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INTRODUÇÃO
Os Estados de Goiás (GO) e Tocantins (TO), desde a década de 1960, produziram 15 Kt 

de concentrado de estanho. Grande parte dessa produção foi derivada de depósitos associados 

a granitos (1,78 à 1,50 Ga), pertencentes a Província Estanífera de Goiás (PEG) (Marini e 

Botelho, 1986; Pinto-Coelho e Moura, 2006). O Maciço Granítico Serra Branca (MGSB), situado 

na sub-província Tocantins da PEG (Marini e Botelho, 1986), no extremo norte do estado de 

Goiás, tem como principal importância a presença de mineralizações de estanho (Sn) contido em  

cassiterita associada à greisens (Sarmento, 2016). 

A possibilidade de distinção espectral e espacial remota de alvos específicos em 

mapeamento geológico e prospecção mineral reduz custos e tempo requeridos nessas atividades  

(Lima et al., 2005). Lima et al. (2005) e Almeida Filho et al. (1996)  mapearam granitos da PEG 

com fácies ricas em biotita e albitizadas-greisenizadas, com imagens adquiridas durante a 

estação seca (Agosto). Porém, a literatura carece de estudos comparativos de análises de dados 

multiespectrais em diferentes estações do ano no MGSB. O sensor ASTER é capaz de detectar
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a mineralogia primária das rochas e de seus equivalentes intemperizados (Abrams et al., 2015), 

além de mudanças na cobertura vegetal, tanto naturais quanto causadas pelo homem. O sensor  

MultiSpectral Instrument (MSI), a bordo do satélite Sentinel 2, também possibilita o mapeamento 

de diversos alvos na superfície terrestre, de forma semelhante ao sensor ASTER, mas com maior 

resolução espacial  (Mielke et al., 2014, 2015). 

OBJETIVOS DA PESQUISA
Estudo do Maciço Granítico Serra Branca (MGSB), inserido na PEG, a partir de dados e 

métodos de SR orbital multiespectral (ASTER e Sentinel-2). Objetiva-se determinar a abundância 

de minerais, muscovita/caulinita, relacionados à fácies de alteração pneumatológicas/hidrotermais 

e limites de sua detecção considerando-se a influência das estações do ano e relação das 

associações rocha-solo-vegetação combinadas.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
A Província Estanífera de Goiás (PEG) situa-se na região norte do estado de Goiás 

(Moura et al., 2014). Engloba os municípios de Nova Roma, Monte Alegre de Goiás, Cavalcante e 

Minaçu. O Maciço Granítico Serra Branca (MGSB) (Figura 1) encontra-se próximo ao município 

de Minaçu, sendo limitado pelas latitudes 13° 33' 53'' S e 13° 40' 14" S e longitudes 48° 6' 51" O, 

48° 1' 36" O.

As rochas do MGSB são compostas por sienogranitos, granitos com topázio e greisens 

estaníferos (Botelho, 2017). A mineralogia desses granitos compreende quartzo, biotita, feldspato 

potássico e albita (Pinto-Coelho e Moura, 2006; Sarmento, 2016). Estes granitos apresentam 

alterações tardi a pós-magmáticas como microclinização, albitização e greisenização, e presença 

de altos teores de álcalis, Sn, Y, Nb, Th, Rb, e ETR (Costa, 2019). A greisenização é o processo 

de hidrólise dos feldspatos e está relacionada à mineralização em cassiterita. No MGSB os 

greisens possuem associações mineralógicas de mica branca e quartzo (Pinto-Coelho, 2005)
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Figura 1: Mapa Geológico e de localização do Maciço Granítico Serra Branca (MGSB) - GO. 

A  cobertura vegetal no MGSB é o cerrado. Em  áreas de alterações metassomáticas, a 

quantidade de cobertura vegetal arbustiva tende a ser menor, com predominância de gramíneas, 

já que possui menor fertilidade dos solos nessas áreas (Almeida Filho et al., 1996). Desse modo, 

esta área foi dividida por Almeida-Filho e Vitorello (1997) em unidades fitogeológicas de acordo 

com as características do terreno: (1) terrenos pouco-vegetados sobre materiais 

hidrotermicamente alterados; (2) terrenos de vegetação rasteira sobre solos lateríticos derivados 

de biotita-granitos; (3) terrenos de vegetação densa sobre solos derivados de biotita granito; (4) e 

áreas com vegetação densa ao longo dos córregos.

