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Chega às mãos dos nossos leitores a edição número 101 do Boletim SBGf. Este nú-
mero é alusivo ao 15° Congresso Internacional de Geofísica recentemente realizado 
na Cidade do Rio de Janeiro. Conforme pode ser verifi cado na matéria que abre o 
Boletim, o Congresso foi um sucesso, considerando a crise econômica que afetou 
alguns segmentos da economia mundial, como no caso da Indústria do Petróleo, 
com refl exos no Brasil. É evidente que o sucesso alcançado no Congresso se deve, 
principalmente, ao empenho de abnegados profi ssionais que voluntariamente tra-
balharam para o engrandecimento das geociências no geral e da geofísica em 
particular. Vale ressaltar também a participação dos expositores que apresentaram 
produtos e serviços e propiciaram um atrativo a mais no evento. A Sociedade 
Brasileira de Geofísica vem de público, agradecer a colaboração do Comitê Organi-
zador do Congresso, aos expositores e patrocinadores, aos profi ssionais que apre-
sentaram trabalhos, aos que ministraram cursos e a todos os demais participantes 
desse evento que se constitui atualmente, em um dos mais importantes eventos no 
âmbito da geofísica no mundo. Por oportuno, gostaríamos de convidar a comuni-
dade de Geociências a participar do VIII Simpósio Brasileiro de Geofísica da SBGf, 
que será realizado de 18 a 20 de setembro de 2018, em Salinópolis-Pará.

Boa leitura!
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15º CISBGf supera as expectativas em novidades, atrai empresas 

de petróleo e cria rede de troca de experiências entre participantes

Por Rosimeri Figueiredo

O 15º Congresso Internacional de Geofísica, realizado 
pela SBGf, trouxe para os estudantes, pesquisadores e 
profissionais das Geociências a satisfação de compar-
tilhar novas ideias, apresentou inovações tecnológicas 
e proporcionou aos participantes uma forma interativa 
de experenciar as metodologias apresentadas na expo-
sição dos equipamentos e as ministradas nas palestras. 

O evento iniciou suas atividades no dia 31/7 e 
encerrou-se em 3/8, reunindo 1.469 pessoas da área 
interessadas em adquirir e atualizar seus conhecimen-
tos. Até mesmo os estudantes do ensino fundamental 
e médio, convidados a visitarem a Exposição “O que é 
Geofísica”, tiveram a oportunidade de se aprofundar 
nesse universo das nuances do solo terrestre e maríti-
mo e experimentaram, na prática, os equipamentos ex-
postos na mostra, sendo despertados para o estudo dos 
fenômenos da Terra. E não parou por aí: expositores 
e representantes de órgãos reguladores, investidores e 
empresários também contribuíram para o sucesso do 
Congresso.

Organizado a cada dois anos pela SBGf, desde 
1989, a 15ª edição do Congresso trouxe para o seu pú-
blico 401 trabalhos ao longo de 49 sessões técnicas, 
ofereceu 17 cursos com profissionais de renome in-
ternacional, visando alinhar o conhecimento dos pro-
fissionais e estudantes da área às recentes condições 
ambientais que impactaram no mercado de óleo e gás, 
para reciclá-los e prepará-los para os desafios futuros. 
Contabilizou 249 pessoas que participaram dos cursos 
oferecidos, com um total de 31 temas distintos em até 
12 sessões simultâneas, expôs 18 mostras com painéis 
temáticos pertencentes a universidades federais (UFBA, 
UFPA, UFF, UFRN) e empresas como Petrobras, CGG, 
Halliburton, Spectrum, entre outras.

Além da Expogef e da exposição “O que é Geo-
física”, o evento apresentou ainda, mesas redondas e 
palestras técnicas.

Foram também contabilizadas as presenças de 15 
universidades, 38 empresas expositoras, 17 minicursos e 
quatro sociedades científi cas: SEG, EAGE, ABGP e SBG.  

Na solenidade de abertura, que ocorreu no dia 
31/7, fizeram parte da mesa diretora, o diretor geral 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), Décio Oddone, o presidente da 
SGBf, Jorge Hildenbrand, a diretora do Departamen-
to de Geologia e Produção Mineral, Lilia Mascarenhas 
Sant’Agostino, representando o Secretário de Geologia 
e Mineração do Ministério das Minas e Energia, Vicen-
te Lobo, o chairman desta edição do CISBGf, Francisco 
Aquino e o presidente eleito, Neri Boz. 

A premiação aos quatro profi ssionais é praticada tra-
dicionalmente em todos os congressos da SBGf, desde a 
sua primeira edição. A indicação para o Prêmio Alcides 
Paulo Alves Barbosa é atribuição da Administração Supe-
rior e do Secretariado da SBGf; a escolha dos nomes para 
os demais prêmios se dá por indicação e posterior eleição 
da Administração Superior, do Secretariado e do Conselho 
da Sociedade.

Da esq. para a dir. Neri Boz, Lilia Mascarenhas, Jorge Hildenbrand, Decio 
Oddone e Francisco Aquino.
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Na abertura do evento, Oddone, deu início à palestra 
magna e discorreu sobre o potencial petrolífero das bacias se-
dimentares brasileiras, recordou a comemoração dos 50 anos 
da Petrobras, da qual Décio Oddone, Nero Passos e Inrnack do 
Amaral participaram. Também recordou quando foi convida-
do para fazer a primeira entrega de prêmios da SBGf. Contou 
sobre a história dos personagens famosos que hoje compõem 
os nomes que premiam os profi ssionais de destaque. 

Salientou sobre o potencial do petróleo, assim como o do 
pré-sal, estimou que a produção brasileira de petróleo estará 
acima de 2,6 milhões de barris nos próximos anos. Previu 
também que a produção do pré-sal aumentará consideravel-
mente nos próximos 10 anos e disponibilizou o material usa-
do na palestra para pesquisa posterior.

Após os discursos da diretoria da mesa, foi iniciada a 
cerimônia de premiação. A Sociedade criou o Prêmio SBGf 
de Tese e Dissertação, para laurear os melhores trabalhos aca-
dêmicos, com o objetivo de incentivar a formação dos pós-
-graduados qualifi cados na área de Geofísica, iniciado este 
ano. Os contemplados ganharam passagens para compare-
cerem à cerimônia, um minicurso no CISBGf, um Tablet tipo 
Kindle, certifi cado da SBGf de melhor trabalho, terão seus 
artigos publicados no Boletim da SBGf e receberam convite 
para publicação do trabalho na Brazilian Journal Geophysics 
(RBGf). O vencedor da melhor dissertação foi Plinio Francis-
co Jaqueto, do Programa de Pós-Graduação em Geofísica da 
Universidade de São Paulo (USP), com o trabalho “Magne-
tismo de um Espeleotema do Centro-Oeste do Brasil e Suas 
Implicações Paleoclimáticas”, orientado pelo prof. dr. Ricardo 
Ivan Ferreira da Trindade. O prêmio foi entregue pela profes-
sora da UFF, Eliane Alves. 

A premiação de melhor tese teve dois ganhadores: Re-
nata dos Santos Alvarenga, do Programa de Pós-Graduação 
em Geociências, da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), com o trabalho “Análise Sismoestratigráfi ca de 
Bacias Rifte: Defi nição de Sismofácies e Arcabouço Tectono- 
Estratigráfi co”, orientada pelo prof. Dr. Claiton Scherer. 

O outro ganhador do prêmio de melhor tese foi Leonardo 
Uieda, do Programa de Pós-Graduação em Geofísica do Ob-
servatório Nacional (ON), com o trabalho “Modelagem Direta 
e Inversao de Campos Gravitacionais em Coordenadas Esféri-
cas”, orientado pela profa. Dra. Valéria Cristina Barbosa, que 
o representou para receber o prêmio, pois ele se encontrava 
fora do país, para concluir seu pós doutorado. 

SESSÃO DE ABERTURA

Renata dos Santos Alvarenga recebe o prêmio da conselheira Adalene Moreira 
Silva

Plinio Francisco Jaqueto recebe o prêmio da professora Eliane Alves

Dra. Valéria Cristina Barbosa, representante do ganhador de melhor tese, 
Leonardo Uieda, recebeu o prêmio das mãos do vice-presidente Eder Molina. 
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A Clearer Image |  www.pgs.com

To learn more about PGS’ leading seismic 
interpretation of our GeoStreamer 
MultiClient 3D-surveys, that can help de-risk 
opportunities in Brazil,
please contact:

brazilinfo@pgs.com

Santos Vision

Discover the new Santos reprocessing with the
latest technology available for Brazil Pre-salt
Round evaluation
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DECISIONSPACE®

Introducing the NEW 

DecisionSpace® G1 Edition.

A complete geoscience suite.  

Zero configuration.

New, personal license.

It’s time to get personal. G1 Edition.  

Ask about it today.

landmarksoftware.com/G1

Our new personal license gives you the full-featured 

DecisionSpace® Geosciences suite: Geophysical 

Interpretation, Geological Interpretation and  

Earth Modeling with an OpenWorks® compliant, 

embedded database.

© 2015 Halliburton. All rights reserved.

Landmark

Atividades paralelas que ocorreram durante o Congresso

Na Reunião de Diretoria houve a nomeação ofi cial dos diretores eleitos, 
assim como dos conselheiros regionais e das suas respectivas funções. Foram 
apresentados também os resultados da Pesquisa de Satisfação do Associado e 
mostrada a análise fi nanceira a partir de 2016, entre outros assuntos.

Painel sociedades associadas.

Mesa Redonda

No dia 3 de agosto, à tarde, aconteceu a programação “Mesa 
Redonda”, que teve como tema “Desafi os na integração dos ní-
veis de referência altimétrico e batimétrico na avaliação de riscos 
ligados a inundações costeiras”.

O jantar de confraternização no Clube Caiçaras, na Lagoa Rodrigo de Freitas, 
contou com a presença da diretoria, conselheiros, associados e todos os que 
estiveram envolvidos na organização do Congresso.

Participaram do corte da fi ta, na cerimônia de inauguração, Jorge Hildenbrand, 
Decio Ordonne, Lilia Mascarenhas, Francisco Aquino e Neri Boz

ATIVIDADES DO CONGRESSO
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Coube ao dr. Decio Oddone, que fazia parte da mesa 
diretora, laurear Sergio Michelucci Rodrigues, com o 
prêmio “Décio Savério Oddone”, nome de seu avô e 
pioneiro da Geofísica no Brasil, por ter se destacado na 
área de petróleo. 

Sergio Michelucci Rodrigues 

Décio Oddone Award: Petroleum Geophysicist

Nascido em Porto Alegre em 3 de maio de 1951, Sér-
gio Michelucci Rodrigues formou-se em Geologia na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1974 
e fez especialização em Geofísica na Universidade do 
Texas em Austin em 1980 e 1981. Ingressou na Petro-
bras em 1975 como Geofísico-estagiário e trabalhou 
por 35 anos na empresa. Ocupou, dentre outras, as po-
sições de Chefe da Divisão de Exploração do Distrito 
de Exploração da Amazônia Ocidental, Chefe da Di-
visão de Interpretação do Nordeste, Gerente de Inter-
pretação de Novas Fronteiras, Gerente de Exploração 
da Petrobras Internacional, Gerente de Exploração da 
Unidade de Negócios de Sergipe e Alagoas, Gerente de 
Suporte Técnico da Exploração e Gerente Geral de P&D 
de Exploração do CENPES. Em 2010 juntou-se à OGX 
Petróleo S.A., onde trabalhou até junho de 2011 como 
Gerente de Interpretação da Bacia do Espírito Santo.  
Em 2012 ingressou na Queiroz Galvão Exploração e 
Produção S.A como Gerente de Projetos Exploratórios 
e naquele mesmo ano assumiu a Diretoria de Explora-
ção da companhia, posição em que se aposentou em 
2016. Sua carreira profissional foi toda voltada para a 
exploração de petróleo e gás natural e ao longo dela, 
na qualidade de geofísico de operações, intérprete, ge-
rente ou supervisor, atuou em quase todas as bacias 
sedimentares brasileiras e em algumas do exterior (Bo-
lívia, Peru, EUA, Cuba, Nigéria, Angola, Portugal).

PRÊMIOS

Profi ssionais de destaque em suas áreas de atuação também foram 
homenageados

O prêmio “Nero Passos” foi entregue pela professora da 
UFPA, Ellen Nazareth de Souza Gomes, a Milton José 
Porsani, como reconhecimento por maior destaque na 
área Acadêmica. 

Milton José Porsani 
Nero Passos Award: Education and Research Geophysicist

B.C. em Geologia pela Universidade de São Paulo 
(USP), 1976. Licenciado em Geologia pela Faculda-
de de Educação da USP, 1977. Mestre em Geofísica 
pela Universidade Federal do Pará (UFPA), 1981. Dou-
tor em Geofísica pela Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), 1986. Pós-doutorado em Geofísica, Institute 
for Geophysics at University of Texas Austin, EUA, 
setembro/1992 a outubro/1993. De 1979 a 1982 de-
senvolveu atividades de pesquisa ligadas aos projetos 
de prospecção de água subterrânea na Ilha de Marajó. 
De 1986 até o presente é Pesquisador do Centro de 
Pesquisa em Geofísica e Geologia (CPGG/UFBA) onde 
coordena o Programa de Exploração de Petróleo. Em 
1990 foi contratado pela UFBA como professor do 
Departamento de Geologia e Geofísica Aplicada do 
Instituto de Geociências. Desde 2000 é professor Ti-
tular na matéria Exploração de Petróleo. Coordena o 
projeto Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 
Geofísica do Petróleo do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (INCT-GP/CNPq) 
iniciado em 2009. 

As principais áreas de interesse compreendem: 
inversão de dados geofísicos, métodos de filtragem e 
análise de sinais, processamento de dados sísmicos e 
geofísica aplicada ao monitoramento da qualidade do 
meio ambiente. Pesquisador 1A do CNPq. Membro as-
sociado da EAGE, SBGf, e SEG.
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Profi ssionais de destaque em suas áreas de atuação também foram 

E o prêmio “Alcides Barbosa” que é concedido às pes-
soas que contribuíram para o engrandecimento da 
SBGf foi entregue ao consultor de geologia e geofísica, 
doutor Jurandyr Schmidt, que recebeu o prêmio pelas 
mãos de Jorge Hildenbrand. 

