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Chegamos à Edição 100 do Boletim da SBGf, motivo que nos levou a pu-

blicá-lo como Edição Comemorativa. Por se tratar de edição especial, além 

do noticiário normal, estamos republicando artigos que marcaram edições 

anteriores, distribuídos ao longo de mais de três décadas, sendo a primeira 

edição impressa em 1981, com o título Boletim Informativo. Elaborada no 

formato de livreto, com o texto na cor azul sobressaindo no fundo branco, a 

publicação evoluiu para o novo projeto gráfico atual que vigora desde 2004, 

proporcionando excelente impacto visual para as ilustrações dos artigos 

técnicos, imagens associadas às matérias e anúncios. A menção ao novo 

projeto gráfico serve apenas para ressaltar a evolução por que passou o Bo-

letim, o que é natural ao longo dos anos, mas também ilustra, com bastante 

propriedade, o que se passou com a SBGf em suas quase quatro décadas de 

existência. A SBGf cresceu, se estruturou e evoluiu para se tornar uma das 

mais importantes e respeitadas sociedades científicas do Brasil e, porque 

não dizer também, a maior da América Latina, como sociedade que reúne 

entre seus membros profissionais de Geofísica, dos diversos segmentos da 

Indústria, professores e pesquisadores vinculados à Academia. Não poderia 

encerrar este Editorial sem antes agradecer aos colegas Renato Silveira, 

pela sua dedicação de muitos anos ao Boletim da SBGf, e Renato Cordani, 

que nos trouxe a proposta para a Edição comemorativa do Boletim 100 e 

participou ativamente de sua elaboração. 

Boa leitura a todos!  
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SECRETARIAS REGIONAIS

Nesta seção os associados da SBGf são informados sobre as atividades de suas secretarias regionais e sobre os principais 

fatos ocorridos em diversos estados do país.

REGIONAL CENTRO-OESTE

Alunos assitem a uma das palestras durante o evento.
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REGIONAL CENTRO-SUL

5ª Semana de Geofísica da 
UFF 2017 encerra evento com 
satisfação

A V Semana Acadêmica de Geofísica, que ocorreu na 
Universidade Federal Fluminense, entre os dias 27 e 31 
de março de 2017, apresentou um ciclo de palestras sobre 
temas de diversas áreas da Geofísica e ofereceu minicursos 
para quem quisesse se especializar na área.

Durante o ciclo de palestras, 206 pessoas participa-
ram do evento, sendo computadas cerca de 42 pessoas em 
média, por dia. O objetivo do evento foi o de aprofundar 
o tema, enriquecer e motivar os participantes ao debate, 
desde os calouros da graduação aos doutorandos. 

Importante destacar o apoio da Sociedade Brasileira 
de Geofísica, da StrataImage, além das empresas e asso-
ciações que disponibilizaram palestras e minicursos muito 
interessantes e que engrandeceram a semana, como Pe-
trobras, IBM, Schlumberger, Horizonte, Observatório Na-
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No dia 17/08, a Universidade Federal do Pará receberá 
o dr. José Jadsom Sampaio de Figueiredo que fará pales-
tra sobre a Aplicação da Modelagem Física na Sísmica e 
Físico de Rochas. O evento ocorrerá às 17:30. Neste dia 
haverá a posse do novo secretário regional Centro-Oeste, 
da SBGf, o professor Welitom Borges.

Novo Secretário toma posse

Professor Eder Molina entrega o livro a um aluno durante o evento.

cional, CGG, Geosoft, Green Rabbit, AAPG, SEG e EAGE; 
Departamento de Geologia e Geofísica, o Grupo de Ima-
geamento e Inversão Sísmica e o grupo da pós graduação 
Dinâmica dos Oceanos e da Terra; e professores que com-
pareceram e contribuíram para as discussões levantadas.

Fundamental também foi a participação de cada um 
do comitê organizador e do apoio que fez o melhor para 
representar a instituição e o curso de geofísica.

Ao longo dos anos a SBGf vem apoiando fi nanceira 
e institucionalmente eventos de geofísica promovidos por 
diversas instituições.  

Mais informações, como programação e inscrições, 
serão divulgadas nas próximas edições do Boletim SBGf e 
no site www.sbgf.org.br. No primeiro semestre deste ano 
foi confi rmado o apoio aos seguintes eventos:

09/02/2017 Apoio VIII Semana de Inverno de Geofísica 
- UNICAMP
18/04/2017 V Semana Acadêmica - UFF
18/04/2017 VII Semana de Geofísica - UFPA
01/06/2017 Semana de Geofísica - UFBA
24/04/2017 IV Semana de Geociências - UnB
24/04/2017 II Escola de Inverno - Observatório Sismológico
22/05/2017 Semana Acadêmica da Universidade de Santa 
Catarina - UFSC
29 a 30/06 e 01/07 – II Workshop de Geofísica da Escola 
de Minas – SGA, da Universidade Federal de Ouro Preto

Apoio da SBGf aos eventos 
nacionais de Geofísica 2017 



A Clearer Image |  www.pgs.com

For more information on the Santos Vision program,
or to arrange a data viewing, please contact:

Brazilinfo@pgs.com

Santos Vision Early Out RTM
PGS Santos Vision aids decisions in the prolifi c Pre-Salt Basins 
ahead of ANP Pre-Salt calendar
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NOTÍCIA

CPRM libera Gratuitamente Dados Brutos e Processados (XYZ) de 
Aerolevantamentos Geofísicos 

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) dá um passo im-
portante para atrair novos investimentos e fomentar o setor 
mineral brasileiro, desta vez, liberando gratuitamente os dados 
brutos e processados, em formato XYZ, dos levantamentos ae-
rogeofísicos de seu amplo acervo. Atendendo à proposta da 
SBGf, por ocasião do VII SimBGf, essa ação, defi nida como 
um dos pilares principais pela Diretoria Executiva da empresa 
para fomentar o setor mineral brasileiro, constitui um pro-
grama contínuo e prioritário de disponibilização de dados e 
informações geocientífi cas à sociedade.

“Estão sendo disponibilizados no GeoSGB, Banco de Da-
dos da CPRM,  inicialmente os dados brutos e processados 
(XYZ) de 95 projetos aerogeofísicos, da série 1.000 e seus res-
pectivos relatórios técnicos de aquisição. No decorrer deste 
ano os demais projetos serão disponibilizados para download, 
explica o diretor-presidente da CPRM Eduardo Ledsham, des-
tacando ainda que a iniciativa universaliza o acesso aos dados 
aerogeofísicos existentes no Brasil. “É a reposta da empresa, 
a uma demanda antiga da comunidade científi ca e do setor 
mineral.”  Ledsham informa ainda que cerca de 95% do emba-
samento cristalino do Brasil já estão mapeados  com modernos 
métodos e equipamentos  de ponta.  

O chefe da Divisão de Sensoriamento Remoto e Geofísica 
(DISEGE) da CPRM, Luiz Gustavo Rodrigues Pinto, avisa que 
inicialmente os downloads dos dados dos projetos aerogeofí-
sicos estarão disponíveis no GeoSGB durante a semana entre 
18h e 19h. Luiz Gustavo avalia que o acesso da sociedade a 
esses dados é um importante passo para o desenvolvimento, 
tanto da área privada quanto da área científi ca do país. 

Os primeiros levantamentos aerogeofísicos executados 
no Brasil, desde a década de 1950, foram patrocinados por 
instituições federais do governo brasileiro tais como Conse-
lho Nacional do Petróleo (CNP), o Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM), a Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN) e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás). A atu-
ação da CPRM se iniciou em 1971 quando assumiu o papel 
de órgão executor de projetos aerogeofísicos sistemáticos 
(magnetometria e gamaespectrometria), a princípio por meio 
de convênios com o DNPM que procuravam atender políticas 
governamentais coordenadas pelo Ministério de Minas e Ener-
gia de promover o recobrimento aerogeofísico dos terrenos 
pré-cambrianos do escudo brasileiro.

Entre 1971 e 2001 foram executados 48 projetos aeroge-
ofísicos em diversas regiões do país, sendo que a maioria dos 
projetos aerogeofísicos tiveram características de levantamen-
tos regionais, ou seja, com espaçamento das linhas de voo 
variando de 2.000 a 1.000 m e altura de voo de 150 m. Nesse 
período foi recoberta uma área de cerca de 2.413.323 km².

A partir de 2004, iniciou-se uma nova fase nos aerolevan-
tamentos geofísicos, onde todos os projetos de magnetometria 
e gamaespectrometria foram realizados com espaçamento de 
500 m entre as linhas de voo, altura de voo de 100 m e direção 
das linhas de voo N-S. Nesse período, foi recoberta uma área 
de cerca de 3.726.364 km², o que corresponde a 43,76% do 
território brasileiro e aproximadamente 95% do embasamento 
cristalino do Brasil. De 2004 a 2014 o investimento para a 
aquisição desses aerolevantamentos correspondeu a US$ 188 
milhões de dólares. 

Os dados aerogeofísicos e geoquímicos da CPRM, além 
dos mapas geológicos e outras informações relevantes, são 
disponibilizados no Sistema GeoSGB, acessado através do 
site da CPRM (acesse aqui o endereço para acesso às imagens 
geofísicas e dados XYZ dos projetos http://geowebapp.cprm.
gov.br/ViewerWEB/index_aerogeofi sica.html ).
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NOTÍCIA
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Rely on CGG – your only source for all the data you 

need in bid rounds during the next three years.

The right data, in the right place, at the right time

JumpStart Your Exploration  

Santos-Campos Basins

cgg.com/santos

O presidente da SBGf, Jorge Hildenbrand, participou 
como palestrante do evento promovido pela SPE - Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), na tarde 
do dia 18 de maio deste ano, com o tema Métodos Não-
-Sísmicos Aplicados à Exploração de O&G.

SBGf marca Presença em Workshop 
sobre Petróleo na UDESC

A Palestra teve a duração de uma hora e meia, versou 
sobre o assunto em pauta e contou com a presença do 
público acadêmico.

Jorge Hildenbrand, ladeado por membros da comissão estudantil do Curso 

de Engenharia de Petróleo da UDESC, organizadora do evento.

Entrega do Dicionário Enciclopédico Inglês-Português de Geofísica e 

Geologia, um dos brindes sorteados aos alunos que assistiram a palestra. 

Atualize seu cadastro 
no site

www.sbgf.org.br
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Nova Portaria DNPM Sobre 
Barragens de Mineração 

Foi publicada no Diário Ofi cial da União de 19/05/2017 a 
Portaria do Diretor-Geral do DNPM nº 70.389, de 17/05/2017, 
que cria o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, o 
Sistema Integrado de Gestão em Segurança de Barragens de 
Mineração e estabelece a periodicidade de execução ou atua-
lização, a qualifi cação dos responsáveis técnicos, o conteúdo 
mínimo e o nível de detalhamento do Plano de Segurança da 
Barragem, das Inspeções de Segurança Regular e Especial, da 
Revisão Periódica de Segurança de Barragem e do Plano de 
Ação de Emergência para Barragens de Mineração, conforme 
art. 8°, 9°, 10, 11 e 12 da Lei n° 12.334 de 20 de setembro 
de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de 
Barragens - PNSB.

O Diretor-Geral assinando a Portaria
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Edição número 1 do Boletim publicou em 
“primeira mão” notícia sobre a criação do Banco 
Nacional de Dados Gravimétricos Terrestres

O Boletim SBGf não se resume apenas em registrar fatos re-
lacionados às atividades dos geofísicos. Destaca-se pela qualidade 
de inovar seu conteúdo, com contexto de relevância, através do 
qual busca ser o pioneiro na divulgação de informações que am-
pliam o conhecimento, muitas das vezes antecipando-se às maté-
rias publicadas pelas instituições ofi ciais de divulgação de dados 
estatísticos. O nosso primeiro Boletim Informativo SBGf de n° 1, 
vol. 9 -1988, é o exemplo dessa afi rmativa: foi a partir do registro 
da Reunião de Diretoria e Conselho da SBGf, que observou-se a 
referida deliberação histórica:

INSTITUCIONAL

6

Renato Lopes Silveira e José Ribamar Lopes Bezerra

O documento é datado de 25 de novembro de 1987 e assina-
do por Roland Baraud,  coordenador da Comissão de Gravimetria.

As ações acima descritas por Baraud e publicadas em uma 

“(...) Aproveitando o 2° Encontro Regional de Geofísica, foi rea-
lizada uma reunião de Diretoria da SBGf na qual foram discutidos e 
aprovados assuntos como: i) Composição das Comissões de Admis-
são, de Reuniões, Editorial e de Assuntos de Ensino, conforme listado 
no verso da contracapa deste Boletim; ii) Análise de sugestões para 
mudanças na Revista Brasileira de Geofísica; iii) Local e Comissão Or-
ganizadora do I Congresso da Sociedade Brasileira de Geofísica. Foi 
gerado o RELATÓRIO DA COMISSÃO DE GRAVIMETRIA DA SBGf 
que foi apresentado à Comissão Organizadora do 2° Encontro, em no-
vembro/87. Neste relatório, abaixo transcrito, constam as informações 
que gerariam a matéria sobre o assunto, de forma pioneira:

A Constituição da Comissão de Gravimetria foi proposta durante 
a Mesa Redonda  sobre o método reunida em 02/11/84, por ocasião 
da 6ª Reunião Anual da SBGf, em conjunto com o XXXIII Congresso 
Brasileiro de Geologia no Rio de Janeiro.

Esta comissão tem se dedicado ao estudo dos problemas relacio-
nados às atividades gravimétricas no país, pois este método geofísico 
está despertando um interesse crescente nas comunidades geológica 
e geofísica, e diversas instituições empenham-se em realizar trabalhos 
de detalhamento ou de âmbito regional.

A questão prioritária abordada pela Comissão refere-se à centra-
lização da informação gravimétrica, de maneira a evitar superposições 
de levantamentos, favorecer um melhor aproveitamento dos dados 
e contribuir com o aprimoramento destes dados e dos métodos de 
trabalho. Neste último aspecto, o Observatório Nacional tem participa-
do, substancialmente, oferecendo treinamento aos técnicos de várias 
instituições, entre elas a PETROBRAS e CPRM.

Mas foi na centralização da informação que a Comissão se de-
dicou desde 1985, em particular, na criação de um arquivo central de 
dados.

A partir da primeira reunião, realizada em 04 de dezembro na 
Fundação IBGE, com representantes do CNPq/ON (Roland Baraud), 
do IAG/USP (Denizar Blitzkow), da Petrobras (Edyr de Oliveira) e do 
IBGE (a equipe do sistema), o IBGE, como já tinha sido sugerido, ini-
ciou os preparativos para sediar e organizar um banco de dados gra-
vimétricos de âmbito nacional.