METODOLOGIA
Primeiramente foi realizada a aquisição das cenas. As  cenas Sentinel 2/MSI utilizadas 

são do período de 28 de abril e 26 de agosto de 2018. Foram adquiridas a partir da base de 

dados Copernicus Open Access Hub. As cenas ASTER são do período de 9 de abril de 2002 e 28 

de agosto de 2002. Foram adquiridas sob demanda a partir do EARTH DATA search da NASA. O 

estudo foi desenvolvido a partir do pré-processamento e do processamento digital dos dados. 

O sensor ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) 

é um sensor multiespectral de alta resolução. Possui 14 bandas, sendo 3 no VNIR cobrindo 0,52 - 

0,86 𝜇m, 6 no SWIR de 1,60 - 2,45 𝜇m e 5 no TIR de 8,125 - 11,65 𝜇m, respectivamente, com 

15m, 30m e 90m de resolução espacial (Abrams et al., 2015). O satélite Sentinel 2 tem como um 

dos seus instrumentos o sensor MultiSpectral Instrument (MSI). Este é um sensor multiespectral 

que possui 13 bandas, sendo 10 no VNIR (com resolução variando de 10, 20 e 60m)  e 3 no 

SWIR, com resoluções de 20 e 60m (Drusch et al., 2012).

Na etapa de pré-processamento,  as imagens do Sentinel 2/MSI foram processadas para 

correção radiométrica e atmosférica no software SNAP. Para tanto, foi utilizada a extensão de 

processamento Sen2Cor280 que transforma as imagens de nível 1C de reflectância do topo da 

atmosfera para nível 2A com dados de reflectância de superfície (Louis et. al, 2016). Em relação 

às imagens ASTER, foi realizada correção do efeito “crosstalk” das bandas SWIR por meio de 

algoritmo próprio da NASA (Mars e Rowan, 2010) A correção radiométrica foi feita com a 

ferramenta radiometric calibration, a fim de transformar os dados de DN para radiância. O 

algoritmo “fast line-of-sight atmospheric analysis of spectral hypercubes” (Flaash) foi utilizado 

para a correção atmosférica das imagens com o código de transferência radiativa MODTRAN 4.

Na etapa de processamento, foram geradas imagens NDVI objetivando a caracterização 

da associação rocha-solo-vegetação da área, uma vez que em terrenos tropicais a influência da 

vegetação nas imagens não permite a aquisição de informação espectral diretamente da rocha 

ou solo exposto.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O mapa Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (Figura 3) ressalta as regiões com 

vegetação, a fim de identificar junto a técnica SAM e Spectral Mixture Model, a influência da 

vegetação nas curvas espectrais das rochas e minerais encontradas na imagem. 

Os mapas de minerais de alteração, especificamente muscovita e caulinita, foram 

gerados a partir do uso da técnica Spectral Angle Mapping-SAM (Kruse et al., 1993). Espectros 

de referência foram extraídos da biblioteca espectral do Serviço Geológico dos Estados Unidos 

(USGS) e foram reamostrados para as bandas dos sensores Sentinel-2 e ASTER. Nas imagens 

“Rule” do SAM, ângulos menores representam correspondências mais próximas do espectro de 

referência, enquanto ângulos maiores indicam baixa similaridade. 

Para se observar o impacto da vegetação, em diferentes estações, nas misturas 

espectrais de minerais portadores da molécula de OH, foi utilizada a técnica de Spectral Mixture 

Modeling  (Adams et al., 1986) utilizando o “Spectral Hourglass Workflow” (SHW) do software 

ENVI. No SHW, foram realizados procedimentos semi-automáticos com aplicação do Minimum 

Noise Fraction (MNF) e Pixel Purity Index (PPI). A transformação MNF é usada para determinar a 

dimensionalidade espectral inerente aos dados, retirar o ruído e reduzir os requisitos 

computacionais para processamentos subsequentes (Green et al. 1988). O PPI tem como 

objetivo mostrar os pixels mais puros para seleção de endmembers (Boardman and Kruse, 1994).

A (Figura 2) mostra os espectros reamostrados para ASTER e Sentinel-2 utilizados: 

vegetação sadia (relacionado a porção de biotita-granito), região de sombra mostrando transição 

do biotita-granito para greisens, e solo exposto, representando minerais com hidroxila derivados 

de alteração hidrotermal (associados a absorção de banda em 2200 nm).

