turas vegetais. "Estamos desenvolven-

do um trabalho para a caracterização
de cana-de-açúcar, em conjunto com
o professor Teodoro Almeida, do Insti-
tuto de Geociências da Universidade de
São Paulo (USP), associando o com-
portamento espectral com produtivi-
dade", diz Souza Filho. Outro projeto,
em parceria com a Petrobras e a Pon-
tifícia Universidade Católica (PUC) do
Rio de Janeiro, pretende usar a técnica
de espectroscopia de retlectância para
detecção de pequenos vazamentos em
oleodutos, difíceis de serem notados e
altamente prejudiciais ao meio ambi-
ente. Para isso, foram enterradas na fa-
zenda experimental da Unicamp três
tubulações de 80 metros de compri-
mento. Acima delas estão sendo plan-
tadas culturas que costumam cobrir
áreas onde os oleodutos são enterra-
dos, no caso, cana-de-açúcar, milho, fei-
jão, soja e pastagens.

O próximo passo será simular pe-
quenos vazamentos de gasolina e diesel
em duas das valas, mantendo uma ter-
ceira como padrão. O impacto do vaza-
mento será acompanhado com medições
contínuas nas plantações. "A partir daí
vamos ver o que acontece com a assina-
tura espectral das áreas contaminadas.
Se constatarmos alterações em faixas es-



Região de Los Menucos, Patagônia, Argentina: áreas
esbranquiçadas indicam rochas associadas a ouro

pecíficas do espectro eletromagnético,
a Petrobras poderá adaptar a tecnolo-
gia para monitorar vazamentos de pe-
queno porte em seus oleodutos, utilizan-
do sensores aerotransportados', afirma
Souza Filho.

Os trabalhos desenvolvidos pelo
grupo têm obtido boa acolhida por par-
te da comunidade científica internacio-
nal. "Uma prova disso é que tanto eu
quanto os professores Álvaro Pentea-
do Crósta e Adalene Moreira Silva,am-
bos do Instituto de Geociências, somos
constantemente convidados a partici-
par de programas de pesquisa para ava-
liação de dados de sensoriamento re-
moto e geofísica,produzidos por novos
sensores."No meu caso,entre outros, sou
também o pesquisador principal do As-
ter, o que tem proporcionado parcerias
interessantes no setor acadêmico e pri-
vado, nacional e internacional.

Artigo na Science - Foi o uso das ima-
gens do Aster, por sinal, que permitiu
ao cientista fazer uma importante des-
coberta sobre um provável impacto de
meteoritos nos Pampas argentinos há
cerca de 500 mil anos. O trabalho foi
relatado nas páginas da revista Science
em maio de 2002. Os resultados da

pesquisa, liderada por Souza Filho e pe-
lo geólogo inglês Philip Bland, da Open
University,geraram conflitos com a hi-
pótese aceita internacionalmente pa-
ra explicar a existência de uma série
de depressões alongadas perto da ci-
dade de Río Cuatro. De acordo com o
cientista Peter Schultz, da Brown Uni-
versity, dos Estados Unidos, úm dos
maiores estudiosos de impactos de
meteoritos na Terra, as crateras seriam
resultado do impacto de um meteorito
sob baixo ângulo, em vôo rasante, ocor-

o PROJETO

Caracterização Espectral
de Zonas de Alteração Hidrotermal
e Outros Materiais Geológicos
e Implantação do Laboratório
de Espectrorradiometria
no IG-Unicamp

MODALIDADE
Programa de Apoio a Jovem
Pesquisador

COORDENADOR
CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO -
Instituto de Geociências da Unicamp

INVESTIMENTO
R$ 80.342,68 e US$ 99.038,25

rido entre 5 mil e 10 mil
anos atrás. Segundo Schultz,
o meteorito teria colidido
com a superfície terrestre a
20 mil quilômetros por se-
gundo, num ângulo de 5
graus, um evento muito di-
fícil de ocorrer, já que a
maioria das colisões acon-
tece em ângulos superiores
a 30 graus. O resultado do
choque foi a formação de
dezenas de crateras, algu-
mas com cerca de 5 quilô-
metros de comprimento,
com pedaços de meteoritos
e "tektitos', fragmentos de
vidro formados a partir do
impacto de meteoritos na
superfície terrestre.

Impacto do vento - Utili-
zando imagens do Aster e
fotografias do satélite es-
pião norte-americano Coro-
na, feitas nos anos de 1960,
Bland e Souza Filho encon-
traram cerca de 400 depres-
sões com o mesmo perfil

em áreas adjacentes à pesquisada por
Schultz. Inicialmente, os cientistas ima-
ginaram estar diante do maior campo
de crateras formadas pelo impacto de
baixo ângulo de um meteorito. Mas,
depois de estudos complementares,
chegaram à conclusão de que essas fei-
ções não eram fruto de um impacto.
Analisando dados do centro meteoro-
lógico da Argentina, concluíram que
as feições alongadas descobertas por
Schultz corriam na mesma direção
dos ventos da região. E a datação dos
"tektitos" revelou idades em torno de
480 mil anos.

"Concluímos, então, que as 'crate-
ras' de Schultz são, de fato, fruto da ero-
são eólica e que os 'tektitos' encontrados
num raio de 800 quilômetros resultam
de um grande impacto, mas ocorrido
há quase 500 mil anos", explica Souza
Filho. O próximo passo da pesquisa é
localizar a cratera resultante dessa coli-
são, que deve ter entre 5 e 6 quilôme-
tros de diâmetro e estar soterrada em
algum ponto entre as cidades de Bue-
nos Aires e Córdoba. "Estamos traba-
lhando em áreas onde há fortes evi-
dências da presença dessa cratera e
acreditamos que a sua comprovação é
apenas uma questão de tempo." •
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