Atualmente, a quinta reunião da Comissão, ocorrida em 27 de 
outubro de 1987, evidenciou o término da fase de estruturação do 
banco de dados, à qual se seguiu, no início de 1988, a fase de imple-
mentação com a transferência para o IBGE dos acervos das institui-
ções depositárias de dados gravimétricos. Paralelamente, a Comissão 
prosseguirá nas atividades, dedicando-se aos outros aspectos relacio-
nados à informação e à divulgação do método gravimétrico.” 

das edições do Boletim mostram o pioneirismo da SBGf no que 
diz respeito a temas relevantes da geofísica. Efetivamente, a ma-
nutenção de dados geofísicos em uma base centralizada seria, e 
é, uma política adequada para o bom gerenciamento e disponibi-
lização de dados. Ademais, a divulgação da existência dos dados 
facilita novos estudos e economiza recursos fi nanceiros evitando 
que dados sejam obtidos mais de uma vez.

De acordo com o combinado, as instituições detentoras de 
dados gravimétricos se comprometeram em ceder os seus acervos 
ao IBGE que seria depositário dos mesmos e provedor, segundo 
critérios a serem defi nidos

Lamentavelmente, a proposta não se materializou. O IBGE 
se estruturou para armazenar e gerenciar os dados, entretanto, 
a maioria das instituições de ensino e pesquisa optaram por não 
transferir seus dados para aquela instituição. Assim sendo, as en-
tidades detentoras dos dados e os pesquisadores, individualmen-
te mantiveram suas bases particulares de dados gravimétricos. 
Alguns desses dados se perderam defi nitivamente em razão de 
aposentadorias ou mesmo por falecimento daqueles detentores, 
ou ainda, por defi ciência na formatação e guarda. 

A efetiva instalação de uma base de dados gravimétricos, 
conforme proposto pela SBGf, só veio a se concretizar no dia 

08/12/2009, ocasião em que, sob a liderança da ANP e coordena-
ção dos signatários desse artigo, foi realizado na sede da Agência 
Nacional do Petróleo - ANP no Rio de Janeiro o Workshop de 
Fundação da Banco de Dados Graviméticos Terrestres (BNDG), 
conforme cartaz de divulgação acima. 
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 O evento, aberto pela Diretoria Geral da ANP, no Rio de 
Janeiro, contou, entre outros, com representantes do Banco de 
Dados de Exploração e Produção BDEP/ANP e foi apoiado pelas 
seguintes instituições: Observatório Nacional/ON, Universidade 
Federal Fluminense/UFF, Instituto Brasileiro de Geografi a e Esta-
tística/IBGE, Universidade de Brasília/UnB, Companhia Brasileira 
de Recursos Minerais/CPRM, Universidade de São Paulo/USP, 
Companhia Baiana de Pesquisa Mineral /CBPM, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, Universidade Federal do 
Paraná/UFPR, Escola Politécnica/USP.

Na ocasião do Workshop, coordenado por Renato Lopes Sil-
veira e José de Ribamar Lopes Bezerra, foi assinado o documento 
de adesão ao BNDG nos seguintes termos:

“Os pesquisadores (as) abaixo assinados, presentes no Es-
critório Central da Agência Nacional do Petróleo – ANP, parte 
integrante do Workshop, para a criação de Banco Nacional de 
dados Terrestres – BNDG, no dia 08/12/2009, na cidade do Rio 
de Janeiro-RJ, manifestam a intenção de ceder os dados gravi-
métricos disponíveis nas Instituições de origem para constituir o 
referido Banco de dados, de acordo com os critérios a serem defi -
nidos pelo grupo signatário.” Dentre os pesquisadores, foram re-
gistrados os seguintes nomes: Instituição/Pesquisador USP/POLI: 
Denizar Blitzkow , USP/IAG: Naomi Usami, USP/IAG: Nelsi G. 
Sá, UnB: Welitom Borges, IBGE: Maria Cristina Lobianco, IBGE: 
Sonia Maria Alves Costa, UFPr: Francisco Ferreira, ON: Iris Esco-
bar, UFBa: Edson Sampaio, UNESP: João Carlos Dourado, UERJ: 
Miguel Angelo Mane, UNESP: Walter Malaguti Filho e UFRN: 
Jose Antonio de Morais Moreira.

Posteriormente, foram defi nidos os critérios para armazena-
gem dos dados conforme relacionado a seguir: Garantia de acesso 
aos associados de BNDG; defi nição, quando pertinente, de dados 
públicos e confi denciais; critérios para o término dos prazos de 
confi dencialidade; forma de adesão ao BNDG; classifi cação dos 
usuários: instituição adquirente e usuários comuns; formas de 
acesso ao BNDG;  padrões para a “carga” dos dados; gerencia-
mento. Hoje, o BNDG está consolidado como uma base dados e é 
“hospedado” na Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Bio-
combustíveis/ANP, sendo operacionalizado por um coordenador 
e administrado por um Comitê que delibera sobre a cessão dos 
dados e as políticas de administração do BNDG.

A base de dados inclui cerca de 150.000 estações provenien-
tes de todo o Brasil.

Por outro lado, já foram solicitadas e fornecidas um montan-
te de 230.000 estações de dados gravimétricos do país em mais 
de 50 solicitações de dados provenientes de empresas de serviço, 
institutos de pesquisa e universidades de todo o país. Esses dados 
têm sido utilizados em diferentes aplicações, incluindo o desen-
volvimento de trabalhos de pós-graduação em nível de mestrado 
e doutorado, mapeamento geológico/geofísico, prospecção mine-
ral e pesquisas ligadas ao geoide. 

Estando consolidada a base de dados, é importante salientar 
aqui, a necessidade sempre constante de ampliação dessa base, 
incorporando dados novos ao acervo. Por outro lado, é importan-
te que se discuta a ampliação do BNDG, no sentido de incorporar 
também dados de regiões marinhas, para que o mesmo não se 
limite a uma base de dados terrestres. Ainda, faz-se necessária 
uma campanha nacional para ampliar as bases de dados com 
valores absolutos de gravimetria para facilitar as atividades de 
inicialização/calibração de gravímetros.

Funcionalmente o BNDG ainda está hospedado na ANP - 
email corporativo bndg@anp.gov.br, por meio do qual são re-

cebidas as solicitações de dados desde 2012. Nesta oportunidade, 
queremos informar que estão avançados os entendimentos para 
migração do BNDG à responsabilidade da CPRM - Serviço Ge-
ológico do Brasil – instituição integrante do Comitê Gestor do 
BNDG e das mais notáveis demandantes do acervo gravimétrico, 
cumprindo também relevante papel na geração de novos dados 
e informações gravimétricas para atendimento aos seus objeti-
vos de cartografi a geológica básica em todo território nacional. 
A motivação é revigorar o BNDG na CPRM, buscando aumentar 
sua visibilidade para melhor contribuir no esforço geocientífi co 
da comunidade brasileira, missão à qual foi idealizado.

E, por último, é importante ressaltar que uma proposta nasci-
da na Comissão de Gravimetria SBGf e publicada no Boletim em 
1988 tenha se tornado um empreendimento exitoso, justifi cando 
que a Diretoria da SBGf venha a reativar a Comissão de Gravime-
tria que, no momento, está desativada.
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SBGf participa da 79ª Conferência da EAGE 2017, em Paris

Com o tema “Energia, Tecnologia, Sustentabilidade – 
tempo de iniciar um novo Capítulo”, a EAGE organizou sua 
79º Conferência, realizada este ano em Paris (Paris expo Porte 
de Versailles), entre os dias 12 e 15 de junho. Na cerimônia de 
abertura participaram os presidentes da EAGE, Chris Ward, e 
da SPE, Janeen Judah, que transmitiram as boas-vindas aos 
participantes, além de rápidas mensagens alusivas ao tema 
da Conferência. Seguindo-se, então, a cerimônia de premia-
ção e um painel de debates onde participaram executivos da 
indústria de O&G e personalidades ligadas à área de meio 
ambiente.

A SBGf marcou presença na EAGE 2017 representada 
pelo seu presidente, Jorge Hildenbrand, e pelos Secretários Ri-
cardo Rosa (Relações Institucionais) e Marco Brito (Secretário 
Geral), este último representando o Comitê do 15º Congresso 
da SBGf.  

A SBGf e outras sociedades irmãs, totalizando cerca de 
30 entidades vinculadas às geociências, radicadas na Europa, 
Américas, África e Ásia, foram contempladas com estandes 
localizados no setor à esquerda da entrada principal do pavi-
lhão de exposições.

Interação com outras Sociedades

EAGE – reunião com Peter Verweij (EAGE Regional De-
velopment Director) e Alexandra La Roca (EAGE Manager for 
Membership and Cooperations) para confi rmação das inicia-
tivas SBGf-EAGE durante o 15o CISBGf, tais como a promo-
ção do desafi o de estudantes GEO-QUIZ e a promoção de uma 
sessão técnica conjunta. Foi confi rmada também a presença  
do atual VP e futuro presidente da EAGE, Juan Soldo, no Pai-
nel dos Presidentes que será realizado no dia 2 de agosto no 
15º CISBGf. Foram repassados os entendimentos para o WS 
SBGf-EAGE, a ser realizado no período de 27 a 29 de novem-
bro de 2018, com tema ainda a ser defi nido pelas entidades.

SEG – Após uma prévia com Paul Cunningham, os re-
presentantes da SBGf se reuniram com Laurie Whitesell e Jill 
Albbott no estande da SBGf para reiterar o compromisso da 
realização do WS SBGf-SEG no primeiro semestre de 2018, 
preferencialmente na semana de 14 a 18 de maio. O tema es-
colhido já havia sido defi nido (Impacts of Machine Learning 
in Geophysics) e a data será confi rmada em breve. Foi pro-
posto, ainda, a realização do Distinguished Instructor Short 
Course (DISC) 2018, no Brasil, com o prof. Kurt Marfurt para o 
mês de outubro de 2018. Ficou acertado também que o DISC 
2019 acontecerá durante o 16º CISBGf.

 
Eventos Sociais

O presidente da SBGf participou do President’s Dinner, 
realizado no domingo (11 de junho) onde estavam presentes 
cerca de 50 convidados, sendo que, além dos representantes 
das sociedades irmãs de diversas partes do mundo, participa-
ram também membros do staff da EAGE. Na oportunidade, o 
presidente Chris Ward e o novo presidente, que tomou posse 
durante o evento (presidente 2016-17), Jean-Jacques Biteau, 
homenagearam membros de comitês que tratam de iniciati-
vas da EAGE junto à comunidade, e que se destacaram no 
período. O novo presidente da EAGE, Jean-Jacques Biteau in-
formou que participará do 15º CISBGf, mas virá apenas para 
a apresentação de artigo submetido em uma Sessão Técnica.  

 Números da 79th EAGE Conference & Exhibition

O evento contou com mais de 5.100 delegados, um au-
mento de 26% em relação ao evento de 2016, e a área de 
exposição teve acréscimo de 8,2%, com mais de 7.100 m2 de 
estandes montados. 

Pelo fato de congregar todas as áreas das geociências, o 
temário técnico da Conferência da EAGE, além de geofísica, 
contou com os temas afetos à geologia, à petrofísica e ao 
meio ambiente, mas o número de sessões técnicas associado 
ao tema petróleo era amplamente superior aos demais. 

INSTITUCIONAL
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ENTREVISTA ESPECIAL

Entrevista
Como ocorre a cada dois anos, a Sociedade Brasileira de Geofísica renova em 2017 a sua gestão. Neri João Boz, elei-

to presidente para o período 2017/2019, assume o cargo na ocasião do 15º Congresso Internacional, no dia dois de 

agosto. Em entrevista ao Boletim SBGf, o presidente atual, Jorge Hildenbrand, e o futuro, Neri Boz, comentam sobre 

as perspectivas, os projetos e a trajetória profi ssional que cada um percorreu para chegar até a gestão da Sociedade. 

2017 representa para a SBGf o ano da renovação. A 
nova gestão, que assumirá no início de agosto, encontra-
rá o Projeto de Lei nº PL-07686/2017, que regulamenta 
a profi ssão de geofísico, na eminência de ser votado na 
Câmara dos Deputados, o que ainda demandará esforços 
para sua consolidação; contará com o Programa de Edu-
cação Continuada da SBGf (SBGf_EduC), receberá o Proje-
to Escola de Campo de Geofísica em fase de implantação; 
e terá que dar continuidade às atividades fi ns da institui-
ção que a torna cada vez mais sólida. 

Para Boz, 65 anos, que viveu 
sua infância e adolescência em Três 
Passos, RS, incrementar as ativida-
des da Sociedade neste momento de 
crise econômica será o foco prin-
cipal de sua gestão. Em 1975 for-
mou-se em Geologia pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul, 
e em 1976 ingressou na Petrobrás 

no cargo de Geofísico Junior, onde trabalhou por 30 anos 
em Aquisição Sísmica Terrestre e dez anos em Aquisição 
Sísmica Marítima, vindo a se aposentar em 2016.  Par-
ticipou na SBGf, por quatro mandatos, como Secretário 
de Finanças, e também atuou como Conselheiro em duas 
gestões, além de trabalhar em quase todas as organizações 
dos Congressos realizados pela SBGf.

Tem como plano de ação dar continuidade ao projeto 
de regulamentação da profi ssão de geofísico, aumentar o 
número de associados adimplentes, efetuar as publicações 
nos prazos defi nidos e melhorar os meios de comunicação 
com os associados.

Jorge Hildenbrand, que passa-
rá a posse da presidência da SBGf à 
Neri João Boz, em entrevista ao Bo-
letim narra o que representou para 
ele ser o gestor da instituição entre 
2015 e 2017 e qual o legado que 
deixa para o próximo presidente.
Boletim SBGf – Como a SBGf pas-

sou a fazer parte da sua trajetória 

profi ssional?

Em outubro de 1978 me associei à SBGf, logo após a 
sua fundação, mas me engajei efetivamente em trabalhos 
voluntários para a Sociedade quando fui convidado a fa-
zer parte do comitê que organizou o primeiro congresso, 
no fi nal de 1987, início de 1988. Desde então, estive sem-
pre próximo das atividades da instituição, seja fazendo 
parte dos comitês dos congressos, seja como membro da 
Diretoria ou do Conselho, onde fui Secretário de Finanças 
duas vezes, Vice-Presidente e Secretário de Relações Ins-

titucionais, antes de assumir a presidência, em 2015. Fui 
também membro do Conselho, salvo engano mais de uma 
vez. Me sinto muito feliz por ter podido dar esta contribui-
ção à SBGf e ao mesmo tempo me dedicar plenamente às 
empresas onde trabalhei por mais de 35 anos. Como estive 
sempre ligado à iniciativa privada, houve momentos em 
que tive que sacrifi car o pouco tempo livre que me restava 
para dar conta de compromissos assumidos com a SBGf. 
Mas valeu a pena!
Boletim SBGf – Quais foram os maiores desafi os que 

encontrou como presidente da Sociedade?