Jurandyr Schmidt
Alcides Barbosa: Award

Natural de Charqueada, São Paulo, Jurandyr concluiu 
o curso técnico em mineração na Escola Técnica Fe-
deral de Ouro Preto-ETFOP (1969). Graduado em Geo-
logia pela Universidade Federal do Pará-UFPA (1975). 
Concluiu mestrado e doutorado na Colorado School of 
Mines-CSM (1990-1992). 

Trabalhou nas empresas Meridional de Minera-
ção (1970-1971), Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais-CPRM (1972-1980) e Petrobras (1980-2005). 
Consultor técnico em geologia e geofísica desde 2006 
na Schmidt & Associados, onde exerce a função de di-
retor presidente.

Foi presidente da SBGf (biênio 2001-2003), secre-
tário de publicações (2007-2009), conselheiro nacional 
e secretário-geral do 10º Congresso Internacional da 
SBGf (2007).

O que também motivou os organizadores à entrega 
deste prêmio foi o fato do profissional ter se destacado 
em trabalhos voluntários para a entidade.

O homenageado com o prêmio “Irnack do Amaral” foi 
Roberto Gusmão de Oliveira, que o recebeu das mãos 
de Lilia Mascarenhas Sant’Agostino, por ter se destaca-
do na área de mineração. 

Roberto Gusmão de Oliveira 

Irnack do Amaral Award: Mining Geophysicist

Doutor em Geofísica pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (2008). Mestre em Geociências pela Uni-
versidade de São Paulo (1998). Graduado em Geologia 
pela Universidade Federal de Pernambuco (1987). Exerce 
atividades na área de geofísica da CPRM - Serviço Geo-
lógico do Brasil desde 1987. É Coordenador Executivo da 
Diretoria de Geologia e Recursos Minerais, tendo como 
função principal a supervisão e apoio técnico ao planeja-
mento, interpretação e modelagem de dados gravimétri-
cos, magnetométricos e gamaespectrométricos. Participa 
de projetos multidisciplinares na área de geologia básica, 
água subterrânea e pesquisa mineral na Província Bor-
borema e nos crátons São Francisco e Amazônico. Mi-
nistrou cursos em métodos geofísicos para o mapeamen-
to geológico e pesquisa mineral na CPRM e em simpósios 
e congresso de geologia. Possui publicações em revistas 
científi cas nacionais e internacionais. É revisor de peri-
ódicos nacionais e internacionais e participou de bancas 
de mestrado e doutorado nas Universidades Federais de 
Pernambuco e do Rio Grande do Norte.
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Cadastre-se no LinkedIn da SBGf
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FÓRUM

Fórum de Abertura debate sobre o 
mercado de óleo e gás

O Fórum de abertura do 15º CISBGf teve como tema 
“Perspectivas do Mercado de Petróleo no Brasil, oportunida-
des e desafi os” e teve seu início às 10h do dia 1º de agosto. O 
secretário de Relações Institucionais da SBGf, Ricardo A. Rosa, 
foi o moderador do debate no qual participaram o presidente 
da Shell Brasil Petróleo, André Araújo, o gerente Executivo 
de Exploração e Produção da Petrobras Mário Carminatti, o 
presidente da Petrogal Brasil,  Miguel Pereira e o diretor geral 
da Queiroz Galvão E&P, Lincoln Rumenos Guardado.

Para Ricardo Rosa, o Fórum atendeu ao seu objetivo 
principal, que era fazer uma discussão em torno das opor-
tunidades e desafi os específi cos do mercado de óleo e gás, 
um segmento da indústria com grande impacto na geofísi-
ca, como método de avaliação do subsolo. Segundo Rosa, 
o evento possibilitou abrir o debate sobre informações im-
portantes para decisões de investimentos na área e os riscos 
da aplicação do preço mínimo praticado no mercado, assim 
como também a questão regulatória, discutida entre os pa-
lestrantes e a importância do licenciamento ambiental. Estes 
foram os contrapontos apresentados na cerimônia de aber-
tura em que Décio Oddone participou, como observaram os 
participantes do debate, quando ele afi rmou em sua palestra 
magna que está se fazendo de tudo para destravar o mercado 
de óleo e gás. Os principais representantes reconheceram que 
o caminho é longo e a indústria da Geofísica está sentindo 
que este é um processo difícil. Sobre as oportunidades de atu-
ação na área, foi esclarecido que há possibilidades de merca-
do, principalmente no mar, especifi camente ligadas às novas 
rodadas de licitação de blocos nos regimes de concessão e 
partilha, em todas as bacias costeiras do Brasil. Mas quando 
se trata da parte terrestre, todos concordam que a questão é 
mais complexa. 

Foi debatido entre os presentes que as oportunidades 
de investimento em novos levantamentos geofísicos, nas 
bacias terrestres, ainda esbarram em problemas de econo-
micidade dos campos existentes, muitos deles em fase de 
desinvestimento pela Petrobras. Por outro lado, novas áreas 
exploratórias terrestres ainda têm ritmo de concessão lento 
pelo órgão regulador (ANP). Consideraram também que as 
condições econômicas específi cas para os blocos explora-
tórios em terra precisam ser estabelecidas, para incentivar o 
aumento dos investimentos em geofísica.

Em relação ao aquecimento do mercado da Geofísica, 
foi comentado que existe o entendimento de que este já 
está em recuperação, pois alguns projetos apresentados às 
empresas de óleo e gás estão sendo reativados. No debate, o 
Brasil foi citado no quadro dos principais países com opor-
tunidades de investimento relevantes na indústria de pe-
tróleo, em função da qualidade dos ativos de subsuperfície, 
o que foi concordado unanimamente pelos participantes. 
Para os especialistas restam ser resolvidas ou equacionadas 
as questões regulatórias, fi scais e políticas que travam os 
investimentos no Brasil. 
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WORKSHOP

Os workshops também foram um dos 
pontos altos do evento 

No dia 3/8, o diretor da ANP, Felipe Kury, 
participou do workshop “Horizontes Geofísi-
cos”, com o tema “A importância da Geofísica 
para o desenvolvimento sustentável”. Participa-
ram do debate os representantes do Ministério 
de Meio Ambiente (MMA), do Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama), do International Asso-
ciation of Geophysical Contractors (IAGC), da 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e 
do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), tendo 
como moderador Armando Cavanha Filho, da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Workshop “Horizontes Geofísicos” lotou a sala Recreio.

Paulo Lacerda, Senior Technical Advisor, da IBM, 
palestrante da Nvidia do curso “How to transfer your 
sismic data over long distance with high speed”, ex-
plicou que o software apresentado se tratava de uma 
tecnologia que ajuda a transferir arquivos sísmicos. 
Estes arquivos são muito grandes e têm por desafi o 
enviar os dados de um navio em alto mar para um 
local físico, ou fazer aquisição de dados sísmicos, por 
exemplo, em condições de rede que não são ideais, 
em casos em que não vai haver uma rede com link 
de fi bra ótica ou melhor condição para fazer esse tipo 
de transferência. “Você vai usar um software, que é 
high speed; é simples, não precisa investir em har-
dware pesado e você vai poder fazer a transferência de 
dados de forma mais rápida. O geofísico ganha tempo, 
facilita o trabalho dele, ganha velocidade, e consegue 
diminuir o tempo de transferência do tempo total que 
vai precisar. Às vezes, o geofísico leva dias para fazer 
esse procedimento, e transferir por rede é mais segu-
ro e mais tranquilo”, garantiu Lacerda. “Em relação 
à aceitação do público que participou do workshop, 
houve, segundo o palestrante, muito interesse e boa 
aceitação: “Tem a ver com o dia a dia do engenhei-
ro de petróleo e do geofísico trabalhar com grandes 
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Workshop NVIDIA TECH THEATER 

arquivos de disco rígido. É uma tecnologia que veio da 
indústria de mídia, que trabalha com vídeo, mas se aplica 
muito bem na área de óleo e gás e quem assistiu à minha 
palestra certamente vai querer utilizar esse método”.
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ENTREVISTA

Entrevista 
João Carlos Correa

O Workshop Geophysics 
Horizons, que ocorreu, na ma-
nhã do dia 3, no Salão Recreio, 
teve como articulador e organi-
zador do evento o Country Ma-
nager da Spectrum, João Carlos 
Correa. Formado em Geologia 
pela UFRJ desde 1983, admiti-
do pela Petrobras como Geofí-
sico em 1985, onde trabalhou 
na área de aquisição e proces-
samento sísmico por 18 anos. 
Ao longo da carreira trabalhou 

nas empresas PGS, Halliburton entre outras, e hoje atua na 
Spectrum, empresa com foco na aquisição de dados geofísicos 
multiclientes. Em entrevista ao Boletim da SBGf relata sobre as 
questões ambientais e as condições atuais para se fazer uma 
pesquisa de base.

Boletim SBGf: Comparativamente, como se diferenciam a 

edição atual daquela realizada anteriormente?

João Carlos - Como estes eventos são etapas de uma construção 
maior, sempre esperamos que cada Workshop seja melhor que 
o anterior, e que ao fi nal, isto possa ser traduzido em avanços 
tangíveis a cada nova edição. 

No primeiro evento, o desafi o era buscar convergências e 
estabelecer o debate público como a melhor forma de entender 
os problemas que impactam o licenciamento ambiental. 

Houve uma participação protagonista da academia e ins-
tituições de pesquisa, que deram seu depoimento sobre a im-
portância em se encontrar fontes de fi nanciamento fi rme para 
projetos de longa duração. A indústria, com representantes das 
atividades de exploração, também teve um papel de destaque e 
viu com muita positividade os avanços alcançados.

No segundo evento, a grande surpresa foi a receptivida-
de da ANP, que, na fi gura do Diretor Felipe Kury, ofereceu as 
facilidades do BDEP para que os dados ambientais possam ter 
garantida sua guarda e distribuição.

A aproximação entre IBAMA e ANP é extremamente im-
portante, pois somente um órgão de governo poderia disponibi-
lizar recursos que supram as carências crônicas, que impossibi-
litam um licenciamento efi ciente. Em um cenário em que haja 
um alinhamento maior, entre estes dois órgãos, pode-se esperar 
também que, através de verbas de P&D, se encontre o fi nancia-
mento necessário aos projetos de pesquisa ambiental de longo 
prazo, apontado no primeiro Workshop como fator crítico.  

Boletim SBGf: Quais são os principais desafi os no Brasil para 

estabelecer regras que preservem o Meio Ambiente e o desen-

volvimento sustentável, no âmbito de óleo e gás?

João Carlos - Acho que para a grande maioria dos profi ssionais 
que acompanham este tema há mais tempo, o principal desafi o 
é obter uma linha de base. Como é nosso meio ambiente agora? 
Quais são as atividades que ocorrem em uma determinada área 
e qual é exatamente o impacto causado por cada atividade? Aí 
não estou falando apenas da indústria de petróleo, mas de todas 
as atividades que compartilham o mesmo território.

Aliás, pode ter passado despercebida uma importante e es-
tratégica contribuição dada pelo Dr. Regis Lima, quanto à ten-
dência mundial do Planejamento Espacial Marinho/Marítimo, 
que vem a ser uma importante via formal de diálogos para har-
monização dos planos setoriais que atuam no ambiente marinho.

Imagino que quando o Dr. Regis fala em harmonizar os 
planos setoriais signifi ca tratar de igual forma as atividades eco-
nômicas, garantindo a proporcionalidade entre suas ações miti-
gatórias e compensatórias aos seus impactos reais e potenciais. 

Mas para que este novo paradigma possa tomar lugar, é 
necessário que haja geração e retenção de conhecimento. Infe-
lizmente, mesmo após tantos anos de atividade de óleo e gás, 
ainda seguem sendo o desafi os primordiais, que se não forem 
vencidos, não poderemos virar para a próxima página.

Boletim SBGf: Quais são os principais resultados do Workshop 

ora realizado?

João Carlos - Considero como o principal resultado do 
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Nós tendemos a pensar as questões 

do licenciamento ambiental no Brasil 

como um caso à parte, uma exclusivi-

dade nossa, o que não é verdade.

Boletim SBGf: O que o motivou a organizar a segunda edição 

do Workshop Geophysics Horizons?

João Carlos - A primeira edição, ocorrida em novembro de 2016 
e patrocinada pelo IAGC, foi um primeiro passo. Na ocasião, 
foram levantadas questões importantes sobre a reconhecida ne-
cessidade de se desenvolver pesquisa de base, como uma forma 
de trazer mais segurança ao processo de licenciamento ambien-
tal. Uma vez encontrado este consenso, era preciso avançar e 
criar as condições para que efetivamente se desse início às ações 
apontadas no primeiro Workshop. 

A iniciativa da SBGf em patrocinar o segundo evento foi 
decisiva para seu sucesso. A discussão se democratizou, ganhou 
substância e representatividade. Não se pretendeu ater apenas à 
questão ambiental, mas, através de pesquisa de opinião, procu-
rou-se identifi car todas as causas que hoje se tornam obstáculo 
ao investimento em geofísica no Brasil. 

Então, eu diria que o grande motivador do encontro foi 
a tentativa de organizar nossa sociedade para que ela busque 
alternativas e se comprometa com soluções que, se adotadas, 
recuperem postos de trabalho e permitam que a geofísica siga 
contribuindo para o crescimento do nosso país.

Boletim SBGf: Qual foi o critério utilizado para os convites 

dos palestrantes?

João Carlos - O critério foi compor uma mesa com intelectuais 
de alto nível que representassem Instituições chave para o de-
senvolvimento de atividades de geofísica, e por razões óbvias, 
com maior foco na indústria de óleo e gás e suas relações com 
a academia.

”

“
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Workshop o próprio Workshop em si. Em um momento em que 
o país está mergulhado em uma profunda crise política/institu-
cional, é fundamental que a sociedade se organize e busque saí-
das através do diálogo e da participação daqueles que realmente 
entendem do problema. 

Ter em uma mesa de debates representantes da Academia, 
MMA, IBAMA, ANP, operadores e empresas de sísmica, publi-
camente e com transparência, expondo suas visões, buscando 
sinergias, é algo que até pouco tempo seria impensável. Mas, da 
mesma forma que aconteceu no evento anterior, não podemos 
assumir como tarefa feita, há que seguir avançando nesta cons-
trução. Um fato real, que conclama a participação de todos, é 
o estabelecimento de um banco de dados ambiental para que o 
conhecimento adquirido até hoje possa ser organizado, estrutu-
rado e distribuído. 

