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Resumo 

A presente dissertação refere-se à análise geofísica realizado no Distrito Diamantífero do Abaeté, 

Província Diamantífera Oeste do São Francisco (Província Ígnea do Alto Paranaíba), estado de Minas 

Gerais. O distrito é um importante centro produtor de diamantes, especialmente de gemas gigantes e/ou 

coloridas. Diamantes apresentando baixas feições de clivagem, gemas com mais de 100ct e abundante de 

minerais indicadores são comuns, e sugerem proximidade entre as fontes primárias e os depósitos atuais.  

Os inúmeros corpos ígneos portadores de diamantes com teores subeconômicos em todo Alto Paranaíba e 

a descoberta de kimberlitos com fácies de cratera em áreas muito próximas ao distrito aumentam o 

interesse de compreender a origem dos diamantes da região. Mapas geofísicos temáticos de alta precisão e 

contraste foram confeccionados utilizando dados aeromagnetométricos, gravimétricos de satélites e 

terrestres. Os mapas, integrados ao conhecimento geológico, foram utilizados para: delimitar as zonas de 

fraturas continentais que permitiram a ascensão magmática alcalina; corroborar com o conhecimento 

geofísico dos grupos estratigráficos e das feições tectono-estruturais da área; identificar o comportamento 

gravimétrico e magnetométrico dos lineamentos que regem as principais drenagens diamantíferas do 

distrito; e, apontar anomalias geofísicas de possíveis rochas do clã kimberlítico.  Três anomalias 

magnéticas escolhidas, denominadas de Areado, Major e Quintinos, foram detalhadas com levantamentos 

magnetométricos terrestres. Posteriormente, perfis bidirecionais foram confeccionados para inferir a 

profundidade das fontes magnéticas através de deconvoluções de Euler. Os perfis bidirecionais de 

profundidade versus coordenadas foram interpolados formando mapas tridimensionais. Puderam-se 

observar em profundidade, falhas e fraturas, o Grupo Mata da Corda e embasamento cristalino. O 

embasamento cristalino da Sub-bacia Abaeté é abulado e no depocentro da área em estudo o pacote 

sedimentar alcança aproximadamente 3000m de espessura. As pequenas anomalias, Areado, Major e 

Quintinos, apontados como possíveis rochas do clã kimberlítico, são semelhantes. Todas elas estão muito 

próximas à superfície, têm no máximo 200m de profundidade total e são amorfas. 
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Abstract 

This dissertation presents a geophysical analysis of the Abaeté Diamondiferous District in the 

West of the São Francisco Diamondiferous Province (Alto Paranaíba Igneous Province), in Minas Gerais 

State. The district is an important producing center of diamonds, especially of gigantic and fancy colored 

stones. Diamonds with little cleavages, gems of greater than 100ct and the presence of diamond indicator 

are usual, suggesting proximity between their primary sources and their present deposit. The discovery of 

numerous kimberlites and kimberlite clan rocks within the Alto Paranaíba, many preserving crater facies 

at the surface, a few with diamonds or micro diamonds, enhances interest in understanding the origin of 

these diamond deposits. Geophysical maps of high resolution were prepared using aeromagnetic data and 

gravity data from both satellites and ground surveys. These geophysical maps were then integrated with 

the geological data base. The product of this integration has been used to: define the continental fracture 

zones which allowed the ascent of alkaline magma; to correlate the geophysics with the known 

stratigraphy and tectonic features; to identify gravimetric and magnetic features of the lineaments which 

govern the drainages of the district; and to identify geophysical anomalies which may be caused by rocks 

of the kimberlite clan. Three aeromagnetic anomalies were selected for the detailing with ground survey, 

named Areado, Major, and Quintinos. Following the bidirectional profiles were made so as to obtain the 

depth of magnetic bodies through Euler deconvolutions. These bidirectional profiles were then used to 

make three-dimensional maps of the region surveyed. From these maps it was possible to observe faults, 

and fractures as well as distinguishing the Cretaceous Mata da Corda group rocks, and the crystalline 

basement. The crystalline basement in the Abaeté sub-basin is concave downward.  In its depocenter, the 

maximum thickness of the sedimentary rocks is approximately 3,000 m. The small Areado, Major, and 

Quintinos anomalies suspected as possible kimberlite clan intrusions are all similar, they are near surface, 

shallow with no more than 200m depth, and they are shapeless. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Brasil é o sétimo maior produtor de diamantes do mundo e, curiosamente, suas fontes 

diamantíferas são consideradas exceções geológicas. Esta característica deve-se ao fato da produção ter 

origem exclusivamente de depósitos secundários, contrastando com todos os outros grandes produtores – 

Botsuana, Rússia, África do Sul, Angola, Canadá, Estados Unidos – onde a extração predomina nas fontes 

primárias. Por isso, as pesquisas brasileiras sobre diamantes concentram-se quase sempre nas fontes 

secundárias, tais como aluviões e rochas sedimentares. A respeito das fontes primárias tão exploradas no 

exterior, existem poucos trabalhos na academia nacional, em especial ao que se refere aos métodos 

geofísicos.  

Ao redor do mundo, os métodos gravimétricos, magnetométricos, eletromagnéticos e 

radiométricos há muito tempo são utilizados para a análise do clã das rochas kimberlíticas (e g. Haralyi & 

Svisero 1984, Macnae 1995). No Brasil, a maioria das intrusões conhecidas está intemperizada, erodida, 

recoberta por vegetação e/ou por processos sedimentares. Desta forma, os métodos geológicos indiretos 

tornam-se especialmente importantes.  

No território nacional, as intrusões kimberlíticas com potencial para conter diamantes relacionam-

se às rochas magmáticas alcalinas do Cretáceo (e g. Hasui & Haralyi 1991, Svisero 1995, Sgarbi et al. 

2001, Read et al. 2004).  As zonas de fratura que permitiram a ascensão de kimberlitos e rochas correlatas 

são decorrentes da quebra do Supercontinente Gondwana e da abertura do proto-oceano Atlântico Sul. A 

atividade magmática de natureza kimberlítica/lamproítica ocorreu dentro da placa continental ao longo de 

dois grandes lineamentos: AZ-125° e Transbrasiliano Sul (e g. Tompkins & Gonzaga 1989, Svisero 1995). 

Apenas os kimberlitos/lamproítos que ascenderam à superfície em regiões tectonicamente estabilizadas 

(escudos pré-cambrianos, cujos litotipos datam mais 1,5 bilhões de anos) ou próximas a elas romperam a 

superfície conduzindo diamantes. Assim como a maioria das áreas diamantíferas que contêm kimberlitos 

conhecidos, a área estudada situa-se ao longo de um destes megalineamentos estruturais, o lineamento AZ 

125
o
. Ao longo deste lineamento existem depósitos diamantíferos que vão de Minas Gerais até Rondônia, 

passando pelos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (e g. Tompkins & 

Gonzaga 1989, Svisero 1995). 
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1.2-  LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

Nesta dissertação buscou-se uma região de alto interesse gemológico e, que ao mesmo tempo, não 

destoasse do cenário geológico geral das regiões diamantíferas brasileiras portadoras de intrusões 

kimberlíticas conhecidas.  

A região escolhida foi o Distrito Diamantífero Abaeté. Localiza-se na Província Diamantífera 

Oeste do São Francisco, no Alto Paranaíba, centro-oeste do estado de Minas Gerais. Situa-se próximo às 

cidades de Patos de Minas, São Gonçalo do Abaeté e São Gotardo. As principais vias de acesso, a partir 

da capital estadual Belo Horizonte, são as rodovias federais BR-040 e BR-365 ou BR-262, BR-352 e BR-

354 (Figura 1.1). O polígono da área é delimitado pelos seguintes pares ordenados de coordenadas: 

(368850, 8009350); (368850, 7900000); (446650, 7900000) e (446650, 8009350). Projeção em UTM 

(Universal Transversa de Mercator), datum Córrego Alegre, zona 23 sul.  

 

Figura 1.1- Mapa de localização do Distrito Diamantífero Abaeté, destacando uma possível região kimberlítica a 

montante de grandes depósitos diamantíferos do rio Abaeté. 
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O distrito é um admirável produtor diamantífero, apresentado concomitantemente diamantes 

coloridos e diamantes “gigantes” (Svisero 1995, Read et al. 2004). Os recorrentes diamantes acima de 

100ct indicam curtas trajetórias entre as fontes primárias os depósitos sedimentares atuais (Chaves & 

Chambel 2005). Desta forma, o mapa de localização (Figura 1.1) ilustra uma região com alto potencial 

para conter rochas do clã kimberítico a montante de depósitos secundários onde já foram encontrados 

diamantes “gigantes” em lavras diamantíferas.  

1.3-  JUSTIFICATIVA E NATUREZA DO TRABALHO 

Desde a descoberta de diamantes em kimberlitos na África do Sul, no século XIX, as pesquisas 

referentes ao conhecimento geofísico destas rochas ampliam-se. Entretanto, no Brasil estes estudos ainda 

são escassos. De acordo com Costa & Luz (2005), parte da carência de informações é justificada pela 

exclusiva extração de diamantes em depósitos sedimentares. Além disso, o alto grau de intemperismo e às 

elevadas taxas de erosão e transporte contribuíram para que muitos geocientistas acreditassem que toda 

parte diamantífera das fontes primárias estivesse erodida.  

No entanto, nas últimas décadas houve a reabertura do interesse científico no clã kimberlítico 

brasileiro. As pesquisas governamentais de Barbosa (1991) e Gonzaga & Tompkins (1991) para a CPRM 

e DNPM-CPRM, respectivamente, apontam corpos portadores de diamantes no Alto Paranaíba com teor 

subeconômico. Costa et. al. (1997) relembram a existência de conhecidas intrusões kimberlíticas 

mineralizadas e ressaltam que o estudo das províncias diamantíferas kimberlíticas brasileiras não tem 

apenas importância científica, mas também econômica. Thomaz (2009) elucida que existem inúmeros 

kimberlitos que foram pesquisados décadas atrás e estão sendo reanalisados. Como exemplo, tem-se o 

kimberlito Régis, em Carmo do Paranaíba/MG, pesquisado pela empresa De Beers, em 1970. Nos estudos 

da empresa não foram recuperados diamantes e o mesmo foi classificado estéril. Contudo, a companhia 

Brazilian Diamonds o reavaliou de 2004 a 2006 e o reclassificou como portador de diamantes. Neste 

estudo, testemunhos de sondagens em fácies não pesquisadas anteriormente constaram a presença de 

pequenos diamantes.  

Hoje são conhecidas inúmeras intrusões alcalinas com diamantes, dentre estas se destacam 

Canastra-01, em São Roque de Minas/MG, e X270, próximo a Patos de Minas/MG. O primeiro teve 

grande repercussão no meio acadêmico por ser considerado passível de exploração (Chaves et al. 2008) e 

o último por apresentar fácies de cratera, comprovando que nem todos os kimberlitos diamantíferos foram 

totalmente erodidos (Read et al. 2004).  
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Sob o enfoque científico, tecnológico e econômico, acredita-se que estudos geofísicos têm muito a 

contribuir ao conhecimento das províncias kimberlíticas brasileiras. Além de poupar o tempo, o ônus e o 

desgaste físico de um extenso trabalho geológico de campo, assegura que a maioria das rochas do clã 

kimberlítico, seja pelo menos, apontada. Dentre outras contribuições, a geofísica pode estudar com 

precisão os lineamentos crustais que permitiram a ascensão do magma kimberlítico e o controle tectono-

estrutural das drenagens diamantíferas. 

Aliado ao interesse científico de estudar uma região consagrada pelo reconhecido potencial 

gemológico em depósitos secundários, escolheu-se estudar o Distrito Diamantífero do Abaeté pela grande 

probabilidade de conter kimberlitos/lamproítos a montante das lavras diamantíferas. Tal conjectura deve-

se a importantes fatores: 

i. ocorrência de inúmeros corpos ígneos portadores de diamantes com teores subeconômicos no 

Alto Paranaíba (e g. Barbosa 1991, Gonzaga & Tompkins 1991, Costa et. al. 1997, Thomaz 

2009); 

ii. a descoberta de kimberlitos em áreas próximas ao distrito apresentando microdiamantes em 

fácies de cratera (Read et al. 2004); 

iii. recorrente incidência de megadiamantes (> 50ct) com fácies bem preservadas, sugerindo 

curtas trajetórias entre os depósitos atuais e as fontes primárias (Svisero 2006, Pereira 2007); 

iv. ocorrência de minerais indicadores nas drenagens diamantíferas do distrito; 

v. a litosfera sob a região apresenta um ambiente favorável a cristalização de diamantes e 

possibilita a existência de intrusões diamantíferas ainda não descobertas (e g. Pereira & Fuck 

2005, Pereira 2007). 

É importante salientar que esta dissertação tem fins exclusivamente acadêmicos e as técnicas 

utilizadas são específicas para assinalar as anomalias geofísicas com maior probabilidade de apresentar a 

natureza kimberlítica. A verificação destas informações requer laboriosas pesquisas de campo e 

laboratório. Ademais, mesmo sendo confirmado o caráter kimberlítico/lamproítico da intrusão, o diamante 

é apenas um dos xenocristais mantélicos que pôde simplesmente não ocorrer, ocorrer de maneira 

economicamente inviável ou ter sido totalmente carreado (e g. Mitchell 1991, Marini et al. 2002, Thomaz 

2009).  
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1.4-  OBJETIVOS 

A presente dissertação tem como o primeiro compromisso transformar um assunto geocientífico 

de caráter físico-matemático complexo em uma linguagem simples, sem abrir mão do rigor acadêmico.  

Seu objetivo geral é apresentar um trabalho das características físicas de densidade e magnetismo 

das rochas do Distrito Diamantífero do Abaeté e interligá-lo ao conhecimento geológico e gemológico da 

área. Para isto, utiliza-se um banco de dados geofísicos de satélite, aéreos e terrestres de domínio público, 

dados geológicos bibliográficos, estudos geológicos e gemológicos de campo e levantamentos 

magnetométricos de detalhe específicos para a dissertação. 

Com este estudo interdisciplinar almeja-se assinalar com precisão e baixo custo à localização de 

possíveis kimberlíticos/lamproítos que poderiam ter conduzido os diamantes do distrito do magma até a 

superfície. A análise das propriedades físicas da região também corrobora com o conhecimento geofísico 

da geologia estrutural da área.  Sob o enfoque geofísico, os métodos potencias são utilizados para 

examinar o controle tectono-estrutural das drenagens diamantíferas e os lineamentos crustais que 

permitiram a ascensão do magma kimberlítico/lamproítico. 

Com base no exposto acima, destacam-se os objetivos específicos: 

i. gerar, com dados magnetométricos e gravimétricos de domínio público, mapas temáticos 

de alta precisão e contraste; 

ii. integrar os mapas geofísicos com os mapas geológicos e contrastar os dados de superfície 

e subsuperfície; 

iii. correlacionar os mapas geológico-geofísicos com o conhecimento gemológico; 

iv. identificar anomalias geofísicas com características de natureza magmática alcalina 

profunda (kimberlitos e rochas parentais);  

v. delimitar as anomalias de zonas de fraturas continental que permitiram a ascensão 

magmática;  

vi. corroborar com o conhecimento geofísico dos grupos estratigráficos da região e das 

feições tectono-estruturais;  

vii. definir o comportamento gravimétrico e magnético dos lineamentos que regem as 

principais drenagens diamantíferas. 

viii. realizar levantamentos magnetométricos terrestres em regiões onde é possível conter 
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rochas do clã kimberlítico; 

ix. utilizar deconvoluções Euler para analisar magnetofácies em profundidade (em duas e três 

dimensões); 

1.5-  ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Este tópico descreve sucintamente os temas abordados na dissertação a fim de facilitar leitura e 

compreensão da mesma. 

O presente capítulo é destinado às considerações gerais referentes ao que motivou a elaboração do 

trabalho, à escolha e localização da região em análise e à abordagem dos principais objetivos.  

O segundo capítulo é dedicado ao contexto geológico. Nele são integradas pesquisas de diferentes 

épocas e áreas da geociência que contribuíram na edificação do conhecimento geológico do atual Distrito 

Diamantífero Abaeté, centro-oeste de Minas Gerais. 

As discussões conceituais sobre os métodos geofísicos de magnetometria, gravimetria e as 

técnicas de deconvoluções de Euler ocorrem no capítulo três. 

O capítulo quatro é dedicado à revisão bibliográfica dos kimberlitos e rochas parentais, com 

ênfase nas intrusões passíveis de portador de diamantes. O conhecimento geofísico e geológico do clã 

kimberlítico do centro-oeste mineiro também é abordado. 

No capítulo seguinte, capítulo cinco, as metodologias de trabalho são descritas. Detalham-se os 

procedimentos utilizados no processamento dos dados aeromagnetométricos, gravimétricos terrestres e de 

satélite. Elucida-se o planejamento da rotina de desenvolvimento dos levantamentos magnetométricos 

terrestres e dos mapas tridimensionais obtidos a partir das deconvoluções de Euler.  

As discussões dos resultados contemplam o capítulo seis. Munido dos dados magnetométricos e 

gravimétricos integrados ao conhecimento geológico e gemológico; dos levantamentos magnetométricos 

de detalhe; das inversões baseadas nas deconvoluções de Euler e dos mapas tridimensionais, este capítulo 

esclarece a importância das ferramentas geofísicas para a ampliação do conhecimento das fontes primárias 

do centro-oeste mineiro.  

Finalmente, no capítulo 7, as considerações finais da dissertação são suscintamente abordadas. 

 



CAPÍTULO 2 

CONTEXTO GEOLÓGICO  

2.1- HISTÓRICO DOS ESTUDOS GEOLÓGICOS 

O Distrito Diamantífero do Abaeté está alocado na Sub-bacia Abaeté, Bacia Sanfranciscana 

Meridional, centro-oeste do estado de Minas Gerais (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1- Mapa geológico simplificado da área estudada dentro da Bacia Sanfranciscana (adaptação de Sgarbi et 

al. 2001). 

As primeiras descrições geológicas referentes à sedimentação do centro-oeste mineiro são 

atribuídas a Derby (1879 apud. Sawasato 1995), Oliveira (1881 apud. Sgarbi et al. 2001) e Lisboa (1906 

apud. Sgarbi et al. 2001). 
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Segundo Sgarbi et al. (2001) o termo Areado foi utilizado cientificamente pela primeira vez em 

1917. Na ocasião, Rimann utilizou-se de “Série Areado” para designar os arenitos sobrepostos ao 

substrato metamórfico. Barbosa et al. (1970) esclarecem que Rimann também analisou petrologicamente 

rochas tufáceas, vulcânicas e vulcanoclásticas do atual Grupo Mata da Corda. Além disso, o pesquisador 

identificou grande parte do domínio geográfico das rochas cretáceas e verificou a existência de diversas 

chaminés kimberlíticas, associando-as à gênese de diamantes (Sgarbi et al. 2001).  

A sucessão estratigráfica das rochas mesozóicas que, posteriormente, foi chamada de Formação 

Areado foi descrita em 1932. Barbosa et al. (1970) subdividiram a Formação Areado nos Membros 

Abaeté, Quiricó e Três Barras. Tal nomenclatura foi utilizada para designar conglomerados basais, pelitos 

lacustres e arenitos, respectivamente. Datações radiométricas de potássio e argônio realizadas nos anos 60 

contribuíram para a caracterização estratigráfica das rochas vulcânicas, vulconoclásticas e para a datação 

da intensa atividade magmática ao longo do Arco do Alto Paranaíba (Hasui & Haralyi 1991, Sawasato 

1995). Este arco é um alto estrutural que expõe rochas proterozóicas do embasamento cristalino. Teve sua 

importância tectônica e paleográfica reconhecida em 1963, quando Costa caracterizou-o como uma 

estrutura que separa as bacias do Paraná e a Sanfranciscana (Grossi Sad et al. 1971, Campos & Dardenne 

1997b, Sgarbi et al. 2001). Acredita-se que o arqueamento que o resultou ocorreu na reativação 

magmática do Cretáceo. Arco do Alto Paranaíba é mais expressiva área provedora de sedimentos da Sub-

bacia Abaeté e sua origem está intrinsecamente associada ao magmatismo de intrusões de kimberlitos e 

rochas parentais no centro-oeste mineiro (Sgarbi et al. 2001).  

Grossi Sad et al. (1971) utilizaram o termo “fácies Patos” para descrever as rochas magmáticas da 

região meridional da Bacia Sanfranciscana e o termo “fácies Capacete” para designar as rochas vulcano-

sedimentares originadas de seu retrabalho. 

O ano de 1971 foi fundamental para organização, ampliação e divulgação do conhecimento 

geológico adquirido até então sobre o centro-oeste mineiro. Neste ano, o XXV Congresso Brasileiro de 

Geologia marcou o início das discussões sobre as nomenclaturas oficiais para as unidades cretáceas. 

Posteriormente, do clássico trabalho de Almeida (1977), vieram às principais definições de embasamento 

e de cobertura sedimentar do Cráton São Francisco. Para Almeida (1977) e para os demais pesquisadores 

que o sucederam, (Alkmim & Martins-Neto 2001, Alkmim 2004, Pereira & Fuck 2005, Pereira 2007) o 

embasamento cratônico é definido por unidades rochosas e feições tectônicas que adquiriram estabilidade 

até o final do Evento Transamazônico. Almeida (1977) definiu o embasamento do cráton como os 

litotipos com idades superiores ao Grupo Espinhaço (atual Supergrupo Espinhaço) e todos os conjuntos 

rochosos mais jovens são unidades de preenchimento.  
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No final da década de 90, foi oficialmente implementado uma nomenclatura geológica que 

satisfez as normas do Código Brasileiro de Nomenclatura e Estratigrafia. Campos & Dardenne (1997 a,b) 

revisaram, simplificaram e reorganizaram a nomenclatura de toda a Bacia Sanfranciscana. De acordo com 

estes pesquisadores, o embasamento da Bacia Sanfranciscana compõe-se de todas as unidades que atuam 

como substrato para a deposição das sucessões fanerozóicas (Sgarbi et al. 2001). 

Os estudos geológicos relacionados às feições litológicas do magmatismo kimberlítico e de rochas 

correlatas na Bacia Sanfranciscana meridional são especialmente importantes nesta dissertação. Face ao 

conhecimento científico atual, Schobbenhaus  et al. (1984) alegam que as intrusões advém da intensa 

atividade termomecânica intra-placa responsável pela quebra do Supercontinente Gondwana e da abertura 

do proto-oceano do Atlântico Sul. 

Posteriormente, em 1991, Gonzaga & Tompkins afirmam que o clã de rochas kimberlíticas no 

Brasil se distribui ao longo de dois megalineamentos estruturais, denominados por AZ-125° e 

Transbrasiliano. Segundo estes autores, o megalinemento estrutural AZ-125° foi reativado no Cretáceo, o 

que permitiu a ascensão magmática alcalina no oeste e centro-oeste de Minas Gerais.  Neste mesmo ano, 

Hasui & Haralyi (1991) corroboram ao conhecimento sobre a origem do clã kimberlítico associando-o ao 

soerguimento do Arco do Alto Paranaíba. Ainda no ano de 1991, ocorreu o I Simpósio Sobre as Bacias 

Cretáceas Brasileiras. No simpósio, as mineralizações diamantíferas do Brasil Central e África Centro-

Meridional foram correlacionadas. Respeitavelmente, refutou-se definitivamente a origem das fontes 

primárias diamantíferas pré-cambrianas no Brasil Central proposta por Tompkins & Gonzaga (1989). Para 

Tompkins & Gonzaga (1989), os kimberlitos do oeste de Minas Gerais seriam estéreis e os diamantes 

atualmente encontrados em depósitos secundários seriam provenientes do interior do Cráton São 

Francisco. Os diamantes teriam sido transportados no Proterozóico Superior durante a Glaciação Jequitaí. 

 Chaves (1991) condensa o conhecimento sobre a região afirmando que o clã kimberlítico é pós-

orogênico e ligado à separação entre Brasil e África. A separação ocasionou as movimentações de 

descontinuidades pré-existentes, soerguimentos de altos estruturais e subsidências intra-placa. Para o 

pesquisador, as condições de rápido soerguimento e erosão poderiam ter levado fontes primárias 

diamantíferas a zonas críticas de esterilidade. Contudo, seriam necessárias novas pesquisas para tais 

conclusões. 

2.2- CONTEXTO GEOTECTÔNICO 

Geotectonicamente, a área estudada localiza-se a leste da borda sudoeste do Cráton São Francisco 

e na parte externa da Faixa de Dobramentos Brasília (Alkmim & Martins-Neto 2001, Alkmim 2004) 
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(Figura 2.2). Estas duas unidades geológicas, Cráton São Francisco e a Faixa Brasília, estão sucintamente 

caracterizadas a seguir. 

