
       Sociedade Brasileira de Geofísica  
 

1 
 

Documento Final da Mesa-Redonda  
Cobertura Aerogeofísica de Minas Gerais: presente e futuro 

Realizada durante o VII Simpósio Brasileiro de Geofísica (VII SimBGf) 
Ouro Preto, MG, 26.10.2016  

 
MOTIVAÇÃO  

 
1) Minas Gerais foi o primeiro Estado brasileiro a finalizar sua cobertura aerogeofísica pelos métodos 

magnético e gamaespectrométrico (Magnetométrico-Radiométrico) com levantamentos semi-regionais 
(500 m espaçamento) e de semi-detalhe (250 m de espaçamento), empregando a mais moderna 
tecnologia aerogeofísica utilizada mundialmente;  

 
2) A comunidade de geofísicos brasileiros, ciente de que este importante acervo deve ser aproveitado em 

toda a sua potencialidade e, se possível, ampliado com dados de outras tecnologias que apoiem o 
avanço do conhecimento geológico do território de Minas Gerais (e por que não, dos demais territórios 
brasileiros que dispõem de tal cobertura!);  

 
3) Achou oportuno debater este Tema durante o VII Simpósio Brasileiro de Geofísica e, por proposição 

da SBGf com apoio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG; 
 
4) Reuniu especialistas provenientes da academia e da indústria de geofísica e da mineração, além de 

membros dos Governos Estadual e Federal para um longo debate a partir do qual foram extraídas as 
contribuições apresentadas na sequência deste documento.   

 

 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
1) Os futuros levantamentos geofísicos devem ser precedidos de estudos que levem em conta o conceito 

de Sistemas Minerais, elegendo como alvo determinadas commodities, províncias ou distritos mineiros, 
identificando os métodos que irão proporcionar um melhor contraste e, consequentemente, as melhores 
respostas aos alvos em questão; 
 

2) Também deverão ser investigados os ambientes que até agora não despertaram interesse dos 
prospectores, que são as regiões onde poderão ser encontradas novas províncias/depósitos minerais, 
destacando-se, no caso do Estado de Minas Gerais, os greenstones belts mapeados nas adjacências 
do Quadrilátero Ferrífero, os ofiolitos de Araçuaí e as extensas faixas de ultramáficas, incluindo aquelas 
do grupo Dom Silvério; 
 

3) As províncias diamantíferas de Minas Gerais devem ser reestudadas, sobretudo se forem aplicadas 
tecnologias geofísicas que tragam informação de grande profundidade como o método magneto-telúrico 
(MT) e a gravimetria, que possibilitarão a delimitação dos domínios tectônicos, estudos que também 
contribuirão para o entendimento dos sistemas minerais; 

 

4) Estudos detalhados dos distritos mineiros poderão fazer parte de inciativas para o adensamento para 
250 m da malha geofísica (Magnetometria-Gamaespectrometria), que deverá proporcionar significativo 
ganho de resolução espacial aos dados existentes. A aplicação de outros métodos como o 
eletromagnético no domínio do tempo e gravimetria gradiométrica não deve ser desconsiderada nos 
ambientes onde houver bom contraste a estes métodos; 

 

5) A exemplo do que vem fazendo a Vale em Carajás, a integração de informações de províncias mais 
maduras pode levar a novas descobertas ou ainda a possíveis extensões de mineralizações já 
conhecidas, principalmente no Quadrilátero Ferrífero onde existem mais de 200 mineralizações de ouro 
e está localizada a Mina de Morro Velho que já foi explotada até  2700 m; 
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6) A integração de toda a informação geológico-geofísica disponível em cada região será mais efetiva a 
medida que seja viabilizada a organização de um banco de dados que reúna dados provenientes de 
fontes distintas, tais como a academia, indústria e governo. Este último deveria disponibilizar 
gratuitamente toda a base de dados magnetométricos e gamaespectrométricos existente no país para 
formação deste banco único, e para que sirvam não somente aos grandes mineradores, mas também 
aos pequenos prospectores; 

 

