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Olhar penetrante 
MARCOS DE OLIVEIRA 

. exploração de miné- 
HB rios preciosos sem- 

pre foi uma ativi- 
■ ■ dade que dependeu 
B^B muito do esforço fí- 
■ B sico de antigos ex- 
■ B ploradores  e,  mais 

recentemente, de ge- 
ólogos munidos de martelo para reco- 
lher amostras de rochas. Uma situação 
que começa a mudar e a incorporar o 
que há de mais avançado em tecnologia. 
O uso de satélites e as técnicas de pro- 
cessamento digital de imagens são al- 
gumas dessas novas ferramentas, como 
mostra o trabalho desenvolvido no Ins- 
tituto de Geociências (IG) da Universi- 
dade Estadual de Campinas (Unicamp). 
Por meio de imagens de dois satélites, o 
Landsat e o Terra, ambos lançados pela 
agência espacial norte-americana (Nasa), 
a equipe coordenada pelo professor 
Álvaro Penteado Crósta desenvolveu 

um método de sensoriamento remoto 
aplicado à exploração mineral que iden- 
tifica locais favoráveis à ocorrência de 
minérios importantes comercialmen- 
te, como ouro, prata e cobre. 

"A vantagem do novo método é de- 
limitar preliminarmente as áreas favo- 
ráveis às ocorrências minerais, sem a 
necessidade de um conhecimento de- 
talhado da geologia da região, que na 
maioria das vezes não existe, a um cus- 
to muito menor e em prazos bem mais 
reduzidos", diz Crósta. É uma forma de 
não precisar percorrer grandes áreas 
observando e coletando manualmente 
amostras de rochas, uma tarefa dispen- 
diosa e demorada. 

O novo método utiliza imagens de 
satélites obtidas nos espectros visível, 
como uma fotografia, e infravermelho, 
invisível ao olho humano. Ele foi tes- 
tado em uma parceria com a empresa 
canadense de mineração Iamgold, que 

Novo método 
de sensoriamento 
com imagens 
de satélite facilita 
a identificação 
de jazidas minerais 

pretendia expandir suas atividades na re- 
gião da Patagônia, na Argentina, onde 
não existiam muitas informações geo- 
lógicas disponíveis. Um dos dirigentes 
da empresa é brasileiro e, em 1998, pro- 
curou Crósta, que já havia desenvolvido 
uma técnica de processamento digital 
de imagens de satélite para exploração 
mineral durante o seu doutorado no fi- 
nal da década de 1980, baseada na tec- 
nologia de sensoriamento remoto exis- 
tente naquela época. "A utilização de 
técnicas de sensoriamento para identi- 
ficar previamente áreas com minerais 
metálicos representa grande economia 
para as empresas que sabem, antecipa- 
damente, as áreas exatas aonde devem 
enviar geólogos para desenvolver traba- 
lhos mais detalhados, coletar amostras 
para análises químicas do teor de me- 
tais e, se os indícios se confirmarem, rea- 
lizar perfurações para localizar as reser- 
vas", diz Crósta. 
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Região de Los Menucos, na Argentina (acima), 
e na imagem de satélite (abaixo): áreas com caulita, 
em vermelho, diguita, em amarelo, ilita e sericita, 
em verde: sinal de metais 
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A parceria com a empresa cana- 
dense serviu para aperfeiçoar o método 
de processamento desenvolvido ante- 
riormente, utilizando imagens do sen- 
sor Thematic Mapper (TM) do satélite 
Landsat-5. O projeto foi realizado na 
Província de Rio Negro, no norte da 
Patagônia, região favorável ao uso de 
imagens de satélite para geologia por- 
que o clima é árido e a vegetação pou- 
co densa. Os pesquisadores localizaram 
inicialmente diversas áreas propícias à 
ocorrência de ouro e de prata, a partir 
das imagens do Landsat. Em 
cerca de 50 áreas identifica- 
das, 42 revelaram presença de 
ouro. "É um índice de acerto 
excelente, de 84%", comemora 
Crósta, também diretor do IG 
da Unicamp. De todos os lo- 
cais apontados, as análises e as 
perfurações realizadas pela 
empresa durante dois anos 
mostraram a presença de ouro 
e prata nas proximidades da 
localidade de Los Menucos. 
Mas o resultado final indicou que os 
teores de ouro não eram suficientes 
para a exploração comercial. 