A partir do Workshop, foram marcadas várias reuniões en-
tre as partes em busca de como torná-lo viável.

Boletim SBGf: Como você compara as exigências ambientais 

na indústria do Petróleo, no Brasil, e em outros países com 

atividades petrolíferas mais robustas?

João Carlos - Nós tendemos a pensar as questões do licencia-
mento ambiental no Brasil como um caso à parte, uma exclusi-
vidade nossa, o que não é verdade. 

Recentemente participei do ARPEL OIL AND GAS RE-
GIONAL CONFERENCE 2017, realizado em abril deste ano, na 
cidade de Punta del Este. Neste evento estavam autoridades e 
representantes de praticamente todos os países da América La-
tina e Caribe, e o tema que dominou as discussões foi meio am-
biente. Os países, assim como nós, estão buscando um caminho 
e tentam olhar para os lados para aprender com erros e acertos, 
além do que é mais do que desejável uma coerência regional, 
uma vez que habitats não necessariamente respeitam as fron-
teiras territoriais. O Marco Regulatório de 1997, que fl exibilizou 
o Monopólio Estatal do Petróleo, foi fortemente inspirado no 
modelo norueguês, o que foi um grande acerto. Havia uma ex-
periência de sucesso em atividade por mais de duas décadas, 
onde os resultados obtidos pela indústria de óleo e gás foram 
plenamente revertidos para o benefício da sociedade e com 
grande responsabilidade ambiental. 

O que nos impede de adaptar este ou outro modelo mais 
consistente, no caso ambiental, é justamente a falta de conhe-
cimento científi co, historicamente coletado, organizado, e que é 
absolutamente necessário como base para decisões. 

Além do mais, para adotar uma solução baseada neste mo-
delo, seria necessário que atividade como a pesca, por exemplo, 
fossem minimamente conhecidas, o que até o momento não 
pareceu ser de interesse do Estado. 

Então, resumindo, acredito que os profi ssionais especiali-
zados neste tema, estejam eles trabalhando a serviço do Esta-
do ou da indústria, reconheçam a falta de conhecimento como 
fator crítico. Os analistas ambientais acabam por tentar suprir 
esta carência carregando as licenças com pesquisa de base, o 
que não parece ser a melhor solução, tanto do ponto de vista 
das empresas, quanto dos pesquisadores, já que esta deveria ser 
realizada pelo próprio Estado, garantindo lógica, continuidade e 
respeito ao rigor científi co. 

Boletim SBGf: Uma decisão importante no Workshop foi a 

criação de uma base de dados ambientais a ser “hospedada” 

na ANP. Considerando que já existem outras bases de da-

dos, tais como BNDO, o BANPETRO e outros, existem outras 

propostas de se integrar todas essas bases unifi cando-as?

João Carlos - Exatamente! Quando falamos que não “há conhe-
cimento”, também não é verdade. O conhecimento existe, está 
distribuído, possui lacunas e superposições, mas precisa ser ma-
peado, normatizado e integrado para que possa ser reconhecido 
como “efetivamente existente”.

Após o Workshop, já aconteceram várias reuniões, talvez a 
mais importante tenha sido entre ANP/BDEP e IBAMA para um 
alinhamento prévio, mas que já defi niu ações para que, em um 
primeiro momento, os dados ambientais possam ser visualiza-
dos através do Webmaps e para que o BDEP hospede o Banco 
de Dados desenvolvido pelo IAGC.

A aposta é que este projeto inicial irá atrair a indústria, 
a academia e outras instâncias de governo a aderir, cada um 
contribuindo com suas bases especializadas para construção de 
um grande portal de acesso à informação ambiental. Está muito 
claro que a solução fi nal não é um único banco de dados am-
bientais, o que seria inviável, mas sim a integração das coleções 
de todas as inciativas do passado, presente, e que venham a ser 
desenvolvidas no futuro.

Mas chamo atenção que, para o sucesso da iniciativa, há 
que se quebrar um paradigma que ainda persiste: “o da publici-
dade do dado ambiental”. Já há muito tempo, as empresas e as 
instituições vêem os dados, e o próprio licenciamento, como uma 
vantagem competitiva, o que indevidamente incorpora valor de 
propriedade a algo que somente faz sentido se tiver caráter pú-
blico. Este é um aspecto cultural que necessita ser trabalhado.

Boletim SBGf: Como você avalia a atuação do IAGC no Bra-

sil, em termos de intermediar aos interesses de empresas de 

aquisição de dados geofísicos?

João Carlos - O IAGC, assim como toda entidade de representa-
ção, tem como principal função manter os canais de diálogo e 
de mediar para encontrar consensos, e este papel tem sido muito 
bem cumprido, principalmente com o apoio da Andreia Leão, 
que também faz a ponte entre as empresas no Brasil e sede do 
IAGC em Houston.

Boletim SBGf: O que se pretende fazer daqui por diante, para 

que as sugestões e decisões desse Workshop sejam efetiva-

mente realizadas?

João Carlos - As ações estão acontecendo. O Workshop foi 
um importante momento porque foi o ponto de partida. Como 
disse anteriormente, estamos estabelecendo um calendário de 
reuniões menores entre as partes para que, quando se adquira 
maturidade, possamos realizar reuniões maiores e que ao fi nal 
culmine na inauguração desta plataforma ambiental. O que não 
pode tardar muito. Esperamos ter boas notícias quanto a este 
assunto até o fi nal deste ano.

Em paralelo, temos que avançar mais na direção do se-
gundo desafi o que é conseguir linhas de fi nanciamento fi rme 
para projetos ambientais de longa duração, que irão alimentar 
as bases de dados da plataforma ambiental.  

A tarefa não é fácil, mas é o tipo de empreitada que a exe-
cução por si só gera avanços intangíveis. Imagine como é po-
sitivo poder ter um ambiente em que reguladores e regulados 
trabalhem em conjunto para entregar algo de grande valor à 
sociedade! É uma agenda positiva que está fazendo muita falta 
em momentos de crise como o que estamos vivendo. No míni-
mo é uma boa proposta de caminho.
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SHORT COURSES

Minicursos são elogiados pelos participantes 

que vislumbraram a chance de criar network 

profi ssional e aprimorar conhecimentos

Os “Short Courses”, que compuseram a programação do 
Congresso, foram oferecidos durante as manhãs e tardes 
nos salões do segundo andar, nos dias 30 e 31 de julho, 
onde reuniram 249 alunos, em um total de 17 temas dis-
tintos, ministrados pelos seguintes instrutores: 
30 de Julho

SC1 - Julio Frigério - "Fundamentals of Full Waveform 
Inversion" (Recreio roo)
SC2 -  Dario Grana - "Uncertainty Quantifi cation" (Copa-
cabana room) 
SC3 -  David Kessler - "The practice of seismic depth ima-
ging" (Barra room)
SC5 -  Carlos Varela -  "Applications to Seismic Interpre-
tation" (Leblon room)
SC7 -  Dr. Jorg Herwanger, MP Geomechanics (Botafogo 
room)
SC11 - João Lucas Crepald, Petrobras, The CSEM method 
(Ipanema room)
SC12 – Ekaterina Kneller, CGC,  Seismic Reservoir Cha-
racterization Principles and Workfl ows (Flamengo room)
SC15 – Dr. Craig J. Beasley, Schlumberger, Simultaneous 
Sources: introduction to acquisition and processing and 
recente advances
SC17 – Prof. Marcelo Zamith (UFRJ), Introduction to GPU 
Architecture and Programming (Urca room)

31 de Julho

SC4 - Tapan Mukerji - "Rock Physics for Quantitative 
Seismic Reservoir Characterization" (Urca room)
SC6 - Pedro Zalan - "Tectonics and Sedimentation in Pe-
troliferous Basins"  (Botafogo room)
SC8 – Marcos Hexsel Grochau, Petrobras, Time-Lapse (4D) 
Reservoir Monitoring (Leblon room)
SC9 – Dr. Biondo Biondi, Stanford University, Waveform 
inversion and wave-equation migration velocity analysis
SC10 – Dr. Michael Dentith, The University of Western 
Australia (Barra room)

SC13 – Gerard Schuster, KAUST, (Ipanema room)
SC14 – Larissa Trichtchenko, Canadian Space Weather Fo-
recast Centre, (Flamengo Room)
SC16 – Pedro Mário Cruz e Silva – Solutions Architect, 
NVIDIA Advanced GPU Computing for Geophysics (Ra-
mos room)

A equipe do Boletim SBGf entrevistou o público que 
participou dos minicursos e alguns palestrantes para sa-
ber sobre as expectativas do mercado, qual retorno que o 
curso pode trazer para a profi ssão.

Adriano Martinez, formado em geofísica pela UFBA, 
disse que participou de duas edições do Congresso e con-
siderou os cursos muito interessantes, porém analisou que 
é muito assunto para um dia só. “Mas é bom para lembrar 
coisas que eu vi na faculdade, coisas que eu não vi tam-
bém”, concluiu.

Essa foi a primeira vez que Vanessa de Souza, da CGG, 
participou dos cursos do Congresso. Sentiu-se satisfeita 
com os conhecimentos adquiridos: “É bom pra gente apli-
car o conceito na empresa, principalmente para o profi s-
sional que não tem tempo de rever alguns conceitos da 
geologia e da geofísica. É um aprendizado bem bacana”, 
acrescentou.

Vitor Marum, formado em Engenharia de Petróleo pela 
Universidade Católica de Santos fi cou surpreendido com 
os cursos que assistiu, pela sua abordagem simples para 
um assunto tão complexo. “Achei muito bom mesmo!”.

Para o professor Michael Dentith, da University of 
Western Austrália, mostrar aos alunos um pouco de uma 
metodologia descrita no curso e aplicá-la em sua vida 
diária, podendo processá-las nos dados de sísmica, é de 
grande valia para entender melhor a base científi ca, de 
forma precisa.

Larissa Katiane é geofísica e trabalha no Instituto Te-
cgraf. Para ela, fazer o curso Time-Lapse (4D) Reservoir 
Monitoring, sobre 4D, foi fundamental para aplicar nos 
seus projetos de trabalho: “Eu achei o curso muito legal, 
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nunca trabalhei diretamente com o 4D, que foi o tema do 
curso, mas a gente tem a intenção de trabalhar com mo-
delagem também em 4D, então serviu para dar um start de 
ideias e para ter noção do que a gente pode fazer de mais 
novo no momento”, afi rmou. 

O curso “Tectonics and Sedimentation in Petroliferous 
Basins”, ministrado por Pedro Zalán foi citado pelo aluno 
Daniel Coppi, como o que mais lhe chamou a atenção de-
vido à aplicabilidade: “Momentaneamente eu estou vendo 
um negócio que eu achei bem interessante, que é a junção 
da tecnologia estrutural da tectônica com a sedimentação 
com a parte da formação da bacia e a própria sedimenta-
ção, que é uma coisa que se vê pouco”.

Para o geofísico Ilderson Prates Bastos, que trabalha 
na Superintendência de Defi nição de Blocos da ANP, os 
cursos oferecidos no CISBGf são de alta relevância para 
quem está iniciando no mercado de trabalho da Geofísica. 
Segundo Prates, o estudante deve buscar especialização 
e aprimoramento nesse momento de recesso econômico, 
para estar preparado para a concorrência, principalmente 
quando o mercado reaquecer. “Em 2009, quando nós tí-
nhamos o barril de petróleo a 100 dólares, o mercado es-
tava superaquecido e as empresas estavam mais presentes. 
Nos Congressos seguintes, a gente sentiu um arrefecimen-
to do mercado e isso refl etiu na organização do evento e 
na participação dos profi ssionais da área. Nesse congresso 
a gente tem percebido uma coisa diferente; a ANP também 
tem trabalhado para fomentar novamente o aquecimento 
da indústria do petróleo e a gente consegue perceber isso 
com a participação e a reintegração de algumas empresas 
que não foram participativas nos congressos anteriores. A 
ANP vai fazer apresentação das bacias que estão em ofer-
tas na 14ª rodada, mostrar também um cardápio dessas 
rodadas da nova gestão, com a iniciativa de reaquecer o 
mercado. Já temos um cardápio até 2019, o que deixa a 
indústria mais confortável”, concluiu.

Na opinião do geólogo da ENEVA, Diogo Miquelon, 
formado pela Unesp, o congresso é um clássico. “Os tra-
balhos expostos são de ótima qualidade. Tecnicamente é 
muito bom comparecer aqui no evento”. A expectativa 
da empresa na qual trabalha é ter visibilidade e, segun-
do Miquelon, depois que a empresa, antes denominada 
MPX se fundiu com a OGX, e passaram a se chamar ENE-
VA, o objetivo passou a ser o de estabelecer a marca e 
se portar como companhia de exploração e geração de 
energia. “Para nós, a participação no congresso é muito 
importante. A companhia tem passado por uma transição 
muito saudável econômica e fi nanceiramente. E, indo na 
contramão do mercado, nós temos apresentado boas pers-
pectivas aí pro futuro”, esclarece.

Marcos Grochau, geofísico que trabalha na Petrobras, 
mostrou em seu minicurso sobre Sísmica 4D, como a in-
tegração das disciplinas entre geólogos, geofísicos e enge-
nheiros torna-se fundamental para se fazer um trabalho 
bem feito na revelação de áreas não drenadas, barreiras 
de permeabilidade, efi ciência dos métodos de recupera-
ção secundária e outros benefícios. “Além da Integração, 
a questão da geomecânica usar a sísmica 4D faz com que 
o profi ssional tenha mais segurança nas operações. Então 
não é só ganhar mais dinheiro com petróleo, aumentar 

fator de recuperação, aumentar o volume de óleo drenado 
com a sísmica 4D, mas é também garantir a segurança das 
instalações para evitar qualquer problema de vazamento 
no fundo do mar, pois é isso o que a gente consegue com 
a sísmica 4D”, revela. O palestrante citou que se sentiu 
surpreso com a animação da turma, pois, além de ver to-
dos prestarem atenção, percebeu que se envolveram, cada 
um na sua área, na tentativa de tirar um certo tipo de 
proveito. “Eu acho que nenhum de nós consegue fazer 
uma interpretação detalhada de como é trabalhar com 4D 
de uma maneira isolada. A gente tem que saber trabalhar 
em equipe, trazendo cada um a sua informação, o seu co-
nhecimento e compartilhando com os colegas”, concluiu.
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GEOQUIZ E CHALLENGE BOWL

Jogos e premiações como Geoquiz e Challenge Bowl foram a grande atração do evento

O Congresso foi além de palestras e cursos de espe-
cialização, com atividades como o Geoquiz, que contou 
com a parceria da European Association of Geoscientists 
and Engineers (EAGE), e o Challenge Bowl, promovido 
pela Society of Exploration Geophysicists (SEG). Os jo-
gos, que compreendem a organização de uma dinâmica 
de perguntas sobre as diferentes áreas das geociências, 
em formatos diferentes, contaram com a participação de 
estudantes das universidades federais brasileiras e as in-
ternacionais, sendo realizados em datas diferentes. 