Presidir a SBGf foi para mim motivo de grande satis-
fação porque me permitiu trazer para a Sociedade a expe-
riência de gestão acumulada ao longo da minha carreira 
profi ssional na iniciativa privada. Isto não quer dizer que 
não foi desafi ador dirigir a Sociedade, e acredito que o de-
safi o maior deles foi manter nossos eventos superavitários 
em um período de tão profunda crise como a que estamos 
passando desde 2015. Fizemos um bom simpósio em Ouro 
Preto no ano passado, e este ano nosso Congresso não 
será diferente. Mas é claro que os resultados alcançados se 
devem à dedicação de toda uma equipe que inclui mem-
bros da diretoria e conselho e, principalmente, dos comitês 
que organizou os eventos, além do indispensável apoio do 
nosso staff. Tenho dito que a SBGf será sempre uma enti-
dade bem sucedida porque seu grupo dirigente é formado 
por pessoas competentes e comprometidas. 

Boletim SBGf – Qual a sua visão sobre a formação das 

Associações na atual conjuntura e, especifi camente no 

caso da SBGf?

Eu gostaria de ver somente Sociedades fortes, com 
grande número de membros associados, ao invés da pro-
gressiva fragmentação em associações “especializadas” 
com pouquíssimos membros. Nos últimos dez anos, ou 
pouco mais, assistimos ao surgimento de associações re-
presentativas de determinados ramos da geofísica como, 
por exemplo, de Sismologia e do Geomagnetismo, dentre 
outras. Os segmentos citados são de extrema relevância 
para as ciências geofísicas, mas se os seus membros se 
juntassem à SBGf poderíamos ter maior capacidade fi nan-
ceira e operacional, poderíamos realizar muito mais para 
os profi ssionais que militam nestes segmentos especiali-
zados.  

Boletim SBGf – Teria como contar como foi a sua con-

tribuição para a evolução da Sociedade?

Da experiência que vivenciei, destaco o fato de ter 
conduzido a Sociedade em um momento de “ambiente tão 
inóspito”, tanto no que se refere à situação política, como 
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Por Rosimeri Figueiredo



“O que a
Petrobras

está fazendo
para melhorar  

sua gestão?”

Você tem as perguntas.

Nós temos as respostas.

petrobras.com.br/daquiprafrente

Temos feito uma série de mudanças para  
fortalecer  a governança da companhia.  

Entre outras medidas, tornamos mais  
rigorosos os critérios de contratação  

e a gestão dos fornecedores. Também  
reformulamos o nosso Canal de Denúncia,  

que agora é administrado por uma empresa  
independente e especializada.
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econômica do País. Mas acredito que superamos este desa-
fi o, já que todos os nossos principais eventos foram supe-
ravitários e as outras iniciativas, promovidas ou apoiadas 
pela SBGf, tais como Workshops, Semanas Acadêmicas, 
Programa de Educação Continuada e a expansão da Ex-
posição “O que é Geofísica”, foram realizadas a contento. 
Fizemos também a consolidação de um Regulamento In-
terno para incorporar procedimentos administrativos ne-
cessários ao dia-a-dia da SBGf. Iniciamos ainda o Projeto 
Escola de Campo de Geofísica que, se conseguirmos equa-
cionar todas as ações preparatórias em tempo terá a sua 
primeira edição ofertada no segundo semestre deste ano. 
Outro feito importante ocorrido nesta Gestão, que credito 
a todo o grupo de colaboradores da SBGf, em especial ao 
colega Renato Silveira, pelo seu empenho, foi a aprovação 
do Projeto de Lei do Senado (PLS) 487/2015 - Proposta 
de Regulamentação da Profi ssão de Geofísico – no dia 
26.04.2017, uma luta de mais de 10 anos que a SBGf abra-
çou mesmo não sendo sua obrigação estatutária.
Boletim SBGf – Qual o legado que o Sr. deixa para a 

SBGf e para a próxima gestão?

Vejo como os mais importantes o Programa de Educa-
ção Continuada da SBGf (SBGf_EduC) e o Projeto Escola 
de Campo de Geofísica, que deverão merecer atenção es-
pecial por parte da próxima gestão, inclusive porque nos-
so objetivo é ampliar a oferta de vagas para proporcionar 
aos estudantes e profi ssionais da geofísica a oportunidade 
de adquirirem experiência prática em aquisição/proces-
samento de dados para que cheguem mais preparados à 
indústria. Outro desafi o que a próxima gestão irá se de-
frontar é alcançar a aprovação defi nitiva no parlamento 
da proposta de Regulamentação da Profi ssão de Geofísico 
que já se encontra em tramitação na Câmara dos Deputa-
dos, agora como PL-07686/2017. 



Boletim SBGf | número 100

ESPECIAL BOLETIM 100

Na déca-
da de 1990, o 
periódico so-
freu uma re-
dução, e por 
alguns anos, 
foi elaborado e 
distribuído no 
formato “folhe-
tim” impresso 
em uma única 
página dividida 
em três colunas, 
com conteúdo 
resumido, mas 
já diagramado 
como um pe-

queno jornal, sem ilustração. Acima, o exemplar do peri-
ódico publicado na época.

Somente a 
partir de 1999 é 
que o periódico 
passa a publicar 
anúncios e a ter 
característica pró-
pria, com projeto 
gráfi co defi nido, 
mantendo a dia-
gramação das pá-
ginas divididas em 
três colunas, com 
pequenos anún-
cios, fotos, legenda 
e conteúdo no for-
mato jornalístico, 
em oito páginas, 
adotando no seu projeto gráfi co as três cores: azul, bran-
co e preto. Este formato se manteve até 2003, quando em 
2004 foi adotado um novo projeto gráfi co.

O ano de 2017 marca a centésima publicação do Bo-
letim SBGf. Apesar do avanço da era digital, cada vez 
mais acelerado, as publicações de nossos boletins têm se 
consolidado e se aperfeiçoado, ao longo dos 38 anos da 
Sociedade, trazendo à luz da Geofísica informações que 
priorizam a memória e as notícias que envolvem a ins-
tituição.

A edição 100 é celebrativa e apresenta algumas das 
matérias mais relevantes publicadas em 36 anos de Bole-
tim, assim como toda a trajetória percorrida pelo periódi-
co desde 1981, quando foi lançado o número 1. 

Essa publicação especial refl ete a conquista resultante 
do esforço de diferentes profi ssionais da Sociedade, que 
apostaram na circulação de ideias e ideais possibilitados 
por este periódico, considerado o principal veículo de co-
municação entre os associados e a entidade. Por meio dele 
foram publicadas informações sobre novidades da Geo-
física no Brasil e no mundo, bem como entrevistas com 
especialistas que atuam na área.

As edições publicadas a partir de 1981 apresentavam 
o formato de um livreto, com fonte de cor azul marinho 
e fundo branco.  Com aproximadamente 35 páginas, seu 
conteúdo, produzido àquela época, era datilografado, tra-
zia informações sobre fi nanças, notícias, editorial, expe-
diente, os cursos de Geofísica e atividades pertinentes à 
profi ssão.  Para a SBGf, o Boletim tem papel fundamen-
tal para divulgar aos associados e ao público em geral 
a importância da atuação do geofísico para a sociedade 
científi ca. 

A Evolução do Boletim 
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A Evolução do Boletim SBGf ao longo do tempo

13

Renato Silveira, editor-chefe do Boletim SBGf, em 
entrevista ao periódico, relembra a trajetória das edições 
desde o seu início e narra as conquistas e desafi os passa-
dos, até os dias de hoje, e as perspectivas.
O Boletim SBGf sempre recebeu aporte fi nanceiro de 

empresas ou houve períodos em que a sociedade cus-

teou sozinha os gastos de publicação?

Durante um período da circulação do Boletim SBGf não 
houve recurso externo para a publicação. Entretanto, a 
partir de 1999, quando passamos a veicular material de 
propaganda das empresas, o mesmo passou a ser fi nan-
ceiramente autossufi ciente. A adesão das empresas, nota-
damente as de serviços geofísicos, são de extrema impor-
tância para o sucesso do Boletim.

Na sua opinião, qual é a importância do Boletim SBGf 

para a comunidade geofísica?

O Boletim SBGf é um veículo de divulgação das atividades 
da Sociedade. Nesse contexto, entendo, serve como uma 
prestação de contas, junto aos associados, daquilo que re-
alizamos, ou seja, que a sociedade está cumprindo com 
aquilo que é estabelecido no seu dispositivo estatutário. 
Por outro lado, divulgamos assuntos de interesse da co-
munidade, além de trazermos assuntos técnicos relevantes 
no cenário nacional e mundial. Todos os temas veiculados 
são de importância para a comunidade de geociências do 
país. 

 
Há alguma matéria que o Sr. se recorde que tenha tido 

grande repercussão entre os associados da SBGf? Se 

sim, na sua opinião o que motivou esta reação?

A rigor, todas as matérias publicadas despertam interesse 
em algum segmento de associados. Isso se deve ao caráter 
multidisciplinar da Geofísica, e à diversidade de assun-

tos que são enfocados e pela atualidade dos temas. Mas, 
apenas para destacar um, faço referência a um número 
específi co sobre sismicidade no Brasil, que foi muito co-
mentado pela oportunidade da ocasião em todo o país que 
estava ainda sob o impacto do desastre ambiental da mina 
de ferro em Mariana-MG.

Os associados da SBGf podem contribuir para o desen-

volvimento da publicação? Se sim, como?

Sim. É fundamental a contribuição dos associados já que 
cada um de nós dominamos uma temática da geofísica 
apenas. Assim sendo, necessitamos da colaboração de 
muitos. O sucesso do Boletim se deve principalmente às 
contribuições dos associados. Tradicionalmente, diferen-
tes Diretorias têm estimulado a participação de profi ssio-
nais da academia e da indústria nas atividades da SBGf. 
Essa política tem sido extremamente proveitosa para a 
melhoria constante na qualidade do Boletim e de outras 
atividades da SBGf tais como cursos, simpósios congres-
sos e outras atividades patrocinadas pela SBGf. Estimu-
lamos sempre a participação dos associados em nossas 
atividades. A Diretoria sozinha não pode fazer tudo. 

Qual balanço o Sr. faz destes 17 anos de publicação 

ininterrupta? Difi culdades superadas, conquistas, au-

mento do número de páginas e de edições por ano...

Difi culdades sempre existem. A maior delas diz respeito 
ao tempo disponível dos nossos colaboradores que, apesar 
do interesse e da boa vontade, nem sempre dispõem de 
tempo para nos ajudar. Por outro lado, muitos profi ssio-
nais de sucesso e que teriam excelente contribuição, são 
inibidos por natureza, e declinam de participar nas nossas 
publicações. 

  
Quais são os planos para os próximos anos do Boletim? 

Quais temas os leitores podem esperar para as edições 

futuras?

O Boletim tem evoluído ao longo desses 36 anos de pu-
blicação. Chegar ao número 100 é uma grande conquista. 
Evoluímos de um “folhetim” para um efetivo boletim com 
artigos técnicos do interesse de toda a comunidade além 
de uma apresentação gráfi ca de muito bom gosto, pagina-
ção adequada e coerente distribuição de assuntos. A evo-
lução para Boletins temáticos foi um avanço por trazer 
temas importantes das ciências geofísicas em linguagem 
técnica, sem o rigor dos artigos da Revista Brasileira de 
Geofísica que, por ser revista indexada, requer linguagem 
específi ca. Quanto ao futuro do Boletim, entendo que será 
cada vez mais aperfeiçoado. Suponho que no futuro o Bo-
letim vai se tornar uma revista a exemplo da “Leading 
Edge” Publicada pela SEG. Mas isso dependerá das dire-
trizes das próximas diretorias da SBGf, com assuntos mais 
diversifi cados, ligados à inovação e tecnologia.  

A partir de 2004, sua encadernação foi modifi cada: passou de folhas 

tamanho A4, soltas, para o papel A3 dobrado ao meio e ganhou quatro 

cores. Empresas como Petrobrás, CGG/PGS, ECOPETROL/ WESTERNGECO, 

IES BRASIL/ IHS/ GEOHUB, entre outras, passam a anunciar no periódico.

De conteúdo, foram acrescentadas editorias como Agenda, Entrevista, e 

Informes das Regionais. Os Artigos Científi cos passaram a ser escritos por 

especialistas geofísicos, a partir da publicação número1, de 2007.
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Confi ra a programação do 15º CISBGf 
A SBGf realizará o 15º Congresso Internacional da 

Sociedade Brasileira de Geofísica e a EXPOGEf 2017, de 
31 de julho a 3 de agosto, no Centro de Convenções Sul 
América, no Rio de Janeiro. Considerado um dos mais im-
portantes fóruns para divulgação dos avanços ligados ao 
setor de óleo e gás, o evento terá, além do debate sobre 
novas perspectivas dos estudos geológicos e ambientais, 
palestras técnicas, cursos e exposições.

 Pesquisadores, profi ssionais e estudantes das áreas de 
Geofísica, Geologia, Mineração e Meio Ambiente terão a 
chance de conhecer as novidades em serviços e produtos 
deste segmento visitando a Feira de Exposição, conhecida 
como EXPOGEf, que ocorrerá simultaneamente ao Con-
gresso.  Confi ra a programação parcial
31/07 - Tarde - Sessão de Abertura

Tema: The Great Petroleum Potential of the Brazilian Se-
dimentary Basins
Palestrantes: Décio Oddone, General Director of the Na-
tional Agency of Petroleum, Natural Gas And Biofuels 
(ANP)
01/08 – Manhã - Fórum SBGf

Opportunities and challenges for the E&P sector in Brazil
Moderador: Ricardo A. Rosa Fernandes (Institutional Liai-
son Secretary, SBGf)
Participantes: André Araujo (Shell Brasil Petróleo Coun-
try Chair), Lincoln Guardado (Queiroz Galvão Exploração 
e  Petróleo, CEO) , Mario Carminatti (Petrobras E&P Exe-
cutive Manager) and Miguel Pereira (Petrogal Brasil CEO).
01/08 – Tarde - Panel with Associated Societies

Moderador: Jorge Hildenbrand- SBGf President
Participantes: Antonio Lage (SPE), Gilmar Vital Bueno 
(SBG), Juan Soldo (EAGE), Sylvia Couto Anjos (ABGP) 
and Gustavo Carstens (SEG Representative)
02/08 – Manhã - SEG Challenge Bowl

02/08 - Tarde - Geoquizz

02/08 - Tarde - Special Session

02/08 – Durante o dia - Workshops

01 a 03/8 - Special Talks

Workshops

02/08 - Dia inteiro

Computational Geophysics

Co-chairs: André Bulcão (Petrobras), Paulo Souza (Inde-
pendent HPC Consultant) and Pedro Mário Silva (NVIDIA)
03/08 – Manhã

Geophysics Horizons - 2nd edition 

The role of Geophysics in the Sustainable Development.
03/08 - Manhã

Uncertainty quantifi cation in quantitative reservoir 

characterization

Co-Chairs: Dario Grana (University of Wyoming) and Ta-
pan Mukerji (Stanford University)
03/08 - Tarde

Full Waveform Inversion and Least Squares Migration 

for Complex Media: Now and To Come

Chair: Biondo Biondi (Stanford University)
03/08 - Tarde

Salt tectonics in divergent margin sedimentary basins

Chair: Webster Mohriak, UERJ
03/08 - Tarde

Geodynamic Contributions to Petroleum Exploration: 

Past, Present and Future

Chair: Victor Sacek, USP

Round Tables

02/08 - Manhã

Climate of the Earth: anthropic and natural effects.