Pouco tempo após a conclusão des- 
se trabalho regional com o Landsat TM, 
foi lançado um novo sensor multies- 
pectral a bordo do satélite Terra, deno- 
minado Aster, sigla de Advanced Space- 
borne Thermal Emission & Reflection 
Radiometer, desenvolvido pela Nasa e 
pela Agência Espacial do Japão. Esse é 
um dos cinco sensores para captar ima- 
gens que estão instalados no Terra, lan- 
çado em dezembro de 1999 como parte 
do programa Sistema de Observação da 
Terra, EOS na sigla em inglês, da Nasa, 
que inclui também o satélite Aqua. O 
objetivo do programa é a análise de vá- 
rios parâmetros ambientais e climáti- 
cos do planeta. 

O sensor Aster capta a energia solar 
refletida e a energia termal, esta relacio- 
nada à temperatura emitida pela super- 
fície da Terra, por meio de 14 bandas 
espectrais, representadas por faixas de 
ondas eletromagnéticas desde a região 
do visível até vários comprimentos de 
onda no infravermelho. O Landsat uti- 
liza a mesma técnica, mas as informa- 
ções captadas são restritas porque ele 
trabalha com apenas sete bandas. As in- 
formações do Aster baseiam-se em fai- 
xas de radiação eletromagnética mais 

estreitas e servem, entre várias outras 
aplicações, para identificar em detalhes 
as características de diferentes minerais. 

Conhecendo as características da 
área de Los Menucos, por meio do tra- 
balho realizado anteriormente e cientes 
de seu potencial para o desenvolvimen- 
to e teste de técnicas de processamento 
adequadas às novas imagens do Aster, 
os pesquisadores da Unicamp elabora- 
ram um projeto para a aplicação das 
técnicas disponíveis proporcionadas pe- 
lo novo sensor. 

equipe, composta por Crósta, 
pelo professor Carlos Roberto 
de Souza Filho e pelo douto- 
rando Diego Fernando Du- 
cart, obteve também o suporte 
da empresa Iamgold para o de- 
senvolvimento do projeto. "Eles 
nos deram apoio logístico para 
o desenvolvimento dos tra- 
balhos de campo, necessários 
para validar os resultados obti- 
dos com o emprego das novas 

técnicas desenvolvidas para as imagens 
do Aster." Os pesquisadores brasileiros 
também tiveram a colaboração da Uni- 
versidade Nacional de Rio Cuarto, na 
Argentina, por meio do professor Jorge 
Coniglio, um ex-aluno de pós-gradua- 
ção do IG-Unicamp. 

A nova técnica identifica nas ima- 
gens a assinatura espectral dos minerais, 
que é a forma como os materiais da su- 
perfície da Terra interagem com a radia- 
ção eletromagnética. Cada tipo de ro- 
cha interage com a radiação do Sol, 
refletindo ou absorvendo determina- 
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dos comprimentos de onda, transfor- 
mando-se numa espécie de impressão 
digital desse material. Esses minerais 
são formados pela ação das águas com 
temperaturas extremamente elevadas 
ou de vapor, cuja circulação é relacio- 
nada a processos vulcânicos. "As águas 
termais, junto com vapor, ao mesmo 
tempo que removem e transportam os 
metais de rochas que estão em profun- 
didade e os depositam de forma con- 
centrada mais próximos à superfície, 
também modificam as rochas existen- 
tes e criam os minerais de alteração hi- 
drotermal. Desse modo, a presença des- 
ses minerais em superfície pode ser 
usada como um indicador da ocorrên- 
cia de mineralizações metálicas abaixo 
da superfície", explica Crósta. 

"Com o Aster foi possível avançar 
mais no detalhamento da composição 
mineralógica da alteração hidrotermal, 
um fenômeno que nessa região decorre 
de atividade vulcânica antiga", diz Crós- 
ta. A alteração hidrotermal é a denomi- 
nação dos minerais que estão associados 
à ocorrência de metais. 