7) Neste particular foi destacada por participantes a excelente contribuição que os dados sísmicos 
coletados na Bacia do São Francisco, em áreas de concessão da ANP e armazenados no BDEP/ANP, 
que poderiam ser disponibilizados para fins de mapeamento e prospecção mineral no Estado de Minas 
Gerais;   

 

8) Finalmente, seguindo o exemplo de iniciativas mostradas na Austrália e na África (Consórcio SAMTEX), 
o governo e a indústria apoiariam a formação de um Consórcio capitaneado por uma entidade privada, 
e/ou por uma fundação de apoio ou de fomento, que reuniria especialistas do Brasil e do exterior em um 
esforço conjunto para mapear a arquitetura de toda litosfera (crosta + manto litosférico continental) e 
entender os processos geodinâmicos que a afetaram, abrindo caminho para as descobertas de novas 
províncias minerais e/ou depósitos de classe mundial no Brasil; 

 

9) Para dar continuidade a estas inciativas, os mediadores sugerem que a CODEMIG organize durante o 
primeiro trimestre de 2017 um novo encontro com os participantes deste evento para aprofundar as 
propostas acima estabelecer objetivos que tragam consequência ao que for acordado.   

 
SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAÍDAS DAS FALAS DOS PARTICIPANTES 

 
Fernando Alkmim (UFOP): temos uma cobertura geral (Mag-Gama) do estado e agora temos que 
especializar. Ou seja, definir prioridades em termos de sistemas minerais onde vamos investir e aí 
eleger uma substância mineral como alvo, e com isto definir qual método será usado para 
disponibilizar (novos) dados à comunidade. Outro ponto que foi levantado (nas apresentações) é de 
que as cartas geológicas não explicitam ambientes tectônicos, mas estas informações existem nas 
universidades. 
 
Emanuele La Terra (ON): lembrou que no Brasil já existem alguns estudos para definir os blocos 
crustais conduzidos pelo ON junto com a CPRM. Destacou que não basta apenas entender a 
gênese (dos depósitos), mas é preciso ir um pouco mais profundo. A indústria não costuma divulgar 
a informação que obtém, mas dividindo com a academia este conhecimento será difundido. 
 
Allan Fruchting (VMETAIS): o Brasil dispõe de base magnetometria-gamaespectometria muito 
boa, mas faltam outros métodos alternativos (TDEM, gravimetria), que faz com que o investimento 
da indústria seja alto........ Seria importantíssimo poder contar com os dados sísmicos da ANP, bem 
como  seria muito bom para indústria se novos levantamentos governamentais contemplassem 
TDEM e gravimetria regional. 
 
Fernando Greco (VALE): considera que agora os trabalhos em Minas Gerais devem ser mais 
refinados, voltados para seleção de alvos potenciais e substâncias específicas que proporcionem 
um retorno rápido, sugerindo repassar o conhecimento de cada ambiente e a vocação 
metalogenética de cada ambiente.  Destacou que em Carajás estão integrando informações de 
províncias mais maduras e isto tem levado a novas descobertas. 
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Rodrigo Martins (AngloGold): quanto ao mapeamento geológico em execução no Estado, ele 
concorda que prescindem de mais informação geotectônica que permitam a 
identificação/mapeamento de domínios importantes para exploração mineral. Novos estudos devem 
contemplar o mapeamento destes domínios em sub-superficie......; considera que como a 
mineralização de Morro Velho atinge 2700 m, por que não haveria (continuidade) de outras minas 
em profundidade com potencial interessante para explotação?  Finaliza dizendo que o que 
precisamos no QF é de um dado que possa imagear em diferentes profundidades por se tratar de 
província madura. 
         
Alan Cunha (CGG-Lasa): lembrou que o Observatório Nacional possui grande expertise em 
métodos eletromagnéticos profundos, mas observou que a grande barreira é o custo (alto para a 
indústria e governo) na faixa de 200, 300 dólares/km. Métodos (EM?) heliportados, que são os 
métodos que oferecem maior nível de detalhe podendo contribuir para a seleção de novos alvos. 
Propôs ainda que sejam feitos levantamentos (Mag-Rad-EM) com 500m de espaçamento (adotando 
a sistemática do infill), reduzindo o espaçamento da cobertura geofísica existente de 500 m para 
250m, com um ganho enorme de resolução. 
 