 

Figura 2.2- Mapa geológicos simplificado do Cráton São Francisco, com ênfase na localização do Distrito 

Diamantífero do Abaeté (adaptação de Alkmim et al. 1993). 

2.2.1- Cratón São Francisco 

O Cráton São Francisco é definido como um segmento crustal estabilizado no fim do ciclo 

Transamazônico e é margeado por regiões reestruturadas no ciclo Brasiliano (Alkmim 2004).  

Almeida (1977) o caracterizou como “uma entidade tectônica do Ciclo Brasiliano”, esclarecendo se 

tratar de uma parte da crosta continental poupada dos eventos orogênicos deste ciclo. Desta forma, o 

cráton apresenta terrenos arqueanos e paleoproterozóicos parcialmente trabalhados durante a orogenia 

Brasiliana, no Neoproterozóico. Seu limite leste encontra-se com o Oceano Atlântico; a Faixa Brasília 

baliza a margem ocidental (sul e oeste); o limite norte é definido pelas faixas brasilianas Riacho do Pontal 
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e Sergipana; nos contornos noroeste e sudeste têm-se as faixas Rio Preto e Araçuaí, respectivamente 

(Alkmim et al. 1993) (Figura 2.2). 

Segundo Alkmim (2004), o núcleo arqueano se estabilizou a cerca de 2,6Ga. Contudo, admitem-se 

como embasamento do Cráton São Francisco todas as rochas com idades superiores a 1,8Ga. O 

embasamento arqueano e paleoproterozóico compõe-se de litotipos metamórficos de médio e alto grau e 

de associações de granito-greenstone, aflorantes nas regiões sul e norte do cráton (Teixeira et al. 2000). 

Os litotipos mais jovens que 1,8Ga, rochas pré-cambrianas e fanerozóicas, são unidades de 

preenchimento. A Figura 2.2 representa a complexa cobertura sedimentar armazenada na bacia do São 

Francisco e no aulacógeno Paramirim (Alkmim et al. 1993).  

2.2.2- Faixa Brasília 

Mediante a localização do sistema de intrusões do clã kimberlítico no centro-oeste mineiro, faz-se 

importante uma breve contextualização sobre as principais feições tectônicas da Faixa Brasília. A porção 

meridional da Faixa Brasília, Província Tocantins, estende-se por mais de 1100km no sentido norte-sul e 

contorna a borda ocidental do Cráton São Francisco. Seu esboço geotectônico é ilustrado na Figura 2.3.  

 

Figura 2.3- Contexto geotectônico da Faixa Brasília (adaptação de Almeida et al. 1981). 

Na Figura 2.3, elucida-se que a Faixa Brasília é resultado do fechamento de uma grande bacia 

oceânica, quando três blocos continentais colidiram no Neoproterozóico. Estes blocos são: o Cráton 
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Amazônico a noroeste; o Cráton São Francisco a oeste; e o Cráton Paranapanema (supostamente abaixo da 

Bacia do Paraná) a leste (Almeida et al. 1981, Dardenne 2000, Bizzi  et  al.  2003). 

A Faixa Brasília representa o mais completo e bem preservado orógeno brasileiro brasiliano. 

Simplificadamente, a faixa é definida como um conjunto de terrenos e escamas de empurrão de escala 

crustal que convergiram contra o Cráton São Francisco (Dardene 2000). A deformação decresce 

progressivamente para leste. Por isso, acredita-se que abaixo das escamas de empurrão, parte do núcleo 

arqueano foi preservada e possibilitou, no Cretáceo, a ascensão kimberlítica diamantífera (Pereira 2007). 

2.3- ESTRATIGRAFIA 

O Distrito Diamantífero do Abaeté é constituído de três grupos aflorantes – Bambuí, Areado e 

Mata da Corda (Campos & Dardenne 1997b, Sgarbi et al. 2001 e Heineck et al. 2003), conforme ilustrado 

na Figura 2.4.  

 

Figura 2.4- Mapa geológico da região e em destaque a área estudada no Distrito Diamantífero do Abaeté (adaptação 

de Heineck et al. 2003). 

Na Figura 2.4 evidencia-se a geologia da região estudada pelos métodos geofísicos. Nesta área os 

grupos cretáceos, Areado e Mata da Corda, estão assentados em discordância erosiva e angular sobre as 

rochas neoproterozóicas do Grupo Bambuí.   

A coluna litoestratigráfica das unidades aflorantes no Distrito Diamantífero do Abaeté é ilustrada 

na Figura 2.5 e descrita a seguir.  
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Figura 2.5- Coluna litoestratigráfica das unidades aflorantes do Distrito Diamantífero do Abaeté, onde os 

kimberlitos (K) são do Cretáceo Inferior e os kamafugitos (M) são do Cretáceo Superior (adaptadação de Read et al. 

2004). 
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2.3.1- Grupo Bambuí 

A estratigrafia do Grupo Bambuí foi descrita por Branco & Costa, em 1961, na região de Sete 

Lagoas (MG) (apud. Misi 2001, Iglesias & Uhlein 2009). Mais de 50 anos de pesquisa fizeram com que o 

Bambuí fosse consagrado como um dos mais importantes grupos do Cráton São Francisco.  Ele constitui-

se de rochas de composição metapelítica e carbonatada que passam a conglomerados e arenitos nas bordas 

e no topo (Castro & Dardenne 2000 e Alkmim 2004). Seus vastos afloramentos recobrem boa parte dos 

estados de Goiás, Bahia e Minas Gerais (Alkmim 2004).  

O modelo estratigráfico abrangendo tamanha extensão geográfica é explicado a partir de 

associações de litofácies siliciclásticas e bioquímicas depositadas em um extenso mar epicontinental, no 

neoproterozóico (Iglesias & Uhlein 2009).  

Adota-se nesta dissertação a estratigrafia do Grupo Bambuí proposta Dardenne (1978). O 

pesquisador propôs para o Grupo Bambuí uma litoestratigrafia onde o Subgrupo Paraopeba é sobreposto 

pela Formação Três Marias. 

Subgrupo Paraopeba 

A unidade basal do Grupo Bambuí é composta por conglomerados delgados e descontínuos, que, 

descritos localmente, receberam denominações próprias (Conglomerado Saburá e Conglomerado 

Carrancas). Na sequência, sobrepõem-se as Formações Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa do 

Jacaré e Serra da Saudade, sucintamente descritas abaixo: 

Formação Sete Lagoas: compõe-se predominantemente de calcários e dolomitos. 

Subordinadamente têm-se margas e pelitos; 

Formação Serra de Santa Helena: é constituída por pelitos, siltitos, argilitos, ardósias e folhelhos 

intercalados com calcários e margas; 

Formação Lagoa do Jacaré: caracteriza-se por uma sucessão de carbonatos com contribuições de 

frações margosas e terrígenas; 

Formação Serra da Saudade: há a predominância de siltitos e argilitos localmente intercalados 

com margas e calcários. Em direção ao topo existem estratos areníticos e arcoseanos. 

Formação Três Marias 

A Formação Três encontra-se sobre a Formação Serra da Saudade em concordância gradacional e 

é composta predominantemente de arenitos e argilitos. 
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Dados geofísicos de sísmica e perfilagem cedidos pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e 

pela PETROBRAS, respectivamente, contribuíram para o conhecimento em sub-superfície da estratigrafia 

da Bacia do São Francisco, em especial, do Grupo Bambuí (Misi 2001, Martins-Neto 2005). Com a 

geofísica foi possível identificar que o grupo apresenta formato em cunha e tem aproximadamente a 

3000m no depocentro.  A espessura máxima do Grupo Bambuí localiza-se na transição entre o Cráton São 

Francisco e a Faixa Brasília (Martins-Neto 2005). 

2.3.2- Grupo Areado 

O Grupo Areado é a unidade basal das rochas mesozóicas da Sub-bacia Abaeté e assenta sobre as 

rochas neoproterozóicas em discordância erosiva e angular.  Tem natureza clástico-terrígena e distribui-se 

por toda a extensão da sub-bacia.  

Este grupo apresenta uma espessura superior a 200m no depocentro e um rápido adelgaçamento 

lateral. Campos & Dardenne (1997a) caracterizaram-no como a unidade da Bacia Sanfranciscana com 

maior variação lateral de litofácies. Estes pesquisadores alegam que tais mudanças decorreram da atuação 

de diversos ambientes deposicionais, tais como leques aluviais, fluviais entrelaçados, fluvio-deltáicos, 

lacustres, campo de dunas e interdunas. As rochas deste grupo são subdivididas nas formações Abaeté, 

Quiricó e Três Barras (Sgarbi et al. 2001). 

Formação Abaeté 

Fácies conglomeráticas predominam na unidade basal da Formação Abaeté. Os sedimentos que 

deram origem a formação advém de processos de deposição gravitacional na forma de lençóis de 

escoamento por leques aluviais e fluxos aquosos esporádicos e torrenciais (Sgarbi et al. 2001). 

Depositados ao longo de várias superfícies de denudações, os seixos, matacões e calhaus formam uma 

composição praticamente constante nas litofácies. Cerca de 95% dos clastos são constituídos de quarzitos 

variados, quartzo de veio, quartzo hialino e formações ferríferas bandadas. Granitos, xistos e arcóseos 

também são encontrados com frequência (Campos & Dardenne 1997a).  

Na Sub-bacia Abaeté a Formação Abaeté foi subdividida em dois membros – Membro Canabrava 

e Membro Carmo. O Membro Canabrava é caracterizado por ruditos suportados por clastos de alto grau de 

arredondamento, alta maturidade textural e mineralógica. O Membro Carmo designa conglomerados 

suportados por matriz e arenitos provenientes de sedimentos transportados por leques aluviais associados 

às áreas de alto declive (Sgarbi et al. 2001). 
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Formação Quiricó 

A Formação Quiricó compõe-se de rochas lacustrinas, predominantemente pelíticas (folhelhos e 

siltitos) intercaladas a arenitos. Estes arenitos advêm de dunas eólicas próximas aos lagos. Tornam-se 

mais frequentes na parte superior da unidade em decorrência de assoreamentos dos corpos d’água. Fácies 

calcárias e margosas também são encontradas, formando camadas de no máximo 15cm (Campos & 

Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001). 

Formação Três Barras 

Constata-se na Formação Três Barras a atuação simultânea de três sistemas deposicionais – o 

sistema fluvial, o fluvio-deltaico e o desértico.  

A unidade é predominantemente arenítica e dispõem da mais ampla área de ocorrências no Grupo 

Areado. A Formação Três Barras tem dois membros (Membros Quitinos e Olegário) que juntos formam o 

maior volume de rochas de todo Grupo. No Membro Quitinos prevalece fácies de arenitos finos de 

ambiente fluvio-deltaico e no Membro Olegário prevalecem arenitos eólicos. 

De modo geral, os litotipos da Fomação Três Barras sofreram cimentação por carbonato de cálcio. 

Sgarbi et al. (2001) acreditam que este cálcio originou-se de alterações intempéricas das rochas vulcânicas 

e vulcanoclástica do Grupo Mata da Corda. Sgarbi et al. (2001), acreditam que o contato entre os Grupos 

Areado e Mata da Corda é erosivo e sugerem a existência de um paleorelevo acentuado nas rochas mais 

antigas.  

Segundo Read et al. (2004), na transição do Cretáceo Inferior para o Superior (entre o Grupo 

Areado e Mata da Corda) houve o magmatismo kimberlítico/lamproítico (Figura 2.5). Este rápido evento 

geológico data de 89 a 120Ma. A relação temporal entre as rochas kimberlíticas (K) e kamafugíticas (M) 

apresentada na coluna litoestratigráfica (Figura 2.5) é especialmente importante nesta dissertação. 

Segundo Read et al. (2004) as intrusivas ocorreram e eventos próximos, contudo em eventos distintos. Os 

kimberlitos são do Barremiano/Aptiano (Cretáceo Inferior) e os kamafugitos são do 

Cenomaniano/Turoniano (Cretáceo Superior). 

2.3.3- Grupo Mata da Corda 

O Grupo Mata da Corda é do Cretáceo Superior e sua distribuição espacial do restringe-se a 

porção sul da Sub-bacia Abaeté. Caracteriza-se pela presença de rochas vulcânicas alcalinas efusivas e 

piroclásticas, plutônicas alcalinas e sedimentares epiclásticas (Campos & Dardenne 1997a). A 

caracterização litofaciológica da unidade subdivide-se em duas formações: Formação Patos e Formação 

Capacete. 
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Formação Patos 

A formação basal do Grupo Mata da Corda constitui-se principalmente de rochas vulcânicas e 

sub-vulcânicas (de conduto). As rochas vulcanoclásticas aparecem de forma subordinada. O conhecimento 

científico da idade do magmatismo máfico e ultramáfico alcalino da Formação Patos sugere que estas 

rochas tenham cerca de 80Ma. Cronologicamente esta idade é condizente com o vulcanismo kamafugítico 

brasileiro representado na Figura 2.5 (Sgarbi et al. 2001, Read et al. 2004).   

Formação Capacete 

Basicamente a Formação Capacete constitui-se de rochas retrabalhadas provenientes da Formação 

Patos. Desta forma, contem fragmentos petrográficos similares aos litotipos da Formação Patos e 

apresenta granulometria variante da argila ao matacão. 

Na parte basal da Formação Capacete encontram-se clastos vulcânicos pouco alterados e, 

comumente, conglomerados suportados por matriz de areia vulcânica. À medida que se aproxima do topo 

da sequência conglomerática, encontram-se clastos progressivamente menores intercalados com lavas. 

Sgarbi et al. (2001) explicam que estes litotipos advém de vulcanismo em pulsos. As lavas incorporam-se 

ao ciclo de intemperismo e erosão, formando níveis vulcanoclásticos que foram recobertos por novos 

derrames e assim sucessivamente.  A superfície da Formação Capacete está muito caulinizada, oxidada e 

com significativa cobertura lanterítica.  

2.4- ARCABOUÇO ESTRUTURAL 

Como exposto anteriormente, a região estudada corresponde a um dos distritos gemológicos mais 

importantes da Província Diamantífera Oeste do São Francisco, no centro-oeste de Minas Gerais (Benitez 

2009). A compreensão do controle estrutural da área muito contribui no entendimento sobre a localização 

dos depósitos diamantíferos atuais e na explicação sobre o possível carreamento do mineral de fontes 

primárias localizadas á montante das principais drenagens.  

Na Figura 2.6, são apresentadas as principais feições estruturais da Sub-bacia Abaeté. Segundo 

Sawasato (1995), o histórico tectônico da área é quase sempre discutido em termos de reativações 

mecânicas do embasamento cristalino.  As falhas mestras (1 – Rio das Velhas, 2 – Santo Antônio, 3 – 

Santa Rosa e 4 – João Pinheiro) e transcorrente (5 – Estrela) são lineamentos gerados pela tectônica 

Brasiliana (790 a 600Ma).  Falhas de acomodação são importantes controladores das drenagens 

diamantíferas do estudo em questão. As descontinuidades 12, 13 e 14 (Figura 2.6) acomodam as mais 

importantes drenagens diamantíferas do distrito – rios Abaeté, Borrachudo e Indaiá, respectivamente 
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(Hassui & Haralyi 1991). Praticamente todos os depósitos diamantíferos conhecidos relacionam-se de 

alguma forma com descontinuidades geológicas. 

Hassui & Haralyi (1991) acreditam que as reativações das falhas Abaeté, Borrachudo e Indaiá 

foram geradas através de tectônica extensional, no Cretáceo. Já Sawasato (1995) sugere que todos os 

lineamentos NE-SW, inclusive as falhas 12, 13 e 14 (Figura 2.6), são de idade pós-Areado e associam-se 

aos soerguimentos do substrato granito-gnáissico. Alkmim et al. (2001) afirmam que este é um sistema de 

falhas normais sinistrais, de idade indeterminada. Devido à grande expressão morfológica das 

descontinuidades, estes pesquisadores acreditam que as fraturas cortam todo o pacote cretáceo e 

correspondem a uma generalizada reativação das estruturas brasilianas. 
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Figura 2.6- Arcabouço estrutural da Sub-Bacia Abaeté (adaptação de Hasui & Haralyi 1991). 
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Ao se analisar geofisicamente uma região, o estudo tridimensional torna-se fundamental. Por isso, 

apresenta-se, na Figura 2.7, o bloco diagrama da Sub-bacia Abaeté proposto por Campos & Dardenne 

(1997b).  

 

Figura 2.7- Bloco diagrama da Sub-bacia Abaeté (adaptação de Campos & Dardenne 1997b). 

Na Figura 2.7 é observada a existência de litotipos de alta densidade e alta susceptibilidade 

magnética abaixo do Grupo Bambuí. Campos & Dardenne (1997b) definem estas rochas como um 

substrato granito-gnáissico ou, simplesmente, um embasamento cristalino.  

O Arco do Alto Paranaíba faz parte destes litotipos de alta densidade e magnetismo que foram 

soerguidos no Cretáceo. Durante o soerguimento do embasamento cristalino, originaram e/ou foram 

reativadas fissuras que possibilitaram a intrusão de pipes kimberlíticos. O arco tem outro importante papel 

no cenário geológico do Distrito Diamantífero do Abaeté, ele é a principal fonte dos sedimentos da Sub-

bacia Abaeté (Sgarbi et al. 2001).  

 2.5- EVOLUÇÃO GEOLÓGICA 

A mais antiga unidade aflorante do Distrito Diamantífero do Abaeté é o Grupo Bambuí. O grupo 

foi formado no final do Neoproterozóico em ambiente marítimo do tipo epicontinental. O regime tectônico 

mais aceito indica que uma bacia do tipo ante-país foi gerada por dobramentos e sobrecarga tectônica 

durante a orogênese que deu origem a Faixa de Dobramentos Brasília. Nesta bacia de ante-país 
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intercalaram-se rochas terrígenas de regiões proximais e carbonáticas típicas de mar raso (Alkmim & 

Martins Neto 2001). 

Segundo Campos & Dardenne (1997b) desde o mesoproterozóico a estrutura denominada 

atualmente de Arco do Alto Paranaíba atua como um alto do embasamento cristalino (Figura 2.8A). 

Contudo, foi no Cretáceo que o arco sofreu a reativação que proporcionou a forma e importância atual. A 

partir de dados geofísicos e litoestratigráficos Hasui & Haralyi (1991) modelaram o soerguimento do arco, 

ilustração da Figura 2.8. 

 

Figura 2.8- Soerguimento do Arco do Alto Paranaíba (adaptação de Hasui & Haralyi 1991). 

No Cretáceo os derrames basálticos da Bacia do Paraná e a abertura do Oceano Atlântico Sul 

alteraram o equilíbrio crustal da região e, por compensação isostática, induziram o soerguimento do Arco 

do Alto Paranaíba (Figura 2.8 B) (Hasui & Haralyi 1991).  
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A ausência de estruturas rúpteis e as características químicas e isotópicas do magmatismo sugerem 

que o arco é resultado de um mega dobramento decorrente do aquecimento mantélico. O uplift crustal que 

promoveu o soerguiu é inferido a partir das intrusões alcalinas mais antigas da Sub-bacia Abaeté (Figura 

2.8C) (Bizzi et al. 1991). 

Ao leste do alto estrutural desenvolveu-se a Depressão do Abaeté (Figura 2.8B,C,D), o primeiro 

registro subsidência mecânica da Bacia Sanfranciscana (Campos & Dardenne 1997b, Sgarbi et al. 2001, 

Read et.al, 2004). Segundo Hasui & Haralyi (1991) e Sawasato (1995) a origem da depressão do Abaeté é 

consequência da reativação de lineamentos proterozóicos presentes no embasamento cristalino. No 

próprio Cretáceo Inferior, a depressão começa a receber sedimentos das áreas adjacentes e a formar Grupo 

Areado (Figura 2.8B) (Campos & Dardenne 1997a, Sgarbi et al. 2001, Read et al. 2004).  

Estudos realizados com a química mineral e termobarometria de clinopiroxênios sugerem que as 

intrusões kimberlíticas/lamproíticas ocorreram através da reativação de falhas transcontinentais de direção 

NW-SE. A ascensão foi em um rápido evento geológico na transição do Cretáceo Inferior para o Superior. 

Na sequência, uma reativação tectônica deu origem ao Grupo Mata da Corda (Figura 2.8C,D) (Read et al. 

2004). 

Bizzi et al. (1991) realizaram pesquisas utilizando Rb-Sr em flogopitas para inferir as idades das 

intrusões alcalinas ultramáficas da região centro-oeste mineira. Concluíram a existência de dois grupos. O 

mais antigo é de filiação kimberlitóide e seus pipes datam entre 117 e 119Ma. O mais jovem 

correspondem a rochas carbonatíticas de 83 a 87Ma. Read et al. (2004) concordam com Bizzi et al. (1991) 

e confirmam a ocorrência com dois eventos intrusivos cronologicamente próximos, contudo distintos. De 

acordo com tais autores, não se conhecem kimberlitos/lamproítos intrudindo o Grupo Mata da Corda, 

apenas kamafugitos. 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

MÉTODOS GEOFÍSICOS 

O conhecimento teórico sobre os métodos geofísicos e ferramentas matemáticas contribui na 

compreensão das respostas físicas dos litotipos, elucida eventuais restrições metodológicas e contribui 

para as escolhas mais adequadas das ferramentas a serem utilizadas. Este capítulo é dedicado ao 

estudo teórico dos métodos potencias e das técnicas de estimativa de profundidades através da 

deconvolução de Euler.  

3.1- MÉTODOS POTENCIAIS 

A gravimetria e a magnetometria recebem o nome de métodos potenciais por analisarem as 

variações dos campos potenciais gravitacional e magnético, respectivamente. São considerados 

métodos geofísicos não agressores ao meio ambiente, pois seus equipamentos de medida apenas 

captam as diminutas perturbações nos campos equipotenciais. 

Na gravimetria as perturbações no campo gravitacional são provocadas pelas diferentes 

densidades litológicas. Na magnetometria são as heterogêneas distribuições de minerais magnéticos 

que promovem as variações no campo.  Os métodos potenciais podem inferir, apontar, ou mesmo 

identificar estruturas, litotipos e acumulações minerais em subsuperfície. Apresentam ampla aplicação 

geológica e estão entre as técnicas geofísicas mais utilizadas no mundo.  

Esta dissertação estuda a aplicação dos campos potenciais ao conhecimento geológico-

geofísico. Desta forma, os conceitos puramente físicos dos campos gravitacionais e magnéticos não 

serão detalhados. Contudo, podem facilmente ser encontrados em livros de mecânica clássica (e g. 

Nussenzveig 2002a, Serway & Jewett Jr. 2004 e Feynman et al. 2008a)  e eletromagnetismo (e g. 

Nussenzveig 2002b, Feynman et al. 2008b), respectivamente.  

3.1.1- Gravimetria 

Considerações Iniciais 

A gravimetria estuda a subsuperfície através da força de atração gravitacional (ou força peso) 

que as rochas exercem sobre corpos de prova localizados no instrumento de medida gravimétrica, o 

gravímetro (Equação 3.1). 

|𝐹|  = |
𝐺𝑀

𝑟2
𝑚|  = |𝑚𝑔|                                                (Equação 3.1)  
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Através da Equação 3.1 observa-se que o princípio físico do método gravimétrico nada mais é 

do que a Lei da Atração Gravitacional Universal. Isto é, a força de atração (F) entre dois corpos 

depende apenas de uma relação entre suas massas (M, m) e da distância entre seus centros de 

gravidade (r). G é a constante da gravitação universal
1
 (e g. Serway & Jewett Jr. 2004).  

A força (F) e massa (m) se relacionam por meio da aceleração gravitacional (g). Observe que 

|𝑔| = |
𝐺𝑀

𝑟2
| e a partir desta relação é definido o potencial gravitacional (U) (Equação 3.2). 

𝑈 = −
𝐺𝑀

𝑟
                                  (Equação 3.2) 

A primeira derivada potencial gravitacional (U) em qualquer direção dá o componente da 

gravidade naquela direção. Ademais, U promove uma simplificação de extrema importância na 

geofísica: o conceito de superfícies equipotenciais. As superfícies são níveis de um mesmo potencial 

dentro do campo onde o trabalho é nulo. O nível do mar, por exemplo, é uma superfície equipotencial 

amplamente conhecida e utilizada na gravimetria (e g. Telford et al. 1990, Luiz & Silva 1995, Kearey 

et al. 2009). 

Nas Equações 3.1 e 3.2 a gravidade é constante para um modelo ideal. No entanto, a forma 

elipsoidal, rotação, topografia, efeitos de marés e a distribuição interna das massas da Terra fazem 

com que a gravidade varie significativamente (Kearey et al. 2009). 