Moderador: Dr. Reynaldo Victoria USP/Piracicaba
03/08 - Tarde

Geophysical challenges of the integration of altimetric 

and bathymetric reference levels for coastal fl ooding 

risk assessment

Debatedores: Roberto Teixeira Luz (IBGE)
Régis Pinto de Lima (MMA)

Vem aí o VIII Simpósio 
Brasileiro de Geofísica

O Simpósio Brasileiro de Geofísica (SimBGf) é o evento 
nacional de Geofísica que ocorre nos anos intercalados 
aos do Congresso Internacional da SBGf. Seu objetivo é 
proporcionar a interação entre as instituições acadêmicas 
brasileiras de geofísica, as empresas privadas e públicas e 
órgãos governamentais. O tema principal da 8ª edição do 
Simpósio da SBGf é: Novos Desafi os da Geofísica, e acon-
tecerá no Pará, Pontal do Atalaia, em Salinópolis, entre os 
dias 18 e 20 de setembro de 2018.



Por Roberto Breves Vianna
brevevianna.vianna2@gmail.com
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A Descoberta da Província 
Uranífera de Lagoa Real

MEMÓRIA

Em 22 de maio de 1977, o helicóptero PP-FPM, 
Sikorsky S-58T, pertencente ao CGA (Cento de Geofísi-
ca Aplicada) pilotado por Pedro Leitão, tendo Maforte 
como navegador e Valmir técnico eletrônico, decolou 
da base de Caetité, região sudoeste da Bahia, distante 
650 km de Salvador, para mais um voo de prospec-
ção geofísica do projeto URANDI, programado pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 
(fig.01)

 O projeto, de autoria do geólogo Nelson Custódio 
da Silveira Filho, chefe do 7º Distrito (Bahia/Sergipe), 
visava delimitar as ocorrências de manganês asso-
ciadas à jacobsita, conhecidas na região. Objetivava 
também definir melhor as anomalias radioativas, que 
o mesmo Nelson havia encontrado, quando manuseava 
um cintilômetro ao longo das estradas da região, du-
rante um reconhecimento realizado junto com os geó-
logos Manoel da Redenção e Silva (DFPM-Brasília) e 
Antonio José Dourado Rocha, do 7ºDistrito.

nhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras), cujo 
presidente era o Brigadeiro Henrique Amaral Penna e o 
chefe do departamento de aviação o Coronel Augusto 
Marcelo Vianna Clementino. 

Subitamente, ao voar o perfil 024, imediações da 
localidade de Lagoa Real, o técnico eletrônico Valmir, 
responsável pelo equipamentos a bordo, observou um 
aumento significativo dos valores de K, Th e U, além 
de observar que o valor de contagem total havia ultra-
passado o limite do registrador do equipamento Explo-
ranium DGRS1001, de 339 polegadas cúbicas. (fig.02)

Foto: Helicóptero Sikorsky S58T do CGA. Reconstituição fotográfi ca feita pelo 

engº de minas Antonino Juarez Borges..

Através do projeto URANDI, seriam obtidos regis-
tros analógicos, cerca de 15.000 km lineares de perfis 
magnetométricos, gamaespectrométricos e eletromag-
néticos, dispostos na direção E-W, distanciados entre si 
500 metros, cobrindo uma área de 7.000 km², definida 
pelas coordenadas -14,00000 norte, -42,75000 oeste, 
-42,00000 leste e -15,00000 sul. Cada perfil tinha uma 
extensão aproximada de 75 km lineares. Perfis de con-
trole estavam programados na direção N-S, a cada 15 
km.

O voo decorria normalmente, como vinha acon-
tecendo desde o início do projeto, em julho de 1976, 
interrompido entre os meses de janeiro a março de 
1977, devido à necessidade de troca do radar altíme-
tro da aeronave. Devido às dificuldades de importação, 
o equipamento nos foi cedido pela FAB (Força Aérea 
Brasileira), através de gestões com a CAEEB (Compa-

Estava descoberta o que viria a ser chamada, anos 
depois, de Província Uranífera de Lagoa Real, e deu 
origem, nos dias de hoje à única mina de urânio em 
exploração no Brasil.

Descrita assim, de maneira técnica, a descoberta 
não descreve o júbilo que tomou conta da equipe do 
helicóptero, treinada durante anos em levantamen-
tos de menor expressão, durante a vigência do CGBA 
(Convênio Geofísica Brasil Alemanha). Era o primeiro 
projeto que estava sendo executado por uma equipe 
totalmente brasileira, formada por técnicos da CPRM e 
CAEEB, neste último caso o pessoal aeronauta, também 
formado na vigência do CGBA. Caso a descoberta se 
revelasse potencialmente econômica, seria uma vitória 
de quem acreditou que um dia isto seria possível.

Este, o sonho do Engenheiro de Minas e Metalur-
gia, Dr. Benedito Paulo Alves, ambicionado desde sua 
visita, em 1967, a então União Soviética, onde cons-
tatou a importância dos levantamentos aero geofísicos 
naquela nação. Infelizmente, ele não chegou a viven-
ciar a conquista, pois havia falecido em 19 de novem-
bro de 1976, devido a um mal súbito, durante uma 
aula que ministrava na escola de engenharia da UFMG. 
Foi o Dr. Benedito, o maior responsável pela assina-
tura do Convênio Geofísica Brasil Alemanha (CGBA), 

Foto: perfi l analógicos 024, de 22/05/1977, registros de bordo de 

gamaespectrometria. Observar os picos dos registros de U e contagem total, 

muito acima do “background” (gráfi co cedido pelo engº Antonino Juarez 

Borges)
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que realizou durante cinco anos (1971-1975) extensos 
trabalhos geofísicos nos estados de Minas Gerais e Es-
pírito Santo, com a participação de uma equipe mista 
de geólogos/geofísicos alemães e brasileiros. O artigo 
6, item 03 do Convênio estabelecia: "depois de termi-
nada a atividade do grupo de especialistas alemães, 
os equipamentos técnicos, instalações de laboratório 
e aeronaves serão transferidos para a propriedade da 
República Federativa do Brasil, sob a condição de que 
sejam colocados à disposição do Ministério de Minas e 
Energia, com o objetivo de estabelecer um centro geo-
físico (grifo meu) para investigações terrestres". 

O CGA foi criado, em 12 de novembro de 1975, 
através da portaria nº 1378, assinada pelo Ministro 
Shigeaki Ueki , mas apenas em março de 1976, após 
reuniões da cúpula diretiva do DNPM, CPRM e CAEEB 
foi definido seu "modus operandi", com a implantação 
no 3º Distrito do DNPM, sendo designado o geólogo/
geofísico Roberto Breves Vianna como coordenador 
dos projetos. As atividades executivas ficaram a car-
go da CPRM e CAEEB. O projeto URANDI, iniciado em 
julho de 1976, foi o primeiro projeto aero geofísico de 
detalhe a cargo do CGA.

É preciso que nos situemos na época da descober-
ta, para que possamos entender os procedimentos que 
se seguiram à constatação da anomalia. Estávamos em 
pleno governo militar, o presidente era o General Er-
nesto Geisel e havia rígidas instruções para que não 
se divulgassem notícias sobre urânio, considerado um 
elemento estratégico para o país. 

Além disso, havia sido criada, em dezembro de 
1974, a NUCLEBRAS, por lei, a responsável pela execu-
ção no Brasil de todos os projetos relativos ao urânio. 

Assim, uma vez constatada a anomalia, o chefe da 
equipe de campo, técnico geofísico Geraldo Dumont, 
ao enviar o BDP (boletim diário de produção), através 
de telefonema, pediu informações sobre a continuidade 
dos trabalhos. Houve uma reunião no CGA, da qual 
participaram os geofísicos Michael Drews, chefe do se-
tor de aerogeofísica de detalhe e eu, coordenador de 
projetos do CGA. Comunicamos a possível descoberta 
ao geólogo Nelson Custódio, chefe do 7º Distrito do 
DNPM, além de trocarmos ideias com o geofísico Edir 
de Oliveira e o geólogo José Carlos Braga, na época 
respectivamente chefe da secção de geofísica do DNPM 
e diretor da DGM (Divisão de Geologia e Mineralogia), 
em Brasília.

Nosso receio era o de divulgar uma informação so-
bre uma possível importante descoberta, mas que atra-
vés de trabalhos complementares poderia ser conside-
rada apenas mais uma de muitas notícias destituídas de 
valor técnico. Explanamos nosso plano, que era o de 
prosseguir nos trabalhos de campo, detalhando melhor 
a anomalia através de voos mais baixos (voávamos a 
100 metros do solo). Paralelamente, seria feito reco-
nhecimento por terra e coleta de amostras, para nos 
certificarmos realmente da importância da descoberta. 
Enquanto não tivéssemos certeza absoluta de que ha-
via sido uma descoberta importante, nos manteríamos 
calados e só ao final elaboraríamos, como era de praxe, 
um relatório confidencial à Brasília, que se encarrega-

ria da comunicação oficial. O plano foi aprovado por 
todos e passamos à sua execução.

Já no dia seguinte à descoberta, instruímos a equi-
pe de campo a retirar o sensor eletromagnético para 
possibilitar voos mais baixos, a 50 metros de altura. 
Como a aeronave dispunha de facilidades de observa-
ção, qual seja voar com porta aberta, pedimos que se 
verificasse muito bem os pontos anômalos, para poste-
rior visita por equipe terrestre. Além disso, solicitamos 
que fossem feitos voos curtos, em malha retangular, 
perpendiculares ao perfil 024, objetivando delimitar os 
limites da área anômala.

As instruções foram cumpridas à risca, e concluiu-
-se que a anomalia tinha uma extensão, ao longo do 
perfil, de aproximadamente 2km, e uma faixa lateral 
de 100 metros, à esquerda e à direita, totalizando uma 
área aproximada de 20 hectares. Dentro desta área fo-
ram observados diversos afloramentos, onde se obser-
vava aumento dos valores de registro radio métrico.

Uma equipe de terra, capitaneada pelo técnico 
geofísico Geraldo Dumont, visitou os afloramentos, 
confirmando, pelo cintilômetro, radiações acima de 
50.000 cps. Foram coletadas amostras de rochas aflo-
rantes que, levadas a Belo Horizonte e analisadas pe-
trograficamente, evidenciaram a presença de minerais 
de urânio.

Estava caracterizada uma descoberta de uma pos-
sível jazida de urânio, cujo potencial obviamente só 
poderia ser determinado por estudos adicionais. A co-
municação oficial foi feita a Brasília, através de corres-
pondência do timbre " CONFIDENCIAL".

Em seguida, o Dr. Acyr Ávila da Luz, diretor geral 
do DNPM, oficiou a NUCLEBRAS sobre a descoberta, 
tornando-se então esta empresa responsável pelos tra-
balhos complementares.

Após a comunicação do DNPM, a NUCLEBRAS 
enviou à área os geólogos Ernesto Geisel Sobrinho e 
Evandro Carelli, que foram conduzidos ao local pre-
ciso dos afloramentos pelo técnico geofísico Geraldo 
Dumont, ocasião em que demonstraram certa surpresa 
ao constarem anomalias muito acima do "background" 
e a presença de mineralizações secundárias de urânio. 
Segundo suas declarações, retornariam ao Rio com a 
convicção de que era uma descoberta digna de crédito.

Ressalta-se a seguir o reconhecimento da NUCLE-
BRAS, em relação à importância da comunicação da 
anomalia. Transcrevemos, "ipsis literis" parte do pro-
nunciamento do geólogo John Milne Albuquerque 
Forman em palestra proferida durante a realização do 
XXX Congresso Brasileiro de Geologia, na cidade de 
Recife, em 03/11/ 1978.

"Em junho de 1977, o geólogo Roberto Breves 
Vianna, coordenador do C.G.A. informou à NUCLE-
BRÀS, sobre a existência de uma anomalia uranífera 
próxima ao vilarejo de Lagoa Real, município de Cae-
tité, Bahia(...)".

"O contexto favorável e a indicação de maior deta-
lhe e precisão dada pelo C.G.A., fez com que se inicias-
sem trabalhos de campo".

"De posse destas informações, a área foi visitada, 
no 2º semestre de 1977, por geólogos da NUCLEBRÀS, 
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que constataram no campo a existência de uma ano-
malia uranífera, fortemente radioativa, com alguns va-
lores superiores a 15.000 cps e com presença de mine-
ralização secundária visível (uranofano)".

Hoje, decorridos 40 anos da descoberta da Pro-
víncia Uranífera de Lagoa Real, a fisiografia da região 
sofreu enormes alterações (foto 03). Atualmente é a 
única mina em atividade no Brasil, reservas de 110 mil 
toneladas de urânio. Segundo as Indústrias Nucleares 
Brasileiras (INB), o país possui a 6ª maior reserva geo-
lógica de U, no mundo.

MEMÓRIA

Foto: vista da área da exploração de urânio na Província Urinífera de Lagoa 

Real..

Resta lamentar a falta de continuidade endêmica 
na política mineral brasileira. Apesar do sucesso na 
execução do primeiro levantamento com helicóptero, o 
CGA executou apenas mais três projetos, a saber Vale 
do Ribeira, Vale do Curaçá e Palmeirópolis, este últi-
mo concluído em setembro de 1979. No ano de 1980, 
devido a restrições orçamentárias do novo governo, os 
projetos aéreos foram desativados. O helicóptero teve 
retirados os equipamentos geofísicos e foi entregue ao 
CTA em São José dos Campos, encerrando melancoli-
camente uma curta e exitosa vida. 