Marcelo Nassif (CODEMIG): ressaltou que os primeiros levantamentos (Mag-Gama) foram voados 
com 250 m de espaçamento, que foi ampliado para 500 m, porque assim daria para fazer em um 
tempo razoável para atender a indústria mineral........ Reiterou que pretendem partir para “novos 
passos” e que o objetivo da atual gestão da CODEMIG é continuar a parceria com o Governo 
Federal e com as empresas. “Dividir esta conta, a intenção é o Brasil”, fechou Marcelo. 
  
Onildo Marini (ADIMB) destacou que agora é preciso selecionar ambientes metalogenéticos já 
reconhecidos e (sobre estes ambientes) fechar a malha Mag-Gama para 250 m.  Sugere descartar 
alguns dos greenstones do Rio das Velhas e (estudar) os greeenstones externos, tanto a leste como 
para oeste e para norte, que não foram estudados adequadamente. Caberia estudar a faixa Vazante 
(Zn) com outros métodos e os ofiolitos do Araçuaí. Marini lembrou que questão do estudo do 
diamante está aberta, que precisa ser enfrentada (pelo seu potencial para exploração), lembrando 
que foram descobertos kimberlitos na América do Norte, região que considerada como terra onde 
não existia potencial. 
 
Marcelo Nassif (CODEMIG): concordou com Marini sobre o estudo dos ofiolitos, indicando que são 
corpos ultramáficos que, com base na geofísica, podem atingir 200 km próximo até a região de 
Governador Valadares, e que existem muitos outros corpos ao longo desta faixa “ofiolítica”. 
Acrescentou que também merecem ser estudadas as ultramáficas (formação ferrífera e formações  
manganesíferas) do grupo Dom Silvério que, balizadas pelo Meridiano 42º, atingem 300 a 400 km 
de extensão.  
 
Luiz Gustavo (CPRM): concorda que a redução do espaçamento para 250 m (nos levantamentos 
Mag-Gama) eleva a resolução, e acredita que após a conclusão dos 5% restantes a levantar no 
Brasil irão direcionar projetos de detalhamento para os distritos mineiros, com possível emprego 
também de EM. 
 
Eduardo Henrique (Vale) entende que agora é preciso entrar em nova fase visando a descoberta 
de novas províncias minerais. Sugere que os esforços sejam empreendidos em áreas onde os 
prospectores não valoram e defende que os novos levantamentos sejam específicos e direcionados 
a determinados tipos de mineralização. Desaconselha o uso de dos métodos eletromagnéticos e 
gravimétricos indistintamente.  Finalizou alertando para que os  poucos recursos existentes devem  
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ser gastos de forma inteligente, e que as iniciativas devem ser formuladas após discussões como a 
atual, visando a identificação de novos potenciais. 
 
Marcelo Nassif (CODEMIG): finalizou mencionando a busca de novos desafios, o fortalecimento de 
parcerias com as empresas e a determinação da CODEMIG de seguir atraindo investimentos em 
mineração para o estado e reforçando que acredita muito no potencial de MG. 
 
Lilia Mascarenhas (SGM-MME): lembrou que é um dos objetivos da Secretaria a intensificação das 
parcerias. Não apenas a parceria dos Governos Federal e Estadual, mas também a parceria com as 
empresas. Adiantou que questões legais impedem a liberação gratuita dos dados do Governo 
Federal, e por isto terão que receber a opinião dos setores jurídicos tanto da CPRM quanto do 
MME. 
 
Jorge Hildenbrand (SBGf): propôs um projeto de cooperação interinstitucional para reunir todo o 
acervo de dados geofísicos (provenientes das empresas, governo e academia) disponíveis no país 
em um único banco de dados, a exemplo do que vem sendo feito na Austrália. 
 
Adalene Moreira (UNB-SBGf): sugeriu a criação de um grupo de trabalho para aprofundar as 
discussões sobre a nova cobertura. Propôs também que se pense na formação de um consórcio 
nos moldes do que foi feito na Austrália e no Canada, reunindo a indústria, a academia e os 
governos Federal e Estadual, para pensar as iniciativas, discutir e escolher os ambientes a serem 
estudados. Sugeriu ainda a criação de uma base de dados petrofísicos para aplicação na 
cartografia geológica e na exploração mineral.  
 