A maior parte da massa da Terra (~ 99,7%) localiza-se no manto e núcleo. Do restante, estima-

se que 0,001% da gravidade medida na superfície referem-se à litologias relacionadas à prospecção 

geológica (Telford et al. 1990, Luiz & Silva 1995). Na Tabela 3.1 são apresentadas as variações de 

densidades e as densidades médias de algumas destas rochas.  

                                                      
1 G é a constante gravitacional universal, descoberta por Cavendish, em 1798, através de uma experiência denominada balança de 

torção e seu valor é 6,67x10-11 Nm2Kg-2 (Serway & Jewett Jr. 2004).   

. 
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Tabela 3.1- Variação de densidade e densidade média de rochas sedimentares, ígneas e metamórficas (adaptação 

de Telford et al. 1990). 

Rochas Variação de densidade Densidade média

Arenito 1,61 - 2,76 2,35

Folhelho 1,77 - 3,20 2,40

Calcário 1,93 - 2,90 2,55

Dolomito 2,28 - 2,90 2,70

Andesita 2,40 - 2,80 2,61

Basalto 2,70 - 3,30 2,99

Riolito 2,35 - 2,70 2,52

Granito 2,50 - 2,81 2,50

Anfibolito 2,90 - 3,04 2,96

Gneiss 2,59 - 3,00 2,80
Metamórficas

Sedimentares

Ígneas

�     ) �     )

 

As anomalias gravimétricas resultam dos contrastes de densidade existentes entre um corpo 

rochoso e as suas vizinhanças. A densidade das rochas (Tabela 3.1) depende da composição e da 

porosidade. De um modo geral, as rochas ígneas e metamórficas tem baixa porosidade e as diferenças 

de densidades competem às diferenças de composição.  Já as rochas sedimentares, devido à 

compactação, apresentam aumento da densidade em função da profundidade (e g. Telford et al. 1990, 

Luiz & Silva 1995). 

Gravímetros 

Os gravímetros são aparelhos conceitualmente simples. Registram a força de atração 

gravitacional (força peso) atuante entre o centro de gravidade do planeta e o censor (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1- Princípio físico de um gravímetro mecânico (Kearey et al. 2009) 

O princípio dos gravímetros estáveis são balanças de mola carregando uma massa constante. 

Na Figura 3.1 uma mola de comprimento x foi estirada (δx) em decorrência do aumento da gravidade 

(δg). Uma vez que a extensão da mola é proporcional à força de extensão (Lei de Hooke) o valor da 

variação gravimétrica (δg) pode ser calculado. 

O modelo mecânico descrito na Figura 3.1 descreve todo o princípio da metodologia 

gravimétrica. No entanto, as variações de densidade na subsuperfície são diminutas (da ordem de 
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100µms
-2

) e a precisão requerida dificilmente é atingida com gravímetros mecânicos (Kearey et al. 

2009)
2
. Desta forma, mecanismos óticos e eletrônicos de maior a sensibilidade são utilizados para 

registrar a variação da atração gravitacional.  

Na Figura 3.2, elucida-se o funcionamento de um dos mais importantes aparelhos da história 

da gravimetria, o gravímetro o LaCoste & Romberg. Na sequencia tem-se um dos equipamentos mais 

utilizados na atualidade, gravímetro Scintrex CG-5 (Figura 3.3). 

 

Figura 3.2- Princípio do gravímetro LaCoste & Romberg (Kearey et al. 2009) 

O princípio de funcionalidade do gravímetro LaCoste & Romberg (Figura 3.2) consiste em 

uma massa presa na ponta de uma haste sustentada por uma mola. O momento exercido sobre a haste 

depende da extensão da mola e do seno do ângulo (θ) formado entre haste e mola. Quando a gravidade 

aumenta, a mola é estendida e a força de restauração também aumenta, mas o ângulo θ diminui para 

θ’. Assim, um ínfimo aumento de gravidade pode ser que é observado pela variação angular. 

Apesar da teoria simples do gravímetro LaCoste & Romberg, obter medidas com a precisão, a 

acurácia e, principalmente, a rapidez requerida nos levantamentos gravimétricos empresariais não é 

tarefa simples. Felizmente, os métodos potenciais contam com equipamentos cada vez mais 

sofisticados. Os gravímetros Scintrex CG-3 e CG-5 (Figura 3.3) são equipamentos mais modernos e 

tem maior agilidade operacional.  

                                                      
2 A unidade mais utilizada na gravimetria é o miliGal (mgal). No sistema c.g.s 1gal = 1cms-2. Logo, 1mgal = 10-5ms-2.  
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Figura 3.3- Princípio do gravímetro Scintrex CG-3 e CG-5 (Kearey et al. 2009) 

Os gravímetros Scintrex (Figura 3.3) medem as variações do campo gravimétrico a partir das 

variações no comprimento da mola presa a uma massa de prova dentro da câmera de vácuo. A câmera 

de vácuo é mantida a baixíssimas temperaturas visando a maior proteção que o sistema massa-mola o 

meio externo. 

O procedimento padrão nos levantamentos gravimétricos é coletar em campo medidas de 

gravidade relativa. Neste processo, estações de gravidade absoluta são utilizadas como referência para 

abertura e fechamento do circuito. Os valores de gravidade absoluta das estações de referência são 

obtidos através da Rede Internacional de Padronização da Gravidade de 1971. A partir da rede 

gravimétrica, o valor absoluto de gravidade de um local qualquer pode ser determinado e o local torna-

se uma nova estação de referência. O procedimento consiste basicamente em determinar a diferença de 

gravidade entre uma estação conhecida e o novo ponto. A partir desta diferença inferisse a gravidade 

absoluta da nova estação de referência (e g. Kearey et al. 2009). 

Reduções Gravimétricas 

Simplificadamente, anomalia gravimétrica pode ser explicada como a atração gravitacional 

observada deduzida da atração gravitacional de um geóide de referência (Figura 3.4). O geóide de 

referência corresponde à superfície equipotencial gravimétrica do nível médio dos mares, definida pela 

Associação Internacional de Geodésia, em 1967 (e g. Luiz & Silva 1995, Blakely 1996).  
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Figura 3.4- Diferenciação entre anomalias gravimétricas regionais e locais (adaptação de Kearey et al. 2009) 

Reduzir o valor da gravidade medida ao elipsoide de referência significa descobrir o valor de 

gravidade existente entre o ponto teórico e o observado (Figura 3.4). Para isto, todas as acelerações 

que não decorrem exclusivamente da atração gravitacional da massa que preenche o espaço entre a 

superfície e o elipsoide devem ser removidas através das seguintes correções:  

i. correção dos efeitos de maré;  

ii. correção da deriva instrumental; 

iii. correção de Eötvös; 

iv. correção de latitude; 

v. correção ar livre;  

vi. correção Bouguer; 

vii. correção topográfica. 

Os efeitos de maré são variações gravimétricas decorrentes da atração gravitacional da Lua e 

do Sol. A influência das marés varia com as posições destes astros no céu ao longo do tempo. A 

atração do Sol e da Lua distorce a forma da Terra mudando periodicamente a distância da superfície ao 

centro. Consequentemente, altera-se a medida gravimétrica (Equação 3.1). As marés podem provocar 

variações na aceleração gravitacional de até 0,3mgal. Contudo, elas são previsíveis e periódicas. O que 

permite que sejam monitoradas e corrigidas em softwares a partir da coordenadas geográficas e 

temporais. 

Deriva instrumental ou drift instrumental é a gradual mudança na leitura gravimétrica 

decorrente de falhas mecânicas do equipamento. Esse fenômeno é inerente aos atuais equipamentos 

gravimétricos e resulta da imperfeita elasticidade das molas. As molas sofrem pequenas deformações 

anelásticas com o tempo e dilatações/compressões devido à variação da temperatura. A correção da 
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deriva instrumental é detectada com amostragens sucessivas de um ponto fixo em um longo período 

de tempo (geralmente de 10 a 12h). Se após a remoção do efeito de maré persistir nas leituras do ponto 

fixo uma variação gravimétrica aproximadamente linear, tem-se um drift instrumental. A correção do 

drift é realizada extraindo (em módulo) a variação linear de cada ponto amostrado. De acordo com 

Luiz & Silva (1995), em levantamentos de campo, o drift instrumental pode ser corrigido junto com o 

efeito de maré pela reocupação de estações gravimétricas em intervalos de duas a três horas.  

A correção de Eötvös (EC) é necessária para as medidas de gravidade obtidas em veículos 

(navios e aviões). Esta correção nada mais é do que a remoção da aceleração decorrente do movimento 

(e g. Telford et al. 1990). A aceleração é obtida pela aproximação matemática da Equação 3.3.  

𝐸𝐶 = 75,03𝑣𝑠𝑒𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝜙 + 0,04154𝑣2                     (Equação 3.3) 

Onde, 𝑣 é a velocidade do veículo (em nós), 𝛼 é a direção azimutal e 𝜙 é a latitude. 

Os valores entre latitudes distintas não podem ser comparadas sem a correção de latitude 

porque o valor da aceleração gravitacional nominal aumenta ao se afastar do equador em direção aos 

polos (e g. Telford et al. 1990, Luiz & Silva 1995, Blakely 1996).  

A peculiaridade do campo gravitacional terrestre sofrer variação ao longo dos meridianos 

deve-se à força centrípeta provocada pela rotação e também à distribuição de massa decorrente do 

arqueamento equatorial (Telford et al. 1990). A Terra é elipsoide achatado, onde o raio equatorial é 

cerca de 21km maior que o raio polar. Com esse formato, as superfícies próximas ao equador estão 

mais distantes do centro gravitacional do que as superfícies dos polos. De acordo com a Equação 3.1 a 

diferença entre os raios faz com que a atração gravitacional da região equatorial seja menor do que na 

região polar. Contudo, a amplitude desse efeito é reduzida pelas diferentes distribuições de massa do 

arqueamento equatorial. Afinal, a massa sob a região equatorial é maior do que sob os polos (Kearey 

et al. 2009). Elucida-se que em um sólido de revolução, a velocidade angular é máxima na zona 

equatorial e anula-se sobre o eixo de rotação. Por isso, a aceleração centrípeta que se soma 

vetorialmente a aceleração gravitacional é máxima na região equatorial e se anula próximo aos polos 

(e g. Telford et al. 1990).  De acordo com Kearey et al. (2009), a resultante desses fatores faz com que 

a gravidade nos polos exceda a gravidade no equador em 3.186mgal e que a gravidade da Terra tenha 

um gradiente norte-sul de 0,812𝑠𝑒𝑛2𝜙 �𝑚𝐺𝑎𝑙. 𝑘𝑚−1). 

Em 1930, a União Internacional de Geodésia e Geofísica calculou o valor teórico da gravidade 

(g) sobre a superfície do geóide de referência. No entanto, este valor estava superestimado devido a 

truncamentos de séries matemáticas e foi recalculado em 1967. A Fórmula Internacional da Gravidade 

de 1967 (GRS-67) é apresentada pela Equação 3.4 (e g. Telford et al. 1990). 

𝑔 = 978031,85 �1 + 0,005278895𝑠𝑒𝑛2𝜙 + 0,000023462𝑠𝑒𝑛4𝜙)   (Equação 3.4) 
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Onde: 𝑔𝑡𝑒𝑜𝑟 é o valor teórico da gravidade no nível médio dos mares na latitude 𝜙. 

A correção de latitude (𝐶𝐿) é realizada quando o levantamento abrange duas ou mais latitudes. 

Executá-la significa transportar os dados de uma latitude (𝜙1) para outra (𝜙𝑜) de modo que os dados 

possam ser comparados (Equação 3.5) (e g. Luiz & Silva 1995). 

𝐶𝐿 = 𝑔1 − 𝑔𝑜 ≈ 5162,83 �𝑠𝑒𝑛2𝜙1 − 𝑠𝑒𝑛2𝜙𝑜)                          (Equação 3.5) 

Geralmente adota-se o equador como latitude de referência (𝜙𝑜) de modo a facilitar a analise 

entre levantamentos distintos.  

As próximas etapas a serem discutidas são as correções ar livre, Bouguer e terreno (Figura 

3.5). 

 

Figura 3.5- Correções ar livre (A), Bouguer (B) e terreno (C) de uma medida situada a uma altura h do datum 

(adaptação de Kearey et al. 2009) 

A primeira correção, correção de ar livre �𝐶𝐴𝐿), é realizada para ajustar a diferença de altitude 

das medidas em relação e o geóide (Figura 3.5A). Para inferi-la, calcula-se a diferença da aceleração 

gravitacional entre o nível médio dos mares e a estação observada a uma atitude ℎ (em metros) (e g. 

Telford et al. 1990, Luiz & Silva 1995, Blakely 1996). 

A partir da Equação 3.1 sabe-se que a gravidade no nível de referência é dada por |𝑔| = |
𝐺𝑀

𝑟2
|. 

Logo, a aceleração da gravidade uma altitude ℎ será |𝑔ℎ| = |
𝐺𝑀

�𝑟+ℎ)2
|. Calculando a variação da 

gravidade entre o geóide e o ponto observado encontra-se a correção de ar livre (Equação 3.6)
3
. 

𝐶𝐴𝐿 = ∆𝑔 = |𝑔 − 𝑔ℎ| ≈
𝐺𝑀

𝑟3
= 0,3086ℎ                       (Equação 3.6) 

Reescrevendo a Equação 3.6 tem-se a gravidade teórica (𝑔ℎ) para qualquer altitude (ℎ) 

(Equação 3.7). 

𝑔ℎ = 𝑔 − 𝐶𝐴𝐿    ou     𝑔ℎ = 𝑔 − 0,3086ℎ                                  (Equação 3.7) 

                                                      
3 A massa (M) e o raio (r) da Terra são aproximadamente 6,0 x 1024kg e 6,37 x 106m, respectivamente. 
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A correção de elevação ar livre é utilizada para reduzir o valor da gravidade normal para o 

nível do terreno. Uma vez calculada, encontra-se a anomalia gravimétrica ar livre (AL). Para isto, basta 

reduzir do valor gravimétrico medido em campo (𝑔𝑜𝑏𝑠) (corrigido da maré e drift) o valor da 

gravidade prevista para a altitude de medida �𝑔ℎ) (Equação 3.8). 

        𝐴𝐿 =  𝑔𝑜𝑏𝑠 − 𝑔ℎ = 𝑔𝑜𝑏𝑠 − 𝑔 + 0,3086ℎ                               (Equação 3.8) 

Observe que a correção de elevação ar livre busca eliminar apenas a variação de altitude 

ortométrica e não aborda nenhum efeito gravitacional provocado pelas rochas entre a superfície real e 

o datum gravimétrico (Equação 3.8). Para estudar as perturbações no campo gravitacional provocadas 

pela massa entre o ponto estudado e o geóide utiliza-se a correção de Bouguer (e g. Telford et al. 

1990, Luiz & Silva 1995, Blakely 1996). 

A correção Bouguer visa corrigir o excesso ou a falta de massa existente entre a superfície 

equipotencial de referência e a superfície real (Equação 3.9).  

𝐶𝐵 =  2 𝜋 𝐺 𝜌 ℎ  = 0,1119 ℎ                                          (Equação 3.9) 

Onde, h é a altitude ortométrica da estação e ρ é a densidade do pacote rochoso.  

O cálculo da correção Bouguer simples �𝐶𝐵) parte da hipótese de que a massa em torno do 

ponto amostrado é uma placa de extensão infinita com densidade ρ e espessura equivalente a altura h 

(Figura 3.5B).  

Para os processamentos gravimétricos em áreas continentais é comum utilizar a densidade 

média das rochas de 2,67g/cm
3
 e em áreas oceânicas de 2,80g/cm

3
 (Blakely 1996).  

Quando o levantamento é realizado em uma região muitíssimo plana, a altitude ortométrica 

pode ser considerada constante. No entanto, geralmente é necessário realizar a correção de terreno 

(CT) para que o modelo topográfico preencha a massa existente acima do h de referência ou retire as 

massas inexistentes abaixo deste mesmo h (Figura 3.5c). Atualmente, as correções de terreno são feitas 

por modelos digitais de terreno que calculam pontualmente a atração gravitacional de cada 

coordenada. Na prática, transforma-se o grid do modelo digital de terreno em um canal pontual para 

que o valor da atração gravitacional decorrente da variação topográfica seja somado (em módulo) à 

anomalia Bouguer. 

A correção de terreno está diretamente relacionada à atração gravimétrica das massas e, para 

maioria dos geocientista, a anomalia Bouguer só está completa com sua presença (e g. Telford 1990, 

Luiz & Silva 1995, Shiraiwa & Ussami 2002).  A anomalia Bouguer completa (B) é representada pela 

Equação 3.10.  
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𝐵 =  𝑔𝑜𝑏𝑠 −   𝑔𝑡𝑒𝑜𝑟 − 𝐶𝐴𝐿 − 𝐶𝐵 + 𝐶𝑇                            (Equação 3.10) 

 Onde, gobs é o valor da gravidade medida no gravímetro corrigida de maré e drift; gteor é o 

valor da gravidade teórica; CAL é a correção ar livre; CB é a correção Bouguer; e CT é a correção de 

terreno. 

Contribuição dos Satélites para Gravimetria 

 Os dados de altimetria por satélite, como os referentes às missões Geosat/Exact Repeat 

Mission, Endeavour, ERS-1 e Topex-Poseidon, muito contribuem para o conhecimento das 

características gravimétrica da Terra.  O avanço científico-tecnológico dos satélites aliado ao contínuo 

progresso da informática e ao desenvolvimento de novos algoritmos estão aumentando a velocidade 

do processamento dos dados e ampliando a resolução dos mapas gravimétricos. 

Os dados de satélite são de alta definição espacial. Segundo De Sá (2004), apenas a nave 

Endeavour, em fevereiro de 2000, coletou mais de um trilhão de dados para a representação dos 

continentes. Com esta tecnologia a topografia é medida a laser e o potencial gravitacional da Terra é 

determinado pontualmente.  

 A gravidade utilizada na elaboração de mapas gravimétricos é o gradiente georadial do 

potencial da anomalia de geóide. Os elementos do campo gravitacional podem ser expressos através de 

funções lineares (Equação 3.2). A correlação da altura medida via satélite (h’) com o potencial 

anômalo (Uh’) e aceleração da gravidade (gh’) é tradicionalmente conhecida como fórmula de Bruns 

(Equação 3.11). 

ℎ′ =
𝑈ℎ′

𝑔ℎ′
                                                       (Equação 3.11) 

A Equação 3.11 representa a anomalia de altitude. No nível do mar h’ é coincidente com a 

altura geoidal e fora do nível o mar é a somatória da altitude (h) e do raio da Terra (r).  

Uma vez conhecendo a altitude (h) e tendo em mente que o potencial gravitacional (U) é uma 

função harmônica expressa no exterior das massas atrativas, calculam-se as anomalias ar-livre 

(Equação 3.8) e Bouguer (Equação 3.10), conforme descrito no tópico anterior (3.1.1.3- Reduções 

Gravimétricas). 
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3.1.2- Magnetometria 

Considerações Iniciais 

Variações do campo magnético terrestre são utilizadas para investigar a geologia através das 

susceptibilidades magnéticas das rochas. A indução magnética de um corpo submetido a qualquer 

campo magnético externo é dado pela Equação 3.12. 

B=µH                                                         (Equação 3.12) 

Onde B é indução magnética (campo magnético total), H é o campo magnético pré-existente e 

µ é a permeabilidade magnética relativa. Quando não há materiais magnéticos imersos no campo, não 

há perturbação na magnetização resultante. Elucida-se que devido as constantes de permeabilidade 

magnética do ar e da água serem muito próximas a do vácuo, adota-se na magnetometria µ como a 

constante de permeabilidade magnética do vácuo (µo). No entanto, quando corpos magnéticos 

perturbam o campo, o valor da permeabilidade magnética é alterado por indução (M) (Kearey et al. 

2009).  

Para campos de baixa intensidade, a indução magnética (M) é linearmente proporcional à 

magnetização (H). Onde a constante de proporcionalidade é a própria susceptibilidade magnética do 

material (k) (Equação 3.13). 

𝑀 = 𝑘𝐻                                       (Equação 3.13) 

Logo, o campo total será dado pela resultante dos campos presentes na região do material 

magnético analisado (Equação 3.14).  

𝐵 = µ𝑜𝐻 + 𝑘𝐻 = µ𝑜�1 + 𝑘)𝐻      (Equação 3.14)
 4
 

É através da susceptibilidade magnética da concentração dos minerais magnetizáveis nas 

rochas que a magnetometria contribui ao conhecimento geológico (e g. Telford et al. 1990, Luiz & 

Silva 1995, Blakely 1996). Na Tabela 3.2 são apresentadas as susceptibilidades magnéticas de rochas 

e minerais. 

                                                      
4 Observe que as Equações 3.12 e 3.14 são iguais visto que (1+k) é a permeabilidade magnética do corpo magnético (µi) e µ 

(permeabilidade magnética relativa) é o produto de µi e µo (Nussenzveig 2002b, Feynman et al. 2008b). 
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Tabela 3.2- Susceptibilidade magnética das rochas (grandeza adimensional) (adaptação de Telford et al. 1990). 

 

De acordo com Telford et al. (1990), a susceptibilidade magnética média das rochas ígneas 

ácidas está em torno de 8 e das ígneas básicas está torno de 23. As rochas metamórficas e sedimentares 

tem essa grandeza adimensional na ordem de 4,2 e 0,9, respectivamente. 

Poucos grupos geoquímicos geram minerais magnéticos. O grupo ferro-titânio-oxigênio é o 

mais importante para magnetometria devido as característica ferromagnética. Sua série de solução 

sólida vai da magnetita (Fe304) ao ulvoespinélio (Fe2Ti04). A hematita (Fe203) é o representante mais 

abundante do grupo óxido de ferro comum, geralmente, antiferromagnético. Este grupo não gera 

anomalias magnéticas, exceto se houver antiferromagnetismo parasita. A pirrotita (Fe(l+x)S,  0 < x < 

0,2), do grupo ferro-enxofre, dependendo da composição química, também pode apresentar 

suscetibilidade magnética (Kearey et al. 2009). 

O mineral ferromagnético mais comum na natureza é a magnetita. A abundância desse mineral 

é tamanha, em comparação aos demais minerais magnéticos, que se classifica o comportamento 

magnético das rochas em função da sua concentração (e g. Telford et al. 1990, Luiz & Silva 1995, 

Blakely 1996). A Equação 3.15 é a aproximação matemática entre a susceptibilidade magnética da 

rocha em função da concentração de magnetita.   

𝑘 = 0,3𝑝                                                   (Equação 3.15) 

k é a susceptibilidade magnética da rocha e p é a porcentagem (em volume) de magnetita 

disseminada. 
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Em decorrência da alta concentração de magnetita, as rochas ígneas básicas, em geral, são 

muito magnéticas (Tabela 3.2). Com o aumento da acidez a concentração de magnetita tende a 

diminuir. Por isso, quanto mais ácidas as rochas ígneas, menor sua magnetização. As rochas 

metamórficas variam muito o caráter magnético em função do grau de metamorfismo. Quando a 

pressão parcial de oxigênio é baixa, a magnetita é reabsorvida e os átomos de ferro e oxigênio são 

incorporados em outras fases minerais. Mas, quando a pressão parcial de oxigênio é alta, pode haver a 

formação de magnetita como mineral acessório.  

Analisando a Tabela 3.2 observa-se que as rochas sedimentares apresentam baixíssima 

susceptibilidade magnética decorrente, na maioria das vezes, da baixíssima concentração de magnetita. 

Mesmo se os sedimentos das rochas sedimentares proverem de litotipos com alta concentração de 

magnetita, estes minerais perdem a orientação coletiva no processo de sedimentação e, geralmente, 

não geram magnetização resultante. 

Desta forma, a presença de sedimentos e rochas sedimentares não influencia nas anomalias 

magnéticas. Portanto, magnetometria pode utilizada para mapear o embasamento, intrusões e 

extrusões básicas recobertas por sedimentos e rochas sedimentares. 

Os litotipos magnéticos terrestres são obtidos durante a formação da rocha e/ou quando 

submetidos a processos metamórficos.  Naturalmente os spins são orientados pelo geocampo vigente 

no período de sua magnetização. Assim, o valor medido é a resultante entre a magnetização induzida 

pelo campo atual e a magnetização remanescente promovida pela orientação dos spins e da histerese (e 

g. Feynman et al. 2008b).  

Origem e Diferenciação das Fontes do Campo Geomagnético 

Gauss, século XVII, melhorou as técnicas de observação direta do campo magnético terrestre e 

o descreveu matematicamente. Compreendeu que a Terra possui cargas elétricas internas e externas, e 

que o campo geomagnético possui três diferentes origens- campo interno, externo e crustal. Quase 

todo o campo magnético é gerada no núcleo externo e o modelo mais aceito sobre sua a origem é o 

geodínamo. Neste modelo, as correntes de convecções do núcleo externo formam correntes elétricas 

que, por sua vez, induzem o campo magnético. A mais importante corrente de convecção é a térmica. 