Os jovens ganhadores que atuaram na modalidade 
Challenge Bowl, no dia 1/8, são da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (UERJ): Vinícius Vianna Riguete, 
também ganhador do Geoquiz, e Gustavo Prado Martins, 

The Campos Basin blocks in offshore Sector SC-AP3 will 
be included in Exploration Bid Round 14 which is scheduled 
to take place in September 2017. The bid round blocks are 
located outside of the pre-salt polygon as defined by the ANP.  
 
Most of the bid round blocks within Sector AP-3 are covered 
by the TGS Olho de Boi 3D multi-client survey, which covers 
a surface area of 5,768 km2. The ANP has identified several 
leads within the pre-salt play over these blocks and has 
estimated ~13 billion bbl of unrisked volumes in place.

The data was acquired by Dolphin Geophysical in 2013/2014. 
Processing was completed by TGS in 2015, and Pre-stack 
time (Kirchhoff PSTM), Pre-stack depth (TTI Kirchhoff PSDM 
& TTI RTM PSDM) and TGS/WG 2d TTI depth migration 
products are currently available for license.

Fo
to

: L
ui

s 
Fe

rn
an

do

ambos do Curso de Geologia. Os ganhadores do Chal-
lenge Bowl participarão da fi nal da América Latina no 
evento em Houston, Texas, EUA, entre os dias 24 e 29/9 
de 2017.

O Geoquiz, que ocorreu no dia 2/8, e teve como 
responsável pelo evento a regional manager da EAGE, 
Claudia Patricia Rovira, premiou os estudantes de geo-
logia, Vinicius Riguete (UERJ), Claudio Luiz de Andra-
de Vieira Filho (UFRJ) e Salomão Alencar Serra Nunes 
(UFRJ), com uma viagem à Copenhague, Dinamarca, com 
despesas pagas, onde irão concorrer no Geoquiz Global 
na 80ª EAGE Conference & Exhibition 2018, a prêmios 
eletrônicos, entre os dias 11 e 14/6 de 2018. Segundo 
Rovira, o evento contou com mais de 80 estudantes.
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Jogos e premiações como Geoquiz e Challenge Bowl foram a grande atração do evento

Os ganhadores dos prêmios: Vinicius Vianna Riguette (Challenge Bowl e 
Geoquiz), Claudio Luiz de Andrade Vieira Filho (Geoquiz) e Salomão Alencar 
Serra Nunes (Geoquiz)

Gustavo Carstens abraçando os ganhadores Vinicius Riguette e 
Gustavo Prado (Challenge Bowl e Geoquiz)
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SESSÃO PÔSTER

Exposição de painéis mostra trabalhos técnicos de 
geofísicos

As exibições foram além das explanações orais, que 
aconteceram nas palestras e aulas com minicursos. Os 
trabalhos acadêmicos também foram expostos nas sa-
las do andar superior do Congresso. Os painéis, distri-
buídos no segundo andar, eram montados a cada dia, 
trazendo trabalhos diferentes. Geofísicos de toda parte 
se revezavam em mostrar suas experiências ao longo 
dos três dias de evento.

Para Diogo Carvalho, geólogo, 32 anos, que tra-
balha na Companhia Vale, os trabalhos apresentados 
pela CPRM, que apresentam “Dados DETEM” da região 
do Sul de Tocantins, estava ótimo, muito bem apresen-
tado. “Eles fizeram a análise dos dados, atrelando os 
dados geofísicos aos geoquímicos. A análise de dados 
geofísicos com dados geoquímicos pode ajudar a ana-
lisar os casos num estudo mais profundo. É a segunda 
vez que venho pela empresa em que trabalho e sempre 
tem uma novidade para ver”, acrescenta. 

Giselle Samuel Raposo é aluna de mestrado da UFRJ 
e apresentou pela primeira vez seu trabalho que faz 
parte da sua dissertação: “Estou apresentando pela 
primeira vez um trabalho que é uma parte da minha 
dissertação do mestrado e explica sobre micro tomo-
grafia aplicada à formação da bacia de rio. “A micro 
tomografia é uma técnica não destrutiva e acho que 
tem muito potencial aqui no Brasil, apesar de ser uma 
prática onerosa, mas acho que é o futuro”, afirmou. Fez 
uma análise sobre o mercado de trabalho para o geofí-
sico e ressaltou que o profissional, por conta da crise, 
terá que encarar o desafio da colocação na sua área: 
“Eu posso falar que quem está se formando agora terá 
que enfrentar um grande desafio, porque o mercado 
não está fácil. Se para quem já está atuando há algum 
tempo, como eu, que me formei em 2007, e sente uma 
certa dificuldade, as pessoas que eu converso que são 
mais ou menos do mesmo ano em que me formei, têm 
a mesma impressão. Então quem está chegando agora 
tem que se especializar, saber falar Inglês, que é fun-

damental no nosso meio, fazer curso de especialização, 
mestrado, conhecer pessoas em eventos como esses, 
que são ótimos para se fazer contatos, além de não ter 
medo de se expor e não perder a esperança de que uma 
hora irá conseguir”.

y

l

spectrumgeo.com  

sales@spectrumgeo.com  

+1 281 647 0602

• Spectrum offers 42,700 km  

 of exclusive 2D seismic over 4  

 offshore basins.

• This is the data you need  

 for a detailed evaluation of the  

 proposed sectors.

• Brazilian government   

 announcement imminent with  

 round closure in H2 2017.

Seismic Coverage for 

the 2017 Offshore 

Licensing Round

Round 14 blocks

Acquisition 2016

Spectrum MC Library

3D Seismic

Concessions

Legend

Libraryy

Sergipe Alagoas

Espirito Santo

Santos Campos

Pelotas

Brazil:ROUND 14
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EXPOGEf
Considerada uma das maiores Feiras de Geociências do mundo, a EXPOGEf 2017 

reuniu mais de 1.400 visitantes que participaram das experiências da exposição

EXPOGEF

A “Expogef 2017” ocupou uma área de aproximadamente 
1.559 m2 e contou com a participação de 38 empresas. Na 
edição deste ano, tanto as 15 empresas que patrocinaram 
o Congresso, quanto as que participaram da feira, pude-
ram franquear a entrada de seus funcionários, mediante 
identifi cação com crachá, contracheque ou até mesmo 
cartão de visitas da empresa. A iniciativa se deu para dar 
oportunidade aos profi ssionais das áreas das ciências geo-
lógicas e ambientais de conhecerem o mercado e as no-
vidades tecnológicas mais recentes. Foram contabilizadas 
1.469 pessoas presentes no evento. 

Depoimento de estudante que foi à Expogef

Meu nome é Sara Rosa, tenho 14 anos, estou no 9º ano do 
Ensino fundamental. Eu amo Física, gosto de saber como 
funciona tudo, saber o que passa embaixo da Terra, mes-
mo que a gente não perceba, acho interessante saber o que 
se passa. Não conhecia a carreira do geofísico. A partir 
dessa visita, passei a achar a profi ssão interessante, poder 
investigar, pois sou muito curiosa. Gosto de  descobrir a 
verdade; desde pequena gosto da profi ssão de designer, 
mas gosto também de Física. Não sei ainda o que vou se-
guir na minha profi ssão. É a primeira vez que venho a este 
evento e quando houver outro, pretendo voltar.

Petrobras teve participação efetiva nesta edição do Congresso.

www.invisiongeo.com.br

TOCANDO O TOCANDO O 

Processamento sísmico

Pré-condicionamento

Caracterização de reservatório

Inversão sísmica

TECNOLOGIA GEOFÍSICA APLICADA AO E&P
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ESTANDE DA SBGf

Programação do estande da SBGf
A SBGf organizou atividades para serem desenvolvidas na programação de seu 
estande, durante o evento: “Converse com o Geofísico”, “Geofísica com A”, “Sorteios 
de brindes, livros e souvenirs da SBGf para os participantes”, “Café com o presidente”, 
“Concurso de melhor Cartaz” e “Reunião entre os Editores da RBGf”.

“Converse com o Geofísico”
Estudantes de geofísica tiveram seus momentos de conversa com 
os profi ssionais para ouvirem suas dicas de como elaborar um 
currículo, se aperfeiçoar, para se preparar para o mercado de tra-
balho e alinhar o seu perfi l de acordo com as exigências das em-
presas ligadas à exploração de óleo e gás. 

José Tassini, do Centro Potiguar de Geociências (CPGeo), foi 
um dos profi ssionais que se dispuseram a atender o público que o 
procurou para ter mais informações sobre a profi ssão, na progra-
mação “Converse com o Geofísico”. Afi rmou que acredita que o 
evento trouxe benefícios aos participantes por proporcionar uma 
política de relacionamento entre as empresas e os profi ssionais: 
“Tenho formação básica em Engenharia de Minas, fi z o curso de 
geofísica na década de 60, na UFBA, quando ainda não existia 
métodos de computação digital para a empresa de Petróleo e a 
indústria de geofísica ainda era analógica. Depois já estava na Pe-
trobras, onde trabalhei por 33 anos e acabei me aposentando em 
1998. Atualmente atuo na empresa CPGeo, que presta serviço na 
área de geofísica para a prospecção de petróleo. Responder aos es-
tudantes signifi cou para mim estabelecer um network, pois assim 
eles puderam saber como está o mercado de trabalho. Particular-
mente, é uma oportunidade que eu tenho também para manter 
contatos com empresas que fazem exploração de petróleo e são 
potenciais clientes para a empresa em que trabalho. Considerando 
a situação atual do país, esse evento apresentou um resultado até 
maior do que esperava, os trabalhos são de alto nível e acredito 
que quem compareceu teve um aproveitamento signifi cativo.

Leandro Barros Adriano, que também atendeu aos estudantes 
para informações sobre a profi ssão, disse que a principal dúvida 
do aluno quando está na universidade é estagiar para poder en-
trar em contato com as atividades. “O conselho que eu dou para 
os alunos, sempre, é fazer justamente o contrário: eu acho que 
na universidade é o momento em que eles têm para estudar, tirar 
as dúvidas, experimentar e depois sim, após o terceiro período, 
começar a buscar estágio. Claro que a universidade e o merca-
do têm necessidades diferentes, é normal o aluno começar numa 
área que não dá tantas oportunidades e depois querer mudar. No 
mercado o que importa é continuar sempre trabalhando, sempre 

estudando para se manter ativo. Quando ele já estiver no fi nal da 
graduação, tendo a necessidade de entrar no mercado de traba-
lho, aí sim, ele pode focar numa área que seja a mais adequada 
no momento.

“Café com o presidente”
Manhãs dos dias 2 e 3/8 foram dedicadas aos estudantes de geofísica 

O estande da SBGf estava com a agenda cheia de ativida-
des durante os dias do Congresso. As manhãs dos dias 2 
e 3 de agosto contaram com a presença dos presidentes, 
um em exercício, Jorge Hildenbrand, e o outro, eleito, Neri 
Boz. No dia 2, os estudantes de geofísica se encontraram 
com Hildenbrand no espaço reservado para o encontro e 
puderam tirar dúvidas, ouvir dicas e sugerir ideias para in-
crementar a divulgação da profi ssão pela Sociedade. Após 
uma hora e meia de conversa, o presidente Jorge avaliou o 
encontro como proveitoso e disse estar bastante satisfeito 
com o evento. “Apesar da crise, da difi culdade que o país 
está passando, nós conseguimos organizar uma feira com 
uma boa variedade de estandes e de serviços, trazendo um 
público um pouco inferior ao que a gente gostaria, talvez 
uns 20% a menos, mas, mesmo assim, temos mais de 400 
papers, que é de muito boa qualidade e de vários temas. 
Esse foi o congresso em que a temática técnico-científi ca 
teve a maior variação em termos de áreas da física, o que 
também é positivo. O Congresso oferece a oportunidade-
das pessoas se encontrarem e se reunirem. Tem sorteio dos 
brindes, que os estudantes adoram, é uma festa”, concluiu. 
Quanto às dicas para os estudantes que estão iniciando no 
mercado de trabalho, Hildenbrand aconselhou-os a não se 
limitar ao trabalho do dia a dia.  Tem que ter outras parti-

“Converse com o Geofísico” mostrou aos estudantes as tendências do mercado 
de trabalho e deu dicas de como se aprimorar profi ssionalmente

SBGf organizou o “Geofísica com A”  com 
chopp artesanal para as geofísicas
Um happy hour especialmente dedicado às mulheres do mercado 
da geofísica, foi criado pelos componentes do Comitê Organiza-
dor do Congresso, por meio do qual foram distribuídas tulipas 
de chopp artesanal inicialmente às geofísicas, e, posteriormente, 
ao público de uma forma geral, no estande da SBGf. Para Alan 
Cunha, que é responsável pela programação no estande da ins-
tituição, “Geofísica com A” foi criado para estreitar também o 
contato com as associadas. 
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cipações. Nunca deixar de se atualizar, porque a tecnolo-
gia avança muito rapidamente. Então eles têm que parti-
cipar de congressos, simpósios, conferências. Para que não 
percam a evolução tecnológica, Jorge analisou também 
que houve a diminuição de participantes no congresso, 
em função da crise, e as empresas estão com as atividades 
reduzidas, consequentemente cortam custos e limitam o 
número menor de pessoas para participar. “Quando você 
vem para o Congresso e é de outro estado, você gasta com 
hospedagem, além de pagar o ingresso para participar 
do evento, assim como com o custo da alimentação. Mas 
numa visão geral, esse fator não comprometeu o evento 
de forma alguma”, avaliou.