Bibliografi a:

- Acordo básico de Cooperação Técnica Brasil-Alema-
nha, assinatura do Convênio Geofísico pelo Ministro 
Antonio Dias Leite Junior e Sigmund Früherrr von 
Braun,1970.
- Anais do I Seminário Brasileiro de Técnicas Ex-
ploratorias em Geologia, Poços de Caldas, MG, 24 a 
28/03/1976 MME/DNPM.
- Retrospecto das Atividades do Convênio Geofísica 
Brasil-Alemanha e Trabalhos do Centro de Geofísica 
Aplicada, DNPM/Brasília, junho de 1977.
- Empresas Nucleares Brasileiras S/A, Diretoria de Re-
cursos Minerais. palestra proferida pelo geólogo John 
Milne Albuquerque Forman, no XXX Congresso Brasi-
leiro de Geologia, em 03/11/1978.
- Base de Dados de Projetos Aerogeofísicos no Brasil 
(AERO), séries 1001/2000, CPRM, Serviços Geológicos 
do Brasil,1995 
- Discussões técnicas e informações do engenheiro de 
minas Antonino Juarez Borges, geólogo Nelson Cus-
tódio da Silveira Filho e técnico geofísico Geraldo 
Dumont de Aguiar.
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IN MEMORIAN

Kiyoshi Kadekaru, nasceu em 03 de agosto de 1946 
em Marília, São Paulo, sendo um dos sete irmãos da famí-
lia do imigrante japonês Shigueatsu Kadekaru. Viveu na 
região de Regente Feijó e Presidente Prudente e em 1966 
prestou vestibular na USP vindo a se formar em 1969. 
Trabalhou nas empresas Protec, Geoprospectora, Pergeo 
Perfi lagem e Geofísica, e em 1972 ingressou na TerraSer-
vice, que foi incorporada pela Rio Doce Geologia e Mine-
ração S/A – DOCEGEO, subsidiária da VALE, onde perma-
neceu por 26 anos até 1998. Ao se aposentar da DECEGEO 
criou a empresa KDK Geofísica onde permaneceu como 
consultor da VALE prestando serviços de Consultoria em 
vários países como Perú, Guatemala, Mongólia e em An-
gola na empresa GEVALE na pesquisa de diamante, ouro 
e metais básicos.

Como recém-formado foi orientado pelo geofísico 
Carl Schwenk de quem se orgulhava ter sido discípulo. 
Logo que Schwenk, deixou o Brasil, passou a ser o geofí-
sico chefe da Docegeo, atuando em todas fases dos Proje-
tos de exploração à avaliação. A partir da década de 70, 
Kiyoshi passou a infl uenciar a DOCEGEO a contratar ge-
ofísicos como Florivaldo Sena, Raimundo Wilson S.Silva, 
Adalberto Dias, Edson Figueira, Cantidiano Freitas e Célio 
Barreira. Contratou consultores estrangeiros como George 
J. Palacky, que estava na Universidade da Bahia e que 
havia desenvolvido modelos para interpretação do siste-
ma eletromagnético INPUT (Induced Pulse Transient) para 
a Barringer Research no Canadá. Com o reconhecimento 
dos ambientes geológicos tipo Greenstone Belts , infl uen-
ciou a DOCEGEO à aplicação destes sistemas no Brasil. Os 
sistemas eletromagnéticos foram utilizados no Vale do Rio 
Curaçá, em Santa Luz na Bahia e em Andorinhas no Pará. 
Os resultados do sistema levaram à descoberta da mina 
de ouro em Santa Luz, Bahia. Kiyoshi foi o responsável 
pela introdução do uso rotineiro dos levantamentos ae-
rogeofísicos na VALE que levaram à descoberta de vários 
depósitos de importância econômica, com destaque pela 
interpretação e seleção da anomalia magnética do depósi-
to Alemão em Carajás.

No período 1978 a 1981, Kiyoshi foi aluno do Progra-
ma de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica na Univer-
sidade do Pará. Como funcionário da DOCEGEO, abriu as 
portas da Empresa para que alunos e professores pudes-
sem dispor de toda estrutura logística para realização das 
atividades de campo envolvendo aquisição e interpretação 
de dados geofísicos elétricos e eletromagnéticos na região 
de Carajás. O Prof. Milton Porsani, da UFBA, escrevendo 
sobre o colega destaca: “Somos muito gratos a nosso co-
lega Kiyoshi, que será lembrado sempre pela sua boa von-
tade e disposição em ajudar, pelo companheirismo, pela 
dedicação, amor e importante contribuição à geofísica de 
exploração mineral no Brasil”.

Kiyoshi teve intensa atuação na contratação de le-
vantamentos geofísicos terrestres nas minas de Camaquã, 
Caraíba, Boquira, Salobo, Serra Pelada, Carajás, Goiás, 
Minas Gerais e diversas partes do Brasil. Publicou com 

Palacky, em 1979, o importante trabalho em Geophysics 
“Effect of Tropical Weathering on electrical and electro-
magnetic measurements“ Geophysics 44(1)69-88. 

Foi Conselheiro da SBGf, e em 2001 recebeu o Prê-
mio Irnack Carvalho de Amaral como Destaque na área 
de Mineração. 

Casado com Yokico Shimabukuro com quem teve a 
fi lha Marina Yuri Kadekaru, estudante de Medicina, que 
herdou dos pais o gosto pelos estudos. Com fl uência em 
japonês e dedicação completa nos estudos e nos hospi-
tais, acompanhou de perto o tratamento do papai Kiyoshi 
Kakekaru que deixa um legado técnico, profi ssional, pes-
soal, ético e humano de valores inestimáveis. Obrigado 
amigo Kiyoshi, descanse em paz!

Nesta edição, o Boletim SBGf presta homenagem ao geofísico que contribuiu de forma inestimável para o avanço da ciência 

no Brasil e que, infelizmente, faleceu.

In Memoriam - Kiyoshi Kadekaru

Foto: A equipe de geofísica em 1976 compilando e interpretando os dados 

geofísicos coletados pelo sistema INPUT em Conceição do Araguaia, Pará. Da 

esquerda para direita: Jens Hansen (Geoterrex), Kiyoshi Kadekaru (Docegeo), 

Walter Hirata (Docegeo), Florivaldo Sena (Docegeo) e dois compiladores de 

dados, intérpretes de posicionamento de voo das aeronaves da Geoterrex.

Kiyoshi Kadekaru, Geofísico (1946-2017) 
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ENIGMA GEOFÍSICO

Por Alberto Veloso

albertovveloso@gmail.com

Naquele 25 de janeiro de 1859, sob o comando do capi-
tão James Gales, o elegante Florence Nightingale, um navio 
a vela, com armação de três mastros em galera, singrava as 
profundas águas da região equatorial. O tempo estava fi rme 
e o mar calmo.  Subitamente, todos a bordo ouviram um es-
trondo à semelhança de um trovão distante que durou cerca 
de 40 segundos, e então o navio sofreu um choque como se 
tivesse batido em um rochedo. Os vigias gritaram alarmados, 
copos, pratos e demais utensílios caíram sobre o assoalho. 
No convés, o capitão se inclinou para observar o estado do 
mar e concluiu que havia ocorrido um terremoto. Gales havia 
presenciado outros tremores na costa oeste da América, mas 
nunca tão forte como esse (1, 2). Agora ele se encontrava nas 
proximidades do rochedo São Paulo, uma ilhota brasileira no 
Oceano Atlântico. Se o evento de 1859 causou algum impac-
to no Arquipélago de São Pedro e São Paulo, ele poderia ser 
um dos primeiros terremotos testemunhados a afetar uma ilha 
oceânica brasileira.
Terremotos marinhos

Terremotos sentidos a bordo de navios não são incomuns, 
mas acabam sendo pouco conhecidos porque as empresas de 
navegação não têm interesse em divulgá-los. A violência do 
choque dependerá da magnitude do sismo, da distância ao 
epicentro e da profundidade da água. Esses eventos podem 
causar danos expressivos a navios em alto mar, contraria-
mente aos efeitos da passagem das ondas de um tsunami – 
estes são realmente perigosos quando se aproximam da costa. 
Pela curiosidade dos tremores marinhos, vale citar alguns de-
les, antes de entrarmos no tema principal deste artigo. 

Os efeitos de um tremor de magnitude 6.4 atingiu o R.V 
Chain, em 23 de outubro de 1964. A embarcação, a cerca de 
50 km do epicentro, sofreu um violento choque com movi-
mento notadamente vertical e, imediatamente, o comandante 
ordenou a parada dos motores. Naquele momento o navio es-
tava entre as Bahamas e a Dorsal Atlântica. Inusitado, porém, 
foi ele estar realizando um levantamento sísmico e ter regis-
trado os tremores. Os parâmetros do sismo, como a profundi-
dade de 25 km, foram calculados pelo antigo Serviço Costeiro 
e Geodésico dos Estados Unidos, com informações de estações 
sismográfi cas terrestres. Mas os registros de bordo, inclusive 
cinco aftershocks, foram usados para construir um modelo 
bidimensional da crosta da região: 4.9 km, 6.7 km/s e 1.7 km, 
5.1 km/s, e corresponderam as espessuras e às velocidades da 
crosta inferior e superior, respectivamente. A lâmina d’água 
era de 4.76 km (3). 

Bem estudado foi o tremor de 7.8, com epicentro a 180 
km WSW do cabo de São Vicente, em Portugal, na madru-
gada de 28 de fevereiro de 1969 (4). Instantes depois, o navio 
tanque Ida Knudsen, de 32 mil toneladas, sofreu um grande 
choque vertical. Ele navegava 20 km NNW do epicentro, so-
bre lâmina d’água de quase 5 mil metros, rumo ao Golfo Pér-

O Enigma das Caixas
sico, após deixar Lisboa. A bordo, numerosos objetos soltos 
e fi xos caíram; luminárias e portas foram arrancadas de suas 
estruturas e o mastro da antena do radar distorceu. Marinhei-
ros narraram que o navio levantou como um todo e depois 
caiu de volta, sofrendo sacudidas violentas. “Após horas na 
deriva e com um eixo da hélice desalinhado, o navio regres-
sou à Lisboa e entrou em dique seco para inspeção”.  Foram 
expressivos os danos no casco, na casa de máquinas e em ou-
tros equipamentos, “algumas avarias pareciam resultados de 
explosões de minas submarinas”. As quebras e deformações 
permanentes reduziram sua resistência longitudinal e o navio 
foi condenado por perda total.

Embarcações que navegavam pela região também foram 
impactadas, mas com menor intensidade. Uma delas, 180 km 
a NE do epicentro, em águas de 450 m de profundidade, so-
freu violentas vibrações por um minuto; enquanto outra, a 
mesma distância, mas a NW do epicentro, e a profundidade 
de 3.650 m, acusou uma pancada como se tivesse sido arre-
messada fora d’água. 

O mecanismo focal desse terremoto indicou falhamen-
to inverso, isto é, um dos blocos quebrados, correspondente 
a uma área do fundo oceânico de 80 x 50 km, aproxima-
damente, moveu-se para cima, por cerca de 2.5 metros (3). 
No momento do sismo o Ida Knudsen encontrava-se na área 
onde o fundo oceânico deslocou para cima e, por isso, rece-
beu violento impacto pelo deslocamento vertical da enorme 
massa d’água. O tsunami resultante foi pouco expressivo pe-
las medidas dos marégrafos na costa de Portugal, Espanha e 
Marrocos – Casablanca foi o local de maior amplitude, 1.2 
m. Esses casos são comentados no livro Tremeu a Europa e o 
Brasil também (5). 
Pequeno, distante e muito ativo

Voltando ao início do texto, há que dizer que o Arqui-
pélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP) é tema de histórias 
intrigantes, incluindo terremotos, como o do fi nal de 1930, 
sentido por militares brasileiros a bordo de um navio, e de 
seus colegas posicionados nas ilhas. 

Situado a 1.100 km da costa norte-riograndense, em 
águas abissais do Atlântico Norte, o arquipélago é constitu-
ído por seis ilhas maiores e quatro menores e várias pontas 
rochosas, totalizando 17 mil m2, com os pontos extremos dis-
tanciados de 420 metros (6). Esse ajuntamento rochoso é pe-
quenina parte de uma colossal montanha submarina que tem 
sua base a cerca de 4 km de profundidade, geologicamente 
um caso raro, pois suas rochas são plutônicas e não vulcâni-
cas, como nas ilhas de Trindade e Fernando de Noronha. No 
arquipélago não tem água doce, praia, vegetação ou áreas 
planas, mas há muitas tempestades, grandes ondas, tubarões 
e, como dissemos, terremotos.

Foi por volta de 1930, que o Brasil decidiu colocar uma 
luzinha naquelas ilhas, não somente para alertar os navios 
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Muitos esqueceram do assunto das caixas, mas não o 
pessoal da Diretoria de Hidrografi a e Navegação, que ainda 
procurava explicação plausível para a queda do material no 
mar. Lembraram, então, de uma antiga missão do Belmonte, 
anterior a 1930, cujo objetivo era verifi car a presença de “al-
tos fundos duvidosos” nas imediações dos penedos, ou seja, a 
possível existência de altos topográfi cos submersos nos arre-
dores das ilhas, nos quais os navios poderiam bater. Tal fato 
tinha sido observado por outras embarcações que transitaram 
pelas imediações do arquipélago. Um deles foi o Leland, um 
navio inglês, que “havia assinalado com precisão dois pontos, 
onde haviam os ofi ciais sentido a batida no fundo da quilha”. 

Mesmo desacreditando das informações dos britânicos, 
a Marinha realizou as sondagens nos pontos previamente in-
dicados, mas nada encontrou. Não havia altos batimétricos. 
Foi então que encontraram nos terremotos a explicação para 
a queda das caixas e também para os “alto-fundos”, que, na 
verdade, não eram feições físicas, mas choques de ondas sís-
micas contra o casco de navios.

Mas será que as caixas foram realmente derrubadas por 
algum terremoto? 

Neste ponto é pertinente reavaliar a informação dos mi-
litares para o incidente com os dezessete caixotes, deixados 
no arquipélago, no fi nal de 1930, “devidamente relacionados 
e protegidos por cobertura de lona e amarrados”. O fato é que 
todos caíram no mar, mas não se tem ideia de seu volume, 
como estavam dispostos no terreno, se era apenas um gran-
de pacote, ou dispersos em partes menores e, portanto, mais 
baixos. 

Para descobrir  a eventual ocorrência de um sismo im-
portante nos arredores do ASPSP, em 1930, o melhor cami-
nho foi consultar os boletins do International Seismological 
Centre (ISC) (8) , por ser a entidade que proporciona, desde o 
início do século 20, os dados fi nais dos terremotos mundiais, 
portanto, as informações defi nitivas. Nesses boletins não se 
encontrou qualquer sismo com epicentro a menos de 500 km 
do arquipélago, no período de 1930 a 1931, época em que os 
militares testemunharam a ocorrência de um forte sismo que 
fez rolar pedras na ilha. A inexistência de informações nos 
citados boletins, não elimina, por completo, a possibilidade 
da ocorrência de um sismo importante. Na época existiam 
poucas estações capacitadas a registrar terremotos no meio do 
Atlântico e, somente eventos signifi cativos (M≥ 6.0), podiam 
ser localizados, com alguma precisão – em 22/5/1934, um 
tremor  M 6.5, profundidade em torno de 30 km, foi regis-
trado a cerca de 100 km do arquipélago. É possível, também, 
que o incidente com as caixas tenha sido provocado por um 
tremor com magnitude inferior a 6.0, porém, pouco profundo 
e com epicentro bem próximo da ilha. Com tais características 
ele poderia gerar fortes intensidades sísmicas e provocar a 
queda dos objetos no mar.