O fluído da zona mais profunda, por ser mais quente e leve, sobe perdendo calor. Com a diminuição 

de temperatura, torna-se mais denso e afunda em um processo contínuo de transferência energia. Neste 

percurso, a rotação da Terra faz com que o magma percorra rotas helicoidais e as forças de Coriolis 

surgem naturalmente. A diferenciação química dos elementos envolvidos na cristalização do núcleo 

interno forma a chamada corrente de convecção composicional. E por fim, o decaimento radioativo 

contribui na energização do fluído iônico e, automaticamente, para a formação do campo magnético. 
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O campo magnético crustal origina-se nos cinco primeiros quilômetros da crosta, onde a 

temperatura é inferior à temperatura de Curie dos minerais magnéticos. Para a magnetita a temperatura 

de Curie é 575º C. 

A grande diferença de profundidade entre as fontes que geram o campo magnético interno 

permite a sua diferenciação. Quanto menor a frequência do campo magnético medido na superfície da 

Terra maior a profundidade em que estão localizadas, e vice-versa. O espectro de potência (Equação 

3.16) descreve uma das melhores formas de correlacionar o campo magnético com a profundidade da 

fonte geradora (e g. Blakely 1996). 
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Onde, Rn é a potência do campo magnético em função do grau n. As grandezas 𝑔𝑛
𝑚 e ℎ𝑛

𝑚 são 

denominadas coeficientes de Gauss. Estas grandezas possuem dimensões de indução magnética e 

descrevem a contribuição do campo originado no núcleo externo e na crosta, respectivamente. A 

representação gráfica do espectro de potência está ilustrada na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6- Espectro de Potência (adaptação de Blakely 1996). 

A Figura 3.6 ilustra o decréscimo intenso dos valores do espectro de potência até o grau (n) 13 

e a partir do grau 14 o espectro é praticamente invariável. Até o grau 13 as contribuições ao campo 

magnético da Terra decorrem do núcleo externo e a partir do grau 14 da litosfera (Blakely 1996). 

Logo, para o estudo das magnetofácies voltadas para a geofísica de subsuperfícies os 13 primeiros 

graus são eliminados. 
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A terceira parcela do campo geomagnético, o campo magnético externo, representa menos de 

1% do campo total. É produzido nas camadas mais externas da atmosfera, especialmente na 

magnetosfera e na ionosfera. A própria cinemática atmosférica orienta o deslocamento dos íons na 

parte inferior da ionosfera, gerando corrente elétrica e, automaticamente, campo magnético. Já na 

magnetosfera o campo magnético é dominado pelo movimento do plasma. Quando em contato com os 

ventos solares (gases ionizados) a magnetosfera impede parcialmente a penetração de partículas 

iônicas. A cinemática do plasma iônico promove a variação da carga elétrica e gera um pequeno, mas 

relevante campo magnético (Telford et al. 1990). 

As erupções do Sol emitem fluxos corpusculares que atingem Terra e provocam variações na 

intensidade do campo magnético total ao longo do dia. Tais emissões são relativamente constantes, 

mas sua absorção é heterogênea. A rotação terrestre é que faz o campo magnético de um ponto 

qualquer variar de maneira gaussiana. Próximo ao meio-dia a intensidade da emissão solar é máxima e 

tem-se o ápice da gaussiana. Este fenômeno recebe o nome de variação diurna.  

Quando as erupções solares saem desse patamar aproximadamente constante, a emissão de 

partículas solares tornasse heterogênea e a variação do campo geomagnético diurno deixa de ser 

gaussiano. Neste caso, disse-se que ocorreu uma tempestade magnética. Como a tempestade magnética 

não altera o campo terrestre de forma uniforme, sua influência é muito difícil de ser removida. 

Geralmente, são previstas com alguns dias de antecedência e, normalmente, duram de um a três dias. 

O ideal é não realizar levantamento magnetométrico neste período (Kearey et al. 2009).  

Análogo a gravimetria, na magnetometria também utiliza um campo de referência. A 

Associação Internacional de Geomagnetismo e Aeronomia (IAGA) é quem o define. O Campo 

Geomagnético de Referência Internacional (IGRF) é o campo magnético teórico na superfície da 

Terra. Matematicamente, a expansão de harmônicos esféricos das fontes magnéticas e de suas 

componentes é variável ao longo do tempo. Por isso, são empregados algoritmos desenvolvidos pela 

IAGA para atualizá-lo a cada 5 anos (Kearey et al. 2009).  

Magnetômetros 

Instrumentos de medidas do geocampo magnético são conhecidos desde início do século 

XVIII. Os magnetômetros mais antigos, como magnetômetro de torção e a balança Schmidt vertical, 

consistiam basicamente em uma barra magnética suspensa em uma plataforma estável exposta ao 

campo da Terra. A partir da década de 40 novos equipamentos foram desenvolvidos. O primeiro 

equipamento a fornecer medidas virtualmente instantâneas foi o fluxgate. Inicialmente, o instrumento 

não era utilizado na geociência e sim para detecção de submarinos durante a Segunda Guerra Mundial 

(Kearey et al. 2009).  

O magnetômetro fluxgate tem dois núcleos ferromagnéticos com altíssima permeabilidade 

para que o campo geomagnético promova uma magnetização aproxima ao valor de saturação.  As 
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bobinas são enroladas em torno dos núcleos em direções opostas e uma corrente alternada as percorre 

para que um campo magnético alternado seja gerado. Uma vez que as bobinas são enroladas em 

direções opostas, a tensão nas bobinas é igual e de sinais opostos. Logo, a resultante da tensão de saída 

é zero. Na presença de um campo magnético externo, há a saturação mais rápida do núcleo cujo campo 

primário é intensificado pelo campo externo. Consequentemente, as tensões induzidas ficam fora de 

fase. A saída da tensão não tem resultante nulo e sim uma série de pulsos de tensão cuja magnitude é 

proporcional à amplitude ao campo externo.  

Os magnetômetros mais utilizados atualmente são de pressão nuclear ou de prótons. Seu 

sensor é um recipiente preenchido com líquido rico em átomos de hidrogênio envolto em uma bobina. 

Os prótons atuam como dipolos que se alinham paralelemente ao campo externo. Para realizar as 

leituras, a bobina é submetida a uma corrente que gera um campo magnético muito maior que o 

geocampo, reorientado os dipolos. Quando a corrente é desligada os prótons retornam ao seu 

alinhamento original por espiralamento, ou precessão. A frequência do espiralamento fornece uma 

medida muito precisa da intensidade do geocampo (Telford et al. 1990). 

Os magnetômetros de bombeamento ótico (ou vapor alcalino) são os de mais alta precisão. 

São formados por células de vidro com metal alcalino (césio, rubídio ou potássio) evaporado e 

energizado por ondas eletromagnéticas. Quando energizado, os elétrons do metal sofrem polarização, 

saindo dos níveis de energia 1 e 2 para o nível 3. O nível 3 é instável e os elétrons decaem 

espontaneamente para os níveis de menor energia. Repetindo sucessivamente este processo, o nível 1 

torna-se altamente povoado e a população do nível 2 diminui. O bombardeamento ótico faz com que a 

célula pare de absorver luz e fique transparente. Aplicando uma radiofrequência ocorre a 

despolarização que por si só já uma medida da intensidade do campo magnético coletadas por 

fotodetectores (Kearey et al. 2009).  

Reduções Magnéticas 

Os dados magnetométricos necessitam basicamente de duas correções, a correção da variação 

diurna e a remoção do campo de geomagnético de referência (IGRF). 

O primeiro passo para corrigir a variação diurna é monitorá-la.  O monitoramento pode ser 

realizado de duas maneiras. A primeira é a reocupação de estações em intervalos de tempo regular. 

Quanto menor o intervalo temporal de reocupação mais precisa é a correção da variação diurna. A 

diferença entre os valores do campo magnético medido durante a ocupação e a reocupação é a própria 

variação diurna. Para removê-la, basta subtrair (em módulo) a distribuído linearmente deste valor em 

todas as amostragens do intervalo de tempo analisado. 

Outra maneira de monitorar a variação diurna é deixar um magnetômetro coletando o campo 

magnético em um ponto fixo. As variações diurnas diferem significativamente de um lugar para outro. 

Então, magnetômetro fixo não pode ultrapassar a distância de 100km do local do levantamento. Para 
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corrigir a variação diurna, as variações observadas nas leituras do ponto fixo são removidas (em 

módulo) das leituras do levantamento de acordo com o horário de medida (Kearey et al. 2009).  

Remover o IGRF (International Geomagnetic Reference) significa remover a influência do 

campo geomagnético de referência do levantamento magnetométrico, ou seja, remorer a contribuição 

constante ao campo magnético total.  

A correção da variação diurna e remoção do IGRF são praticamente as duas únicas correções 

realizadas nos levantamentos magnetométrico. No entanto, em grandes levantamentos utilizam-se 

linhas de controle perpendiculares às linhas do levantamento para aumentar a confiabilidade dos dados 

e facilitar o processamento. Elucida-se ainda que a correção topográfica não é comum na 

magnetometria. Pois, o gradiente vertical do campo geomagnético é muito baixo, cerca de 0,03nT/m 

nos polos e -0,015nT/m no equador (Kearey et al. 2009).  Desta forma, não se justifica o oneroso 

trabalho de um preciso levantamento topográfico em estudos de distribuição espacial da magnetização.  

Concluído as correções referentes a fontes indesejáveis ao estudo geológico de subsuperfície, 

têm-se apenas uma pequena parcela do campo total provocada pelas irregularidades rochosas. Este 

campo é denominado de campo anômalo. A partir dele diversas ferramentas são utilizadas para 

pesquisar as mais diversas situações. Muitas destas ferramentas serão utilizadas nesta dissertação, por 

isso são brevemente discutidas a seguir. 

3.2- TÉCNICAS DE FILTRAGENS 

As filtragens se destacam entre as ferramentas dos métodos potenciais pela versatilidade. Ao 

relacionar a frequência do sinal geofísico com a profundidade da fonte emissora é possível distinguir 

diversas características da região. Quanto menor a frequência do campo medido na superfície da Terra 

maior a profundidade das fontes geradoras. Analogamente, quanto maior a frequência menor a 

profundidade. A correlação entre o domínio da frequência e domínio da profundidade é realizada 

através de transformadas de Fourier. Por isso, não alteram a polaridade natural dos dipolos magnéticos 

(e g. Blakely 1996).  

Cada filtro pode ser utilizado individualmente ou em associação a outros filtros e ferramentas. 

Desta maneira, os dados coletados em campo podem ser selecionados de acordo com o objetivo da 

investigação. Com essas técnicas é possível, por exemplo, eliminar a interferência de fontes profundas 

na investigação de fontes rasas (e vice-versa), descrever qualitativamente a cronologia de eventos 

geológicos e mapear o embasamento de bacias sedimentares.   
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3.2.1- Filtros Passa Baixa, Passa Alta e Passa Banda  

A partir da análise direta do domínio da frequência seleciona-se o intervalo de o comprimento 

de onda de interesse. No filtro Passa Baixa, retiram-se os curtos comprimentos de onda para que as 

fontes profundas sejam analisadas. O inverso ocorre com o filtro Passa Alta, retiram-se as baixas 

frequências (altos comprimentos de onda) para a análise de fontes rasas. Caso seja necessário 

selecionar um domínio específico de frequência utiliza-se o Passa Banda. 

3.2.2- Derivadas 

A técnica de derivada mais conhecida é a Primeira Derivada Vertical, ou Gradiente Vertical. 

Essa derivada mede a taxa de variação do campo magnético à medida que se afasta ou se aproxima da 

fonte causadora.  Nesta técnica, as altas frequências do sinal magnético são realçadas através da 

primeira derivada da componente vertical do campo anômalo magnético. Desta forma, as 

contribuições de fontes profundas (baixas frequências) são muito atenuadas e desconsideradas.  

A derivada de segunda ordem da componente vertical recebe o nome de Segunda Derivada 

Vertical ou Residual. Ressalta ainda mais as maiores frequências e anomalias provocadas por fontes 

bem próximas a superfície.  

As Derivadas Horizontais em X e Y contribuem para analisar a direção das fontes de 

anomalia. A Derivada Horizontal em X executa a derivada na direção leste-oeste, destacando as 

estruturas norte-sul. Para destacar as magnetofácies na direção leste-oeste, realiza-se a derivada na 

direção norte-sul, ou seja, a Derivada Horizontal em Y (e g. Blakely 1996). 

 3.2.3- Técnicas de Alta Centricidade 

 Devido ao caráter dipolar do campo magnético, técnicas de alta centricidade foram 

desenvolvidas para simplificar a interpretação das anomalias magnéticas.  

Basicamente, a Amplitude do Sinal Analítico, a Redução ao Polo e ao Equador Magnético 

centralizam simetricamente as magnetofácies em relação à fonte. A Amplitude do Sinal Analítica e a 

Redução ao Polo a vêm se consagrando entre os geocientistas por simplificarem as respostas dipolares 

do campo magnético em uma grandeza diretamente proporcional a força, de modo análogo à 

gravimetria.  

Na técnica de Redução ao Polo o campo magnético total atua como se fosse observado no 

próprio polo magnético. Com isto, a inclinação do campo magnético torna-se aproximadamente 90 

graus. Analogamente, na Redução ao Equador o campo atua como se fosse observado do Equador. 

Com isto, a inclinação do campo é anulada, ou seja, o campo torna-se paralelo ao dipolo. 

Graficamente, a Redução ao Polo (e a Amplitude do Sinal Analítico) é de mais simples interpretação. 

Afinal, como o dipolo torna-se perpendicular à visão do interprete, apenas um polo do dipolo é 
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observado. Na Redução ao Equador, o dipolo torna-se paralelo à observação. Então, a centralização da 

fonte magnética ocorre por ambos os polos do dipolo. 

Em baixas latitudes o campo magnético produz, por indução, pequenas anomalias nas 

interfaces dos litotidas fontes orientadas em azimutes próximos do ângulo de declinação magnética 

(próximo a direção norte-sul).  O oposto acontece com as estruturas de orientação leste-oeste que são 

realçadas.  

A Redução ao Equador de baixas latitudes para a latitude zero não traz muitas vantagens. 

Afinal, a intepretação continua com aspecto dipolar. A Redução ao Pólo também é desencorajada em 

baixas latitudes pela dificuldade em analisar as pequenas anomalias de direção norte-sul e pela 

instabilidade numérica que esta dificuldade causa. Também é aconselhada na presença de 

remanescência, a menos que se saiba a direção do campo remanescente. (Cordani & Shukowsky 

2009). 

A Amplitude do Sinal Analítico é considerada a mais apropriada para as anomalias magnéticas 

brasileiras, sendo inclusive um produto padrão nas licitações do Serviço Geológico Brasileiro. Esta 

técnica também é conhecida como Método do Gradiente Total por ser obtida a partir das derivadas 

direcionais do campo magnético nos três eixos cartesianos. A resultante das derivadas acentua as 

bordas dos corpos magnéticos, centralizando as magnetofácies simetricamente em relação à fonte. 

3.2.4- Continuações 

A Continuação Para Cima simula o levantamento geofísico a uma altitude maior do que ele foi 

realmente realizado. Ou seja, transforma a resposta geofísica de determinada altitude para outra maior, 

mais distante da fonte. A Continuação Para Cima é muito utilizada para unir levantamentos adquiridos 

em altitudes distintas. Matematicamente é bastante estável. Ela atenua todas as frequências, mas a 

principal atenuação ocorre para os curtos comprimentos de onda. Ao manter as anomalias de maior 

comprimento de onda, ajuda a estimar a componente regional do campo. Já a Continuação Para Baixo 

é instável matematicamente e invés de atenuar os baixos comprimentos de onda tende a amplificá-los. 

Essa amplificação serve para ressaltar as anomalias rasas. Contudo, também amplifica os ruídos e não 

é muito utilizada.  
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3.3- CONVOLUÇÕES 

A convolução é uma operação de filtragem linear. Sempre que existirem transformações 

lineares e invariantes de uma determinada grandeza, pode-se falar em convolução. 

Operações de convolução são aplicáveis em funções integráveis e respeitam as propriedades 

dos sistemas lineares de comutatividade, associatividade e distributividade. São usadas igualmente em 

funções complexas, reais, multidimensionais, contínuas e discretas. 

O Teorema da Convolução explica que a convolução de duas funções resulta apenas na 

multiplicação de suas transformadas no domínio da frequência (Equação 3.17). 

𝐹�𝑓𝑡 ∗ 𝑔𝑡) = 𝐹�𝑓𝑡) ∙ 𝐹�𝑔𝑡)                               (Equação 3.17) 

Por exemplo, uma convolução no domínio do tempo é equivalente a multiplicação de suas 

transformadas no domínio da frequência.  

As operações de convoluções permitem analisar o sinal de origem, os obstáculos 

transformadores deste sinal e o sinal resultante. Por isso, esta ferramenta matemática é muito 

importante para a análise dos sinais geofísicos.   

A distorção da voz emitida atrás de uma parede ilustra aplicabilidade desta ferramenta.  A 

parede ao distorcer a voz funciona como um filtro, ou seja, uma função de convolução que atua 

distintamente sobre diferentes frequências. Analogamente, se sobre a voz distorcida atuar um filtro de 

deconvolução, retira-se a influência da parede e obtêm-se o som original.  

3.3.1- Deconvoluções de Euler 

A deconvolução de Euler é a mais popular e eficiente técnica geofísica de estimativa de 

profundidade, contudo não é a única. Nos meados do século XX, agências governamentais como a 

Geological Survey (USGS) e Canadian Geological Suvey começaram a realizar sistematicamente 

levantamentos aerogeofísicos. Com a grande demanda de dados aeromagnéticos, diversos métodos 

automáticos de interpretação de dados aerogeofísicos foram desenvolvidos. Dentre as técnicas que se 

destacaram estão os métodos de Naudy, CompuDepth e as deconvoluções de Werner e Euler (Barbosa 

& Silva 2005).  

Utilizando os fundamentos de convolução, as deconvoluções de Euler e Werner se 

sobressaíram aos demais métodos. Eles estimam simultaneamente a magnetização e o volume da fonte 

geradora. A partir da década de 90, as deconvoluções de Euler receberam diversos implementos 

matemáticos, sobressaindo-se em relação às deconvoluções de Werner. A consagração como a técnica 

mais popular no meio geocientífico veio com sua implementação em softwares de interfaces 

amigáveis (Barbosa & Silva 2005). 
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Sucessivos estudos aprimoram continuamente o método de inferência de profundidade a partir 

da deconvolução de Euler iniciado por Thompson, em 1982. Baseando-se na equação homogênea de 

Euler, Thompson correlacionou a distribuição de densidade e a heterogeneidades de susceptibilidade 

magnética das fontes geradoras com sua geometria em profundidade (Barbosa & Silva 2005). Sem 

interferências de outras fontes ou ruídos, qualquer anomalia gravimétrica ou magnetométrica 

produzida por uma fonte pontual tridimensional satisfaz a equação homogênea de Euler (Equação 

3.18): 

      T
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zz
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x

T
xx ooo 














                              (Equação 3.18) 

Todos os campos potenciais são regidos por funções homogêneas. Desta forma, T(x,y,z) é uma 

função de campo produzido por uma fonte pontual tridimensional situada em coordenadas xo, yo e zo de 

um sistema cartesiano destral. E, z é a altitude do levantamento, x e y são as coordenadas do ponto de 

medição. η é a medida da taxa de decaimento da intensidade do campo em função do aumento a 

distância entre a fonte e o ponto medido. η varia com o grau de complexidade da fonte geradora. Por 

isso, η é um parâmetro indicador da forma geométrica da anomalia e recebe o nome de índice 

estrutural (Reid et al. 1990). 

As diferenças físicas intrínsecas aos campos potencias terrestres fazem com que os índices 

estruturais de gravimetria e magnetometria também sejam diferentes. A Tabela 3.3 enumera os índices 

estruturais mais comuns. Contudo, geralmente os corpos geológicos possuem geometrias irregulares e 

os valores intermediários nos índices estruturais são utilizados. Por exemplo, é comum a utilização do 

índice estrutural 2,5 como indicador de da geometria de kimberlitos e lamproítos em anomalias 

magnéticas (e g. Luiz & Silva 1995, Blakely 1996, Barbosa & Silva 2005). 
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Tabela 3.3- Índice Estrutural (η) de gravimetria e magnetométria (Luiz & Silva 1995). 

η (gravimetria) η (magnetometria)

falhas, fraturas, diques e soleiras 0 1

estruturas cilindrícas 1 2

corpos esféricos 2 3

Índice Estrututal η

 

As duas grandes vantagens das deconvoluções de Euler são a aplicada sem presumir uma 

direção no vetor de magnetização e de não haver necessidade de um modelo interpretativo inicial 

(Barbosa & Silva 2005). Contudo, presume-se o conhecimento prévio do índice estrutural para a 

anomalia em análise. Quando o interprete não tem uma ideia preliminar da geometria da fonte de 

anomalia, o desvio padrão da resposta do campo total o auxilia a encontrar a menor dispersão dos 

dados. Desta forma, o índice estrutural que melhor se adequa a fonte é obtido pela metodologia 

empírica de tentativas múltiplas (Reid et al. 1990, Blakely 1996).  

A aplicação das deconvoluções de Euler nas anomalias de sinal analítico facilita a 

interpretação dos dados magnéticos em profundidade. Este método utiliza as amplitudes do sinal 

analítico para conhecer as coordenadas horizontais (xo, yo) e com elas estima a profundidade da fonte 

através da coordenada vertical (z) de máxima amplitude (Salem & Ravat 2003). 



CAPÍTULO 4 

CLÃ KIMBERLÍTICO 

Praticamente tudo o que se sabe sobre os kimberlitos e rochas correlatas advêm da sua estreita 

ligação com os diamantes. De acordo com a comunidade científica (e g. Sgarbi et al. 2001, Costa & Luz 

2005, Svisero 2006, Pereira 2007), menos de 1% das intrusões são economicamente portadores de 

diamantes e mesmo assim elas retêm cerca de 85% da produção mundial do mineral.  

O presente capítulo é destinado à compreensão geológica, gemológica e, sobretudo, geofísica do clã 

kimberlítico. Contudo, o conhecimento das intrusões brasileiras é muito restrito, especialmente em 

subsuperfície.  Desta forma, o capítulo foi decomposto em duas partes. A primeira parte é dedicada aos 

principais tópicos do conhecimento geocientífico mundial sobre os kimberlitos e suas rochas parentais. E, 

na sequência, os estudos realizados sobre o clã kimberlítico do centro-oeste mineiro são abordados. 

4.1- CONHECENDO KIMBERLITOS E ROCHAS PARENTAIS 

4.1.1- Breve histórico 

Os kimberlitos foram descobertos ao acaso na África do Sul, no final do século XVIII (e g. Costa & 

Luz 2005, Pereira 2007).  Alguns relatos afirmam que as primeiras chaminés kimberlíticas foram 

encontradas a partir de drenagens diamantíferas. Estes relatos afirmam que os extratores encontraram os 

pipes Koffiefontein e Jagersfontein guiados pelos diamantes e minerais indicadores de cursos d’água. 

Inicialmente, estas descobertas não despertaram muita atenção, continuava-se a associar os diamantes às 

drenagens ali presentes. Outros relatos afirmam que o primeiro kimberlito foi descoberto na fazenda 

Bultfonein. A descoberta do pipe mudou o cenário extrativista. Afinal, desvinculou o mineral das 

drenagens. Os primeiros diamantes do pipe Bultfonein foram encontrados retirando o barro para 

construção de casas, em novembro de 1869. Com esta descoberta, os trabalhadores começaram a procurar 

jazidas fora de cursos d’água, as quais foram denominadas “garimpos secos”.  Aproximadamente meio 

quilômetro ao norte do pipe Bultfonein foi encontrado outro importante “garimpo seco”, o kimberlito 

Dutoitspan. Outros garimpos similares foram descobertos, mas o rumo da exploração diamantífera só 

mudou com a descoberta de dois grandes “garimpos secos” na fazenda dos irmãos De Beers. Nos vinte 

anos que sucederam o descobrimento do primeiro pipe, cerca de 15 chaminés kimberlíticas foram 

encontradas na região da cidade Kimberly, sendo a maior parte delas estéril (e g. Marini  et al. 2002).  