Para Iverson Moya, 33 anos, estudante de geofísica da 
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), foi gra-
tifi cante ter o café com o presidente: “Achei maravilhoso, 
deveria ter mais, a gente nunca falou com o presidente. 
Poderia ter alguma coisa mostrando as atividades dos es-
tudantes. Vim para verifi car o mercado, estou pensando 
em fazer mestrado. Algumas empresas exigem o mestrado 
e já estou visando isso como alternativa.  A gente faz in-
vestimento para vir para cá e, mesmo na crise, vale a pena 
vir a este evento”, concluiu. 

No dia 3/8 foi a vez do presidente recém-empossado, 
Neri João Boz conversar com os futuros geofísicos, que se 
mostraram motivados para sugerir melhorias na formação 
acadêmica, com uma participação mais efetiva da SBGf, 
através da Educação Continuada. O “Café com o Presi-
dente” contou com a presença da vice-presidente Ellen 

N. de Souza Gomes, coordenadora do projeto, que ouviu 
dos estudantes sugestões sobre este projeto, entre os quais 
o  que mais foi citado era para se criar um número maior 
de representantes para cada unidade das universidades. 
Assim, na opinião deles, esses representantes poderiam 
identifi car quais os cursos que deveriam ser oferecidos e 
ministrados prioritariamente pela Sociedade no segmento 
da Educação Continuada. “A SBGf não é só um banco, nós 
temos mais a oferecer, temos a competência de difundir 
o conhecimento entre o ambiente acadêmico e o corpo 
técnico”, esclareceu Ellen. O que foi complementado pelo 
presidente eleito Neri Boz, que explicou como funcionam 
os cursos atualmente. 

Marlon Mota, 34 anos, é recém-formado em Geofísica 
e comentou sobre o programa “Café com o Presidente”  

com Neri Boz: “Como a nossa universidade fi ca distante 
do centro de onde estão as empresas de mineração, a gente 
fi ca um pouco desligado. Então a gente tem que vir para o 
Sudeste, buscar informações, obter capacitação e oportu-
nidade de emprego. A questão de mineração só acontece 
no Sul e Sudeste. Então fi ca a expectativa, porque, como 
a gente se formou num período muito ruim, de crise, a 
solução é se aperfeiçoar. Até quando o mercado voltar a 
aquecer, nós já estaremos no embalo e teremos corrido 
atrás. Esse Congresso é bom porque integra os profi ssio-
nais, tanto os que já são formados, quanto os que estão se 
formando, inclusive os que já estão no mercado. 

Foi bom participar deste café da manhã, porque a 
gente teve contato para questionar, sugerir coisas a ele. 
Participo do Congresso desde 2013”, contou. Perguntado 
sobre o que mudou na sua visão de aluno para a visão de 
profi ssional, ao participar do evento, Mota afi rmou que 
a visão que ele teve enquanto aluno que participou do 
evento, foi que “antes a gente esperava que quando saísse 
formado, o mercado estaria bem melhor. Mas agora que 
estou formado, continuo na expectativa de que o mercado 
vai melhorar. Enquanto isso não acontece, vou me aper-
feiçoando”. 

Para Matheus Oliveira, aluno de graduação do nono 
período de geofísica na UFF, “esse evento é uma grande 
oportunidade para entrar em contato com as empresas e 
saber quais são as oportunidades de mercado, quais as 
áreas que estão mais aquecidas ou que tenham mais pers-
pectivas de abrir nos próximos anos, principalmente nessa 
época de crise, e também obter contatos com a academia 
através de palestras, Mini-cursos, as Exposições, os Pos-
ters Orais. Esse Congresso está sendo muito bom por ter-
mos a chance de conversar com os profi ssionais. A ideia 
de atrair os alunos ou profi ssionais para ter contato com o 
presidente foi muito importante porque foi uma chance de 
a gente expor nossas ideias e de ouvir a parte deles, o tra-
balho que eles fazem. Isso traz um retorno para sabermos 
qual o papel que eles têm e qual ajuda que a SBGf pode 
dar aos seus associados”.

“Concurso de melhor Cartaz sobre a 
SBGf” e a distribuição dos brindes”

A atividade promovida pela SBGf foi liderada pelo 
vice-presidente recém-empossado, Eder Molina que, além 
de distribuir brindes aos participantes, organizou um con-
curso aos estudantes que fi zessem o melhor cartaz sobre 
a Sociedade. Ao fi nal, os ganhadores receberam além de 
brindes e livros sobre geofísica, o Dicionário Enciclopédico 
Inglês-Português de Geofísica e Geologia, autografado pelo 
Professor Osvaldo de Oliveira Duarte, presente no evento.
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EXPOGEF

Além dos equipamentos comumente expostos no Mu-
seu de Ciências da Terra, localizado no Serviço Geológico 
do Brasil, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
(CPRM) a mostra contou com os seguintes experimentos: 
o Globo Terrestre, a Meso-Oceânica, a Gravimetria, o Slin-
gram, a Eletrorresistividade, o Epicentro, o Poço Horizon-
tal, a Sísmica e o Pré-sal.

“Exposição ‘O que é Geofísica?’”

Mostrar na prática como a geofísica é empregada, com 
aplicações de medições, experimentos e de que forma se 
estuda o interior da Terra e os fenômenos que ocorrem 
foram curiosidades que a exposição "O que é Geofísica?" 
contou para estudantes e visitantes do CISBGf. Três esco-
las do ensino médio e fundamental, visitaram o espaço 
destinado a divulgar e popularizar a geofísica aos jovens 
e professores das áreas afi ns da geociência, para que eles 
tenham o entendimento das atividades e da profi ssão. Fo-
ram apresentados ao público os métodos utilizados para 
o estudo da Terra e os resultados que podem ser obtidos 
com os equipamentos utilizados pelos geofísicos. De acor-
do com o professor e geofísico George Sand, o evento que 
vigora desde 2009, reúne grupos de divulgação da USP, 
UnB e UFPA e visa estimular o entendimento do que é a 
profi ssão, o que faz e como se pode obter os dados sísmi-
cos sem alterar o sistema existente.

"O ser humano é curioso, e com essa exposição pre-
tendemos chegar aos que ainda não conhecem a geofísi-
ca", explicou Sand. 
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Todos os experimentos apresentados tiveram excelen-
te aceitação pelo público estudante e pelos profi ssionais da 
área. De modo geral, os experimentos que tiveram maior 
interesse dos visitantes foram o Globo Terrestre, a Gravi-
metria, o Slingram e a Sísmica. “A gravimetria chamou 
atenção pela riqueza de detalhes e situações geológicas 
apresentadas, onde, com um celular, era possível repre-
sentar a medição das anomalias de gravidade dos cor-
pos”, lembrou o mediador da Exposição, Matheus Lima, 
que acompanhou o processo de montagem, e completa: 
“o Pré-sal foi o que teve maior quantidade de perguntas 
como a formação de reservatórios petrolíferos e os proces-
sos de perfuração de poço para a exploração de petróleo. 
Percebi que os experimentos dos quais os alunos puderam 
interagir, manuseando um aparelho de medição, como por 
exemplo o Globo Terrestre, a Meso-Oceânica, a Gravime-
tria, o Slingram, a Eletrorresistividade e o Epicentro, tive-
ram maior impacto, o que estimulou maior interesse pela 
geofísica e compreensão do funcionamento e importância 
desta ciência”, observou Matheus. 
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“Reunião entre os Editores da RBGf”

No dia 3, pela manhã, os editores da Revista RBGf – Bra-
zilian Journal of Geophysics se reuniram para falar do sis-
tema novo, ScholarOne, que será implantado para geren-
ciamento do fl uxo de avaliação dos trabalhos e captação 
de novos artigos e sobre a internacionalização da revista. 
A reunião também contou com a presença do vice-presi-
dente eleito, Eder Molina.
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Uma Equipe Sísmica e um Prefeito-policial

MEMÓRIA

Por Desiderio Pires Silveira
Geólogo pela UFRGS (1979); Mestrado em Geofísica Aplicada pela UFBA (1984); Ex-Geofísico de Interpretação Sísmica da 

Petrobras; Ex-Gerente do Pólo Sul da Gerência de Interpretação e Avaliação das Bacias da Costa Sudeste (Brasil), da Petrobras; 

Aposentado. 

A turma de geofísicos admitida pela Petrobras em 1980 era 
composta por 44 geólogos, a maioria graduada no fi nal de 
1979, provenientes das diversas Universidades espalhadas 
pelo país. Naquela época não havia Curso de Geofísica 
nas Universidades brasileiras e a Petrobras contratava os 
formandos em Geologia e em Física para, através do Cur-
so Introdutório de Geofísica (CIGEF), “formar” geofísicos 
para suas atividades de prospecção de petróleo, notada-
mente para trabalhar na aquisição de dados sísmicos de 
refl exão, tanto em terra (onshore) como no mar (offshore).

O CIGEF foi ministrado nas dependências do Setor de 
Ensino da Bahia (SENBA) em Salvador e teve duração de 
seis meses. Após o curso, os quarenta e quatro “novos” 
geofísicos receberam o crachá com o cargo de Geofísico 
Estagiário e foram distribuídos pelos diversos Distritos de 
Exploração que a empresa possuía nas diversas regiões e 
estados do Brasil. Nesses distritos os geofísicos fi zeram 
estágios junto às Equipes Sísmicas (ES) que atuavam no 
país. Era, por assim dizer, a parte prática do CIGEF e so-
mente após seis meses de campo os estagiários receberiam 
o crachá de Geofísico I e passariam a ter plenas respon-
sabilidades profi ssionais na empresa. No entanto, devido 
ao boom exploratório que a Petrobras experimentava na 
época, havia um grande número de ES atuando no país 
e escassez de recursos humanos na área de geofísica. Por 
esse motivo, os Geofísicos Estagiários em pouco tempo 
tiveram que assumir como geofísicos “veteranos” nas ati-
vidades das equipes sísmicas.

Eu e os colegas CG, MM, WA e ER fomos designados 
para o Distrito do Sudeste (DISUD) cuja sede se localizava 
na cidade de Macaé, no litoral norte do estado do Rio de 
Janeiro. O Setor de Geofísica (SEGEOF) do DISUD acom-
panhava e fi scalizava os trabalhos das ES terrestres que 
atuavam na Bacia do Espírito Santo-Mucuri (norte do es-
tado do Espírito Santo e sul do estado da Bahia) e na Bacia 
do Paraná (nos estados do Paraná e Mato Grosso). Todas 
as ES eram estrangeiras e contratadas pela Petrobras.

Em julho de 1980, quando chegamos ao DISUD, o co-
lega CG e eu fomos logo escalados para trabalhar na ES-
63, equipe da Geophysical Services Incorporated (GSI) que 
estava fazendo levantamento de sísmica de refl exão nas 
vizinhanças de uma pequena cidade situada no extremo 
sul do estado da Bahia. Havia um único geofísico lá e teria 
que ter saído de férias há muito tempo, mas não podia 
deixar a equipe sem ninguém para acompanhar o trabalho 
dos “gringos”. Dentro de uma semana voamos em um pe-
queno monomotor rumo à bela e selvagem Nova Viçosa. 
Aqui começa o lado pitoresco deste relato.

Na cidade não havia aeroporto e a pista de pouso im-
provisada tinha duas enormes chaminés e um conjunto 
de casas, em uma das cabeceiras, e o mar na outra. Além 
disso, vacas, porcos e galinhas costumavam “passear” por 

ali para aproveitar o capim que crescia naquele “campi-
nho”. Antes de pousar o piloto Pedrinho fez um “rasante” 
próximo à pista para que a gurizada espantasse os ani-
mais.  Quando fi zemos a aproximação, Pedrinho desviou 
habilmente das chaminés, aprumou o monomotor na di-
reção da pista e me pediu que fi zesse o papel de copiloto 
puxando a alavanca dos fl aps, enquanto ele controlava o 
manche e acionava o pedal do freio. Ele me contou depois 
que esse procedimento de descida era para evitar que o 
monomotor fosse parar na praia ou dentro do mar! Ali 
estavam começando as “fortes emoções” que experimen-
taríamos muitas vezes na paradisíaca Nova Viçosa.

O acampamento da equipe estava situado cerca de 6 
km da cidade, em um “proto-hotel”, cujas dependências 
haviam sido alugadas para abrigar todo o pessoal: o staff 
da GSI, os mecânicos dos “bugues”¹ e das “voadoras”², a 
ofi cina de cabos e geofones, os cozinheiros e copeiros, os 
trabalhadores braçais (peões), os técnicos, os administra-
dores e os geofísicos da Petrobras. Digo “proto” porque o 
hotel, que seria uma espécie de resort à beira-mar, já tinha 
instalações elétricas, sanitárias e hidráulicas completas, 
mas estava sem os acabamentos como piso, teto, etc. Ain-
da assim, todos estavam confortavelmente instalados, em 
relação à maioria das ES daquela época.

Foto 1 – Cidade de Nova Viçosa (BA) em julho de 1980 (mapa de localização). À 
esquerda vê-se a cabeceira da pista de pouso bem próximo de um conjunto de 
casas e de duas chaminés. Ao fundo, observa-se o Rio Peruípe.

Foto 2 – Imagem aérea do “proto-hotel” que serviu de acampamento para a 
ES-63 em 1980, próximo à cidade de Nova Viçosa-BA.
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A pequena Nova Viçosa possuía apenas uma aveni-
da principal, que passava pela praça central da cidade e 
terminava no diminuto porto do Rio Peruípe, usado para 
ancorar os barcos pesqueiros da região. Havia algumas 
poucas ruas transversais sem calçamento. Ao redor da 
praça estava situado um sobrado que era o prédio da pre-
feitura e presídio ao mesmo tempo. Isto é, no andar su-
perior fi cava o gabinete do prefeito e seus auxiliares e no 
de baixo, a cadeia. Diziam que nunca ninguém havia sido 
preso naquele município, mas que o prefeito, que também 
era subofi cial da polícia militar da Bahia, estava louco 
por inaugurar aquela penitenciária. Ao lado da prefeitura 
fi cava a escola municipal e a casa onde moravam as pro-
fessorinhas da cidade. Em um dos extremos da praça se 
avistava a igrejinha de Nossa Senhora Imaculada Concei-
ção, de cor branca e pórticos azul celeste. E no outro lado, 
não muito distante da praça, estava situado o único hotel 
da cidade com cerca de 10 apartamentos.