Se não temos dados do passado longínquo, o ISC tam-
bém nos auxilia a encontrar informações mais recentes, que 
servem de apoio às considerações anteriores. De 1963 a 2016 
ocorreram cinco eventos  com magnitudes entre 5.0 a 5.7, 
distantes 30 a 50 km do arquipélago – o mais próximo alcan-
çou magnitude 5.4. Em 10/12/1996 um tremor atingiu 6.0 e 
seu epicentro, aproximadamente, 60 km do ASPSP. Tremores 
desta categoria poderiam ser fortes candidatos para repetir a 
queda das caixas no ASPSP, quase 90 anos atrás. 
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das proximidades rochosas, como para guiar as aeronaves 
que trafegavam entre a Europa e a América do Sul. Assim 
nasceu o farol do ASPSP, história contada na obra de Salda-
nha da Gama (7).  

O navio encarregado de apoiar a construção do farol foi 
o Belmonte, ex-Valésia, construído em 1912 e tomado dos 
alemães após a guerra. Ele zarpou do Rio de Janeiro em 5 de 
setembro de 1930 levando militares, operários de uma empre-
sa montadora e bastante material de construção. Chegou aos 
penedos 17 dias depois, após escalas em Salvador e Recife. 

O programa de trabalho traçado pela Marinha prosseguia 
normalmente, até o aparecimento de dois fatos inesperados: 
um terremoto e uma revolução. A data não é precisa, mas 
entre 22 de setembro e 9 de outubro, os que trabalhavam na 
ilha sentiram um “forte tremor de terra, que durou alguns 
segundos e produziu o rolamento de pedras”. No mesmo ins-
tante, os que estavam a bordo do Belmonte, a menos de 2 
km do arquipélago, também vivenciaram “um forte choque, 
como se o navio houvesse batido em uma pedra”. O segundo 
fato inesperado foi a eclosão da Revolução de 1930, um mo-
vimento armado que pôs fi m à Primeira República Brasileira, 
levando ao poder o general Getúlio Vargas. Essa última ocor-
rência alterou a programação original no ASPSP, que incluía 
o deslocamento do Belmonte até Recife, para reabastecimen-
to. Frente a tais acontecimentos políticos, os militares deci-
diram suspender as obras de construção do farol e regressar 
ao Rio de Janeiro, em 9 de outubro. Antes, porém, deixaram 
“no topo do rochedo mais alto os caixotes com o material do 
farol, devidamente relacionados e protegidos por cobertura de 
lona e amarrados”. Lá fi cou também um farolete provisório. 

Exatamente um ano depois, o mesmo Belmonte chegava 
ao arquipélago para concluir a montagem do farol, trabalho 
previsto para duas semanas. Interessante, pois a bordo en-
contrava-se o professor Odorico Rodrigues de Albuquerque, 
catedrático da Escola de Minas de Ouro Preto, encarregado 
de observar “o aparecimento de novas ilhas e alterações sís-
micas no local” – foi ele quem protagonizou feroz discussão 
com o engenheiro Álvaro Silveira, sobre a origem dos sismos 
de Bom Sucesso, em Minas Gerais, na década de 1920. Não 
passou muito tempo para os guardas-marinha apelidarem 
o professor de  Dr. Pedrinhas, por estar sempre recolhendo 
amostras de rochas.  
Fato intrigante

Quando os militares inspecionaram os penedos, a sur-
presa foi geral: “as caixas deixadas pelo navio na viagem, 
anteriormente, haviam desaparecido”. Do Rio de Janeiro, os 
militares receberam a confi rmação, via telégrafo, de que os 
caixotes efetivamente fi caram na ilha. Naquele momento, 
não restava alternativa a não ser concluir a base de alvenaria 
do farol, regressar ao Rio de Janeiro e encomendar novas 
peças ao fornecedor europeu. Porém, em uma bela manhã, 
um marinheiro-pescador “viu uma sombra estranha na en-
costa da margem de dentro da pequena baía”.  Comunicou 
o fato ao comandante que foi ao local, mas nada constatou. 
Entretanto, no dia seguinte, o comandante vislumbrou as tais 
manchas dentro d’água e determinou que um escafandrista 
investigasse o local. De volta de seu mergulho ele informou: 
“lá embaixo estão muitas caixas” – eram dezessete. Animados 
pela descoberta, os trabalhos prosseguiram até a conclusão 
do farol, inaugurado ao por do sol de 24 de outubro de 1931. 
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Outra explicação para o mistério viria da ação de pode-
rosas ondas que fustigam o arquipélago e que já destruiram, 
quase por completo, uma estação científi ca lá construída. 
Portanto, um monte de caixas provisoriamente estocadas no 
topo de uma pequena ilha, golpeadas por ondas de grande 
porte, não resistiriam à força do mar por tanto tempo. Prova-
velmente todas seriam levadas por igual para o fundo do mar.

Sem dúvida, esta é uma hipótese bastante provável, e a 
força desse fenômeno foi constatada em outubro de 1999, 
quando um ciclone extratropical destruiu instalações cons-
truídas pela Marinha do Brasil (9). Fenômeno parecido vol-
tou a ocorrer em junho de 2006, pondo em perigo a vida 
de pesquisadores brasileiros (10). Na ocasião, alertados pelo 
continente de que o tempo estaria ruim e o mar turbulento, o 
grupo de cientistas viu, na tarde do dia 5, ondas enormes en-
charcarem a construção onde trabalhavam e residiam. Como 
o tempo continuou piorando, decidiram abrigar-se no interior 
do farol durante toda a noite. Acabaram sendo resgatados 
ilesos, mas perderam parte de suas pesquisas quando o mar 
arrastou pedaços do abrigo científi co mantido pela Marinha.

Porém, o fenômeno não se limitou ao mar raivoso, pois 
moderados e fortes tremores se fi zeram presentes na região. 
Na madrugada de 5 de junho, em um intervalo de pouco mais 
de 15 minutos, ocorreram quatro terremotos com magnitudes 
5.3, 5.9, 6.0 e 5.7, (11), distantes 150, 145, 170 e 150 km do 
ASPSP, respectivamente. Falou-se que eles teriam provocado 
um tsunami e que o acidente na estação foi causado “pela 
união de eventos – abalos sísmicos e ressaca do mar -, oca-
sionando fortes ondas oriundas do quadrante sudoeste, nun-
ca anteriormente constatadas, ou de que o Serviço Geológico 
dos estados Unidos “constatou que quatro terremotos com 
epicentro abaixo do fundo do oceano Atlântico provocaram 
a destruição do centro de pesquisas científi cas que a Marinha 
mantinha no Arquipélago de São Pedro e São Paulo, a cerca 
de 1.1 mil km da costa do Rio Grande do Norte e a 600 km de 
Fernando Noronha”  (12) .

Na verdade, os terremotos não tiveram qualquer culpa 
nessa história, e isso fi ca claro com os dados sismológicos. 
Os tremores ocorreram mais de 24 horas antes de o mar tor-
nar-se violento, e seus epicentros localizaram-se a leste do 
arquipélago, ao passo que as ondas chegaram do quadrante 
sudoeste. Além disso, seus mecanismos de falhamento eram 
do tipo transformante, que é aquele onde o deslocamento re-
lativo entre os blocos quebrados é puramente horizontal. Por-
tanto, eles não podiam empurrar a massa d’água para cima e 
criar um eventual tsunami (13).

Seja qual for a verdadeira resposta para o enigma da 
queda dos caixotes, sua simples existência já é prova das pe-
culiaridades ambientais que circunscrevem o Arquipélago de 
São Pedro e São Paulo. Como o Brasil mantém interesse em 
ocupar o arquipélago e lá desenvolver pesquisas, uma nova e 
mais segura estação científi ca foi implantada, agora acrescida 
de um moderno sismógrafo, resultante da cooperação entre a 
Marinha do Brasil, o CNPq e o Departamento de Geofísica da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Quiçá o presente escrito sirva de capítulo inicial para ou-
tros contarem mais histórias, onde, possivelmente, novos per-
sonagens testemunharão efeitos de sismos e de tempestades, 
fustigando aquele pedacinho do Brasil, um local desafi ador a 
múltiplas pesquisas científi cas.
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Foto: O tender Belmonte, ex-Valésia, navio alemão arrestado após a Primeira 

Guerra Mundial e incorporado à Marinha do Brasil. Foi ele que auxiliou na 

construção do farol no Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Foto da Marinha 

do Brasil



Boletim SBGf | número 10024

ESPECIAL

Estendendo-se por seis países, a região amazônica detém 
a metade da biodiversidade mundial, um quinto da dis-
ponibilidade de água doce do mundo, e apresenta uma 
ambiência geológica favorável à existência de mineraliza-
ção e de hidrocarbonetos. Embora aproximadamente 69% 
dessa riqueza pertença ao Brasil, o conhecimento, não só 
do subsolo, como também da topografi a e localização de 
rios, de certas áreas, sobretudo no chamado vazio carto-
gráfi co da Amazônia, é limitado.

Pelas características da região e graças à rápida evo-
lução tecnológica, a geofísica vem sendo cada vez mais 
utilizada na Amazônia, não apenas para a aquisição de 
dados sobre possíveis reservas de minerais, petróleo e gás, 
mas também para a identifi cação e prevenção de aciden-
tes ambientais e para o avanço do conhecimento sobre o 
clima na região.

O tamanho da área ocupada pela região amazôni-
ca brasileira depende do conceito aplicado. A chamada 
Amazônia Legal cobre mais de 60% do território nacional 
e abrange os estados de Roraima, Amazonas, Acre, Ron-
dônia, Amapá, Pará, Mato Grosso, Tocantins e parte do 
estado do Maranhão. Uma avaliação mais conservadora 
aponta que a região possui cerca de 3,8 milhões de km2, 
que equivalem a aproximadamente 45% do país. Deste 
total, as áreas de escudos antigos (também denominadas 
apenas como região cratônica), onde é maior o potencial 
para descoberta de depósitos minerais, ocupam cerca de 
2,3 milhões de km2, enquanto as bacias sedimentares, 
com propensão à existência de reservas de hidrocarbone-

A Geofísica consolidou-se como a principal ferramenta para revelar uma das regiões menos co-
nhecidas geologicamente e potencialmente mais ricas do planeta, não apenas no esforço de aqui-
sição de dados sobre novas reservas de minerais, petróleo e gás, mas também na identifi cação e 
prevenção de acidentes ambientais e na análise do clima na região. Devido à difi culdade de acesso 
a áreas remotas no interior da fl oresta amazônica os estudos geofísicos tornam-se fundamentais.

Estudos geofísicos na Amazônia

tos, potássio, fosfato, calcário para cimento, entre outros, 
estendem-se por 1,5 milhão de km2.

“Devido à cobertura vegetal e ao intemperismo, os mé-
todos geofísicos são os mais adequados à região amazôni-
ca. Para o reconhecimento regional e no uso em cartografi a 
geológica, emprega-se a magnetometria e a gamaespec-
trometria”, afi rma Adalene Moreira Silva, pesquisadora da 
UnB e secretária da Regional Centro-Oeste da SBGf.

A aerogeofísica é a principal ferramenta para desven-
dar a região mais desconhecida geologicamente do mundo, 
concorda Jorge Dagoberto Hildenbrand, diretor presidente 
da Fugro Airborne Surveys e conselheiro da SBGf, acres-
centando que os maiores investimentos provêm da área 
governamental. O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) in-
tensifi cou os voos nas regiões pré-cambrianas, enquanto 
a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) iniciou levantamento aéreo nas regiões de 
bacias sedimentares. Este esforço de aquisição de dados é 
realizado por empresas de aerogeofísica contratadas pelas 
duas estatais. Para a realização dos levantamentos, Ma-
noel Barretto, diretor de Geologia e Recursos Minerais da 
CPRM, informa que o órgão contrata através de licitação 
as empresas Fugro/Lasa, Microsurvey e Prospectors, as 
únicas companhias com autorização junto ao Ministério 
da Defesa para realizar levantamentos aerogeofísicos no 
Brasil nos moldes desejados.

UMA NOVA CARAJÁS?
Após duas décadas de poucos levantamentos, a CPRM au-
mentou consideravelmente a partir de 2003 a quantidade 
de levantamentos aerogeofísicos nas áreas pré-cambrianas. 
O governo federal, que incluiu este esforço no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), tem destinado recursos 
expressivos à empresa.

De acordo com 
Manoel Barretto, a 
CPRM investiu R$ 43,1 
milhões em aerolevan-
tamentos geofísicos na 
região de escudos da 
Amazônia, dentro do 
programa Geologia do 
Brasil, no período de 
2004 a 2007. A partir de 
2008, este trabalho de 
aquisição de dados foi 
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Foto aérea da região amazônica durante a realização de um 

aerolevantamento geofísico
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Das publicações que mais se destacaram ao longo das 99 edições, elegemos esse artigo, do Boletim número 1, de 2012, por 

sua relevância. A matéria trata da importância da atuação dos geofísicos no uso de seus equipamentos para desvendar a 

região considerada geologicamente a mais desconhecida do mundo.
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incluído no projeto Cartografi a da Amazônia, o que per-
mitiu à CPRM investir R$ 67,6 milhões até o fi nal de 2009.

Em 2010, anuncia Roberto Ventura Santos, diretor 
de Geologia e Produção Mineral da Secretaria de Geolo-
gia, Mineração e Transformação do Ministério de Minas e 
Energia (MME), serão investidos cerca de R$ 50 milhões 
em levantamentos aerogeofísicos na região, dentro do 
projeto Cartografi a da Amazônia.

Os métodos aerogeofísicos empregados nestas áreas 
de escudos são a magnetometria e a gamaespectrometria. 
Desde 2004, todos os voos são realizados em linhas com 
apenas 1 km ou 500 metros de distância, o que permite 
uma maior precisão na aquisição de informação. Antes, 
poucos voos eram feitos com este espaçamento, sendo en-
tão o padrão de pelo menos 2 km entre as linhas.

Segundo Manoel Barretto, as empresas prestadoras de 
serviço demoram entre 10 meses e um ano para entregar 
à CPRM a informação sobre uma área levantada, processo 
que engloba a aquisição, o processamento e o tratamento 
dos dados. Em seguida, a CPRM disponibiliza estes dados 
para a sociedade colocando-os a venda por valores baixos.

Onildo João Marini, secretário executivo da Agên-
cia para o Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria Mi-
neral Brasileira (Adimb), um 
entusiasta do esforço de le-
vantamentos aerogeofísicos 
realizados nos últimos anos, 
esclarece que o retorno des-
te investimento é de médio a 
longo prazo. Com base nes-
tes levantamentos iniciais, as 
empresas interessadas reque-
rem, junto ao Departamento 
Nacional da Produção Mine-
ral (DNPM), autarquia federal subordinada ao MME, al-
varás de pesquisas para as áreas a serem prospectadas. 
Na sequên cia, as empresas realizam uma série de estudos 
prospectivos no terreno que, em caso positivo, levam à 
solicitação junto ao DNPM de um título de Concessão de 
Lavra, e o longo processo de obtenção de licenças ambien-
tais dos órgãos estaduais de meio ambiente e do Ibama, 
até o momento de iniciar a lavra mineral.