Em 1903, foi descoberto Premier, também localizado na África do Sul, mas o primeiro pipe 

altamente diamantífero fora da região de Kimberly. Deve-se ao Premier o maior diamante (gema) da 
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história, o diamante Cullinan com mais de 30.600 quilates (~ 620 gramas). O sucesso da extração de 

diamantes em fontes primárias sul-africanas impulsionou a procura de intrusões kimberlíticas em países 

vizinhos. Com o tempo outros importantes kimberlitos foram encontrados no mesmo cráton, Cráton Kaap 

Vaal. Dentre estes se destacam os kimberlitos sul-africanos Wesselton, Finsch, Kroonstad e Venetia; na 

Botswana, os kimberlitos Orapa e Jwaneng; e o Colossus, no Zimbábue (e g. Marini  et al. 2002). 

Fora do Cráton Kaap Vaal, o primeiro kimberlito diamantífero de grande porte foi Mwdui. 

Descoberto em 1939, no Cráton Tanzânia, naTanzânia. No entanto, Mwdui só começou a ser explorado 

depois da Segunda Guerra Mundial. Neste cráton centenas de intrusões kimberlíticas foram encontradas. 

Contudo, apenas o Mwdui foi considerado economicamente viável (e g. Marini  et al. 2002).  

O Cráton do Congo apresenta concomitantemente chaminés totalmente estéreis e chaminés 

diamantíferas (algumas economicamente viáveis e outras inviáveis). Intrusões diamantíferas como Mbuji 

Mayi (Zaire) motivaram muitas pesquisas neste cráton. Mbuji Mayi é um corpo relativamente pequeno 

(cerca de 15ha de área) e um teor em superfície de cerca de 660ct/100t, em fácies de cratera (e g. Marini  

et al. 2002). 

O famoso pipe Zarnitza, descoberto pela geóloga Larissa Popugayeva, na Plataforma Siberiana e os 

pipes da Província Archangelsk (Rússia) são importantes exemplos de kimberlitos diamantíferos fora do 

continente africano (e g. Marini  et al. 2002).  

Mais de um século depois da descoberta do primeiro kimberlito, quando a pesquisa de fontes 

primárias em crátons arqueanos parecia consolidada, uma nova rocha ígnea diamantífera foi descoberta. 

No norte da Austrália os lamproítos diamantíferos Ellendale e Argyle foram descobertos no final da 

década de 70. Os pipes revolucionaram as pesquisas sobre as fontes primárias. Afinal, estas intrusões não 

são kimberlitos e não se localizam em crátons e sim em cinturões dobrados (e g. Marini  et al. 2002).  

No continente americano, o país que mais se destaca é o Canadá com as minas de larga produção 

Ekati e Diavik. Dentre as áreas potencialmente favoráveis a novas descobertas está Lac de Gras, na 

Província Slave, no Escudo Canadense. Nos Estados Unidos os pipes mais importantes são o kimberlito 

Sloan e os lamproítos Prairie Creek e Leucites Hills (e g. Marini  et al. 2002).  

Pesquisas sobre as intrusões kimberliticas foram realizadas em praticamente todos os crátons e 

adjacências cratônicas do mundo. Os bons resultados econômicos impulsionaram os avanços científicos e 

tecnológicos fundamentais para a descoberta e exploração das fontes primárias. Todavia, ainda há muito a 

se conhecer para se explorar. Ilustrando o longo caminho ainda a ser percorrido no conhecimento pleno 

dos condutos ígneos diamantíferos, têm-se os magnesianos komatiítos. Descobertos na Guiana Francesa, 

em 1994, apresentam diamantes de qualidade industrial em teor significativo (Svisero 2006). Estas rochas 
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sem dúvida consolidam-se como um novo membro no clã das ígneas portadoras de diamantes com 

possibilidade de extração. Mas, como não foram encontradas no território nacional, não serão abordados 

nesta dissertação. 

4.1.2- Classificando Kimberlitos e Lamproítos 

Os kimberlitos e rochas parentais ocorrem em todos os continentes e são provenientes de plumas 

mantélicas sob a crosta continental. Devido ao grande interesse econômico, estão sendo estudadas desde 

sua descoberta na África do Sul. Entretanto, sua natureza híbrida os torna de difícil definição. Diferem-se 

em função de diversos fatores tais como a profundidade, composição do magma, velocidade de ascensão e 

localização continental. Basicamente, os kimberlitos são classificados como intrusões potássicas, 

ultrabásicas, com alta concentração de óxido de magnésio (MgO) e ricas em material volátil. 

Mitchell (1991) enfatiza que identificar corretamente o clã kimberlítico diamantífero não é algo 

trivial. Afinal, kimberlitos e lamproítos pertencem a grupos petrográficos similares, mas a grupos 

petrológicos distintos. Basicamente, o clã apresenta teores de Mg, Cr, Ni e Co compatíveis com as outras 

rochas ultramáficas provenientes do magmatismo alcalino intraplaca. Contudo, tem teores mais elevados 

de elementos incompatíveis às ultramáficas (P, O, Zr, Nb, Sr, Ba, Rb e terras raras). Uma diferenciação 

simplificada entre kimberlito e lamproítos consiste em dizer que nos lamproítos a concentração dos 

elementos incompatíveis é ainda mais alta do que nos kimberlitos e a concentração dos elementos 

compatíveis é mais baixa. 

As definições de Mitchell (1986, 1989, 1991) são bem aceitas pela comunidade acadêmica. Os 

principais pontos abordados propõem que os kimberlitos sejam rochas ultrabásicas, ricas em potássio e 

materiais voláteis. A natureza ultrabásica é indicada pela concentração de SiO2. Tal concentração é muito 

inferior a 40% (em peso). No entanto, xenólitos de materiais crustais podem elevar a concentração de 

SiO2. Os kimberlitos são pobres em sódio (Na) e a característica alcalina decorre dos altos níveis de 

potássio (K2O) na flogopita. Dentre os voláteis, o dióxido de carbono (CO2) e a água (H2O) predominam 

com cerca de 10 e 5% (em peso), respectivamente. As intrusões apresentam textura inequegranular e 

aspecto porfirítico devido à macrocristais inseridos em matriz de granulação fina. Olivinas, enstatita, 

cromo-diopsídio, piropo, picroilmenita e flogopita fazem parte da suíte do macrocristais. A matriz é 

constituída, predominantemente, de serpentina, carbonato, flogopita, magnetita e perovskita.  

Svisero (2006) enfatiza que todas as rochas de natureza kimberlítica são genericamente contidas 

no clã das rochas kimberlíticas para finalidades práticas. Todavia, na Tabela 4.1 são descritas as principais 

características mineralógicas dos pipes passíveis de portar diamantes. 
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Tabela 4.1- Diferenças mineralógicas das intrusões magmáticas passíveis de conter diamantes: kimberlitos dos 

Grupos I e II e lamproítos (adaptação de Mitchell 1995). 

  Kimberlitos (Grupo I) Kimberlitos (Grupo II) Lamproítos 

O
li

v
in

a
 Macrocristais comum comum comum 

Fenocristais comum comum comum 

M
ic

a
 

Macrocr.-Fenocr. flogopita flogopita flogopita a Ti-flogopita 

Matriz flogopita kinoshilita tetraferriflogopita Ti-tetraferriflogopita 

 Espinélio Mg-ulvospinélio 
Mg-cromita a Ti-

magnetita 
Mg-cromita a Ti-magnetita 

 Monticelita encontrado não encontrado não encontrado 

 Diopsídio não encontrado  Al- + Ti Al- + Ti 

 Perovskita Sr- + ETR  Sr- + ETR  Sr- + ETR 

 Apatita Sr- + ETR        Sr- + ETR-rico         Sr- + ETR 

 Calcita Mg-ulvospinélio comum não encontrado 

 Sanidina não encontrado na matriz fenocristais + matriz 

 K-richterita não encontrado na matriz fenocristais + matriz 

 K-Ba-titanatos muito raro não encontrado comum 

 Zr-silicatos muito raro comum comum 

 Mn-ilmenita raro comum muito raro 

 Leucita não encontrado peseudomorfos  fenocristais 

Os kimberlitos dos Grupos I e II são classificados como kimberlitos basálticos (ou não micáceos) 

e micáceos, respectivamente (Mitchell 1989).  

Análogo aos kimberlitos, os lamproítos são rochas híbridas constituídos de uma mistura de 

produtos de cristalização magmática com xenólitos e xenocristais do manto. Ambos são pobres em sílica, 

ricos em MgO, FeO, K2O e voláteis. Entretanto, ao contrário dos kimberlitos, o CO2 é praticamente 

ausente. 

Os lamproítos são peralcalinos e tipicamente ultrapotássicos (contendo 6% a 8% de K2O contra 

0,6-2% nos kimberlitos do Grupo I e 5% nos kimberlitos do Grupo II). Possuem a razão K2O/Na2O cerca 

de cinco vezes maior que os kimberlitos. As ultrabásicas têm altas concentrações de Cr e Ni e 

concentrações mais elevadas ainda de Zr, Nb, Sr, Ba e Rb que os kimberlitos. Os lamproítos têm matriz 

vítrea e a fração relativamente alta de CaCO4. 

Kimberlitos e lamproítos exibem muitos minerais comuns, dentre eles são citados: olivina, 

diopsídio, flogopita, apatita, perovskita, ilmenita e espinélio. Entretanto, a presença de anfibólio, leucita, 

sanidina, wadeita, priderita e a ausência de monticelita, carbonato e serpentina primários nos lamproítos, 

constituem as mais importantes diferenças entre eles e os kimberlitos (e g. Mitchell 1991, Pereira 2007).  
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4.1.3- Origem e Preservação dos Xenocristais de Diamantes 

A primeira teoria entre os pipes e sua capacidade de portar diamantes diz respeito à localização 

geológica. A famosa “Lei de Clifford”, de 1966, pondera que todos os kimberlitos economicamente 

importantes estão confinados em núcleos cratônicos arqueanos. As descobertas de lamproítos 

diamantíferos em faixas de dobramento proterozóicos, na década de 70, ampliaram as áreas pesquisadas e 

o conhecimento geológico como um todo. Svisero (2006) resume a relação dos kimberlitos diamantíferos 

com a idade geológica da região onde eles intrudiram. Para o pesquisador, os pipes situados em litotipos 

com idades superiores a 2,5Ba tem boa probabilidade de conter diamantes. Os pipes situados em terrenos 

com idade entre 1,6 e 2,5Ba têm menores probabilidades de portar o mineral e as chaminés localizadas em 

áreas mais jovens que 1,6Ba são isentas de xenocristais de diamantes.   

Sempre se soube que alguns pipes contêm diamantes e muitos outros não. Desde o inicio das 

pesquisas kimberlíticas suspeitava-se que os diamantes não eram formados nas chaminés e que o mineral 

era apenas carreado para a superfície por algumas delas. Com o avanço científico e tecnológico dos anos 

70 e 80, datações de inclusões minerais nos diamantes de diversos kimberlitos e lamproítos confirmam 

essa suspeita. Praticamente em todos os kimberlitos/lamproítos estudados, os diamantes são mais antigos 

que o pipe. O kimberlito sul-africano Premier constitui uma rara exceção onde o pipe e seus diamantes são 

contemporâneos (1150 ± 60Ma para o diamante e 1180 ± 30Ma para o pipe) (Pereira 2007).  

Os estudos geotermobarométricos com inclusões minerais sugerem que os diamantes são 

formados em temperaturas inferior a 120
o
C e pressões correspondentes a uma profundidade entre 150 e 

200km. Tais características físico-químicas requerem, para que ocorra a cristalização e a preservação dos 

diamantes, que o manto litosférico subcontinental seja espesso e relativamente frio (e g. Boyd et al. 1985). 

Resfriando a bilhões de anos os crátons arqueanos e proterozóicos possuem baixos gradientes 

geotérmicos. Por isostasia, a espessa zona crustal do cráton acarreta a deflexão da litosfera. 

Consequentemente, promove no manto a expansão do campo de estabilidade do carbono cristalizado na 

forma de diamante (Marini  et al. 2002) (Figura 4.1). 

Estudos sismográficos revelam que sob os crátons arqueanos a velocidade das ondas P é maior 

que sob todos os outros litotipos. A partir da grande estabilidade gravitacional dos terrenos arqueanos, 

conjectura-se que a depleção sob a área cratônica produz resíduos refratários e de baixas densidades 

(Pereira 2007). Fisicamente, as raízes cratônicas são mais frias, mais viscosas e menos densas que a 

astenosfera. Por isso, tendem a manter a integridade mecânica e interagir com as faixas circundantes mais 

jovens ou eventos tectônicos adjacentes por deformações frágeis, geralmente, epirogenéticas (O’Reilly et 

al. 2001). Quando as fraturas translitosféricas rompem regiões cratônicas, alguns pipes alcançam a 
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superfície podendo conduzir e preservar xenocristais de diamantes, conforme ilustrado pelos kimberlitos 

(K2 e K3) e lamproíto (L) da Figura 4.1. 

 

Figura 4.1- Intrusões kimberlíticas que são passíveis de portar diamantes: lamproítos (L) e kimberlitos dos Grupos I 

e II (K3 e K2, respectivamente). K1 são kimberlitos sem probabilidade diamantífera (adaptação de Pereira 2007). 

Na Figura 4.1 são apresentadas as condições físico-químicas sob os antigos crátons e adjacências. 

A análise termodinâmica revela que as isotermas são côncavas, enquanto o limite do campo de 

estabilidade da cristalização do carbono é convexo. Dentro do campo de estabilidade cristalográfica do 

diamante, a formação do mineral depende basicamente das condições reológicas do magma e do par 

pressão-temperatura (e g. Boyd et al. 1985, Marini  et al. 2002). 

O fluído magmático quente e menos denso nucleia fraturas na base estável da litosfera cratônica. 

Nesta região, os diamantes podem resistir a longos estágios de nucleação, contanto que as áreas fraturadas 

estejam dentro do campo de estabilidade do diamante e o magma kimberlítico não oxide. Uma vez acima 

do contato da pluma com a litosfera, os diamantes só são preservados se as fraturas se propagarem 

rapidamente em direção à superfície. As tensões na base da litosfera são muito pequenas se comparadas 

com a pressão hidrostática no manto superior. Deste modo, as fraturas só se propagam quando um campo 
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de tensão paralelo à superfície ativa uma zona de fraqueza translitosférica. A fase volátil presente no 

magma é responsável pela aceleração da ruptura. Os gases permitem que o magma ascenda abruptamente 

preenchendo as fraturas rochosas de maneira quase adiabática. A ascensão do magma deve ser muito 

rápida, entre 10 a 30km/h. Caso contrário, a estrutura cristalina do diamante se reorganiza 

termodinamicamente em grafita ou simplesmente é dissolvida (e g. Marini  et al. 2002).  

A Figura 4.2 ilustra o ambiente hostil que os diamantes são submetidos durante a o percurso 

manto-superfície. O processo de dissolução pode ser tão intenso que um cristal octaédrico arredonde de tal 

forma as facetas que seu formato final seja tetrahexaédrico (Pereira 2007). 

Figura 4.2- Dissolução dos diamantes no transporte kimberlítico/lamproítico (adaptação de Pereira 2007). 

A Figura 4.2 elucida que diamantes similares no manto podem chegar à superfície com feições 

muito distintas. Por exemplo, o diamante preso no interior do xenólito sofre menos reabsorção magmática 

do que diamante na superfície do mesmo. 

Simplificadamente, as formas geométricas possíveis dos diamantes são octaédricas, cúbicas ou 

combinações entre estas formas. Contudo, os processos de dissolução das facetas também molda o 

formato diamantífero (rombododecaedro, cubo piramidado, trioctaedro, icositetraedro e hexaoctaedro) 

(Figura 4.2). Segundo Zoliger et al. (2002), os formatos dos diamantes podem ser  divididos em duas 

classes. As formas primárias, ou primitivas, que correspondem exclusivamente à geometria obtida no 

crescimento cristalino. Nesta classe os octaedros são os mais comuns, seguido de geminados, cubos e 

rombododecaedro. Todos apresentam faces planas e arestas retas. A outra classe apresenta formas 

secundárias dos diamantes. É resultado da reabsorção magmática das formas primárias e apresentam 

dissolução de arestas e faces com variados graus de curvatura. Um diamante dodecaedro arredondado, por 

exemplo, é resultado da reabsorção parcial da forma inicial octaédrica. 

As marcas de dissolução mais comuns geradas na superfície do diamante durante a ascensão são 

ilustradas na Figura 4.3. 
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Figura 4.3- Marcas na superfície do diamante que indicam o pouco transporte entre fontes primárias e secundárias 

(adaptação de Pereira 2007). 

Triângulos na superfície do cristal, linhas de laminação, cavidades e manchas também são 

ocorrências comuns no processo de ascensão até a superfície (Figura 4.3). À medida que o pipe é erodido 

e os diamantes são carreados e as marcas superficiais tendem a desaparecer. Desta forma, diamante que 

apresenta fortes feições de dissolução e baixas feições de clivagem tende a estar mais próximo à fonte 

primária do que o diamante que foi submetido a recorrentes impactos de transporte (Zolinger et al. 2002). 

4.1.4- Morfologia dos Pipes 

Os diferentes tipos de pipes refletem origens distintas no manto superior. Marini  et al. (2002) 

elucidam que os kimberlitos não micáceos (Grupo I), possivelmente, provêm de fontes mais profundas, 

próximas à astenosfera. Já os micáceos (Grupo II), possivelmente, provêm de áreas mais próximas à base 

da litosfera, altamente enriquecidas com elementos incompatíveis.  

Contudo, os mesmos processos de reorganização termodinâmica e dissolução dos diamantes 

ocorrem com outros xenocristais e xenólitos, dificultando a reconstrução do magma e em particular a 

composição exata dos componentes fundidos (Mitchell 1991). Tradicionalmente os pipes são divididos em 

três partes: cratera, diatrema e zona de raiz. Os kimberlitos sul-africanos foram os primeiros a serem 

analisados em subsuperfície e é deles o modelo morfológico mais conhecido (Figura 4.4) (e g. Mitchell 

1991, Marini  et al. 2002). 
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Figura 4.4- Clássico modelo kimberlítico sul-africano (adaptação de Mitchell 1991). 

A cratera é a parte mais superficial da intrusão kimberlítica. Constitui-se de material piroclástico 

geralmente retrabalhado pela água. O diâmetro da zona de cratera pode chegar a alguns quilômetros de 

diâmetro e algumas centenas de metros de profundidade. O contato com a rocha encaixante não ultrapassa 

o ângulo de 50
o
. Abaixo da cratera tem-se a diatrema. A diatrema é a maior e a mais importante parte das 

intrusões kimberlíticas. No modelo clássico sul-africano elas são circulares ou elípticas e estreitam com a 

profundidade (Figura 4.4). Tem contatos regulares com as rochas encaixantes de 75 a 85
 o
. O comprimento 

axial depende da profundidade da sua origem, mas geralmente tem entre 300 e 2000m (Mitchell 1991). 

Pereira (2007) comenta que devido ao arranjo interno relativamente mais simples que as demais zonas, a 

diatrema é a região do pipe com menor flutuação do teor diamantífero. A zona de raiz, localizada abaixo 

da diatrema, apresenta o formato mais irregular e complexo do pipe. Apófises, diques e soleiras, 

geralmente a compõem.     

Durante várias décadas, os geocientistas adotaram o bem sucedido modelo sul-africano para todos 

crátons do mundo (Figura 4.5). No entanto, as descobertas de novas fontes primárias têm mostrado pipes 

de diferentes geometrias (Figura 4.6).    
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Figura 4.5- Exemplos bem sucedidos do modelo kimberlítico sul-africano, onde o pipe tem formato similar a uma 

cenoura (adaptação de Marini  et al. 2002). 

Dentre as fontes primárias, os lamproítos são os que mais se diferem do modelo sul-africano. 

Elucida-se que os pipes lamproíticos não apresentam fácies de diatrema ou zonas de raiz como os 

kimberlitos dos Grupos I e II. O conduto magmático é circunscrito nas fácies de cratera por várias 

centenas de metros, formando uma geometria semelhante a uma taça (Figura 4.6A). Na Figura 4.6B, são 

ilustrados kimberlitos canadenses da Província Slave, Lac de Gras. Algumas destas intrusões apresentam 

fácies de cratera, fácies de diatrema e fácies hipabissais e assemelham-se com miniaturas do modelo 

kimberlítico sul-africano. Outros não exibem a diminuição do diâmetro da diatrema em função da 

profundidade (típico formato de cenoura), ou são totalmente amorfos. Na Figura 4.6C, ilustram-se os 

formatos anômalos dos pipes Saskatcheawan (Canadá) após a ascensão e nos níveis atuais de erosão. Nos 

crátons da Sibéria ocorrem kimberlitos extremamente diferentes dos sul-africanos. O aspecto morfológico 

destes corpos contém chaminés gêmeas ou múltiplas (Figura 4.6D). 
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Figura 4.6- As descobertas de novas fontes primárias diamantíferas tem mostrado diferentes geometrias para o clã 

kimberlítico. (A) Modelo clássico de pipes lamproíticos; (B) diversos formatos e fácies de kimberlitos canadenses; 

(C) paleosuperfície e feições atuais dos anômalos pipes diamantíferos do Canadá; (D) intrusões múltiplas de 

kimberlitos siberianos (adaptação de Costa & Luz 2005). 

Mitchell (1991) esclarece que dentro de uma província kimberlítica, um campo (ou cluster) é 

definido por um conjunto de intrusões (1-20 pipes). Dentro de um único campo, todos kimberlitos tendem 

a ser diamantíferos ou estéreis. Todavia, as variações petrográficas podem ser tão severas que em um 

mesmo cluster existem intrusões economicamente muito diferentes. Um exemplo clássico é o famoso 

cluster de Kimberly, cujo teor varia entre 4 a 56ct/100t. Mitchell (1991) esclarece ainda que dentro de um 

único pipe existem variações regionais do grau diamantífero (Figura 4.7). 

Os croquis da Figura 4.7 são seções transversais das minas sul-africanas Doutoispan e Wesselton, 

respectivamente. Eles ilustram a variação regional do teor diamantífero em níveis de profundidade 

constante. Com os croquis Mitchell (1991) reforça que em um mesmo nível métrico pode haver variações 

abruptas na concentração do mineral. A concentração não varia necessariamente em função da 

profundidade e sim em função das fácies petrográficas do corpo. 
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Figura 4.7- Croquis de seções transversais em pipes sul-africanos para análise da variação regional do teor 

diamantífero, a profundidades fixas (adaptação de Mitchell 1991). 

Em ambas as minas, a maior concentração do mineral está na parte oeste. Analisando a primeira 

imagem (Figura 4.7A), a região central e sudoeste do pipe Doutoispan apresentam os menores teores 

diamantíferos no nível de 870m (1ct/100t).  No nível de 930m, o pipe Wesselton tem o teor predominante 

entre 20-25ct/100t, com máximo em torno de 40ct/100t e mínimo em 10ct/100t em curvas de 

concentração bem marcadas na Figura 4.7B. 

De acordo com Mitchell (1991), é comum acreditar que a concentração diamantífera diminui com 

o aumento da profundidade. No kimberlito Dutoitspan (África do Sul), por exemplo, a mineração em zona 

de raiz cai de 61ct/100t para 39ct/100t, quando a profundidade aumenta de 595m para 720m. Contudo, 

isto não é uma regra e a variação no teor diamantífero é algo extremamente complexo e não é diretamente 

definida pela profundidade. O pesquisador enfatiza que existem diques com teor diamantífero mais alto do 

que diatrema e zona de raiz de kimberlitos do Grupo I.  

Na pesquisa realizada por Pereira (2007) sobre as fontes primárias mais importantes do mundo 

destacam-se quatro diques: Bobi, dique lamproítico na Costa do Marfim; o dique cretáceo Swartruggens 

sul-africano, um dos mais altos teores diamantíferos conhecidos (300- 400ct/100t); e outros dois diques, 

Star e Bellsbank, também estão localizados na África do Sul e produzem mais de 95% dos diamantes tipo 

gema. 

 Os estudos sobre o comportamento de intrusões kimberlíticas em subsuperfície têm mostrado que 

a morfologia tem implicações fundamentais nas estratégias de pesquisa dos corpos. Sob este aspecto, 

ressalta-se que tais características não são bem conhecidas nas intrusões brasileiras (Costa & Luz 2005). 
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4.1.5- Minerais Indicadores 

A metodologia mais utilizada para identificar intrusões diamantíferas é a recuperação de minerais 

indicadores. Geralmente, com a coleta sistemática de amostras de minerais indicadores em sedimentos, em 

especial nas drenagens diamantíferas, encontram-se as intrusões kimberlíticas (e g. Pereira 2007). Na 

Tabela 4.2 são descritos os minerais indicadores de kimberlitos/lamproítos mais comuns, com suas 

respectivas composições químicas, coloração, dureza e densidade (Costa & Luz 2005). 

