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RESUMO: A utilização de métodos remotos em investigações prospectivas de recursos 
minerais e/ou energéticos vem crescendo com o avanço da produção de sensores. Existe um 
crescente número de pesquisas que utilizam a assinatura espectral para realizar mapeamentos 
digitais. Esse método, baseia-se na comparação entre espectros de referência (endmembers) 
com os do pixel da imagem. Além disso, deve-se ressaltar a velocidade com que algoritmos 
são aperfeiçoados o que aumenta substancialmente a quantidade e a qualidade da informação 
distribuída nos pixels de uma imagem. No Brasil, é crescente o número de pesquisas que 
fazem do sensoriamento remoto uma ferramenta na busca por previsões de propriedades e 
mineralogia de solos. No centro-oeste, em específico, há poucos dados desta natureza 
disponíveis, muito embora os solos da região (latossolo vermelho, latossolo vermelho-amarelo 
e cambissolos) favoreçam o desenvolvimento da técnica, uma vez que, consolidam a faixa 
espectral do infravermelho próximo (vis-NIR: 350nm a 2500nm) a médio (mid-NIR: 2500nm a 
25000nm ou 4000-400cm-1) no prognóstico de informações sobre solos. Por se tratar de uma 
região com expressiva distribuição de lateritos de ferro, alumínio e manganês, que muitas 
vezes são cartografados como “coberturas detríticas indiferenciadas”, propõe-se a identificação 
destes por intermédio de suas assinaturas espectrais utilizando a reflectância do ferro, alumínio 
e silício a partir de imagens ASTER. Foi elaborado um mapa de previsibilidade com uso de 
bibliotecas espectrais nas diversas bandas de cada sensor, que cruzado com imagens SRTM e 
indicativos geomorfológicos, possibilitaram visualizar a espacialização destes lateritos. No 
campo, foram coletada amostras representativas de cada variedade pré-classificada 
remotamente, a partir do tratamento das imagens e confecção do mapa de previsibilidade. Este 
tratamento consistiu tanto nas leituras espectrorradiométricas (FieldSpec ®) em laboratório, 
assim como, informações extraídas das bibliotecas da JPL, ASU e USGS. Estes dados foram 
utilizados como endmembers para classificação espectral SFF das imagens, reamostradas 
para o sensor ASTER. Ainda, foram aplicadas técnicas estatísticas de análise multivariável 
como análise de correlação e regressões múltiplas para tratar e processar as imagens. Por fim, 
foram realizadas análises petrográficas por microscopia óptica, DRX e FRX para determinação 
da mineralogia e geoquímica das classes amostradas. A aplicação da espectroscopia de 
imageamento para determinação espacial e molecular de alvos vêm se mostrando como uma 
ferramenta prospectiva robusta, pois facilita, reduz custos e tempo na investigação de 
ocorrências minerais que podem estar associados a depósitos supergênicos. No Brasil, a 
técnica se torna ainda mais valiosa para determinações em geociências, bem como para 
monitoramento da superfície dado nosso contexto geográfico continental e a dificuldade de se 
acessar algumas regiões. 
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