Boa parte dos moradores da cidade, como o proprie-
tário do melhor bar-restaurante e a proprietária do hotel, 
eram do estado de Goiás. Também muitos vieram das Mi-
nas Gerais e haviam se estabelecido ali como donos de pe-
quenos barcos pesqueiros e de comércios como armazéns 
e bares. Nova Viçosa era muito procurada pelos morado-
res desses estados do interior do Brasil nos meses de verão 
e todo o ano surgiam novas construções na cidade. As 
professoras que ensinavam da primeira à quinta série do 
ensino primário eram contratadas diretamente pelo prefei-
to. Provinham das cidades vizinhas como Caravelas e Al-
cobaça e fi cavam morando na cidade durante o ano letivo.

Como todos podem imaginar, a chegada da ES na ci-
dade foi o acontecimento mais inusitado que a cidade ha-
via experimentado. Quando passávamos nas camionetas 
Toyota na direção do porto do rio Peruípe, onde estavam 
ancorados os barcos que a equipe usava para o desloca-
mento de pessoal e material até às linhas sísmicas, mui-
tos moradores fi cavam observando o movimento (Foto 3). 
Logo começamos a “paquerar” as professorinhas da cida-
de. Depois do expediente, quase todas as noites conseguí-
amos permissão com o chefe da equipe para usar uma das 
Toyota para visitar a cidade. Lá, bebíamos uma cerveja, 
jantávamos no bar-restaurante do goiano e depois íamos 
conversar com as meninas na pracinha. 

Eu tinha um projetor de slides e muitas fotos de diver-
sos lugares que havia visitado. Certa ocasião, perguntei se 
elas queriam ver meus slides. Aceitaram e, acompanhado 
do colega CG, fomos recebidos na casa delas. Todas fi ca-
ram muito felizes com a projeção que fi zemos, inclusive 
com fotos locais e de nosso trabalho ali em Nova Viçosa. 
Voltamos para a equipe confi ante que tínhamos impressio-
nado favoravelmente as professorinhas. No entanto, de-
pois desse dia percebemos que elas fi caram arredias e não 
queriam mais contato conosco. Então fi camos sabendo que 
o prefeito as havia proibido de nos receber e mesmo con-
versar conosco, pois alguém lhe contara uma grande men-
tira: que havíamos mostrado fi lmes pornográfi cos para as 
professoras!

O trabalho dos peões no campo era duro, pois muitas 
áreas sofriam o efeito da maré e eram alagadas diariamente. 
Não era fácil caminhar e abrir picada na abundante e intri-
cada vegetação de manguezal, como na Ilha da Cassumba 
(foto 4), para seguir o traçado das linhas sísmicas. Ainda 
era preciso carregar nos ombros os cabos sismográfi cos, os 
geofones, as caixas de explosivos sísmicos (a famosa carga 
moldada), trados, machados, facões, etc.. Apesar disso, eles 
também gostavam de voltar à cidade depois do expediente. 
Alguns dos operários braçais da equipe eram contratados 
entre os moradores da própria cidade e muitos outros eram 
das cidades vizinhas. Às sextas-feiras, o chefe permitia que 
o caminhão da equipe levasse os trabalhadores até lá, com 
o compromisso de voltar antes das 23h. 

MEMÓRIA
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Nova Viçosa possuía duas “boates” muito frequen-
tadas. Uma era mais simples, com luz vermelha e pista 
de chão, tocava as músicas “bregas” mais famosas da 
época. Era frequentada pela peonada. A outra era mais 
sofi sticada, com luz negra e assoalho de madeira, tocava 
os “hits” dançantes do ano, muita música estadunidense. 
Era frequentada pelo “staff” da GSI e pelos geofísicos da 
Petrobras. 

O geofísico BP era o chefe do SEGEOT e costumava 
fazer visitas periódicas à ES. Nessas ocasiões, costuma-
va voar até Teixeira de Freitas, onde havia um aeroporto 
mais seguro e alugar um “fusca” na cidade para ir até 
Nova Viçosa. Normalmente vinha acompanhado de um ou 
dois Geofísicos Estagiários para substituir os que estavam 
na equipe. Certa vez ele chegou à equipe justamente em 
uma sexta-feira, com o colega MM que iria substituir CG e 
eu. Também estava ali para inspecionar os trabalhos fi nais 
da ES-63 na região de Nova Viçosa. 

Foto 3 – Embarque de material sismográfi co no Porto do rio Peruípe na cidade 
de Nova Viçosa-BA.

Foto 4 – O autor inspecionando a abertura de uma linha sísmica no manguezal 
da Ilha da Cassumba, Nova Viçosa-BA.
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Por volta das 19h fomos quase todos para a cidade. Alguns 
membros do staff da GSI também foram de camioneta e os pe-
ões no caminhão da equipe. Já havíamos jantado no restauran-
te do goiano e nos encaminhávamos para a pracinha quando, 
por volta das 21h30min, ouvimos um alarido diferente e a cor-
reria dos peões na direção do caminhão que estava estacionado 
bem próximo. Perguntamos o que estava acontecendo e nos 
disseram que havia começado um princípio de “briga” na boate 
dos peões entre o Benedito, capataz da Perfuração³, e uma mo-
radora da cidade. Eles haviam se desentendido e jogado cerveja 
um no outro, nada mais. Havia dois PM na boate que queriam 
prender o Benedito, mas os peões o esconderam e o levaram 
para o caminhão. Então BP ordenou que eles voltassem ime-
diatamente para o acampamento para evitar maior confusão.

No entanto a confusão estava apenas começando. Logo 
depois que o caminhão partiu, CG e eu voltamos também para 
o acampamento juntos com o chefe BP, no fusca. Quando está-
vamos chegando lá percebemos que havia um carro no nosso 
encalço dando sinal de luz alta. BP estacionou o fusca na en-
trada principal do “proto-hotel” e assim que descemos, perce-
bemos que o carro que nos alcançara era da Polícia Militar da 
Bahia. A movimentação no acampamento era grande, pois o 
caminhão acabara de chegar com os peões. O chefe da equipe 
que permanecera no acampamento, o português JR, estava em 
pé e de braços cruzados em frente da “portaria”. Do carro da 
PM saíram o prefeito, dois soldados PM e nosso colega MM. O 
prefeito desceu esbravejando e dizendo que viera pessoalmente 
efetuar a prisão do “elemento que se evadira”.

Vivíamos tempos de “ditadura militar” e muitos prefeitos 
eram indicados pelo governador do Estado, que por sua vez era 
indicado pelo general presidente do país.  O chefe JR falou ao 
prefeito que os peões estavam revoltados com o despropósito 
da operação para prender o colega e que, se ele entrasse no 
acampamento, poderia ocorrer uma tragédia. Havia no aloja-
mento dos peões grande quantidade de facões e outros instru-
mentos de trabalho que os mesmos poderiam usar como armas 
e ele não teria como controlar os revoltosos.

O prefeito-policial disse que aquilo não poderia fi car as-
sim. Então MM disse que não poderia mesmo, porque ele fora 
agredido pelo prefeito. Só então percebemos que MM estava 
com um hematoma no olho esquerdo. Quando houve a “eva-
são” do Benedito, os PM pediram para MM acompanhá-los até 
a casa do prefeito e explicar o que ocorrera. Acordaram o ho-
mem! Quando ele soube da história e que ali diante dele estava 
um geofísico da equipe, desferiu um soco em MM. Certamente 
pensou que era um dos que teriam apresentado fi lme “pornô” 
para suas professorinhas! Felizmente os soldados seguraram o 
prefeito e MM pode explicar porque estava ali. Mesmo assim, 
ele que queria inaugurar sua cadeia de qualquer maneira, disse 
que iria efetuar a prisão do “meliante” no acampamento da 
equipe e levou MM junto.

Então começou outra confusão. Todos nós fi camos altera-
dos com a covardia do prefeito e o chefe JR falou que aquilo 
era inconcebível, pois o prefeito havia agredido um geofísico 
da Petrobras e isso poderia ter sérias consequências. BP então 
tomou a palavra, se apresentou como chefe do SEGEOF, maior 
representante da chefi a da Petrobras naquele momento e fez 
um pequeno discurso. Falou ao prefeito que como militar e 
representante local do governo do General Figueiredo, presi-
dente que estava empenhado em fazer a redemocratização do 
país, não poderia agir assim dessa maneira arbitrária. Que o 
rapaz que ele queria prender, o Benedito, não havia cometido 
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nenhum crime. Não iniciara a discussão na boate e nem agre-
dira de fato a mulher que servira de pivô dos acontecimentos. 
Que os geofísicos da Petrobras eram funcionários de alto valor 
para a empresa e que MM não poderia ter sido agredido des-
sa maneira gratuita. No entanto, como os incidentes daquela 
noite poderiam ser contornados com um bom entendimento, 
BP então propôs ao prefeito que desse o caso por encerrado. 
A ES-63 estava terminando seus trabalhos em Nova Viçosa 
naquela semana e seria muito bom se tudo terminasse em paz 
para todos. O prefeito-policial se retirou dizendo que aquilo 
não fi caria assim.

Logo que o prefeito se retirou BP e JR resolveram, sabia-
mente, enviar o Benedito junto com o grupo que partiria de 
madrugada para instalar o novo acampamento no norte do 
Estado do Espírito Santo, próximo à cidade de Linhares. No 
outro dia pela manhã o acampamento amanheceu cercado por 
um contingente de dez policiais militares, fortemente armados, 
com o prefeito-policial à frente. Ele havia pedido reforço na 
cidade vizinha. No entanto, o chefe da equipe explicou para ele 
que parte do pessoal já seguira para o Espírito Santo e que o 
Benedito fora junto. Ao ser informado desse fato e constatando 
que o acampamento estava vazio, o prefeito-policial se retirou 
com seus homens. Porém, o clima fi cou muito tenso e o pessoal 
da equipe evitou circular pela cidade naqueles últimos dias de 
trabalho por lá.

1Tratores para cargas pesadas, com capacidade de trabalhar em áreas pantanosas 
e alagadas.
² Lanchas de alumínio com motor de popa.
³ A Equipe de Perfuração era responsável por fazer os furos no solo nos Pontos de 

Tiro (PT) e carregar os mesmos com material explosivo.
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Abstract 

This paper presents the results obtained with the 
application of Magnetization Vector Inversion (MVI) 
technique in the CPRM  Brazilian Geological Survey 
aeromagnetometric data over the Quadrilatero Ferrifero 
(QF) region, MG, Brazil. The MVI technique was applied 
for four areas in QF region: Nova Lima, Santa Bárbara, 
Lamego Gold Mine and Pará de Minas. In all areas MVI 
provided good solutions of the magnetic bodies, which 
could be correlated with the structural control of gold 
mineralized bodies and their host rocks. When possible, 
these results were integrated with the Helicopter 
Transient Electromagnetic (HTEM) and airborne 
radiometric data available in this region. 

Introduction 

The QF region is a metallogenetic province, with many 
important world class gold and iron deposits. Because of 
this economic relevance and seeking the improvement for 
the mineral exploration on the region, CPRM executed an 
airborne magnetic, HTEM and radiometric surveys in QF 
region during the early  

These surveys can be integrated to minimize the inherent 
ambiguities of each method. HTEM method has been 
used successfully in mineral exploration around the world 

mineralized bodies in sulfides zones (Allard, 2010). 
However, there are many cases where the adjacent rocks 
are very conductive, which causes an ambiguity to 
distinguish mineralized and non-mineralized rocks. This is 
the case of many orogenic gold deposits in QF region 
(Lobato et al., 2001), where they are stratabound type 
and the gold mineralization is located between graphite-
schists and/or banded iron formations (BIFs). The 
graphite-schists are very good conductors and could 
mask the HTEM response from the mineralized sulfides 
zones.  

This is where the integration with airborne magnetic data 
could help. The MVI technique can solve the magnetic 
bodies possibly associated with BIFs and zones rich in 
magnetite and other magnetic minerals, providing 
structural information about these magnetic bodies and, in 
many cases, about the structural framework of the 

mineralization. In addition, it solves the problem of 
remanent magnetization that is not addressed in 
susceptibility inversions. This is a key issue, because QF 
region has many areas where remanent magnetization is 
relevant. Integrated with the airborne radiometric data, the 
mineralized potassic zones associated with the 
hydrothermal processes could be also identified in some 
areas, providing a better characterization of the gold 
deposits. 

This work presents the results of the MVI technique 
integrated with HTEM and radiometric data for the QF 
region. It is part of the CPRM ongoing project Geology 
and Metallogeny of Quadrilátero Ferrífero Province  

Method 

The MVI technique implemented in VOXI is based on the 
paper of Ellis et al. (2012). Consider a magnetic source 
with volume  and magnetization . The magnetic flux 
density  in a position  caused by this magnetic source 
is given by: 

  (1) 

If the volume  is dicretized in  ( ) volumes 
with   constant magnetization, assuming 3D spatial 
components, equation (1) could be rewritten as: 

  (2) 

which defines the forward problem for a magnetic source. 
 indexes indicate the spatial components of the 

vectors. The discretization of equation (1) based on 
equation (2) leads  to be represented as: 

  (3) 

where  is the sensitivity matrix. The inverse magnetic 
problem is based on the solution of equation (3) for , 
when  is given. This solution demands the regularization 
of the problem. VOXI MVI applies the Tikhonov minimum 
gradient regularizer (Aisengart, 2015), which solve  

minimizing the distance of the calculated and measured 
magnetic field in the minimum square sense. 

Generally, the main task in the solution of inverse 
magnetic problems is to determine the spatial distribution 
of the characteristic physical property associated, i.e., the 
magnetic susceptibility , which is related to  by: 

  (4) 

Dos 401 artigos técnicos, apresentados no congresso, foram selecionados pelo Comi-

tê Técnico dois resumos expandidos para publicação
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where  is the external magnetic field. The VOXI MVI 
algorithm solves the inverse problem considering the 
anisotropic nature of the magnetic susceptibility in the 
geological environment, i.e., the anisotropic magnetic 
susceptibility  is represented as a 3D vector. This is a 
generalization in 3D space of the conventional scalar 
magnetic susceptibility. Using this generalization, 
equation (4) is rewritten as: 

  (5) 

where . Besides this generalization, VOXI MVI 
also considers the normal remanent magnetization (NMR, 
represented as ). In this paper, we are not 
interested in the nature of , only how to calculate it. 

 is represented as a component in effective 
magnetization and it is proportional to , i.e.: 

  (6) 

where: 

  (7) 

 is the effective magnetization and  is a pseudo 
magnetic susceptibility caused by NMR. Using equations 
(5) and (7) in equation (6),  is rewritten as: 

  (8) 

where: 

  (9) 

Equation (9) shows the magnetic susceptibility used in the 
inverse problem solved by VOXI MVI. As can be seen in 
this equation, the spatial inclination and declination of the 

 a magnetic source 
can be estimated (Aisengat, 2015), which could be a very 
helpful information to estimate structural parameters in 
geological investigations. 