 
DEBATES COM PARTICIPAÇÃO DA PLATÉIA 

 
 
Alan Cunha (CGG-LASA) afirmou que do ponto de vista das ferramentas geofísicas, o mercado é 
capaz de prover todas as tecnologias, mas que a grande barreira é o custo de sua utilização. 
Lembrou também que quando a BHP começou a desenvolver a gravimetria gradiométrica aérea 
(AGG) o seu objetivo era encontrar corpos kimberlíticos pequenos, de baixa ou nenhuma resposta 
magnética, tecnologia com resolução na casa de ?mGal (que poderia ser aplicada em Minas 
Gerais). Lembrou também que o Observatório Nacional possui grande expertise em métodos 
eletromagnéticos profundos, mas observou que a grande barreira é o custo (alto para a indústria e 
Governo) na faixa de 200, 300 dólares/km. Métodos (EM?) heliportados, que são os métodos que 
oferecem maior nível de detalhe, e que com certeza conduziriam a um imageamento expressivo e 
confiável, possuem 70% do seu custo atrelado a contratação do helicóptero e somente 30% devidos 
a geofísica. Assim, segundo Alan Cunha, aplicar tais métodos no Brasil demandaria uma solução de 
custo x benefício. Como a indústria vai conversar com o Governo e com a academia, e que modelo 
de negócio vai viabilizar para (que o método) seja usado sistematicamente? Propôs ainda que 
sejam feitos levantamentos multiparamétricos EM, Mag-Rad, com 500m de espaçamento (adotando 
a sistemática do infill), reduzindo o espaçamento da cobertura geofísica existente de 500 m para 
250m, com um ganho enorme de resolução.  
 
Marcelo Nassif (Codemig) lembrou a importância de o Estado ter feito o convênio com o Governo 
Federal, parceria que permitiu acesso aos escassos recursos para a CODEMIG concluir a cobertura 
geofísica (Mag-gama) de Minas Gerais. O modelo de mapeamento e informação (geológico-
geofísica), chamamos de infraestrutura da geologia disponibilizada à (indústria) da mineração.  
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Ressaltou que os primeiros levantamentos foram voados com 250 m de espaçamento, que foi 
ampliado para 500 m, porque assim daria para fazer em um tempo razoável para atender a indústria 
mineral, ou seja, se tivessem voado todos (os projetos) com 250 talvez não atingissem a cobertura 
total do Estado. Mas reiterou que pretendem partir para “novos passos” e que o objetivo da atual 
gestão da CODEMIG é continuar a parceria com o Governo Federal e com as empresas. “Dividir 
esta conta, a intenção é o Brasil”, fechou Marcelo.  

Marcelo Nassif (Codemig) e Onildo Marini (ADIMB) ampliaram a discussão sobre os ambientes 
geológicos que carecem de mais estudos, assim que Marini destacou que a primeira varredura 
(com geofísica) regional já foi completada, e que agora é preciso selecionar ambientes 
metalogenéticos já reconhecidos e (sobre estes ambientes) fechar a malha Mag-Rad para 250 m, o 
que talvez represente 10% do Estado. Sugere descartar alguns dos greenstones do Rio das Velhas 
e (estudar) os greenstones belts externos, tanto a leste como para oeste e para norte, que não 
foram estudados adequadamente.  Caberia estudar a faixa Vazante (Zn) com outros métodos e os 
ofiolitos do Araçuaí. Concluiu questionando até que nível estes grandes ofiolitos foram 
estudados, porque aí poderiam existir sulfetos.  A seguir Marcelo concordou sobre o estudo dos 
ofiolitos, indicando que são corpos ultramáficos que, com base na geofísica, podem atingir 200 
km até a região de Governador Valadares, e que existem muitos outros corpos ao longo desta faixa 
ofiolítica. Em crítica construtiva a CPRM-BH de que falta (nos mapas geológicos de MG) interpretar 
os ambientes tectônicos, e que isto não seria tarefa somente para a academia. 
Acrescentou que também merecem ser estudadas as ultramáficas (formação ferrífera e formações 
manganesíferas) do grupo Dom Silvério que, balizadas pelo meridiano 42º, atingem 300 a 400 km. 
Citou a lasca ofiolítica denominada anfibolito Santo Antônio do Gama e muitas outras que 
prescindem de estudos de detalhe. Ao concluir esta discussão Marini lembrou que questão 
da prospecção do diamante está aberta, que precisa ser enfrentada (pelo seu potencial 
para exploração), lembrando que foram descobertos kimberlitos na América do Norte, região 
que era considerada como terra onde não existia diamante!  