“Este processo todo demora oito, dez anos. Assim, ain-
da é cedo para ter os resultados deste esforço de levan-
tamentos aerogeofísicos que está sendo feito nos últimos 
anos”, avalia Marini. “Mineração é uma atividade de altís-
simo risco. De cada cem alvos estudados, um vira apenas 
mina”.

Jorge Hildenbrand estima 
que a porção ainda não levan-
tada da Amazônia correspon-
da a cerca de 1,5 milhão de 
km2 (900.000 km2 de escudos 
e 600.000 km2 de bacias sedi-
mentares), o que demandaria 
recursos da ordem de R$ 150 
milhões para complementar 
os levantamentos regionais ou 
semirregionais, mais outros 

R$ 100 milhões para detalhamentos com outros métodos 
mais diretos como o eletromagnético e o gravimétrico-
-gradiométrico.

“Observe que este custo é muito inferior ao custo de um 
único poço na região do chamado pré-sal”, afi rma. “Estu-
dos desta natureza irão decerto conduzir à identifi cação de 
alvos para exploração que certamente resultarão em desco-
bertas de grandes províncias minerais na Amazônia, talvez 
até com a importância da Província de Carajás”. 

Roberto Santos é igualmente otimista: “A Amazônia 
ainda está por ser descoberta. Considerando que uma par-
te signifi cativa da produção mineral brasileira vem dessa 
região, mesmo sendo uma área relativamente pouco co-
nhecida do ponto de vista geológico, muitas são as expec-
tativas de novas descobertas”.

O baixo grau de conhecimento geofísico, geológico 
e geoquímico da Amazônia representa uma defi ciência 
do Brasil em comparação com outros países também com 
elevado potencial mineral. Para Onildo Marini, caso hou-
vesse levantamentos mais detalhados nas províncias mi-
nerais brasileiras, como os que existem em outros países 
competidores, como Canadá, Austrália, e África do Sul, 
mais investimentos seriam atraídos para o setor mineral.

GEOFÍSICA E MEIO AMBIENTE 
NA AMAZÔNIA
O desmatamento irracional e criminoso, a atividade ga-
rimpeira sem controle, o uso sem planejamento dos rios 
e a expansão desorganizada da fronteira agrícola são as 
principais frentes de destruição da fl oresta amazônica, 
segundo Rutenio Luiz Castro de Araujo, coordenador do 
grupo de Geofísica Aplicada da Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM).

Onildo João Marini
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Rutenio Araujo afi rma que os métodos geofísicos 
são considerados como uma ferramenta fundamental 
na preservação do meio ambiente da região, uma vez 
que a consciência da conservação está diretamente as-
sociada ao real conhecimento científi co do que se pre-
tende conservar.

“Somente é possível ter o conhecimento real dos 
efeitos das atividades de desmatamento na Amazônia, 
como também elaborar um modelo científico que per-
mita mitigar ou eliminar tais consequências, se forem 
quantificados os efeitos do processo de desmatamen-
to”, avalia o pesquisador. “Esta quantificação tem que 
ser oriunda de resultados experimentais de pesquisas 
realizadas na Amazônia, e não resultante de dados ge-
rados por modelos teóricos ou por pesquisas efetuadas 
em regiões com características diferentes das imperan-
tes na Amazônia”.

Rutenio Araujo considera que a região amazônica 
não pode ser tratada como intocável e é favorável à ex-
ploração mineral e à construção de hidroelétricas, desde 
que estas atividades sejam realizadas de maneira ética e 
responsável.

Jorge Hildenbrand compartilha a mesma opinião e 
acrescenta que a atividade exploratória responsável, con-
duzida por empresas sérias, contribui para a preservação 
das fl orestas.

“Existe o compromisso da empresa com os órgãos 
ambientais e com as comunidades. Estando a área sob 
responsabilidade de uma grande empresa, não haverá 
desmatamento pelas invasões e grilagem de terras, que 
são as principais causas dos desmatamentos da Amazô-
nia”, afi rma. “Os melhores exemplos são os da Província 
de Carajás, que corresponde à região de maior preser-
vação naquela área do estado do Pará, assim como a 
recém-iniciada operação em Juruti, dentre outras”.

Roberto Santos compara a situação da Floresta Nacio-
nal (Flona) de Carajás com a do Parque do Gurupi, situ-
ado na Amazônia maranhense, cujo nível de degradação 
já atinge níveis muito preocupantes. “Certamente teria 
sido muito difícil manter a Flona Carajás sem o supor-
te econômico da mineração”, avalia. “O histórico dessas 
duas áreas faz-nos refl etir sobre estratégias mais apro-
priadas e efi cientes de preservação de nossas fl orestas”.

Já Onildo Marini reconhece a necessidade de leis e 
normas ambientais rígidas, conforme as existentes em 
outros países, mas critica a morosidade do processo de 
licenciamento de projetos de mineração no Brasil: “A 
licença ambiental é altamente limitante. Este é o pior 
entrave para a exploração mineral no país. Há uma su-
perposição de órgãos. Os processos de licenciamento am-
biental não avançam”.

Além da premência em agilizar o processo de licencia-
mento ambiental, há que ser regulamentada a exploração 
mineral em áreas indígenas, onde os processos de pedidos 
de pesquisa encontram-se paralisados no DNPM desde a 
promulgação da Constituição Federal de 1988. As reservas 
indígenas estão concentradas na Amazônia, onde ocupam 
mais de 121 milhões de hectares. A não regulamentação 
da mineração nessas áreas impede a gestão dos recursos 
minerais por parte do Estado e encoraja o estabelecimento 
de garimpos ilegais.

ESTUDOS GEOFÍSICOS SOBRE O CLIMA
O grupo de Geofísica Aplicada, coordenado por Rutenio 

Araujo, do Departamento de Geociências da UFAM, con-
duziu nos últimos anos importantes estudos sobre o cli-
ma na região. Foram medidas as variações diurnas da 
temperatura a 1 metro de profundidade, que é infl uen-
ciada diretamente pelas mudanças térmicas ocorrentes 
na superfície. A constatação é que há nítida superiori-
dade da temperatura média mensal na superfície de um 
local sem cobertura vegetal para outro com cobertura 
vegetal. Em um ciclo de um ano, registrou-se para os 
dois lugares diferenças de temperatura de 1,66º C no pe-
ríodo chuvoso e de 9,67º C no período seco.

Outra conclusão é que o uso do solo aumenta os 
valores da temperatura média superfi cial quase que ins-
tantaneamente e de modo abrupto. As análises dos resul-
tados das perfi lagens geotérmicas indicaram um incre-
mento médio da temperatura média anual na cidade de 
Manaus de 0,53º C a 3,17º C, estimado desde a segunda 
metade do século XIX e modulado pela ocupação do ho-
mem na região, mediante a alteração do balanço ener-
gético da superfície pelo desmatamento e urbanização.

“Estes aumentos de temperatura ocorreram de forma 
quase que instantânea na época”, relata Rutenio Araujo.

PESQUISAS SÍSMICAS
O potencial para existência de reservas de óleo e gás nas 
bacias sedimentares da região amazônica pode ser com-
provado pela operação da Petrobras a partir da descoberta 
do campo de gás do Juruá (1978) e posteriormente, na 
década de 80, de descobertas importantes na área do rio 
Urucu (gás, condensado e óleo). 

Com o objetivo de aper-
feiçoar os métodos de proces-
samento de dados sísmicos, 
fundamentais no esforço de 
localização e mapeamento de 
novas reservas, pesquisadores 
da Universidade Federal do 
Pará (UFPA) empreenderam 
dois amplos projetos ao lon-
go desta década. Coordenado 
pelo professor João Carlos Ri-
beiro Cruz (UFPA) e fi nancia-
do pela Finep, o projeto “Ima-

geamento Sísmico em Bacias Paleozóicas” aconteceu 
entre 2000 e 2003. Um dos objetivos centrais do projeto 
foi investigar a aplicação pelo método de empilhamento 
Common Refl ection Surface (CRS) no processamento de 
dados reais. Jessé Carvalho Costa, professor da UFPA que 
participou da equipe do projeto, explica que o método 
CRS, proposto na década de 90, por pesquisadores da 
Universidade de Karlsruhe e da Unicamp, prometia me-
lhorar a relação sinal-ruído. Os pesquisadores da UFPA 
testaram o CRS em dados sísmicos, cedidos pela Petro-
bras, da Bacia Amazônica e da Bacia do Solimões. “Em 
algumas áreas, o CRS apresentou resultados promissores. 
Este método mostrou que pode ser uma alternativa para 
melhorar a qualidade do imageamento sísmico, particu-
larmente em áreas de baixa relação sinal-ruído”, afi rma 
Jessé. 

Rutenio Araujo

A
rq

u
iv

o 
pe

ss
oa

l

Boletim SBGf | número 100

ESPECIAL

26



Em 2003, com o advento das Redes Cooperativas 
de Pesquisa Norte-Nordeste, patrocinadas pela Finep, os 
pesquisadores da UFPA deram continuidade a esta linha 
de investigação com o projeto “Modelagem Sísmica e 
Visualização 3D de Bacias Sedimentares e Alvos Explo-
ratórios”. Agora dentro da Rede Cooperativa de Pesquisa 
em Geofísica de Exploração, que integra pesquisadores 
dos departamentos de Geofísica da UFBA e UFPA, e pes-
quisadores de nove institutos de Física de universidades 
do Nordeste. O projeto teve contrapartida da Petrobras 
através da Unidade de Negócios da Bacia do Solimões, 
UN-BSOL. O objetivo deste projeto foi avaliar fl uxos de 
processamento, incluindo o método CRS, em dados ge-
rados sinteticamente. Um alvo exploratório da Bacia do 
Solimões foi utilizado para construir o modelo geofísico. 
Jessé Costa relata que esta segunda pesquisa, que termi-
nou em 2005, enfrentou difi culdades com o atraso na 
importação do cluster de computadores usado para mo-
delagem sísmica. Apesar das difi culdades, foram gerados 
o modelo e os dados sintéticos simulando uma aquisição 
3D. O processamento e o imageamento destes dados in-
dicaram que a atenuação de múltiplas de longo período e 
o tratamento adequado de efeitos de “pull up” associados 
a soleiras de diabásio são aspectos importantes para me-
lhoria do imageamento sísmico.

A
gê

n
ci

a 
Pe

tr
ob

ra
s 

de
 N

ot
íc

ia
s

Vista aérea do Terminal de Solimões

A partir de 2004, a Rede de Pesquisa em Geofísica 
de Exploração, em comum acordo com os representan-
tes da Petrobras que cofi nanciou a pesquisa ao lado da 
Finep, resolveu concentrar seu esforço de pesquisa na 
melhoria do imageamento sísmico sobre quebra de talu-
de, presente na região offshore brasileira. Esta pesquisa 
ainda está em andamento. “As bacias sedimentares pa-
leozóicas no interior da Amazônia apresentam potencial 
para exploração, sobretudo para gás. A exploração de 
hidrocarbonetos na região apresenta desafi os econômi-
cos e ambientais. Por exemplo, o transporte da produ-
ção e a distância aos principais centros consumidores 
do país. Outras áreas com potencial para exploração são 
bacias offshore, como a foz do Amazonas e Pará-Mara-
nhão”, conclui Jessé.

PROJETO PIATAM: GEOFÍSICOS 
TRABALHAM PARA MINIMIZAR RISCOS DE 
DESASTRES AMBIENTAIS NA AMAZÔNIA
A Geofísica exerceu papel fundamental no Projeto Piatam 
(Potenciais Impactos Ambientais do Transporte de Petró-
leo e Derivados na Zona Costeira Amazônica), idealiza-
do em 2000 por pesquisadores para prevenir danos que 
possam resultar das atividades de exploração e transporte 
de petróleo e gás oriundos de Urucu, a maior província 
petrolífera terrestre brasileira, localizada em plena fl oresta 
amazônica.

O sucesso do trabalho motivou a Petrobras a encam-
par a pesquisa em 2002 e criar dois desdobramentos, os 
projetos Piatam Mar e Piatam Oceano, este último se es-
tendendo de 2006 ao fi nal de 2008.

Enquanto o Projeto Piatam se concentrou na carac-
terização ambiental da área continental da Bacia Ama-
zônica, o Piatam Mar pesquisou o litoral amazônico, que 
abrange as costas dos estados do Amapá, Pará e Mara-
nhão, limitando-se à profundidade de até 20 metros. O 
Piatam Oceano deu continuidade à pesquisa em águas 
com até 3.500 metros de profundidade.
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Heloisa Vargas Borges, 
coordenadora do Projeto Pia-
tam Oceano, contou com a 
participação em sua equipe de 
oito profi ssionais com forma-
ção em Geofísica, cuja função 
foi a de interpretação e arqui-
vamento de informações geo-
físicas em bancos de dados e 
de produção de mapas bati-
métricos e fi siográfi cos.

Foram utilizados registros 
de dados geofísicos para carac-

terização da distribuição de sedimentos na região da plata-
forma e talude continental. Para a plataforma continental os 
padrões dos ecocaráteres foram defi nidos a partir de compa-
rações de trabalhos científi cos, que foram utilizados como 
base para a classifi cação e distribuição das ecofácies da pla-
taforma continental. No total foram descritas 11 ecofácies. 
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Para o talude continental foram utilizados dados sís-
micos de alta resolução inéditos adquiridos em 2000. A 
interpretação e correlação das linhas sísmicas apresenta-
ram um padrão de ecos com características semelhantes 
aos observados na região da plataforma continental. No 
total foram descritas oito ecofácies para o talude.

“O Piatam Oceano gerou uma série de mapas temá-
ticos, bancos de dados bibliográfi cos e de imagens, um 
sistema para armazenamento e validação de grupos taxo-
nômicos e espécies marinhas observadas na área de pes-
quisa entre o Amapá e o Maranhão, e também modelos e 
informações sobre correntes e marés, que tiveram como 
destino o banco de dados georreferenciados do projeto”, 
relata Heloisa.

O petróleo e o gás produzidos em Urucu são trans-
portados por dutos de 285 quilômetros de extensão até 
o Terminal de Solimões, onde são embarcados em navios 
seguindo para a Refi naria Isaac Sabbá, em Manaus, e para 
outros pontos da região Norte e Nordeste do país.

O conhecimento adquirido com os projetos é fun-
damental para auxiliar processos de licenciamento para 
exploração e produção da Petrobras, para a área de en-
genharia em operações de instalação de unidades de pro-
dução, e para identifi car em tempo real os procedimentos 
de emergência necessários em eventuais acidentes com 
derramamento de óleo.

“A região amazônica, que abriga a maior fl oresta tro-
pical úmida do mundo, cuja biodiversidade reúne de 10% 
a 20% das espécies de animais e vegetais já catalogadas 
no planeta, conta também com o terceiro maior volume de 
óleo produzido e transportado atualmente no Brasil, além 
de ser a primeira produtora de gás nas bacias terrestres 
brasileiras. Portanto, devido a esta coexistência de rique-
zas naturais e energéticas, é importante atuar na região 
de forma sustentável”, analisa Heloisa. “Ciências, como a 
geofísica, têm uma contribuição signifi cativa ao fornecer 
dados importantes para estudos ambientais”.