Figura 2: Espectros do ASTER e Sentinel-2 utilizados no mixture model.

As principais  características da área de estudo apresentadas pelo Spectral Mixture Model 

são mostradas na Figura 4. Os pixels mais claros mostram maior abundância de endmembers. As 

imagens com endmember de vegetação mostram pixels mais claros associados a áreas de maior 

concentração de vegetação localizada sobre a região de biotita-granito (a oeste). 

Figura 3: Mapa NDVI  ressaltando em vermelho a vegetação.
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Em relação a imagem de fração de solo exposto (litossolos), este 

possui pixels mais claros associados a área de alteração hidrotermal a leste. 

Além disso, na porção de sombra, os pixels mais claros estão associados a 

terrenos vegetados em áreas de transição no qual o biotita-granito está 

greisenizado. Essa relação ocorre para Sentinel-2 em ambas as estações e 

para ASTER na estação chuvosa. Tem-se como exceção a estação seca do 

ASTER não apresentando tal relação para a fração de vegetação e  para a 

fração de sombra.

Na Figura 5 é mostrado a relação entre o mapeamento da caulinita 

sob diferentes intervalos de ângulo SAM a partir da comparação entre 

espectros de referência (USGS) e espectros derivados do ASTER e Sentinel-2 

(a); pixels da fração de solo (b); pixels da fração vegetação (c).

De maneira geral, pixels com valores menores de ângulo SAM 

compreendidos na imagem da fração de vegetação estão relacionados a 

região de mata ciliar e de biotita-granito. Além disso, esses pixels têm relação 

com valores maiores de ângulo SAM na imagem da fração de solo exposto e 

de caulinita.

Em relação ao ASTER, na estação chuvosa, observam-se pixels com 

valores menores de ângulo SAM na imagem da fração de solo exposto,  

indicando tanto a região de greisens quanto a biotita-granito greisenizado. 

Tais resultados estão associados a pixels de menores valores de ângulo SAM 

na imagem da fração de caulinita. Na estação seca, essas frações indicam 

apenas porções mapeadas como greisens.

Para o Sentinel-2, na estação chuvosa, observa-se pixels de valores 

menores de ângulo SAM na imagem da fração solo exposto, indicando a 

região de biotita-granito greisenizado, associados a pixels de valores menores 

de ângulo SAM na imagem da fração caulinita. Quanto à estação seca, esses 

resultados estão relacionados à região de greisens.

Figura 4: Imagens derivadas do Spectral Mixture 

Modeling (pixels mais claros correspondem a maior 

abundância de endmembers): vegetação sadia; região 

de sombra (terreno vegetado sobre biotita-granito); 

solo (área de materiais de alteração hidrotermal)

Figura 5: Mapeamento da caulinita sob diferentes 

intervalos de ângulo SAM a partir da comparação entre 

espectros de referência (USGS) e espectros derivados do 

ASTER e Sentinel-2 (a); pixels da fração de solo, litossolos 

(b); pixels da fração vegetação (c).
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CONCLUSÕES
● Os resultados obtidos através do spectral mixture modeling e o SAM mostram a 

correlação entre a vegetação e geologia do MGSB. Desse modo, a utilização de 

características fitogeológicas, foi relevante para o mapeamento de regiões tropicais a 

partir do sensoriamento remoto.

● A técnica SAM, para imagens de solo exposto e caulinita, tanto no ASTER quanto no 

Sentinel-2, na estação chuvosa, mostrou pixels relacionados à porção de biotita-granito 

greisenizado. Já na estação seca  mostrou pixels relacionados à região de greisens.

● Em áreas com ampla exposição do solo, obteve-se pixels com valores menores de 

ângulos SAM para ASTER e Sentinel-2 em ambas estações. Os pixels/espectros 

classificados mostram feições de absorção bem definidas de minerais de alteração 

hidrotermal, portadores da molécula OH (feições centradas em 2200 nm). 

● As imagens ASTER e Sentinel-2 são eficazes para caracterização da associação 

rocha-solo-vegetação,  promovendo detecção de minerais hidrotermais, em porções 

diferentes da área, de acordo com a sazonalidade das chuvas.
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