Tabela 4.2- Minerais indicadores de pipes kimberlíticos (adaptada de Costa & Luz 2005). 

Mineral Composição Cor Dureza/Densidade 

GRANADA PIROPO 

Alto Cr, Baixo Ca 

Silicato, Mg, Al, Fe, 

Ca, Cr, Ti. 

Vermelho, rosa, 

amarelo, laranja. 
7,5 / 3,51 

PICROILMENITA 

Ilmen. Magnesiana 

Oxido, Mg, Fe, Ti,Cr 

Mn, Al, Si. 
Preta azulada 5-6 / 4,5-5 

CROMO DIOPSÍDIO 

(Clinopiroxenio) 

Silicato, Ca, Mg, Fe, 

Cr, Al, Na. 
Verde Esmeralda 5-6 / 3,3-3,6 

ESPINÉLIO CROMÍFERO 

CROMITA 

Oxido, Mg, Fe, Cr, 

Al, Mn, Ti. 
Preta 5.5 / 4,3-4,57 

FlLOGOPITA/MICA 
Silicato, Al, Mg, K, 

Fe, Ti, Cr. 

Bronze, Marron 

Avermelhada 
2,5-3 / 2,78-2,8.5 

OLIVINA Forsterita 
Silicato, Mg, Fe, Ni, 

Mn 
Verde Amarelado 6-7 / 3,2-3,33 

ENSTATITA/BRONZITA 

(Ortopiroxenio) 

Silicato, Mg, Fe, Al, 

Ca, Ti. 
Verde Oliva, Marrom 5,5 / 3,1-3,3 

ZIRCÃO 
Silicato de Zr, baixo 

U e Th. 

Incolor, Róseo, 

Amarelo, Marron 
7,0 / 4,68-4,7 

K RICHERITA/ Mg 

KATFORITA 

Silicato Mg, K, Ti, 

Fe, Ca, Na 

Vermelho, rosa, 

marron 
5-6 / 3,09 

PRIDERITA Titanato, Fe, Ba, K Marron avermelhado 6 / 3,86 

DIAMANTE C nativo (N, B) 
Incolor, amarelo, 

Marron 
10 / 3,52 

A granada e a cromita, por exemplo, são largamente utilizadas para estimar o potencial 

diamantífero de intrusões ígneas. Análises estatísticas em kimberlitos mostram que somente os pipes 

diamantíferos possuem granadas com teor de sódio superior a 0,07% (em peso). Já a cromita, quando 

presente em kimberlitos diamantíferos, apresenta alto teor em cromo (> 60% em peso de Cr2O3) e 

moderado a alto teor de magnésio (12-16% em peso).  

A utilização de minerais indicadores (Tabela 4.2) como guias aos depósitos de diamantes é tão 

antiga quanto o próprio garimpo diamantífero. Contudo, foi com o desenvolvimento científico-tecnológico 
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que os estudos geoquímicos os tornaram fundamentais na diferenciação das intrusivas e na avaliação do 

potencial diamantífero. 

4.1.6- Contextualização sobre a Importância dos Métodos Geofísicos 

Inicialmente reforça-se o conceito de que os diamantes são apenas xenocristais de alguns 

kimberlitos/lamproítos e que não há nenhuma técnica geofísica que possibilite encontrar o mineral 

diretamente. Todos os métodos geofísicos são utilizados para apontar a localização dos pipes, fornecer 

informações geológicas em profundidade e/ou auxiliar na locação de furos de sondagem/trincheiras. Os 

métodos geofísicos também colaboram na compreensão das estruturas regionais que permitiram a 

ascensão kimberlítica (e g. Macnae 1995, Pereira & Fuck 2005). 

De um modo geral, as propriedades físicas (susceptibilidade magnética, condutividade elétrica, 

densidade, impedância acústica e radioatividades) das rochas kimberlíticas e correlatas são 

significativamente diferentes das rochas encaixantes. Desta forma, a escolha do método de contraste entre 

o pipe e a encaixante é ditada, principalmente, pelo ônus da pesquisa (e g. Macnae 1995, Pereira 2007).  

Sob este contexto, levantamentos sísmicos permitem observar com alta precisão e contraste os 

pipes em profundidade. Contudo, é uma técnica onerosa e não costuma ser aplicada em 

kimberlitos/lamproítos. Na Figura 4.8 tem-se uma seção sísmica bidirecional ilustrando a variação da 

velocidade de propagação da onda mecânica ao transpassar um kimberlito intrudido em rochas 

carbonáticas, em Yakútia (Sibéria) (Erkhov  et  al.  1993).  
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Figura 4.8- Seção sísmica em kimberlito siberiano (Erkhov  et  al.  1993). 

 Assim como a impedância acústica, a susceptibilidade magnética é uma propriedade física de boa 

resolução e alto contraste na localização de intrusões ígneas. Contudo, a magnetometria é bem mais 

aplicada que a sísmica devido ao menor custo, maior facilidade de aquisição e processamento.  

Depois da recuperação de minerais indicadores a magnetometria é a técnica mais utilizada para 

apontar possíveis kimberlitos e rochas correlatas (e g. Pereira 2007). Em 1971, Reis apresentou um dos 

primeiros trabalhos sobre a contribuição dos levantamentos aeromagnetométricos para a determinação de 

estruturas profundas relacionadas ao kimberlitos. Este trabalho trata da importância da magnetometria na 

descoberta de fontes primárias diamantíferas e na compreensão do contexto geotectônico em que as 

mesmas se encontram (apud. Macnae 1995).  

Atualmente, todos os clusters economicamente diamantíferos foram levantados com 

magnetometria (Macnae 1995). Com a técnica, espera-se garantir que todas, ou quase todas, as chaminés 

kimberlíticas/lamproíticas sejam localizadas. Após uma primeira análise regional, são feitos 

levantamentos de detalhe terrestres ou aéreos. Os aerolevantamentos de detalhes utilizam helicópteros 

voando a baixas altitudes (~ 50 a 100m do solo). A Figura 4.9 ilustra a utilização da aeromagnetometria 

para apontar pipes no cluster Ellendale (Austrália). 
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Figura 4.9- Aplicação da aeromagnetometria na identificação de chaminés lamproíticas (adaptação de Macnae 

1995).  

 O cluster Ellendale (Figura 4.9) foi descoberto em 1976 com o auxilio magnetométrico. Segundo 

Macnae (1995), o primeiro pipe diamantífero (Ellendale 4) foi encontrado através da recuperação de 

minerais indicadores. Na sequência, uma pesquisa aeromagnetométrica foi realizada e inúmeras chaminés 

proximais ao Ellendale 4 foram apontadas. No total 48 chaminés lamproíticas distribuem-se em área de 

aproximadamente 400km
2
. Esses pipes estão orientados paralelamente aos lineamentos crustais da bacia 

sedimentar Canning (oeste da Austrália). 

 Agregado aos aerolevantamentos magnetométricos tem-se os gamaespectrométricos. As medidas 

da radiação gama dos fotopicos de potássio (K), urânio (U) e tório (Th) são coletados individualmente e 

através da contagem espectral total. As faixas de energia de cada elemento radioativo estão descritas na 

Tabela 4.3. 

Tabela 4.3- Faixa radioativa dos elementos gamaespectrométricos (adaptação de CODEMIG 2005-2006) 

Canal Radiométrico Faixa de Energia (MeV) 

Contagem Total 0,41- 2,81 

Potássio 1,37- 1,57 

Urânio 1,66- 1,86 

Tório 2,41- 2,81 

  Os kimberlitos e rochas correlatas são de natureza ultrabásica alcalina e contém mais tório e 

urânio que as outras rochas ultramáficas. Assim, nos kimberlitos as razões Th/K e U/K também são 

maiores. Em kimberlitos do Grupo I estas razões são maiores devido a menor concentração de potássio do 
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que nos kimberlitos do Grupo II e lamproítos (Haralyi & Svisero 1984). Contudo, deve-se lembrar de que 

o cálculo da concentração superficial dos elementos atômicos é feito a partir das séries de decaimento 

radioativo e fatores naturais dificulta a proporcionalidade ideal entre o átomo e seu isótopo. Por exemplo, 

o isótopo de urânico U
6+

 é solúvel e facilmente lixiviado.  A biomassa contribui na contagem de potássio 

(em especial no K40) e a água atenua a radiação. Os efeitos naturais indesejados podem ser parcialmente 

atenuados com o aumento do tempo de amostragem. Isto faz com que diminuíam as flutuações estatísticas 

e melhore a precisão das medidas.  

Segundo Haralyi & Svisero (1984), em kimberlitos basálticos (Grupo I) o teor de urânio varia 

entre 0,5 e 5ppm, o teor de tório é 7 a 25ppm e a razão adimensional de Th/U é de 4,5 a 5,5. Nos 

kimberlitos micáceos (Grupo II) os teores de urânio, tório e a razão Th/U são de 2,5 a 12,5ppm, 23 a 

60ppm e 4 a 11, respectivamente.  

Macnae (1995) revisa célebres levantamentos gamaespectrométricos em kimberlitos e lamproítos 

ao redor do mundo. Segundo o autor, um dos mais antigos trabalhos utilizando esta técnica é de 1977, em 

kimberlitos de Lesoto (África do Sul). Os dados do levantamento exibiram apenas algumas anomalias 

kimberlíticas e não se mostraram eficiente nas rotinas de pesquisas desta área específica. Já nos lamproítos 

da província de Ellenadele (Austrália) os fotopicos urânio, tório e potássio foram muito bem marcados 

com aerogamaespectrometria. O contraste entre as intrusivas ígneas e as rochas encaixantes carbonáticas 

permitiram a identificação de praticamente todos os lamproítos da área. Assinaturas bem marcadas 

kimberlitos e lamproítos utilizando a técnica radioativa também foram encontradas na Índia e Sibéria 

(Macnae 1995).  

A condutividade eletromagnética é outra propriedade física muito útil em pesquisas de chaminés 

diamantíferas. As variações composicionais dentro do próprio pipe e os processos intempéricos que foram 

submetidos alteram a condutividade. Os fatores externos que mais alteram a resposta geofísica são os 

argilominerais lixiviados, a água da chuva e a água subterrânea presentes nas fraturas dos pipes. As rochas 

do clã kimberlítico são mais resistivas frescas do que as intemperizadas e, de um modo geral, também são 

mais resistivas do que as rochas encaixantes. 

A Figura 4.10 mostra a resistividade do kimberlito sul-africano Palmietfontein. A 

eletroresistividade permitiu identificar duas chaminés onde se acredita haver apenas uma. O corpo maior é 

mineralizado e foi denominado de chaminé principal. O corpo menor é estéril e apenas uma ramificação 

da chaminé principal (Da Costa 1989).  
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Figura 4.10- Pipe kimberlítico Palmietfontein (África do Sul) delimitado utilizando a eletroresistividade 

(adaptação de Da Costa 1989). 

4.2- O CLÃ KIMBERBERLÍTICO DO CENTRO-OESTE DE MINAS GERAIS 

4.2.1- Breve Histórico 

As primeiras pesquisas oficiais sobre os kimberlitos e rochas correlatas do centro-oeste mineiro 

são da década de 60. A metodologia para localizá-los baseava-se na coleta de minerais indicadores ao 

longo das drenagens diamantíferas. Com o tempo, fotografias aéreas, imagens de satélite, estudos 

petrográficos, geoquímicos e geofísicos estão sendo utilizados para facilitar a localização das fontes 

dispersoras dos minerais indicadores (Pereira 2007). Segundo Haralyi & Svisero (1984), as primeiras 

contribuições geofísicas referentes às intrusões kimberlíticas/lamproíticas no centro-oeste mineiro são de 

1973 e dizem respeito às magnetofácies do kimberlito Santa Rosa, em Coromandel. Em 1974, o grupo De 

Beers iniciou oficialmente as buscas de fontes primárias economicamente viáveis no Brasil. O aumento do 

interesse empresarial impulsionou a utilização de técnicas geofísicas. Aliado ao Convênio Geofísico 

Brasil-Alemanha centenas de kimberlitos e rochas parentais foram descobertas e estudadas. Contudo, a 

grande maioria dos dados está em relatórios empresariais inacessíveis à academia (e g. Haralyi et al. 1984, 

Svisero et al. 2006). 

Na borda sul-sudoeste do Cráton São Francisco e ao longo da Faixa Brasília tem-se a maior parte 

dos kimberlitos e rochas correlatas conhecidas. No que diz respeito à localização, a existência de 

kimberlitos/lamproítos diamantíferos situados a mais de uma centena de quilômetros da borda do cráton 
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chama a atenção. Os corpos diamantíferos Três Ranchos e Canastra I são importantes exemplos destas 

aparentes anomalias geológicas (Thomaz 2009). Almejando compreender como é possível existir pipes 

diamantíferos do Cretáceo tão longe dos limites do Cráton São Francisco, o tópico a seguir foi dedicado às 

pesquisas geofísicas da placa continental subcratônica. 

4.2.2- Distribuição e Origem dos Pipes Kimberlíticos/Lamproíticos 

Para que haja a preservação dos xenocristais de diamantes no magma é necessário que a ascensão 

kimberlítica seja muito rápida, caso contrário, há a dissolução do mineral (e g. Marini et al. 2002, Svisero 

2006, Pereira 2007). Fundamentados neste conceito, estudos geofísicos analisam a subsuperfície do 

centro-oeste mineiro e tentam explicar a existência de pipes diamantíferos muito além dos limites 

cratônicos. A cristalização e a preservação do diamante necessitam de uma litosfera de raiz espessa, 

relativamente fria, refratária, com baixa densidade e que seja isolada do aquecimento excessivo e do 

retrabalho tectônico. Na prospecção de kimberlitos/lamproítos diamantíferos estas prerrogativas são 

fundamentais (e g. Marini et al. 2002, Perreira 2007).  

Para entender o Cráton São Francisco as pesquisas geológicas utilizam a definição de Almeida 

(1977). Ou seja, o cráton é uma parte estável da crosta poupada dos processos orogênicos brasilianos. 

Com base neste conceito analisa-se o embasamento preservado e o retrabalhado. Um dos trabalhos mais 

importantes sobre a subsuperfície do Cráton São Francisco é de Romeiro-Silva & Zalán (2005). Neste 

trabalho, linhas sísmicas regionais e um furo de sondagem (1-RF-1-MG) foram utilizados para analisar as 

sismofácies desde a Serra de Água Fria (Faixa Araçaí) até o Domo de Cristalina (Figura 4.11). Com os 

dados sísmicos, os pesquisadores sugerem que o limite ocidental, de subsuperfície, do cráton é mais para o 

interior da faixa de dobramentos Brasília. A alusão a uma diferença conceitual entre os limites do cráton 

de superfície e subsuperfície explica, pelo menos em parte, a ocorrência de fontes primárias diamantíferas 

tão distantes da borda superficial. 

Em toda a parte basal da seção sísmica (Figura 4.11) encontra-se impedância acústica típica das 

rochas cristalinas. Zalán & Silva (2007) explicam que estas sismofácies são concordantes com critério 

adotado por Alkimim & Martins-Neto (2001) sobre o embasamento do cráton. Isto é, o embasamento do 

Cráton São Francisco é constituído por gnaisses, granitos e rochas de alto grau metamórfico com idade 

superior a 1,8Ga. Desta forma, a parte oriental da atual Faixa de Brasília estaria dentro do cráton e reforça-

se a teoria de que o limite da parte ocidental do cráton, em subsuperfície, está próximo à borda oeste do 

Domo de Cristalina. Com a seção sísmica também se comprova que a parte central da bacia 

Sanfranciscana foi a região menos deformada na orogênese brasiliana.  
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Figura 4.11- Limites atuais e propostos para o Cráton São Francisco com as principais estruturas e unidades litoestratigráficas (adaptação de Romeiro-Silva & Zalán 2005)
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Segundo Pereira (2007), os eventos tectônicos brasilianos podem não ter afetado severamente 

a litosfera abaixo do núcleo arqueano. Por isso, os diamantes ascendidos no Cretáceo foram 

preservados. 

Em paralelo aos trabalhos de Romeiro-Silva & Zalán (2005) e Zalán & Silva (2007), Bologna 

et al. (2002) e  Bologna et al. (2006) utilizam a modelagem 2D magnetotelúrica e dados geoquímicos 

para sugerirem que o domínio pericratônico, de subsuperfície, estende-se além do limite sudoeste de 

superfície.  De acordo com os pesquisadores, os estudos das raízes do cráton são concordantes com a 

distribuição espacial das intrusões comprovadamente diamantíferas, como os kimberlitos Três 

Ranchos e o Canastra 01. A presença de diamantes nos pipes indica que o manto estava relativamente 

frio, espesso e mantinha o equilíbrio geotérmico do campo de estabilidade do diamante. Nos dias 

atuais, detecta-se abaixo da Faixa Brasília uma região resistiva, profunda e inclinada, sugerindo que 

essa área não foi muito afetada pelos eventos tectônicos que permitiram a ascensão magmática alcalina 

no Cretáceo (Bologna et al. 2006). 

O início dos trabalhos geocientíficos utilizando a densidade como contribuinte para a 

delimitação das bordas do Cráton São Francisco é da década de 90 (Ussami 1993). Em 1993 houve um 

simpósio específico sobre o cráton e Ussami utilizou mais de 10 mil leituras gravimétricas com o 

gravímetro Lacost & Romberg para gerar o mapa Bouguer da região crátônica e faixas marginais 

(Figura 4.12A). Molina et al. (2000) apresenta um novo mapa Bouguer do Cráton São Francisco e 

adjacências com o processamento melhorado (Figura 4.12B).  

 

Figura 4.12- Evolução do conhecimento gravimétrico em mapas Bouguer do Cráton São Francisco e 

adjacências. (A) mapa de Bouguer de Ussami (1993); (B) mapa de Bouguer de Molina et al. (2000). 

No mesmo ano do trabalho de Ussami (1993), Alkmim et al. (1993) discorrem sobre uma 

placa continental abaixo do cráton denominada Placa Sanfranciscana. Esta placa, oriunda da 

fragmentação dos blocos do Supercontinente Rondínia, tem limites definidos por riftes do 
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neoproterozóico que, em alguns casos, evoluíram para bacias oceânicas. Já a delimitação do cráton no 

interior da placa é dada por litotipos cujas colisões dos blocos geraram os cinturões de dobramento na 

orogenia brasiliana e moldaram o Antepaís São Francisco (Pereira 2007). 

Pereira & Fuck (2005) utilizaram estudos geológicos contemporâneos e os dados do Projeto 

Sul-Americano de Gravimetria (South American Gravity Project) para sugerir o limite gravimétrico da 

Placa Sanfranciscana (Figura 4.13). Interligando os limites geofísicos da placa, os domínios das faixas 

marginais cratônicas e trabalhos de campo, estes pesquisadores ilustram na Figura 4.13 a distribuição 

dos kimberlitos e rochas correlatas no Cráton São Francisco e adjacências.  

 

Figura 4.13- Análise do contorno gravimétrico da placa continental Sanfranciscana, limites atuais do Cráton São 

Francisco e localização de kimberlitos e rochas parentais (adaptação de Pereira & Fuck 2005). 

Na Figura 4.13 são apresentadas as localizações de inúmeras intrusões do clã kimberlítico 

dentro da placa continental. Nota-se que a grande maioria dos pipes ocorre entre os limites do Cráton 

São Francisco e a borda sudoeste da placa Sanfranciscana. A borda da placa Sanfranciscana é marcada 

por anomalias gravimétricas lineares positivas circundando um baixo gravimétrico relativo. Estas 

anomalias se relacionam às suturas e aos litotipos formados na expansão do assoalho oceânico e nas 

sucessivas colisões neoproterozóicas. Já o contorno do cráton é definido por anomalias geofísicas que 

marcam a transição entre as faixas de dobramentos e cavalgamentos do embasamento 
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arqueano/paleoproterozóico e as coberturas sub-horizontais do interior do cráton (Pereira & Fuck 

2005). 

Infelizmente, não existem limites precisos e contínuos entre o embasamento 

arqueano/paleoproterozóico preservado e as zonas de embasamento retrabalhado. 

Pereira (2007) acredita que os lineamentos associados ao soerguimento do Arco do Alto 

Paranaíba romperam terrenos onde o embasamento arqueano está preservado. O próprio pesquisador 

alega que esta análise é muito incentivadora para as pesquisas kimberlíticas/lamproíticas do centro-

oeste mineiro. Afinal, apesar de pouquíssimos kimberlitos serem mineralizados, sua distribuição não é 

aleatória e segue um padrão estrutural relativamente rígido. Neste padrão, os pipes diamantíferos 

concentram-se, predominantemente, ao longo de megafraturas continentais que romperam áreas 

arqueanas (e g. Svisero 2006, Pereira 2007). 

A magnetometria é sem dúvida a técnica geofísica mais utilizada na análise estrutural das 

megafraturas continentais. Sob este contexto, a  Figura 4.14 mostra um importante trabalho do sul do 

Cráton São Francisco (Pereira & Fuck 2005).  Neste estudo, as magnetofácies das falhas e fraturas são 

correlacionadas a intrusões do clã kimberlítico. Para a confecção do mapa de campo magnético total 

do sul do Cráton São Francisco e adjacências foram utilizados dados do Convênio Geofísico Brasil-

Alemanha (Figura 4.14A). A interpretação geofísica das principais magnetofácies referentes ao estudo 

dos pipes kimberlíticos são apresentadas na Figura 4.14B. Pereira & Fuck (2005) reforçam a 

importância da utilização da magnetometria nos estudos de kimberlitos/lamproítos e elucida que os 

levantamentos magnetométricos (aéreos e terrestres) foram responsáveis pela detecção direta de 

centenas de rochas do clã kimberlítico em todo o Cráton São Francisco e adjacências, especialmente 

no parte sul-sudoeste.  
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Figura 4.14- (A) Mapa de campo magnético total; (B) interpretação das principais magnetofácies 

correlacionadas aos pipes kimberlíticos do sul do Cratón Francisco e adjacência (adaptação de Pereira & Fuck 

2005). 

No centro-oeste mineiro, os kimberlitos e rochas parentais datam de 75 a 120Ma (Pereira & 

Fuck 2005). A presença concomitante de chiminés kimberlíticas/lamproíticas diamantíferos, pipes sem 

possibilidade de conter diamantes e kamafugitos sugerem uma complexa evolução geológica do manto 

litosférico. Pereira (2007) é concordante com esta complexa evolução. Dados geofísicos e 

geoquímicos sugerem que boa parte da litosfera associada às rochas arqueanas/paleoproterozóicas está 

preservada sob a cobertura proterozóica/fanerozóica e as escamas de empurrão da Faixa Brasília. No 

âmbito das pesquisas de kimberlitos/lamproítos mineralizados esta conjectura é condizente com outros 

trabalhos geocientíficos contemporâneos (e g. Bizzi et al. 1991, Hasui & Haralyi 1991, Read et al. 

2004, Svisero 2006, Chaves et al. 2008). 

Bizzi et al. (1991) utilizam razões isotópicas de U/Pb e Pb/Pb para sugerir uma única fonte 

mantélica para os kimberlitos e kamafugitos da margem sudoeste do cráton. Estudos subsequentes das 

intrusões do Alto Paranaíba com isótopos de Nd, Sr, e Pb reafirmam esta hipótese (Bizzi et al. 1995, 

Bizzi & Vidotti 2003). Chaves et al. (2008) sugerem que o contraste entre a abundante ocorrência de 

diamantes coloridos no Distrito Diamantífero do Abaeté e a inexistência dos mesmos, mas a presença 

de gemas incolores, em São Roque de Minas, indica que as fontes primárias dessas áreas são de 

distintos sítios do manto. 
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A teoria mais aceita sobre a origem dos pipes diamantíferos do centro-oeste mineiro está 

intrinsicamente ligada às zonas de fraqueza ocasionadas pelo soerguimento do Arco do Alto 

Paranaíba.  Na transição do Cretáceo Inferior e Superior o magmatismo que percolou as fraturas 

geradas pelo soerguimento do arco deu origem aos pipes, principalmente kimberlitos do Grupo I (120- 

89Ma). No Cretáceo Superior o vulcanismo evoluiu para o desenvolvimento de kamafugitos (84- 

61Ma) (Read et al. 2004). Todavia, muito ainda precisa ser estudado sobre o assunto.  Por exemplo, a 

intrusão denominada Santa Rosa 04, data de 83Ma e, além de não apresentar características 

kamafugíticas, apresenta indícios de ser um kimberlito formado dentro do campo de estabilidade do 

diamante (Pereira 2007).  