Para mais informações 
visite os sites dos projetos:
Piatam Oceano  
www.piatamoceano.uff.br
Piatam Mar  
www.piatammar.ufpa.br

Dados cortesia da Maersk Oil.  Resultados obtidos de Dan 
Field Ocean Bottom Node (OBN) Survey – Um Estudo De 
Caso De Águas Rasas.  Zaske 

(OBN(OBN) Su) Su) Surveyrveyrveyrvey – U – Um Esm Estudo De  De 
ske ske ., EAGE Conference (2014)et al

seabed-geo.com/Performance

Para saber mais sobre o 
nosso histórico comprovado, 
visite-nos no stand no. 9, 
durante a EXPOGEF da SBGf 
no Rio de Janeiro ou 
contacte-nos através de 
lbraga@sbgs.com
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Em sentido amplo, os negócios das empresas que ope-
ram com dados geofísicos não exclusivos ou multicliente 
incluem o design/projeto, ou seja, as defi nições técnicas 
geofísicas e geológicas da área que foi selecionada, das 
aquisições de dados onshore e/ou offshore propriamente 
ditas, do processamento de dados e de relatórios técnicos 
muitas vezes de caráter multidisciplinar incluindo dados 
geológicos. O modelo de negócio nos EUA e Canadá, se-
gundo o IAGC( International Association of Geophysical 
Contractors), é simples: 1) As empresas de dados sísmicos 
assumem todos os riscos do negócio, pagam o projeto e 
os custos; 2) As empresas de sísmica são proprietárias dos 
dados e as companhias de petróleo obtém uma licença de 
uso negociada caso a caso; 3) Os dados têm custo compar-
tilhado por múltiplos clientes. Em geral a empresa espera 
vender mais de 6 licenças; 4) a empresa de sísmica pro-
move a área mundialmente; 5) a empresa de sísmica nor-
malmente reprocessa e promove um novo licenciamento 
dos dados; 6) O prefunding para a aquisição quando con-
seguido ajuda a mitigar os riscos fi nanceiros e indica que 
a área selecionada tem interessados. 

Quando não há prefunding, a empresa de aquisição 
escolhe a área onde quer fazer o levantamento. Normal-
mente, as companhias de aquisição fazem levantamentos 
multiclientes em regiões nas quais os custos de perfuração 
de poços são relativamente altos, de modo que as petrolei-
ras comprem os dados com o fi m de maximizar o sucesso 
na perfuração dos poços. Uma modifi cação do conheci-
mento geológico da área poderá afetar enormemente a 
comercialização. Ademais, alguma outra empresa de aqui-
sição poderá fazer um levantamento na mesma área. Além 
do que, envolve riscos operacionais por parte da empresa 
de aquisição. Atrasos na aquisição provocados por clima, 
problemas instrumentais e embarcações podem ter impac-
to substancial na comercialização dos dados.  Além disso 
há o risco de outra companhia desenvolver nova tecnolo-
gia que afete signifi cativamente a atratividade dos dados 
adquiridos e processados. A comercialização dos dados 
multiclientes é fi nanceiramente mais atraente em áre-
as onde as concessões mudam de mãos frequentemente. 
Como a licença não é transferível ao novo concessionário, 
o novo operador tende a licenciar o dado. O levantamento 
é de total responsabilidade da companhia de aquisição. As 
petroleiras não precisam fi scalizar o serviço. Em geral, os 
dados multiclientes são licenciados a um preço entre 20% 
a 40% menor do que o preço do dado exclusivo. É praxe, 
nos mercados fora do Brasil, um contrato de licenciamen-
to ter cláusulas de preços que aumentam com a descoberta 
de um campo na área. Por último, a grande vantagem de 
a petroleira adquirir o dado multicliente é tê-lo imediata-
mente disponibilizado, o que pode resultar em ganho de 
um ou mais anos no tempo projetado para a exploração 
da área. As atividades sísmicas dos EUA no Golfo do Mé-
xico são gerenciadas e regulamentadas pelo Department 
of the Interior (DOI), através do Bureau of Ocean Energy 
Management, Regulation and Enforcement (BOEM), que 
substituiu o Mineral Management System (MMS).

A situação atual da sísmica multicliente
Após a explosão do Deepwater Horizon, em abril de 

2011, e o consequente derramamento de óleo no Golfo 
do México, o governo americano promoveu uma grande 
reforma nos regulamentos de operação de óleo e gás nas 
áreas offshore. Logo depois, em agosto de 2011, o Secretá-
rio do Interior (DOI) anunciou o programa de Oil and Gas 
Leasing Program for 2012-2017, no qual mais de 75% das 
áreas com potencial de petróleo e gás estarão disponíveis 
para exploração através de lease sales (LS) que se equi-
valem ao nosso bids rounds da ANP. Uma programação 
anual de lease sales, durante cinco anos, em áreas pré-de-
fi nidas, permite que sejam feitos novos investimentos na 
atividade sísmica multicliente. Não é sem motivo, portan-
to, que o Golfo do México concentra o maior número de 
navios de levantamento de dados em atividade. Reconhe-
ce o BOEM que a avaliação sísmica no Golfo do México é 
extremamente sofi sticada e contribui de maneira decisiva 
para o entendimento do potencial de óleo e gás em uma 
área que responde, se compararmos, por mais de 25% da 
produção dos EUA.

O programa de Lease Sales do BOEM em 2015 defi ne 
duas LS 235 e 246 no Golfo do México. Em 2016, três LS 
226, 241, 248 no Golfo e duas no Alaska LS 237 e 344. 
Para 2017 uma LS 247 no Central Gulf of Mexico e a 242 
em Beaufort Sea no Alaska.

A proposta do programa de LS para o período de 2017 
a 2022 prevê 14 LS incluindo uma área no Atlântico.
http://www.boem.gov/2012-2017-Lease-Sale-Schedule/ 

Na área onshore o órgão encarregado nos EUA é o 
BLM Oil and Gas Management. A produção dos 63 mil po-
ços de óleo e gás representam 11% do suprimento do país 
e 5% do óleo. (http://www.blm.gov/wo/st/en/prog/energy/
oil_and_gas.html) 

De modo similar ao BOEM há uma programação pré-
via das futuras licitações.

Outro exemplo na área onshore é a província de Al-
berta no Canadá onde é produzido 70% do petróleo e gás 
natural do país, sendo boa parte exportada para os Esta-
dos Unidos. Existe também uma programação antecipada 
de licitações de áreas. A atividade multicliente é intensa 
em Alberta. A CGG tem um grande portfólio de dados 
multiclientes 2D e 3D no Canadá. A TGS adquiriu 12.947 
Km de 2D somente em 2013 no Canadá.
Situação no Brasil.

Os dados de levantamentos sísmicos no Brasil publi-
cados pela ANP  mostram que em 2013 houve um sensível 
declínio nas atividades em relação a 2012. Os levanta-
mentos exclusivos (proprietário) somaram 1.081 km de 
2D e 241 km² de 3D. Os levantamentos não-exclusivos 
somaram 33.251 km de 2D e 32.437 Km² de 3D. Infeliz-
mente, os dados da Agência são totais e incluem tanto os 
levantamentos onshore como os offshore. Fica aqui feita a 
sugestão para a ANP separar os dados dos levantamentos 
onshore e offshore em futuras edições do Anuário.

No Brasil  a produção de óleo onshore foi de 63.893 
(MIL barris) e 67.482 offshore em 2013. A produção onsho-
re fi cou concentrada no Estado do Amazonas (11.270 MIL 
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Difi culdades adicionais existem, como por exemplo, 
as áreas de concessão da 11ª rodada em Barreirinhas e 
Ceará, onde a licença ambiental demorou quase dois anos 
para ser concedida.

Em face às difi culdades apontadas não há incentivo 
para as EAD realizarem projetos de multicliente com tec-
nologias de ponta (por exemplo, alta densidade de dados 
em onshore e offshore). É muito incomum nos megaproje-
tos de multicliente no Brasil um relatório de interpretação 
incluindo dados sísmicos antigos, novos, perfi s e dados 
de poços em face às difi culdades na obtenção de dados 
no BDEP. Pequenos projetos com inclusão de amarração 
de poços tão corriqueiros no exterior têm como óbice no 
Brasil o alto preço das informações cobradas pelo BDEP. 
Apesar do preço do petróleo ser uma commodity, inclu-
sive no Brasil, os custos de um levantamento sísmico são 
via de regra mais altos aqui. A comparação é mais fácil 
quando se utiliza a sísmica no mar. Os custos dos projetos 
e acompanhamento, em especial dos licenciamentos am-
bientais, são cada vez mais altos devido à complexidade 
exigida que demanda subcontratar empresa altamente es-
pecializada e os maiores custos durante a operação, tendo 
em vista as condicionantes exigidas no termo da licença 
ambiental. A infraestrutura brasileira, por exemplo, para 
serviços em dry dock para navios é muito mais cara. Há 
vários casos de navios que foram para a África do Sul 
realizar esta manutenção e depois retornarem.

Por fi m, um antigo pleito das EADs no Brasil ainda 
não atendido é referente à diminuição do tamanho dos 
blocos no mar. A título de comparação, o tamanho médio 
de um bloco em água profunda no Golfo do México é cer-
ca de 23 km², aproximadamente dez vezes menor do que 
alguns blocos similares no Brasil.

Apesar do preço do óleo no mercado internacional 
estar em forte baixa, os projetos multiclientes tendem a se 
manter pelo menos constantes, principalmente nos países 
em que há licitações previamente defi nidas, e regimes fi s-
cal e tributário livres de incertezas. Manter navios e sua 
tripulação inativos é certamente muito menos atrativo. 
No Mar do Norte, Barents Sea, Atlântico Norte (Canadá e 
Groenlândia) e Austrália os levantamentos multiclientes 
estão bastante ativos. E o México com a abertura recente 
do mercado já está iniciando uma intensa atividade mul-
ticliente.
Citações e Referências

Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis 2014, ANP, ISSN 1983-5884 Tabela 2.1 
Levantamentos Geofísicos por tipo 2004-2013

barris), Rio Grande do Norte (19.116 MIL barris) e Bahia ( 
15.777 MIL barris). A produção offshore por sua vez teve 
em primeiro lugar o Estado do Rio de Janeiro com 561.482 
MIL barris e o Estado do Espírito Santos com 107.666 MIL 
barris. Portanto, pode-se deduzir que a produção nacional 
onshore é inferior a 10% da produção offshore. Levando-
-se em conta que no Brasil o levantamento multiclien-
te onshore tradicionalmente  tem custo muito mais alto 
quando comparado ao offshore, cerca de até 10 vezes, 
traduz-se em baixíssima atratividade para a realização de 
trabalhos multiclientes. Grosso modo, uma equipe onsho-
re bem equipada pode chegar a produzir até 200 km de 
2D por mês, enquanto um navio de baixo custo (somente 
um cabo) chega a 2.000 km por mês. Em 3D onshore em 
circunstâncias especiais pode-se levantar até 75 Km² por 
mês (normalmente 30 Km²/mês). Em offshore um navio 
de última geração com parâmetros de exploração pode 
realizar 1.000 Km² por mês. 

Ao fi nal de 2010, após mais de 12 anos da Rodada 1 
da ANP, realizada em 1999, o Brasil, com 29 bacias sedi-
mentares com interesse para petróleo e gás natural, com 
aproximadamente 7,5 milhões de km², tinha menos de 5% 
desta área em concessão. É desejável que a ANP considere 
ter e publicar um programa de bid rounds plurianual (cin-
co anos) com a defi nição de data dos leilões e das áreas a 
serem incluídas em cada licitação.

A ausência de um programa de bid rounds criou no 
Brasil o chamado “multicliente encomendado”. Trata-se 
de uma criação local usada para adequação às condições 
brasileiras pela ausência de cronograma antecipado de li-
citações. Em áreas não atrativas para as empresas de aqui-
sição (offshore e no eixo do Estado do Rio de Janeiro) a 
atividade sísmica só ocorre geralmente após a assinatura 
do contrato de concessão do bloco da ANP com o conces-
sionário. Este poderá realizar um levantamento exclusivo 
(proprietário) ou optar por um multicliente encomendado. 
É fácil entender que nem todos os concessionários têm 
condições logísticas de empreender um levantamento ex-
clusivo. Deste modo, é feito um contrato com uma EAD 
com preço cheio (como se fora um proprietário), visto 
que a EAD não tem como licenciar para vários clientes 
os dados levantados em uma concessão recém concedida. 
Neste modelo tudo se passa como se fosse um levanta-
mento multicliente, principalmente nos aspectos das res-
ponsabilidades civis, administrativas, trabalhistas, penais 
e ambientais, de licenciamento e toda a burocracia exigi-
da no decorrer das operações. A grande desvantagem para 
a contratante nesse esquema é que legalmente não cabe a 
ela fi scalizar os trabalhos, podendo gerar alguma incerte-
za sobre a qualidade dos resultados a serem obtidos.

As EADs têm relativa motivação de realizar trabalhos 
multicliente nas áreas offshore, especialmente no Estado 
do Rio de Janeiro, pois dada a ausência de um cronograma 
de Bid Rounds com as respectivas áreas a serem licitadas, 
elas também assumem o risco da área sobre a qual foram 
feitos pesados investimentos que não fi guram na lista das 
áreas a serem licitadas na licitação a ser realizada.  É um 
prejuízo fi nanceiro quase certo, porque poucas empresas 
investem em dados que não estejam na lista dos blocos a 
serem licitados em bid round já anunciados.
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AGENDAAGENDA

 Exploration 17 DMEC 
21 a 25 de outubro - Toronto - Canadá

Informações: www.dmec.ca/

2017

 15th International Congress of the Brazilian 
Geophysical Society and EXPOGEf 
31 de julho a 3 de agosto de 2017 - Rio de Janeiro

Informações: congresso.sbgf.org.br

 2017 IEEE International Geoscience and Remote 
Sensing Symposium – IGARSS
23 a 28 de julho – Texas – EUA

Informações:  www.ieee.org

 OTC Brazil - Offshore Technology Conference
24 a 26 de outubro – Rio de Janeiro  – RJ

Informações: info.specommunications.

org/17OTCBrasil_17OTCBrasil-Welcome.html

 XVI Congresso Brasileiro de Geoquímica Búzios - Rio 
de Janeiro - Centro de Convenções do Hotel Atlântico 
Búzios
22 a 25 de agosto  – Búzios– Rio de Janeiro

Informações: www.sbgeo.org.br/home/events

 XXVII Semana de Estudos Geológicos UFRuralRJ - 
SEGEO 2017 
28 de agosto a 1 de setembro - Rio de Janeiro

Informações: www.segeoufrrj.com.br