Examples 

The four areas where the MVI were conducted (Figure 1) 
are: 

 Lamego Gold Mine; 
 Nova Lima; 
 Santa Barbara; and 
 Pará de Minas, 

Each area is detailed bellow. The results are presented in 
the next section. 

1) Lamego Gold Mine 

Lamego Gold Mine is an important mine in QF region, 
which belongs to AngloGold Ashanti company. The main 

cilindrical fold (Martins et al., 2015)  Figure 2. There are 
four ore bodies: Queimada, Cabeça de Pedra, Arco da 
Velha and Carruagem. The gold mineralization is located 
in stratabound bodies between carbonaceous schist and 
BIF  (Figure 2-A), and the orebodies have dip angles 
between 22-29° (Martins et al., 2015). Lamego presents a 
significant magnetic trend to NE and many conductors 
aligned with it (Figure 2-B). 

 
Figure 1: Location of the areas where MVI technique was 

conducted: Lamego Mine, Santa Bárbara, Nova Lima and 
Para de Minas areas. Three airborne geophysical surveys 

were used: RV1, RV2 and Area 2. 

 
Figure 2: Lamego Mine area detail. A) Geological map of 
the area. B) Tilt derivative map. C) Th/K ratio map. The 
black square in Figure 2-A is the area zoomed in 

geophysical maps. 



Boletim SBGf | número 101
26

ARTIGO TÉCNICO

26

MARCO ANTONIO COUTO JR., TELMA AISENGART, DIEGO BARBOSA, RAIANNY CAROLINI RAMOS FERREIRA, ORIVALDO FERREIRA 

BALTAZAR, MARCELO DE SOUZA MARINHO, JOSÉ ADÍLSON DIAS CAVALCANTI, JOANNA CHAVES SOUTO ARAÚJO 

Fifteenth International Congress of the Brazilian Geophysical Society 

3 

Possibly, the magnetic anomaly could be correlated with 
anomalous concentration of magnetite inside BIF layers 
or with the metamafic rocks enveloping around the 
mineralized structure. The MVI technique and HTEM 
plate modeling was applied seeking to understand the 
relation of gold mineralization and its host rocks.  

The HTEM data over Lamego structure show many 
conductors pickings aligned with the NE-SW direction of 
the mineralized structures (black points in Figure 2). 
Some of these pickings could be correlated with sulfide 
zones (mainly pyrrhotite and/or chalcopyrite) and could be 
associated with gold mineralization. Those pickings were 
modeled and are presented in the next section. 

The airborne radiometric data for Lamego mine show 
significant concentration in the NE portion of folding 
structures (Figure 2-C), where the limbs are very close, 
indicating the strong potassic hydrothermal process. This 
part of the mineralized structure is coincident with the 
Carruagem orebody, which presents the highest gold 
grades at Lamego Mine. 

2) Santa Bárbara Area 

This area is located at the Northeastern portion of QF 
region, nearby the Santa Bárbara Town (Figure 3). The 
main rock units comprise a metamorphosed succession 
of schistose sediments of the Nova Lima Group, Rio das 
Velhas greenstone belt, which host lode-gold 
mineralization associated with  (Pilar and Córrego do 
Sítio II deposits) and quartz-carbonate-sulfide-sulfosalt 
veins (Córrego do Sítio I deposit). The gold deposits are 
controlled by a series of NE-SW regional lineaments, 
known as Córrego do Sítio, Cristina and São Bento-
Donana shear zones (Lima, 2012).  The regional structure 
was previous defined by Moore (1957) as Conceição 
anticline, but recent mapping identified an overturned 
synformal structure in the nucleus of this major fold. The 
Conceição syncline (Malouf and Corrêa Neto, 1996) 
trends northeast and is defined by bedding surfaces of 
the greenstone. 

Some gold mineralization are hosted in very magnetic 
BIF s, as can be seen their good correlation with the 
linear magnetic anomalies in Figure 3 detail. The HTEM 
data also show alignment of the conductors pickings with 
the magnetic BIFs bodies, which may indicates the high 
association of sulfide zones with the Córrego do Sítio 
lineament and the BIFs bodies. The MVI technique was 
applied to understand the extension and geometry of 
these magnetic structures in the underground, and its 
correlation with the Conceição syncline. 

3) Nova Lima Area 

This area is nearby the Nova Lima Town, in the central 
part of QF region. It is characterized by regional fold with 
Z pattern, where important gold deposits are located, like 
Morro da Glória, Gabirobas and Gaia (Figure 4). This Z 
pattern structure has a strong magnetic signal (Figure 4 
detail) and the MVI technique to understand its extension 
in the underground. 

The HTEM data over Nova Lima region presents many 
conductors picking along the Z pattern structure, which 

tends to follow its contour. Those conductors pickings 
seems to be correlated with the magnetic BIF s in the 
area and also could indicate sulfide zones possibly 
associated with the magnetic anomalies. 

 
Figure 3: Detail of the Santa Bárbara area. The geological 
map is shown upper part. The bottom part shows the 

vertical derivative of the analytical signal amplitude for the 

area. Observe the good correlation between the BIFs bodies, 
magnetic anomalies and HTEM conductors pickings. 

4) Pará de Minas Area 

This area is located in the NW portion of QF region. Its 
geology is composed by Archean TTG basement and 
metavolcanic-sedimentary sequences of the Pitangui 
Greenstone Belt, which could be correlated to the Rio das 
Velhas Greenstone Belt in the central part of QF region. 
Gold is the main mineral resource in the area, but there 
are also quartz and algamatolite deposits.  

The main structural features are E to NW shear zones, 
which could be the main way for the hydrothermal 
mineralizing fluids. One of these NW structures (called 
Pequi shear zone, Romano 2007), is characterized by a 
strong remnant magnetic anomaly (Figure 5) associated 
with magnetic BIFs aligned to this shear zone. The MVI 
technique was applied to understand the extension and 
geometry of these BIFs bodies and to evaluate their 
potential to host gold deposits. 
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Figure 4: Nova Lima area detail. The geological map is 
shown in the upper part of the figure. The detail shows 
vertical derivative of the analytical signal amplitude map 

for the area. Observe the good correlation between the BIFs 
bodies, magnetic anomalies and HTEM conductors 
pickings. 

 
Figure 5: Para de Minas area detail. A) Geological map of 
the area with the main gold, algamatolite and quartz 
deposits. B) Total magnetic intensity map. C) Vertical 

derivative of the analytical signal amplitude. The black 
square in Figure 5-A is the area zoomed in geophysical 
maps. The black elipse shows the region of the Pequi shear 
zone. Observe the strong remanent magnetic anomaly 
associated with this structure. 

Results 

1) Lamego Gold Mine 

The Lamego Mine MVI solution (Figure 6) presents a 
magnetic body underneath main structure, with 

 magnetic susceptibiltiy. The geometry of the 
solved body by MVI (Figures 6-C and 6-D) suggests the 
association of magnetic anomaly with a metamafic rocks 
envelop around the main structure of Lamego. The NW 
limb of the magnetic body presents structural attitude of 
135/32. This result is in agreement with the Queimada 
orebody plunge (102/29), the nearest one, which 
apparent dip along the flight line direction (135°) is 27.9°. 
The HTEM plate models show compatible dip angles 
between 20-35° to SE and depth of top plate about 10-40 
m. These results could indicate the position of sulfide 
zones (possibly pyrrhotite and chalcopyrite). 

Apparently, the hinge zone (Cabeça de Pedra orebody 
area) is well marked by the MVI result. The profile for the 
flight line L20810 (RV2) located at SW portion of Lamego 
structure shows the closing of the hinge zone (Figures 6-
B and 6-C), which do not occurs in the NE portion of the 
fold, where the Carruagem ore body is well marked by a 
magnetic body (Figure 6-D). It could suggest that the axial 
fold has a plunge to SE and partly rotates to counter 
clockwise direction during the QF tectonic evolution, as 
proposed by Martins et al. (2016). 

2) Santa Bárbara Area 

The MVI solution for Santa Bárbara region shows a 
strong magnetic body ( ) associated with BIFs 
well correlated with the linear magnetic anomaly along 
NE-SW direction (Figure 7). The magnetic body shows a 
strong remanent magnetization (see the magnetization 
vectors directions) and presents a synformal structure 
(NE view in Figure 7), with depth extension about 1000 m 
and length 5 km along NE direction, approximately. 
Possibly, this magnetic body is correlated to the 
Conceição syncline, associated with the Córrego do Sítio 
Lineament, as discussed in (Malouf and Corrêa Neto, 
1996). Further studies with MVI technique and integration 
with the HTEM modeling could help to better understand 
this structure and its association with gold deposits along 
this lineament. 

3) Nova Lima Area 

In this area, MVI solution shows many strong magnetic 
bodies ( ) associated with the Z pattern 
structure (Figure 8), possibly correlated with the BIFs 
bodies in the region. In the SE portion of the area, there is 
a magnetic body with smooth dip angle to SE about 20°, 
with variable thickness (1200  2000 m) between its NW 
and SE portion and extension about 3.7 km in NW-SE 
direction. Apparently, the magnetic bodies show a folding 
pattern along NW direction, which suggests to be 
correlated with the folded BIFs in the area.  

This magnetic body is directly associated with the Morro 
da Glória, Gabirobas and Gaia gold deposits. Further 
integration with the available HTEM data (in current stage 
of development) in the area could provide better 
information about the relation of these magnetic 
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structures and gold mineralization. However, HTEM data 
presents very noisy in this area and has to be carefully 
processed to avoid misinterpretations. Further works 
intend to solve this problem and present the integration. 

 

 

 
Figure 6: MVI result for Lamego Gold Mine. The blue 
plates indicate the HTEM plate models for the conductors 
pickings. A) Detail for the Lamego structure with TMI map 
overlayed. B) A-

Lamego structure, with the plate model for the conductor 
indicated in Figure 6-A. C) SW view of the magnetic model. 
D) NW view of the magnetic model. 

4) Pará de Minas Area 

The MVI results in Pará de Minas area shows a huge 
magnetic body associated with strong remanent 
magnetization (inverted dipole anomaly) - Figure 9. The 
dimensions of the magnetic body are almost 5.2 km in 
depth extension and 14 km in the NW-SE direction. 

The solution presents a strong remanent magnetization, 
with mostly magnetization vectors pointing to South-SW 
direction, which explains the strong inverted Total 
Magnetic Intensity (TMI) anomaly in Figure 5. The NW 

portion of this magnetic body is probably correlated with 
magnetic BIFs in this region, which seems prolate-oblate 
shape plunging 40-45° to NW. This magnetic body has a 
great prospectivity importance, because its structural and 
position model could contribute to the metallogenic and 
structural understanding of the area. 

 
Figure 7: MVI results for the Santa Barbara area by many 

perspectives. Observe the synformal pattern associated with 
the linear magnetic body along NE-SW direction. The 
colored arrows indicate the direction of the magnetization 
vectors. 

 
Figure 8: MVI results for the Nova Lima area by many 

perspectives. Observe the strong magnetic body which deps 
to SE. probably associated with BIF bodies. The colored 
arrows indicate the direction of the magnetization vectors. 

Discussion and Conclusions 

MVI technique shows excellent results to solve complex 
magnetic structures associated with gold mineralization in 
the QF region. The existence of remanent magnetization 
is an impediment to use susceptibility inversion and the 
MVI solution makes good sense of the structural behavior 
of the magnetic bodies. Furthermore, MVI demonstrated 
to be an important geophysical tool to understand 
structural and metallogenic evolution in geological 
studies. 

 

SW View 

NE View 
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Figure 9: MVI results for the Pará de Minas by many 
perspectives. Observe the strong magnetic body associated 
with the NW lineament (Pequi shear zone). The colored 

arrows indicate the direction of the magnetization vectors. 
Mostly of the magnetization vectors points to SW-South 
direction, which can be seen the strong remanent nature of 
this magnetic body. 

When possible, it is highly recommended integrate these 
results with many geophysical methods as possible, as 
presented in the Lamego Mine case. The association of 
HTEM, magnetometry and radiometric methods 
presented important characteristics of the gold deposit. In 
many cases, HTEM modeling probably indicates the 
position of sulfide zones, associated with pyrrhotite and/or 
chalcopyrite, while MVI technique presented a good 
solution for the magnetic envelopment of the main 
mineralized structure. 

In the case of Santa Bárbara and Pará de Minas regions, 
the MVI results presented strong magnetic bodies 
associated with regional structures: Córrego do Sítio 
lineament and Pequi shear zone, respectively. These 
regional structures concentrate important mineralization 
along them. In Santa Barbara area, the MVI results show 
a magnetic synformal body, which could be correlated 
with the Conceição syncline. Also, there is HTEM data 
available and will be integrated in future works to 
understand the structural relation between this structure 
and the gold mineralization. In Pará de Minas region, 
besides the regional structure, there are many magnetic 
anomalies associated with other BIFs bodies nearest to 
gold and algamatolite deposits. However, unfortunately, 
there is not HTEM data at this area. Given the occurrence 
of these deposits, the mapping of these shear zones 
structures with HTEM method (or other EM methods) 
could be very helpful to reveal the important relation 
between these regional structures and gold 
mineralization. 

In Nova Lima area, the MVI results show an important 
magnetic structure associated with the SE portion of Z 
pattern fold. Apparently, this magnetic body is associated 
with BIFs bodies in the region and could demonstrate 
structural features, as the BIF s folding to NW-SE 
direction. Such BIFs bodies are associated with gold 
mineralization in this area and the HTEM data presents 

many conductors picking and could help to understand 
the relation between the mineralized sulfide zones and 
the BIF s bodies. However, HTEM data presents a high 
noise level, which could difficult the modeling for these 
pickings. Further works intend to solve this problem and 
present the solution. Also, terrestrial geophysical follow 
up is highly recommended with electromagnetic, 
magnetic, resistivity and radiometric methods to enhance 
the geophysical anomalies occurrences. 