Imagem tridimensional  -  Uma vez 
identificados os vários minerais de al- 
teração hidrotermal, por meio da apli- 
cação de técnicas de processamento de 
imagens que extraem seletivamente 
apenas a informação de interesse den- 
tre a enorme quantidade de outras in- 
formações contidas nas imagens Aster, 
eles são transpostos para mapas que 
mostram as zonas de alteração hidro- 
termal sobrepostas a imagens de rele- 
vo topográfico também captadas pelo 
mesmo sensor. A composição cartográ- 
fica resulta numa projeção com carac- 
terísticas tridimensionais da região. 

As imagens finais não mostram de 
forma direta o ouro, cobre ou qualquer 
outro metal, mas exibem a presença de 
minerais de alteração como caulinita, 
ilita, alunita e sílica. Eles são indicado- 
res indiretos da eventual presença de 
metais preciosos. "Extraímos da ima- 
gem a assinatura espectral relacionada 
à composição química e à estrutura dos 
minerais que estão na superfície do ter- 
reno", diz Crósta. Muitos materiais da 
superfície da Terra, incluindo os mine- 
rais, possuem assinaturas espectrais 
distintas, que são captadas pelos sen- 
sores multiespectrais e utilizadas para 
analisá-los. 
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Imagem em 
infravermelho de 
toda a região 
de Los Menucos. 
Em vermelho, 
a sílica indica área 
com potencial 
para ouro e prata 

"No caso de Los Menucos, nós iden- 
tificamos, com a nova técnica de pro- 
cessamento das imagens, os locais onde 
ocorriam os diversos minerais de alte- 
ração hidrotermal relacionados às 
ocorrências de ouro e depois fomos ve- 
rificar os resultados no campo", conta 
Crósta. O segundo estudo para a con- 
firmação do método de mapeamento 
de alteração com imagens Aster aconte- 
ceu na cordilheira dos Andes, na região 
de Quellaveco ao sul do Peru e norte do 
Chile, em uma mina de cobre já conhe- 
cida e em fase inicial de exploração. As 
cores encontradas no mapa, como a 
vermelha, indicam a presença dos mi- 
nerais de alteração chamados de quart- 
zo (sílica) e ilita de alta cristalinidade. 
Eles funcionam como um sinal que 
identifica na área pesquisa da a pre- 
sença de cobre. "Nessa representação 
utilizada, quanto mais vermelha a área 
da imagem, maior a probabilidade de 
encontrar o cobre", explica Crósta. 

Temperatura preciosa » Nessas pes- 
quisas com imagens multiespectrais, é 
de fundamental importância o uso da 
técnica analítica de espectroscopia de 
reflectância. Para isso, foi utilizado o 
Laboratório de Espectroscopia de Re- 
flectância do próprio Instituto de Geo- 
ciências (veja Pesquisa FAPESP n° 86). 
Nele é feita a caracterização espectral 
das amostras das rochas para a identifi- 
cação do mineral e a comparação com 
os resultados obtidos a partir das ima- 
gens multiespectrais. Esses estudos in- 
cluem também a análise da cristalini- 
dade do mineral, fator que pode dar 
indicações das temperaturas em que os 
minerais de alteração se formaram, in- 
formação importante na identificação 
de jazidas de metais preciosos. 

O projeto também resultou em um 
mestrado, um doutorado e publica- 
ções em revistas científicas internacio- 
nais da área. As próximas ações de pes- 
quisa do grupo já estão traçadas. Eles 

deixam a Patagônia e a cordilheira dos 
Andes, locais propícios ao uso do sen- 
soriamento remoto para exploração 
mineral porque possuem boas condi- 
ções de exposição superficial de rochas 
e vegetação pouco densa - ao contrário 
da Amazônia, onde a cobertura vegetal 
dificulta a identificação de reservas mi- 
nerais por esse método - e partem pa- 
ra o Nordeste brasileiro, mais precisa- 
mente na serra da Borborema, entre 
Rio Grande do Norte e Paraíba. Lá exis- 
te grande concentração de pegmatitos, 
rochas que produzem gemas para pe- 
drarias e joalheria, como água mari- 
nha, turmalina e várias outras, além de 
vários tipos de minerais industriais. 
"No caso dos pegmatitos, as ocorrên- 
cias também têm relação com a circu- 
lação de águas termais e, portanto, 
com a presença de minerais de altera- 
ção hidrotermal nas rochas, o que per- 
mite estudá-las utilizando as imagens 
multiespectrais do Aster." • 
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