Estudos de Proveniência 

Dados de aquisição e recuperação dos diamantes no interior da placa Sanfranciscana 

permitiram desenvolver importantes estudos sobre a proveniência do mineral. A equipe de 

pesquisadores da empresa De Beers Brasil publicou em 1991 e 1995 respeitáveis trabalhos sobre a 

descrição individual dos diamantes. Neles são considerados os danos por radiação, cor, forma 

principal e subordinada, germinação, inclusões, textura superficial e feições de absorção para indicar a 

natureza da fonte primária ou secundária, para identificar se a fonte é próxima ou distal, se é jovem ou 

antiga e até mesmo se é conhecida ou não descoberta. A fim de ilustrar estas pesquisas, quatro 

fotografias foram selecionadas (Figura 4.15) (apud. Pereira 2007).  

 

Figura 4.15- Diamantes retidos em malha entre -1,0 mm e + 0,710 mm para o estudo de proveniência (adaptação 

de Pereira 2007) 

Na  Figura 4.15A, a mancha verde no diamante sugere que o mesmo ficou em contato com 

minerais radioativos durante sua permanência em depósitos secundários. Na ilustração seguinte 

(Figura 4.15B), acredita-se que pontos verdes similares aos da Figura 4.15A tornaram-se marrons 

quando o diamante foi submetido a algum evento metamórfico e sua temperatura subiu para 

aproximadamente 500
o
C. As Figura 4.15C e D mostram, respectivamente, marcas de percussão e 

polimento decorrentes de diferentes transportes (Pereira 2007). 



Silva, G. M., 2015, Análise Geofísica do Distrito Diamantífero do Abaeté... 

 

70 
 

Estudos de proveniência similares aos da Figura 4.15 foram realizados em todo o Cráton São 

Francisco e adjacências. Os principais resultados são apresentados na Figura 4.16. 

 

Figura 4.16- Estudo de proveniência do diamante (adaptação de Pereira 2007). 

Na Figura 4.16 é apresentado um croqui dos estudos da década de 90 que correlacionaram o 

diamante e com sua origem. De acordo com Pereira (2007), a equipe de pesquisadores sugere que 

inúmeros depósitos secundários dentro e fora do Cráton São Francisco não estão distantes das fontes 

primárias. O pesquisador sugere investigar os percursos de diamantes de algumas áreas na tentativa de 

encontrar as fontes primárias. Dentre as sugestões tem-se a área abordada nesta dissertação, o Distrito 

Diamantífero do Abaeté/MG. 

Nas pesquisas que correlacionam fontes primárias e secundárias no centro-oeste mineiro, o 

município de Romaria é pioneiro. Segundo Pereira (2007) há mais de um século, em 1911, Draper 

afirmou que o conglomerado diamantífero Tauá e os minerais nele presentes são de origem local. 

Utilizando o croqui da Figura 4.17, o geocienista indica a existência de uma intrusão kimberlítica na 

pequena área da bacia do córrego Água Suja. Noventa anos depois, os geólogos presentes na V 

Conferência Internacional de Kimberlitos, em Minas Gerais, visitaram o local e confirmaram o modelo 

de Draper.  
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Figura 4.17- Croqui da mina de Romaria, em Romaria/MG (adaptação de Pereira 2007). 

Na área da Figura 4.17, a descrição dos diamantes revela que a abrasão não é evidente, os 

minerais praticamente não sofreram transporte e indicam uma fonte primária muito próxima (apud. 

Pereira 2007). Um caso análogo ocorre nos arredores do renomado kimberlito Vargem I, em 

Coromandel. Nesta área, há décadas são encontrados diamantes de alta quilatagem, amorfos, com 

evidencias de pouco transporte e recorrentes feições de corrosão magmática. 

 Os diamantes encontrados nos rios Misericórdia e Santa Tereza (Ibiá) e no rio Santo Antônio 

(Delfinópolis), são octaédricos e uniformes em diversos aspectos, como tamanho e cor. Chaves et al. 

(2008) sugerem a  mesma origem para as gemas destas áreas. 

A ocorrência anormal de diamantes com alta quilatagem, morfologia irregular, fácies 

altamente dissolvidas e feições na superfície geradas durante ascensão magmática indicam que os 

depósitos atuais do Rio Douradinho (Coromandel) estão próximos à(s) fonte(s) primária(s) (Andrade 

& Chaves 2009). Em contrapartida, entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, próximo a cidade de 

Franca, os mesmos estudos de proveniência sugerem a ausência de fontes primárias nas proximidades 

dos depósitos secundários (Chaves et al. 2008).  

Pesquisas similares sobre a origem e o percurso dos diamantes vêm se popularizando nos 

últimos anos (e g. Chaves & Svisero 1999, Zoliger et al. 2002, Chaves & Chambel 2005 e  Svisero 

2006, Chaves et al. 2008, Andrade & Chaves 2009). Acredita-se que geofísica tende a fortalecê-los ao 

apontar as possíveis anomalias kimberlíticas/lamproíticas e facilitar a compreensão geologica de onde 

se encontram. 

4.2.3- Estudos Geofísicos no Clã Kimberlítico 

Neste tópico, as principais intrusões kimberlíticas/lamproíticas descritas na literatura ilustram 

o conhecimento geocientífico atual sobre fontes primárias diamantíferas do centro-oeste mineiro. Sob 

este contexto, o consenso científico é que diversos pipes possuem comprovadamente diamantes. 

Contudo, a maioria das pesquisas foram realizadas por companhias privadas e, praticamente, todo o 
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conhecimento permanece sob sigilo das empresas portadoras dos direitos minerários (e g. Haralyi & 

Svisero 1984, Svisero 2006, Pereira 2007 e Chaves et al. 2009). 

Conforme dito anteriormente, as contribuições geofísicas referentes às intrusões 

kimberlíticas/lamproíticas no centro-oeste mineiro iniciam-se em 1973, com o estudo das 

magnetofácies do kimberlito Santa Rosa (Coromandel) (Haralyi & Svisero 1984).  

Os pipes Limeira, Indaiá e Sucuri (Monte Carmelo) foram pioneiros na caracterização 

kimberlítica utilizando técnicas geofísicas. Inicialmente, tentou-se caracteriza-los com dados 

aeromagnéticos e aeroradiométricos do Convênio Geofísico Brasil-Alemanha. Contudo, não foram 

identificados devido ao largo espaçamento das linhas de voo (2km) (Figura 4.18). Posteriormente, 

foram realizados levantamentos magnetométricos de detalhe nas três chaminés. Os resultados dos 

trabalhos de detalhe foram pioneiros na academia brasileira e estão ilustrados na Figura 4.19.  

 

Figura 4.18- Pesquisa aerogeofísica dos kimberlitos Sucuri, Limeira e Indaiá, dados do Convênio Geofísico 

Brasil-Alemanha (A) aeromagnetometria (B) aerorradiometria (adaptação de Haralyi & Svisero 1984). 

Os levantamentos areogeofísicos regionais não identificaram os pipes Sucuri, Limeira e Indaía 

(Figura 4.18). Elucida-se que o Convênio Geofísico Brasil-Alemanha foi desenvolvido para o amplo 

reconhecimento geofísico-geológico do Brasil e anomalias pontuais, como os kimberlitos em estudo, 

poderiam simplesmente não ser captadas.  Afinal, o espaçamento entre as linhas de voo do convênio é 

de dois mil metros e as anomalias não ultrapassam duas centenas de metros.  Cientes destes 

parâmetros, os geocientistas não desistiram das pesquisas e fizeram inúmeros levantamentos de 

detalhe nos kimberlitos (Figura 4.19 e Figura 4.20). 
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Os levantamentos magnetométricos da Figura 4.19 reforçaram a importância dos métodos 

geofísicos na complementação das informações geológicas de superfície e no conhecimento das 

estruturas em profundidade. O kimberlito Lindóia havia sido mapeado inicialmente com um grande 

pipe encaixado em granitos e micaxistos. Com o levantamento magnetométrico terrestre esclareceu-se 

que o kimberlito não é tão grande quanto se pensava. Mas, composto de duas chaminés próximas 

(Figura 4.19A) (Haralyi & Svisero 1984). Svisero et al. (1982) interpreta o mapa magnético de campo 

total do kimberlito Sucuri (Figura 4.19B) como uma anomalia bipolar alongada, com amplitude 

máxima de cerca de 1000 nT. O pesquisador sugere que a magnetofácie advém da apófise de um dique 

kimberlítico de direção N60E. Já o kimberlito Indaiá apresenta uma resposta magnética complexa que 

pode ser parcialmente causada pelas cangas mapeadas na parte SE (Figura 4.19C). 

 

Figura 4.19- Levantamento magnetométrico de detalhe (A) kimberlito Limeira (B) kimberlito Sucuri (C) 

kimberlito Indaiá. As linhas contínuas formam o mapas de campo total em nT (1000 nT) e as linhas tracejadas 

delimitam as chaminés kimberlíticas (adaptação de Svisero et al. 1982 e Haralyi & Svisero 1984). 

A magnetometria é sem dúvidas a metodologia geofísica mais utilizada na identificação e 

caracterização de pipes do clã kimberlítico. Contudo, outras técnicas também são muito úteis para 

complementar o conhecimento dos corpos. Os kimberlitos Limeira, Indaiá e Sucuri foram três dos 

poucos pipes brasileiros estudados com mais de uma técnica geofísica com publicação acadêmica 

(Haralyi & Svisero 1984). Os melhores resultados foram obtidos no kimberlito Indaiá e estão 

ilustrados na Figura 4.20. 
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Figura 4.20- Perfil leste-oeste do kimberlito Indaiá mostrando estudos geofísicos de radiometria, termometria, 

gamaespectometria e gravimetria integrados (adaptação de Haralyi & Svisero 1984).  

O pipe ultramáfico Indaiá intrude em granito e micaxisto. Na Figura 4.20, os perfis de 

radiometria, termometria, gamaespectometria e gravimetria foram realizados a fim de correlacionar o 

máximo possível de propriedades físicas com a susceptibilidade magnética e o estudo geológico de 

campo. 

Os métodos radioativos de contagem total de urânio, tório e potássio (perfil A, Figura 4.20) e 

de concentração superficial de tório (perfil C, Figura 4.20) apresentaram excelentes resultados, 

definindo com precisão o contato entre o kimberlito e granito (perfil E, Figura 4.20). Para a medida de 

temperatura de subsuperfície um sensor térmico foi colocado em profundidades entre 60 e 80 cm. Esta 

metodologia evita que a variação de temperatura do dia influencie na leitura. A termometria é 

diretamente relacionada com a umidade das rochas e tanto o kimberlito quanto o granito estão bastante 

intemperizados próximo à superfície. Por isso, a variação térmica não delimita bem o contato entre os 

litotipos (Figura 4.20, perfil B). A densidade média das rochas do kimberlito Indaiá é 2,73g/cm
3
 e a 

densidade dos granitos e micaxistos varia entre 2,60 e 2,65g/cm
3 
. Ou seja, o contraste entre o pipe e a 

encaixante é de muito baixo (~ 0,1g/cm
3
) e corresponde a uma anomalia Bouguer residual de 
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aproximadamente 0,3mGal.  No contato leste, a queda de densidade é justificada pelos autores pela 

maior espessura do solo e por uma pequena depressão na topografia (Haralyi & Svisero 1984).  

Assim como nos outros crátons do mundo, a maior parte dos kimberlitos pesquisados no 

centro-oeste mineiro foi descoberta através da recuperação aluvionar de minerais indicadores 

(granadas, ilmenitas, diopsídio e espinélio). A primeira intrusão kimberlítica devidamente 

caracterizada no Brasil, Vargem I (Coromandel), foi descoberta desta maneira (Figura 4.21). Neste 

pipe a magnetometria terrestre foi utilizada para ajudar a esclarecer as relações geológicas entre o 

kimberlito e as rochas encaixantes (Figura 4.21A).  

 

Figura 4.21- Mapas de campo magnético total de levantamento terrestres nos kimberlitos Vargem I (A) e 

Vargem II (B), isolinhas em nT (adaptação Svisero et al. 1986). 

Aproximadamente a 800m do kimberlito Vargem I (Figura 4.21A) os cientistas notaram o solo 

bem avermelhado. Neste local, o levantamento magnetométrico terrestre teve um caráter especial. A 

identificação do pipe Vargem II se tornou um marco na utilização de técnicas geológicas indiretas na 

localização de kimberlitos (Figura 4.21B). O geólogo Prof. Dr. Svisero, da Universidade de São Paulo 

(USP), coordenou os trabalhos e disse que não havia nenhum indício geológico denunciando a 

presença kimberlítica no local além do solo vermelho e o levantamento magnetométrico foi a única 

fonte de informação do corpo (Svisero et al. 1986).  
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Reforçando a importância de técnicas geológicas indiretas na localização de 

kimberlitos/lamproítos do centro-oeste mineiro, apresenta-se a seguir o pipe Grota do Cedro (na 

Figura 4.22) (Andrade & Chaves 2011) .  

 

Figura 4.22- (A) Foto com a localização aproximada do kimberlito Grota do Cedro; (B) ortofoto do pipe Grota 

do Cedro sobreposta ao mapa magnetométrico (escala 1:25.000); (C) aerofotografia colorida   (adaptação de 

Andrade & Chaves 2011). 

Não há evidências na geologia ou na vegetação que aponte a existência de uma intrusão 

kimberlítica (Figura 4.22A e Figura 4.22C). Dessa forma, caso não houvesse o conhecimento prévio 

do pipe Grota do Cedro, sua localização seria demasiadamente facilitada pelo o apontamento 

magnetométrico (Figura 4.22B).  

Sabe-se que centenas kimberlitos e rochas correlatas já foram identificadas no centro-oeste de 

Minas Gerais. Contudo, em todo o Cráton São Francisco e adjacências apenas algumas dezenas de 

intrusões tem caráter diamantíferos (Pereira 2007). Dentre estes, um kimberlito de 89,5 ± 3,4Ma 

recebe destaque nesta dissertação. Ele é denominado X270 e está localizado próximo ao Distrito 

Diamantífero do Abaeté. A intrusão é um kimberlito do Grupo I que apresenta microdiamantes em 

fácies de cratera e aflora no Grupo Areado, (Read et al. 2004). 

O mais conhecido kimberlitos diamantífero brasileiro é o Canastra I, situado na cidade São 

Roque de Minas, centro-oeste de Minas Gerias. Além de apresentar viabilidade econômica, alguns 

geocientistas chegam a considerá-lo um dos mais ricos de toda Terra no quesito valor/peso (Chaves et 

al. 2008). Este pipe foi descoberto em 1974 e tem cerca de 120 ± 10Ma. No ano de 2001 foi divulgada 

junto ao DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) a viabilidade técnica e econômica para 

a extração de seus diamantes. Atualmente, a detentora dos direitos minerários, Brazilian Diamonds, 

negocia com o governo a liberação das atividades de lavra (Chaves et al. 2008). O longo tempo 

empenhado e a persistência em estudar esse pipe, torna-o um importante exemplo ao incentivo 

científico, tecnológico e econômico das pesquisas em fontes primárias brasileiras.  

Kimberlitos do Grupo I e Grupo II possuem grande similaridade e só podem ser distinguidos 

com análises laboratoriais (Mitchell 1991). Muitas vezes os estudos não atingem a rocha fresca ou tem 

baixa amostragem, dificultando a classificação dos corpos. Desta forma, costuma-se denominar toda e 

http://www.dnpm.gov.br/
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qualquer rocha passível de portar diamantes genericamente como kimberlito (e g. Svisero 2006, 

Chaves et al. 2009). 

A complexidade em diferenciar kimberlitos (Grupo I e II) e lamproítos no intemperizado 

centro-oeste mineiro é exemplificada com o pipe microdiamantífero Abel Regis (Carmo do 

Paranaíba). O trabalho geofísico com CSMAT (controlled-source audiomagnetotellurics), de La Terra 

et al. (2006), indica que a geometria da intrusão tem  formato de “taça”, sugerindo natureza 

lamproítica (Figura 4.23). Contudo, mesmo com os estudos geoquímico de Chaves et al. (2009) 

afirmando similaridades notáveis com os lamproítos australianos, a resposta se o pipe é um kimberlito 

ou um lamproíto é inconclusiva.   

 

Figura 4.23- Modelos clássicos de kimberlitos (A) e lamproítos (B) e perfis (1, 2 e 3) de CSMAT sugerindo a 

geometria típica de lamproítos para a intrusão Abel Regis (C) (adaptação de La Terra et al. 2006, Chaves et al. 

2009). 

A importância sobre os estudos multidisciplinares, em especial os geofísicos, é ilustrada no 

histórico das pesquisas da intrusão Abel Regis. Anos depois das publicações do modelo geométrico do 

corpo utilizando CSMAT, tal modelo foi usado para a locação de dois poços de pesquisa. Dois furos 

de 251m e 317m deram importantes incentivos a novas pesquisas em outras intrusões do centro-oeste 

mineiro ao comprovar que a diatrema e zonas de cratera do pipe ainda não estão totalmente erodidas 

(La Terra et al. 2010).  
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4.2.4- Considerações Complementares - Kamafugitos 

Até o momento, foram analisados pipes passíveis de portar diamantes. Entretanto, devido à 

alta concentração das intrusões alcalinas kamafugíticas do centro-oeste mineiro fez-se necessário uma 

breve contextualização geológica sobre a intrusão parental.  

Estima-se que na região da Província Alcalina do Alto Paranaíba 80% das intrusões alcalinas 

sejam kamafugitos (Silva 2006). Teoricamente, os kamafugitos são mais jovens que os 

kimberlitos/lamproítos. Os kimberlitos/lamproítos são do Barremiano/Aptiano (Cretáceo Inferior) e os 

kamafugitos são do Cenomaniano/Turoniano (Cretáceo Superior) (Read et al. 2004). No entanto, a 

principal diferença dos kamafugitos e kimberlitos/lamproítos é a abundância em potássio. E apesar dos 

métodos potenciais não distinguir kimberlitos/lamproítos de kamafugitos, estas intrusões são 

facilmente diferenciadas através de métodos geofísicos radioativos (gamaespetrometria) ou por 

estudos geoquímicos (Sgarbi et al. 2001).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 

METODOLOGIA 

O Brasil possui um vasto banco de dados geofísicos de domínio público largamente ampliado ano 

após ano. Devido ao grande conjunto de informações gravimétricas e magnetométricas de livre acesso 

acadêmico, parte deste capítulo tem o intuito de apresentar à comunidade geocientífica uma metodologia 

eficaz e consistente de reprocessar dados de métodos potenciais de domínio público. Atrelado à etapa de 

reprocessamento, foram realizados levantamentos geofísicos de detalhe e operações matemático-

geofísicas que utilizaram a frequência como ferramenta para inferir a profundidade. A metodologia 

utilizada nesta dissertação é de ampla aplicação e permite que, no futuro, inúmeros levantamentos 

geofísicos de fácil acesso à comunidade acadêmica acresçam o conhecimento geológico do país e, 

automaticamente, reduza os riscos e os ônus nas pesquisas minerais.  

5.1- GRAVIMETRIA 

5.1.1- Banco de Dados de Gravimetria 

Os bancos de dados gravimétricos que contemplam a região do Distrito Diamantífero do Abaeté, 

em Minas Gerais, foram obtidos através de satélites e de levantamentos terrestres.  

Os dados gravimétricos obtidos utilizando satélites são referentes à missão espacial TOPEX-

POSEIDON. No site http://topex.ucsd.edu estão disponíveis gratuitamente os dados de topografia e ar 

livre gerados na missão.  

Os dados gravimétricos terrestres da área estudada foram gentilmente cedidos pelo Banco 

Nacional de Dados Gravimétricos (BNDG) a partir de sua solicitação por e-mail, justificando o seu uso 

acadêmico. 

5.1.2- Processamento dos Dados Gravimétricos 

Os levantamentos gravimétricos de satélites e terrestres geram o mesmo tipo de informação 

geofísica, contudo possuem características específicas muito distintas umas das outras. Sendo assim, os 

bancos de dados foram processados separadamente. Na sequência, os processamentos foram unidos para 

que prevalecessem as melhores informações de cada levantamento. Ou seja, tentou-se agregar a extensão 

dos dados de satélite à precisão dos dados terrestre. O fluxograma da Figura 5.1 ilustra a rotina de 

processamento utilizada. 
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Figura 5.1- Fluxograma de processamento dos dados de gravimetria. 

O trabalho com os dados de satélite teve inicio no site http://topex.ucsd.edu. As informações 

pesquisadas no endereço virtual foram convertidas para um arquivo no formato “.gdb” e analisadas no 

software OASIS MONTAJ (versão 7.3).  Na sequência, os dados foram interpolados usando mínima 

curvatura em uma malha quadrada regular de 300m. Após o controle de qualidade das medidas e a análise 

da coerência dos grids, deu-se inicio a confecção dos mapas temáticos. Os primeiros produtos gerados 

foram os mapas de topografia e de anomalia ar livre. 

A anomalia Bouguer foi obtida utilizando duas metodologias distintas e independentes. Um dos 

mapas Bouguer foi obtido através da rotina gravity.omn do software OASIS MONTAJ e o outro foi 

calculado pela aproximação matemática da Equação 5.1. 

𝐵 = 𝐴𝐿 − 0,04185 ∆𝜌 ℎ                                       (Equação 5.1) 

http://topex.ucsd.edu/
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Onde, B e AL são os valores pontuais das anomalias gravimétricas Bouguer e Ar livre, 

respectivamente. Para a variação média da densidade das rochas (Δρ) foi adotado o valor de 2,6g/cm
3
. E h 

é o valor, em módulo e em metros, da altura topográfica (e g. Telford et al. 1970, Shiraiwa & Ussami 

2002). Na sequência, os dois mapas Bouguer foram comparados entre si e com os demais mapas 

gravimétricos. 

Em paralelo, as medidas gravimetrias terrestres cedidas pelo BNDG foram estudadas. As medidas 

não estão contidas em uma malha regular e sim em pontos espaçados dentro do distrito diamantífero. 

Devido a não uniformidade espacial das amostragens do levantamento gravimétrico terrestre, a técnica de 

krigaggem foi escolhida para interpolá-las. Após a interpolação, os mapas de anomalia Bouguer e ar livre 

foram gerados e discutidos. 

O próximo passo consistiu em unir os grids de gravimetria terrestre e satélite. Neste procedimento 

é necessário que os grids tenham o mesmo tamanho de célula. Por isso, a rotinha regrid.gx do software 

OASIS MONTAJ foi aplicada. Com este procedimento, ambos os grids ficaram com 100m de tamanho de 

célula em uma malha regular quadrada. Na sequência, a rotina gridknit.gx os uniu. Na etapa final do 

processamento gravimétrico, novos mapas gravimétricos temáticos foram elaborados. Tais mapas são 

integrados entre si, com o mapa topográfico, mapas magnetométricos e o conhecimento geológico no 

software ARCGIS (versão 9.0). Os resultados são analisados e comentados no capítulo seguinte (Capítulo 

6- Discussão dos Resultados).  

5.2- MAGNETOMETRIA 

5.2.1- Bancos de Dados de Aeromagnetometria 

Os bancos de dados magnetométricos regionais são do Programa 2005/2006 do Levantamento 

Aerogeofísico de Minas Gerais e contemplam parte da Área 7 (Patos de Minas- Araxá- Divinópoles) e 

parte da Área 9 (João Pinheiro- Presidente Olegário- Tiros). A campanha geofísica foi desenvolvida pela 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (SEDE), através da Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMIG), em parceria com o Ministério de Minas e 

Energia (MME), através do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).  Os dados supracitados foram 

gentilmente cedidos para fins acadêmicos ao Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas 

Gerais (IGC/UFMG). 

As principais características dos aerolevantamentos magnetométricos consistem em: 

i. linhas de amostragens espaçadas de 400m e direção norte-sul;  

ii. linhas de controle espaçadas em 8000m e direção leste-oeste; 
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iii. altura média de voo 100m; 

iv. precisão dos dados de 0,001nT;  

v. medidas coletadas em intervalos tempo de 0,05s (Área 7) e 0,10s (Área 9); 

vi. datum 23386nT de 14/02/2007 (Área 7) e datum 23368nT de 23/06/2006 (Área 9)  (Lasa 

2007a, Lasa 2007b); 

vii. IGRF de referência de 2005. 

5.2.2- Processamento dos Aerolevantamentos Magnetométricos 

A rotina do processamento dos dados aeromagnetométricos foi realizada em paralelo ao 

processamento gravimétrico e está ilustrada no fluxograma da Figura 5.2. 
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Figura 5.2- Fluxograma de processamento dos dados de aeromagnetometria. 