Acknowledgments 

The authors would like to thank Geosoft Latinoamérica for 
providing a trial VOXI Essentials license for CPRM. Also, 
we would like to thank the VOXI MVI training period in 
Geosoft headquarters in Rio de Janeiro City. 

References 

AISENGART, T. 2015. Inversão do vetor de 
magnetização, com e sem o uso de vínculo geológico, 
nas regiões de Araxá e Tapira, Minas Gerais  Brasil, 
14th International Congress of The Brazilian Geophysical 
Society, Rio de Janeiro, Brazil. 

ALLARD, M. 2007. On the Origin of the HTEM Species. 
Advances in Airborne Geophysics. In: Proceedings of 
Exploration 07: Fifth Decennial International Conference 
on Mineral Exploration, p. 355-374. 

ELLIS, R. 2015. Quantitative Analysis of MVI, ASEG-
PESA 2015  24th International Geophysical Conference 
and Exhibition, Perth, Australia. 

LIMA L. C. 2012. Depósito LODE Au-As-Sb Laranjeiras, 
em metaturbitos do Grupo Nova Lima, Quadrilátero 
Ferrífero, Minas Gerais. MS Dissertation, Instituto de 
Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 306 p. 

LOBATO, L.M; RIBEIRO-RODRIGUES, L.C; VIEIRA, 
F.W.R. 2001. Brazil´s premier gold deposits. Part II: 
geology and genesis of gold deposits in the Archean Rio 
das Velhas greenstone belt, Quadrilátero Ferrífero. 
Mineralium Deposita, 36: 249-277. 

MALOUF, R.F., CORRÊA NETO, A.V., 1996. O 
Supergrupo Rio das Velhas na Folha Conceição do Rio 
Acima: Projeto Rio das Velhas. Departamento Nacional 
da Produção Mineral/Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais, Belo Horizonte, pp. 17 23. 

MARTINS, B. S., LOBATO, L. M., ROSIÈRE, C. A., 
HAGEMANN, S. G., SANTOS, J. O. S., VILLANOVA, F. 
L. S. P., SILVA, R. C. F. & LEMOS, L. H. A. 2016. The 
Archean FFB-hosted Lamego gold deposit, Rio das 
Velhas greenstone belt, Quadrilátero Ferrífero: Evidence 
for Cambrian structural modification of an Archean 
orogenic gold deposit. Ore Geol. Rev., 72: 963-988. 

MOORE, S. L. 1957. Geologic Map of the Conceição do 
Rio Acima Quadrangle, Minas Gerais, Brazil. U.S. 
Geological Survey Professional Paper, 341-I, Plate 3, 
Esc. 1:25.000. 

ROMANO, A.W. 2007. Folha Pará de Minas, SE- 23-Z-C-
I. Escala 1:100.000: nota explicativa.  Programa Geologia 
do Brasil. UFMG - CPRM, Belo Horizonte. 65p. 

29



Boletim SBGf | número 101
30

Mixed Norm Wavelet Estimation for Residual Deconvolution

Carlos A. Cunha (Petrobras S.A.)

Copyright 2017, SBGF - Sociedade Brasileira de Geofı́sica

This paper was prepared for presentation at the 15
th International

Congress of The Brazilian Geophysical Society held in Rio de Janeiro,
Brazil, July 31 to August 3, 2017.

Contents of this paper were received by The Technical Committee of The
15

th International Congress of The Brazilian Geophysical Society and does
not necessarily represents any position of the SBGf, its officers or members.
Electronic reproduction or storage of any part of this paper for commercial
purposes without the written consent of The Brazilian Geophysical Society
is prohibited.

Abstract

We address here the problem of estimating the

time and space varying residual wavelet to be

used in a broadband re ectivity inversion algo-

rithm. The usual form of wavelet estimation uses

a L2 norm inversion algorithm, which have some

limitations when few relevant re ection events

are present within a speci!c time window. We

propose the use of an alternative modi!ed L1

norm to obtain a more robust estimation of the

residual seismic pulse. The robustness of the

method is illustrated with synthetic and !eld data

examples.

Introduction

Ideally, the ultimate goal of routine seismic pro-

cessing/imaging is to obtain a set of amplitude

volumes, where the amplitude of a given sample in

each volume corresponds to the P wave reflection

coefficiente at that subsurface position for a given

angle of incidence. Several steps of the seismic

processing flow aim to compensate for the effects

on the amplitude and phase spectra of the seismic

wavelet caused during its generation, recording and

propagation through the sub-surface. Ideally, these

steps should lead the effective seismic pulse to

approach a unit impulse.

Despite all these steps, which include debbubling,

ghost removal and compensation for absortion,

a residual wavelet will always be present in the

final image volumes, which imposes limits for the

resolution of the geological layers. One of the forms

of broadening the spectrum, in order to increase the

resolution of the images, is to apply a zero phase

deconvolution to the seismic volumes.

Wavelet estimation is an important part of the

deconvolution process (Portniaguine and Castagna,

2005), and has been the subject of recent research

related to the improvement of seismic resolution

(Zhou et. al., 2016).

Our goal is to estimate the time and space varying

residual zero-phase wavelet to be used in a sparse-

oriented deconvolution algorithm used in Petrobras

(Rosa, 2010). The standard form of wavelet esti-

mation uses a L2 norm inversion algorithm, which

have some limitations when few relevant reflection

events are present within a specific time window. To

illustrate these limitations, we use as a reference

throughout the paper the synthetic data correspond-

ing to a wedge model, as shown in Figure 1-a.

Figure 1: (a) Sinthetic data for a wedge model; (b)

amplitude spectra for the traces in (a). Trace 15, cor-

responds to a single interface (with less impedance

contrast) while trace 20 shows a tunning effect asso-

ciated with the two relections.
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Figure 1-b presents the spectra of the traces from

1-a. The spectrum of each individual trace shows

a particular pattern of ressonant frequencies, which

relates to the time delay between the top and bottom

reflections of the wedge. An importatnt property

represented in the figure is that all the individual

spectra share the same envelope, which is the

spectrum of the original pulse.

As we will show in the next sessions, a modified L1

norm is more suitable for a robust estimation of the

residual seismic pulse, than the usual L2 norm.

L2 norm wavelet estimation

The first step involves the transformation of the spec-

trum S(ω) in the function Y (ω), which in the discrete

formulation is given by

Yj = ln
Sj

ωα
j

, (1)

where Sj corresponds to the amplitude spectrum, ωj ,

is the frequency, and α is a positive exponent smaller

than one.

An usual way to formulate the problem of wavelet es-

timation for a time window with transformed spectrum

defined by Yj is to obtain the coefficients ai that de-

fines the polynomial Pj of degree N (Rosa and Ul-

rych, 1991):

Pj =
N∑

i=1

aiω
i
j (2)

which minimizes the L2 norm error function

E2 =

M∑

j=1

|Yj − Pj |
2. (3)

The solution is given by solving for the coefficients

(a1, a2, ..., aN ), the set of linear equations

∂E2(a1, a2, ..., aN )

∂ak

= 0, for k {1, N} (4)

which leads to

∑

i

∑

j

ωi+k
j ai =

∑

j

Yjω
k
j (5)

The wavelets estimated with the L2 norm (Equation

5), for 4 selected traces from Figure 1-a, are pre-

sented in Figure 2. The limitations of the L2 solution

to retrieve the true wavelet become apparent from

this figure.

Modi!ed L1 norm wavelet estimation

In order to improve the pulse estimation, let’s first

analyse the residuals represented in Equation 3. Fig-

ure 3-a shows, for trace 50, the transformed spec-

trum Yj , and the polinomial solution Pj , and 3-b the

L2 residuals before squaring (that is, the L1 residu-

als) for the solution. In order to achieve the goal of

the solution Pj to approach the envelope of Yj we

should have an error function that penalizes only the

positive part of Yj − Pj in Figure 3-b.

Following this reasoning, we present Equation 6 as

a first attempt to define an error function whose mini-

mization would lead to the envelope of the trace spec-

trum as the solution.

E+

1 =
M∑

j=1

{(Yj − Pj) + |Yj − Pj |}. (6)

Figure 2: L2 norm estimation results for 4 traces from

Figure 1. The traces are: 30 (top left), 35 (top right),

50 (bottom left), 60 (bottom right).

As we will discuss later in this paper, the solution of

this equation is achieved by an iterative inversion al-

gorithm. The residuals represented in Equation 6, for

Fifteenth International Congress of The Brazilian Geophysical Society
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the specific case of the L2 solution for trace 50 are

depicted in Figure 4.

Figure 3: (a) Transformed spectrum Yj and the L2

norm solution for the fitting polynomial Pj ; (b) Resid-

uals for the L2 norm solution.

Although the solution of Equation 6 converges to the

desired envelope for low order polinomials (up to 4th

order), it becomes unstable for higher order, as illus-

trated in Figure 5. The evolution with iteration of the

residuals are shown in 5-a, while the evolution of the

solution is shown in 5-b. Although the first iterations

show convergence to the desired solution, the next

iterations diverge. The reason is that the error func-

tion, as defined by Equation 6, becomes zero for all

polinomial functions that have no intersection with the

transformed spectrum. The envelope is just one of

these functions.

In order to avoid solutions that diverge from the de-

sired envelope, we must introduce another term in the

objective function, that penalizes the negative residu-

als, but in a smaller scale than the positive residuals.

We define thus a new error function:

E±1 =

M
∑

j=1

{[(Yj−Pj)+|Yj − Pj |]−β [(Yj−Pj)−|Yj−Pj |]} ,

Figure 4: Residuals for the objective function defined

by equation 6, for the same functions Yj and Pj used

in Figure 3.

Figure 5: (a) Evolution with iteration, of the residuals

for the E1+ solution; (b) evolution with iteration of the

fitting function Pj for the E1+ solution.
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where β is a scalar smaller than one. After regrouping

the terms

E±1 =

M
∑

j=1

{(1−β) (Yj − Pj) + (1+β) |Yj − Pj |}. (7)

The residuals represented in Equation 7, for the spe-

cific case of the L2 solution for trace 50 are depicted

in Figure 6. If we compare with Figure 4, we can

see that the negative residuals are now present with

a small weight.

Figure 6: Residuals for the objective function defined

by Equation 7.

Representing the absolute value |Yj − Pj | by
√

(Yj − Pj)
2
we can apply equation 4 to E±1 and ob-

tain the folowing set of equations for k = 1, 2, ..., N .

∑

i

(1 + β)
∑

j

ωi+k
j

√

(

Yj −
∑

i aiω
i
j

)2
ai =

(1 + β)
∑

j

Yjω
k
j

√

(

Yj −
∑

i aiω
i
j

)2
+ (1− β)

∑

j

(−ωk
j ).

These set of non-linear equations should be solved

for the unknown coefficients ai. Linearization is

achieved using Iterative Reweighted Least Squares

(IRLS), which for iteration m ≥ 2 leads to the follow-

ing set of equations:

∑

i

∑

j

ωi+k
j

√

(

Yj −
∑

i a
(m−1)
i ωi

j

)2

+ ǫ

a
(m)
i =

∑

j

Yj
√

(

Yj −
∑

i a
(m−1)
i ωi

j

)2

+ ǫ

−
(1− βm)

(1 + βm)

∑

j

ωk
j , (8)

which, for the specific case of, m = 1 reduces to the

norm 2 solution given by Equation 5.

In Equation 8 βm is an iteration dependent coef-

ficient, that decreases at a specified rate as the

iterations proceed. The initial value must be smaller

than one.

Figure 7 shows the evolution of the residuals,

as well as the evolution of the solution for a poli-

nomial of 6th order. The wavelets estimated with

Figure 7: (a) Evolution with iteration, of the residuals

for the E+−
1 solution; (b) evolution with iteration of the

fitting function Pj for the E+−
1 solution.

the modified L1 norm (using the iterative solution of

quation 8) for the same 4 traces used in Figure 2 are

presented in Figure 8. The wavelets estimated with

the modified L1 norm are clearly superior to retrieve

the true seismic pulse when compared to the ones

estimated with the L2 norm.

Examples

The first example refers to the same wedge model,

used throughout the paper to illustrate the concepts

that support the proposed form for the modified L1

norm. We applied the wavelet estimation inversion

for all traces, followed by the reflectivity inversion.
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The results are presented in Figure 9. The retrieved

reflectivity using the L1 norm wavelets are less

contaminated by artifacts when compared to the

reflectivity obtained with the L2 norm wavelets. The

Figure 8: Modified L1 norm estimation results for 4

traces from Figure 1. The traces are: 30 (top left), 35

(top right), 50 (bottom left), 60 (bottom right).

differences between the L2 and the modified L1 norm

estimates become more clear when we compare

the integrated reflectitvities, which correspond to

a band-limited version of the acoustic impedance.

Figure 10 shows the impedances from the two

reflectivity panels of Figure 9 (one for each norm), as

well as the impedance from the reflectivity inversion

using the true wavelet. The modified L1 result is

almost identical to the one with the correct wavelet.

The second example involves the application of

the modified L1 norm to a field data from Santos

basin (Brazil). A reflectivity inversion process was

applied to generate band-limited impedance data.

Figure 11-a shows the amplitude data, while 11-b

and 11-c, show the band-limited impedance using

the L2 and L1 norm respectively. The increase in

resolution with the L1 norm is clear from the figure.

Although no spectral balancing algorithm have been

applied in the process, the improvement achieved

with the L1 norm can be related to the better spectral

homogeneity present in it’s inverted reflectivity, as

demonstrated by Figure 12.

Conclusions

Wavelet estimation plays an inportant role in the pro-

cess of reflectivity inversion from band-limited seis-

mic data. The process, considering zero-phase

wavelets, is usually based on a smoothed version of

the spectrum of the seismic trace. This process may

be carried on a time and space window basis.

We introduced a modified L1 norm, which focus on

the minimization of positive residuals and leads to

a stable estimation of the spectrum envelope. Syn-

thetic and real data examples show that this new

norm provide a superior estimation of the residual

seismic pulse when compared to the wavelets esti-

mated using the L2 norm.

Figure 9: (a) Synthetic wedge model data; (b) sparse

deconvolution with L2 norm wavelet estimation; (c)

sparse deconvolution with the modified L1 norm

wavelet estimation.
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