Luiz Gustavo (CPRM) concorda que a redução do espaçamento para 250 m (nos levantamentos 
Mag-Gama), e acredita que após a conclusão dos 5% restantes a levantar no Brasil (Governos) irão 
direcionar projetos de detalhamento para os distritos mineiros, e possivelmente agregando outras 
tecnologias tais como EM. Informou que estão disponibilizando imagens TIF dos levantamentos no 
site da CPRM e que pretende obter imagens equivalentes dos levantamentos de Minas Gerais, 
Bahia e Goiás.   

Eduardo Henrique (Vale) entende que agora é preciso entrar em nova fase visando a descoberta 
de novas províncias minerais. Sugere que os esforços sejam empreendidos em áreas onde os 
prospectores não valoram (pelo seu baixo potencial ou desconhecimento da geologia?). Defende 
que os novos levantamentos sejam específicos e direcionados a determinados tipos de 
mineralização. Levantamentos com EM e gravimetria não respondem indistintamente para qualquer 
ambiente! “Os poucos recursos que temos devem ser gastos de forma inteligente, e as 
iniciativas devem ser formuladas após discussões como esta, visando a identificação de novos 
potenciais”, conclui Eduardo.  

Marcelo Nassif (Codemig) encerrou sua participação mencionando a busca de novos desafios, o 
fortalecimento de parcerias com as empresas e a determinação da CODEMIG de seguir atraindo 
investimentos em mineração para o estado e reforçando que acredita muito no potencial de MG. 
Prometeu ainda levar para o Governo do Estado a proposta de liberar os dados 
geofísicos gratuitamente como forma de estimular a atividade exploratória.  
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Lilia Mascarenhas (SGM-MME) informou que é um dos objetivos da Secretaria a intensificação das 
parcerias. Não apenas a parceria dos Governos Federal e Estadual, mas também a parceria com as 
empresas. Adiantou que questões legais impedem a liberação gratuita dos dados do Governo 
Federal, e por isto terão que receber a opinião dos setores jurídicos tanto da CPRM quanto do MME 
antes de qualquer decisão. Reforçou que o governo está trabalhando para minorar a desconfiança 
dos investidores, buscando solução adequada a questão do novo Marco Regulatório a Mineração e 
que irá promover um debate para discussão de nova lei de licenciamento ambiental.  
 

 
MENSAGENS FINAIS DOS MEDIADORES ADALENE MOREIRA SILVA E JORGE 

HILDENBRAND 
 

 
Jorge Hildenbrand (SBGf) propôs um projeto de cooperação interinstitucional para reunir todo o 
acervo de dados geofísicos (provenientes das empresas, governo e academia) disponíveis no país 
em um único DB, a exemplo do que vem sendo feito na Austrália. Isto evitaria a duplicação de 
esforços (e de gastos) e serviria para ampliar a base geofísica disponível no Brasil.  
 
Adalene Moreira Silva (UnB-SBGf) reforçou a proposta de criação de um grupo de trabalho para 
aprofundar as discussões desta MR sobre a nova cobertura. Propôs também que se pense na 
formação de um consórcio nos moldes do que foi feito na Austrália e no Canada, reunindo a 
indústria, a academia e os governos Federal e Estadual, para pensar as iniciativas, discutir e 
escolher os ambientes a serem estudados. “Especializar, buscando os métodos mais adequados 
para cada sistema (mineral)”. Sugeriu ainda a criação de uma base de dados petrofísicos para 
aplicação na cartografia geológica e exploração mineral. Sugeriu, ainda, que seja estudada o 
modelo do Serviço Geológico da Finlândia que é pioneiro no mundo na aquisição governamental 
destes dados. 
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