Iniciou-se o processamento dos dados magnetométricos com a importação dos arquivos de 

formato “.gdb” das Áreas 7 e 9, no software OASIS MONTAJ (versão 7.3) (Figura 5.2). Em cada banco 

de dados fez um pré-processamento de interpolação utilizando a técnica de mínima curvatura. Após a 

análise dos dados pré-processados selecionou-se, em cada aerolevantamento, a parte deles que abrange o 

Distrito Diamantífero do Abaeté/MG. Os dados das subáreas foram obtidos recortando em cada 

levantamento um polígono com a rotina winxy.gx. Na sequência, foi preciso unir os polígonos para que 

formassem um só banco de dados. Contudo, essa união não foi direta. Apesar dos levantamentos terem 

parâmetros semelhantes, não são iguais. Conforme descrito no item anterior (5.2.2 - Bancos de dados de 

aeromagnetometria), os datuns magnéticos da Área 7 e Área 9 são de 23386nT e 23368nT, 

respectivamente (Lasa 2007a, Lasa 2007b). Em outras palavras, cada banco de dados tem um patamar 

magnético de referência e faz-se necessário uniformizá-los.  
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Existe uma faixa de interseção entre as Áreas 7 e 9. A diferença (em módulo) no nível magnético 

destas áreas foi utilizada para reduzir de forma uniforme e constante a diferença entre os patamares 

magnéticos dos polígonos. O procedimento de uniformização dos patamares é denominado nivelamento 

(Lasa 2007a, Lasa 2007b). Concluído o nivelamento, os polígonos foram micronivelados.  

O micronivelamento buscou eliminar possíveis resíduos de desnível dos dados nivelados. Este 

procedimento envolve a geração de três grids auxiliares. O primeiro grid auxiliar decorre da aplicação de 

filtro passa-alta Butterworth . Adotou-se o comprimento de onda 4 vezes o espaçamento das linhas de voo. 

Ou seja, utilizou-se o comprimento de onda de 1600m. Outro grid auxiliar foi obtido a partir da aplicação 

do filtro de passa-alta cosseno direcional. O filtro cosseno direcional atuou na direção das linhas de voo e 

perpendicular a elas. Finalmente, o grid auxiliar decorrugado foi gerado. Este grid é resultado da 

somatória dos grids obtidos a partir dos filtros Butterworth e cosseno direcional. Ao subtrair grid 

decorrugado do grid campo anômalo nivelado encontrou-se a anomalia de campo anômalo livre dos 

ruídos provocados pela união matemática dos polígonos. 

Com os dois polígonos formando um único banco de dados, a etapa de interpolação das 

amostragens aeromagnetométricas foi iniciada. As rotinas de interpolação utilizando mínima curvatura, 

krigageem e bidirecional foram testadas e avaliadas. Seus resultados foram semelhantes, contudo a técnica 

escolhida foi a interpolação bidirecional. Tal decisão foi apoiada nos conceitos teóricos de que esta rotina 

é a indicada os levantamentos com perfis paralelos e linhas orientadas (Whitehead & Musselman 2010).  

Durante a interpolação dos dados adotou-se uma malha quadrada regular de 100m, equivalente a 1/4 do 

espaçamento entre as linhas de registro (400m). Na sequência, foi gerado o primeiro mapa temático 

magnetométrico, o mapa campo anômalo. Observa-se que o mapa campo anômalo é o campo total 

reduzido da variação diurna e IGRF. 

As técnicas de filtragens de frequência constituem a maior sequência de mapas temáticos. 

Utilizando as rotinas magmap.omn foram elaborados os mapas gradiente vertical de primeira ordem e ; 

segunda ordem (ou residual).  Em paralelo, confeccionou-se o mapa amplitude do sinal analítico 

utilizando a rotina de alta centricidade de mesmo nome. 

Primeiramente, cada um dos mapas temáticos foi analisado individualmente e correlacionado 

apenas com os com outros mapas de mesma propriedade física. Posteriormente, os dados magnetométricos 

foram integrados aos dados gravimétricos e geológicos no software ARCGIS (versão 9.0).  

O acesso aos relatórios técnicos elaborados em pesquisas diamantíferas da empresa GAR 

Mineração Comercio & Exportação LTDA, detentora dos direitos minerários da área, foi cordialmente 

concedido para a melhor compreensão da região. Devido aos fins comerciais, estes relatórios não puderam 

ser totalmente publicados. Todavia, a Figura 5.3 ilustra uma parcela simplificada de um rico e detalhado 
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banco de dados particular, gentilmente cedido para fins exclusivamente acadêmicos que (Da Silva et al. 

2007). 

 

Figura 5.3- Banco de dados técnicos simplificados de pesquisas diamantíferas no Distrito Diamantífero do Abaeté 

(adaptação de Da Silva et al. 2007). 

A integração dos dados geofísicos e geológicos permitiu que as magnetofácies de possíveis rochas 

do clã kimberlítico fossem apontadas. Imagens de satélite, visitas ao campo e a existência de diamantes 

e/ou minerais indicadores foram fundamentais para selecionar quais das anomalias apontadas pela 

aeromagnetometria seriam detalhadas pela magnetometria terrestre. 

5.2.3- Levantamentos Magnetométricos de Detalhe 

Os levantamentos magnetométrico terrestres tiveram como objetivo estudar magnetofácies de 

possíveis rochas do clã kimberlítico previamente apontadas pela análise integrada de dados geofísicos e 

geológicos.  

Para medir o campo magnético da Terra utilizou-se um magnetômetro de prótons portátil GEM 

Sistems (modelo GSM-19) e para o geoposicionamento das estações utilizou-se um GPS Etrex Vista 

Garmin. O fluxograma da metodologia adotada nos levantamentos de detalhe é representado na Figura 5.4 

e descrito a seguir. 
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Figura 5.4- Fluxograma adotado nos levantamentos magnetométricos terrestres. 

 

Todos os levantamentos magnetométricos terrestres apresentam os parâmetros: 

i. direção norte-sul; 

ii. malhas regulares com linhas equidistantes de 100m; 

iii. amostragens a cada 10m; 

iv. reamostragens a cada 1h para correção da variação diurna; 

v. reamostragens de 2 estações no início de cada dia de trabalho para validação do banco de 

dados; 

vi. IGRF de referência do ano de 2010. 

A intensidade da radiação solar foi acompanhada diariamente pelo site http://www.apolo11.com. 

Desta forma, sabia-se previamente se ocorreriam tempestades magnéticas durante o levantamento. Caso 

estivesse previsto um comportamento não periódico das emissões solares, não haveria amostragem 
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naquele(s) dia(s). Mesmo com o conhecimento prévio do comportamento do campo magnético da Terra, 

os registros foram analisados, pré-processados e validados no final de cada dia de trabalho.  

O controle de qualidade da etapa de campo avaliou se as amostras poderiam compor o banco 

dados ou se o trabalho do dia deveria ser refeito. No procedimento abordado pelo menos duas estações 

foram amostradas em dias diferentes. Isto é, no início de cada dia de trabalho as duas últimas estações 

medidas no dia anterior foram reamostradas. Este procedimento melhora a confiabilidade das metodologia 

e garante que os equipamentos estiveram em bom funcionamento. 

Todavia, só é possível comparar leituras magnetométricas coletadas em horários diferentes após a 

correção da variação diurna.  Para corrigir a variação diurna, adotou-se o procedimento de reamostrar 

estações em intervalos regulares de uma hora. A diferença no valor bruto do campo magnético entre as 

medições das estações de referência foi distribuída linearmente entre todas as estações amostradas naquele 

intervalo de tempo. Concluída a correção da variação diurna, a coerência das leituras amostradas em dias 

distintos foi avaliada. Esta etapa foi fundamental para validar o banco de dados. Pois, se após a correção 

da variação diurna as leituras de uma mesma estação diferissem mais que 2nT o levantamento deveria ser 

refeito.  

Finalizado o levantamento magnetométrico terrestre e removida a variação diurna, os dados foram 

importados para o software OASIS MONTAJ (versão 7.3).  Neste software, calculou-se o IGRF de cada 

estação e o removeu da leitura de campo magnético total, obtendo o canal campo anômalo. Os perfis do 

canal campo anômalo versus a longitude fazem parte do controle de qualidade das leituras. Estes perfis 

foram gerados com o objetivo de avaliar a existência de spikes. Cabe ressaltar que as fontes mais comuns 

de spikes em levantamentos magnetométricos terrestres em áreas isoladas decorrem de redes de alta tensão 

e falhas de comunicação entre o sensor e o restante do magnetômetro. Almejando minimizar o 

quantitativo de possíveis spikes o equipamento foi testado todas as manhãs. Além disso, adotou-se como 

procedimento padrão não coleta de medidas magnetométricas próximas às redes de energia e de nenhum 

tipo de objetos metálicos (ex.: cercas de arame e telhados de zinco). Durante o levantamento, a pessoa que 

estava trabalhando diretamente com o magnetômetro não transportava nenhum tipo de equipamento 

metálico. Instrumentos metálicos (ex.: GPS, facões e celulares) permaneceram sob a responsabilidade 

do(s) auxiliar(es) que deveria(m) manter-se distantes do magnetômetro no instante da medição. Se, 

mesmo tomando todas estas medidas de precaução, algum spike for encontrado o mesmo deveria ser 

removido do grupo de amostras. Em caso de dúvida ou não justificativa para a existência do spike o trecho 

duvidoso deveria ser refeito. 

Concluído o controle de qualidade das amostras de campo, o canal campo anômalo foi interpolado 

no software OASIS MONTAJ (versão 7.3). Testaram-se as técnicas de interpolação de mínima curvatura, 
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bidirecional e krigageem. Os resultados obtidos foram semelhantes, mas optou-se em utilizar a técnica de 

mínima curvatura para interpolar os dados em uma malha quadrada de 40m (Whitehead & Musselman 

2010). Na sequência, os mapas temáticos de campo anômalo, primeira derivada vertical e amplitude do 

sinal analítico foram confeccionados. Estes mapas estão ilustrados, comentados e discutidos no capítulo 

seguinte (Capítulo 6 - Discussão dos Resultados). 

5.3- DECONVOLUÇÕES EULER E A TRIDIMENSIONALIDADE 

Em um processo minucioso foram estimadas as profundidades das fontes geradoras do campo 

magnético. Para isto, deconvoluções matemático-geofísicas, fundamentadas nas celebres equações de 

Euler, foram utilizadas para transformar o domínio da frequência no domínio do espaço. Esta metodologia 

permite inferir a profundidade o corpo gerador da anomalia geofísica.  

A maioria dos mapas temáticos magnetométricos ilustram as anomalias em função dos dipolos 

magnéticos. Porém, analisar tridimensionalmente um dipolo magnético não é algo trivial. Felizmente, as 

técnicas de centricidade permitem a análise das magnetofácies simetricamente centradas em relação à 

fonte geradora. Ao converter a resposta magnetométrica em uma grandeza proporcional à amplitude da 

força magnética gera-se uma anomalia de fácil visualização. Por isto, os mapas temáticos de amplitude do 

sinal analítico foram escolhidos para as estimativas matemático-geofísicas. A metodologia adotada é 

ilustrada no fluxograma da Figura 5.5 e descrita a seguir. 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol. 74, 120 p. 

89 

 

Figura 5.5- Fluxograma adotado para a confecção dos mapas tridimensionais. 

O fluxograma da Figura 5.5 ilustra o minucioso trabalho desenvolvido para converter dados de 

mapas bidimensionais no domínio da frequência em dados no domínio do espaço e a confecção de mapas 

tridimensionais. Tal procedimento inicia-se com criação das malhas de geoposicionamento no software 

ARCGIS (versão 9.0). As malhas tem direção leste-oeste, ou seja, direção perpendicular aos 

levantamentos terrestres e aéreos. Uma malha de geoposicionamento com espaçamento de uma linha por 

quilômetro foi criada para as estimativas de profundidade utilizando os dados aerolevantamentos. Para os 

levantamentos terrestres optou-se em fazer uma linha a cada 20m. Essas malhas foram utilizadas para 

gerar perfis bidirecionais que vinculam pontualmente a resposta geofísica com suas coordenadas, no 

software OASIS MONTAJ (versão 7.3). Elucida-se que manter as coordenadas geográficas reais dificulta 

um pouco cálculos de deconvolução. Por isto, numerou-se cada perfil e adotou-se coordenadas 

bidirecionais relativas. Assim, cada perfil sempre começa com nas coordenadas “x” e “y” iguais à zero. 

Numa etapa posterior às deconvoluções, os dados voltam a ter coordenadas geográficas. 

Ainda no software OASIS MONTAJ os perfis com coordenadas relativas são exportados no 

formato “.csv”. Posteriormente, são convertidos para no formato “.dat” e importados em um programa 

específico de deconvoluções de Euler. O software FREEWARE: EULER DECONVOLUTION (versão 

1.0) foi desenvolvido pela School of Geosciences, University of the Witwatersrand e é livre acesso na 

internet. Conhecendo pontualmente o par ordenado de posição de superfície e grandeza física (ou seja, a 
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própria anomalia), o software utiliza deconvoluções de Euler para inferir a profundidade da fonte 

emissora. Desta forma, cada perfil linear infere a profundidade da fonte como um corte (um slice) e a 

união de inúmeros perfis bidirecionais gera uma superfície tridimensional. Concluídas as deconvoluções, 

os perfis, agora no domínio do espaço, são editados de forma com que as posições de superfície retornem 

para coordenadas geográficas e possam ser correlacionadas aos mapas geofísico-geológicos. A etapa de 

equiparação das coordenadas relativas com as coordenadas geográficas foi realizada no software 

MICROSOFT EXCEL (versão 2010). 

Na sequência, dados deconvoluídos foram importados no software ARCGIS. Os diversos perfis 

foram unidos e transformados em um único banco de dados, um único shape file. Desta maneira, obteve-

se um único arquivo de coordenada versus profundidade de toda a malha de perfis. Contudo, para 

visualizá-lo em três dimensões é necessário interpolá-lo. A rotina de interpolação tridimensional utilizada 

foi a kriging no software ARCSENE (versão 9.0). Com o banco de dados em três dimensões fez-se mapas 

tridimensionais e cortes (slices) para a análise da geologia em subsuperfície.  Os resultados deste trabalho 

são apresentados, comentados e avaliados no capítulo seguinte (Capítulo 6- Discussão dos Resultados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6  

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Embasados em sólidos conceitos físicos-matemáticos integrados a geologia os resultados obtidos a 

partir da metodologia descrita no capítulo anterior (Capítulo 5 - Metodologia) são analisados e discutidos. 

Este estudo interdisciplinar foi desenvolvido para a compreensão geológico-geofísico do Distrito 

Diamantífero do Abaeté, Sub-Bacia Abaeté, MG. Contudo, pode corroborar em pesquisas de outras áreas 

de interesse científico e tecnológico.  

6.1- GRAVIMETRIA: DADOS TERRESTRES E DE SATÉLITES 

 As estações gravimétricas cedidas pelo Banco Nacional de Dados Gravimétricos (BNDG) são de 

regiões de interesse comercial e/ou de amostragens ao longo das principais vias de acesso. No primeiro 

caso, os parâmetros do levantamento são definidos em função do interesse geológico-econômico da 

empresa. Já as amostragens realizadas ao longo das estradas seguem o procedimento de uma medida 

gravimétrica a cada 5km. Apesar do BNDG ter cedido mais de 1300 leituras gravimétricas da Sub-bacia 

Abaeté e redondezas, apenas 86 medidas estão contidas na área estudada. Os mapas de anomalias ar livre 

e Bouguer gerados são apresentados na Figura 6.1. 
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Figura 6.1-  Mapas terrestres de anomalias ar livre (A) e Bouguer (B) gerados a partir das medidas gravimétricas 

cedidas pelo Banco Nacional de Dados Gravimétricos (BNDG). 

 A ponderação mais instantânea ao analisar os mapas da Figura 6.1 é a de uma região ampla que 

não foi totalmente amostrada. Uma vez que as leituras gravimétricas estão muito espaçadas, elas não 

permitem uma caracterização precisa da densidade das rochas do Distrito Diamantífero do Abaeté. 

Contudo, optou-se por mantê-las na dissertação para que fosse apresentada a comunidade acadêmica uma 

metodologia simples e eficaz de integração entre bancos de dados absolutamente distintos de uma mesma 

grandeza física. Como foi descrito outrora, o levantamento gravimétrico terrestre foi unido ao 

planialtimétrico na tentativa de agregar à extensão dos dados de satélites a precisão dos dados terrestres. 

Em paralelo ao processamento gravimétrico terrestre, os dados gravimétricos obtidos com auxílio de 

satélite foram trabalhados. Adotando os procedimentos detalhados no capítulo anterior (item 5.1.2- 

Processamento dos Dados Gravimétricos) foram confeccionados os mapas de topografia, anomalias ar 

livre (Figura 6.2) e Bouguer (Figura 6.3). 
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Figura 6.2- (A) Mapa topográfico e principais drenagens diamantíferas do Distrito Diamantífero do Abaeté. (B) 

Mapa gravimétrico de anomalia ar livre enfatizando a importância da correção Bouguer na inferência das densidades 

rochosas em terrenos acidentados. 

A sequência gravimétrica de mapas temáticos utilizando dados de satélites teve inicio com a 

elaboração dos mapas de topografia e de anomalia ar livre (Figura 6.2). Na Figura 6.2A tem-se que o 

terreno da região estudada é consideravelmente acidentado, com cotas variando entre os 580 e quase 1000 

metros. Os principais rios (Abaeté, Borrachudo e Indaía) e ribeirões (São Bento e Areado) (Heineck et al. 

2003) portadores de depósitos diamantíferos foram agregados aos dados topográficos de satélite.  

As correções gravimétricas que geram as anomalias ar livre (Figura 6.2B) ajustam a diferença de 

altitude entre o ponto observado e do geóide de referência. Contudo, não consideram a influência da 

atração gravitacional das massas próximas a esse ponto. Devido ao terreno irregular (Figura 6.2A), a 

interpretação geofísica das densidades das rochas, sem as correções Bouguer, é difícil e contém altas 
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probabilidades de erros.  Desta forma, elaboração do mapa gravimétrico Bouguer torna-se indispensável 

(Figura 6.3).  

 

Figura 6.3- Mapas gravimétricos Bouguer. (A) Mapa Bouguer elaborado através da rotina gravity.omn do Oasis 

Montaj; (B) Mapa Bouguer elaborado através da aproximação matemática da equação 5.1.  

 Os mapas Bouguer (Figura 6.3) foram elaborados seguindo duas metodologias distintas. Um deles 

foi obtido a partir da rotina gravity.omn do software OASIS MONTAJ (Figura 6.3A) e o outro, a partir da 

aproximação matemática descrita na Equação 5.1 (Figura 6.3B).  

 Observa-se na Figura 6.3 a equivalência absoluta das metodologias. O que se pretende ao ressaltar 

com esta equivalência é a garantia de que confiáveis dos mapas gravimétricos podem ser gerados em 

qualquer software gráfico.  

 O próximo passo consistiu em unir os bancos de dados gravimétricos planialtimétricos e terrestres. 

Conforme discutido anteriormente, os dados terrestres são muito espaçados e isso faz com que o grid 
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tenha muito espaços vazios (Figura 6.1). Desta forma, os dados gravimétricos terrestres não conseguiram 

melhorar expressivamente a precisão dos dados de satélite (Figura 6.4). A princípio isto não é um 

problema, pois os dados de satélites possuem uma boa qualidade para a escala de trabalho em questão.  

 

Figura 6.4- (A) Mapa Bouguer obtido a partir dos dados de satélite. (B) Representação gráfica das principais feições 

gravimétricas e drenagens. 
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 Na Figura 6.4 foram assinaladas importantes respostas geofísicas em função da densidade das 

rochas. As anomalias Bouguer evidenciam lineamentos, com alta densidade relativa, na direção NE-SW e 

uma região de alta densidade na região central-oriental do mapa (contorno rosa na Figura 6.4B). 

 Correlacionando o mapa Bouguer com a geologia estrutural (Campos & Dardenne 1995a,b, Sgarbi 

et al. 2001, Heineck et al. 2003) tem-se que os lineamentos NE-SW coincidem com os principais rios 

diamantíferos do distrito (Figura 6.4B). Descarta-se a possibilidade de alto gravimétrico (contorno rosa 

Figura 6.4 B) decorrer da cobertura fanerozóica da Sub-Bacia Abaeté.  

Nos tópicos a seguir, dados magnetométricos, litológicos e inversões matemático-geofísicas irão 

contribuir ao conhecimento das estruturas de resposta gravimétrica da região. 

6.2 - AEROLEVANTAMENTO MAGNETOMÉTRICO 

 O primeiro produto aeromagnetométrico do Distrito Diamantífero do Abaeté foi o mapa campo 

anômalo (Figura 6.5). Os dados que deram origem a este mapa são da Área 7 (Patos de Minas – Araxá - 

Divinópoles) e Área 9 (João Pinheiro - Presidente Olegário - Tiros) do Programa 2005/2006 do 

Levantamento Aerogeofísico de Minas Gerais. O passo a passo utilizado para sua elaboração foi descrito 

no item 5.2.2- Processamento dos Aerolevantamentos Magnetométricos.  
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Figura 6.5- (A) Mapa campo anômalo do Distrito Diamantífero do Abaeté, MG. (B) Representação gráfica das 

principais magnetofácies. 

 A Figura 6.5A ilustra o campo geomagnético crustal com o IGRF removido e a representação 

gráfica das principais magnetofácies (Figura 6.5B).  

 As primeiras ponderações a serem discutidas são referentes aos diferentes domínios de 

frequências. Os conjuntos de anomalias magnéticas estão subdivididos em praticamente dois abruptos 

domínios. O domínio de alta frequência (baixas profundidades) e o baixas frequências (altas 

profundidades). O primeiro, devido aos menores comprimentos de onda, tem melhor resolução e maior 

precisão. Tais características dão à Figura 6.5A um aspecto áspero (delimitado pelo contorno verde na 

Figura 6.5B). As magnetofácies de baixa frequência decorrem de estruturas profundas chegando até a 

escala crustal. São caracterizados pelos grandes comprimentos de onda de dipolos magnéticos presentes 

em toda a área (superfície bege Figura 6.5B).   
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 As estruturas tabulares de direção NW-SE são lineamentos que interceptam nitidamente as 

magnetofácies profundas e até mesmo as superficiais. Uma característica interessante da área entre os 

lineamentos NW-SE, marcados na Figura 6.5, é que boa parte dessa região não tem o aspecto áspero das 

anomalias de alta frequência. Isso sugere a inexistência de rochas magnetizáveis próximas à superfície 

(Figura 6.5B). 

 Pondera-se que os lineamentos NW-SE foram interceptados e deslocados por lineamentos de  

direção oposta, NE-SW. Estas feições são melhores evidenciadas no mapa gradiente vertical de primeira 

ordem (Figura 6.6).  

 

Figura 6.6- (A) Mapa magnetométrico gradiente vertical de primeira ordem. (B) Representação gráfica das 

principais magnetofácies. 

Para a elaboração da Figura 6.6 foram utilizadas derivadas de primeira ordem na direção 

georadial. Assim sendo, as anomalias mais profundas, com tendência a constância de susceptibilidade 

magnética, foram matematicamente suavizadas. Com a remoção das estruturas mais profundas, as demais 

anomalias tiveram seus domínios de frequências ressaltados.  
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O mapa de gradiente vertical de primeira ordem (Figura 6.6) corrobora ao estudo do mapa campo 

anômalo (Figura 6.5) justamente por redefinir o domínio de frequência. Apesar de o domínio ser 

frequencial, a Figura 6.6A aguça uma clara noção sobre a diferença de profundidade entre as fontes 

geradoras das anomalias magnéticas. Magnetofácies de baixas frequências (superfície bege) estão 

superpostas a magnetofácies de muito alta frequência (delimitadas pelo contorno verde) sugerindo um 

grande intervalo entre eles (Figura 6.6B). No domínio do espaço corresponde afirmar que existe um 

substrato magnetizável, um largo pacote não magnetizável e novamente material magnetizável muito 

próximo à superfície. 

As principais assinaturas dipolares das magnetofácies de baixas frequências foram evidenciadas 

na Figura 6.6B (contorno laranja delimitando as magnetofácies baixas frequências). Na região central, 

entre os lineamentos de direção NW-SE, a assinatura de baixa frequência é ainda mais nítida através dos 

dipolos excêntricos com valores máximos da escala magnetométrica regional (nT/m).  

Correlacionando os dados magnetométricos com a geologia regional (Sgarbi et al. 2001, Heineck 

et al. 2003, Read et al. 2004) tem-se que anomalias de altas frequências decorrem das rochas alcalinas 

máficas e ultramáficas cretáceas do Grupo Mata da Corda. Conforme descrito anteriormente (Capítulo 2- 

Contexto Geológico), as rochas dos Grupos Areado e Bambuí não contribuem na resposta magnética. As 

anomalias de baixa frequência são de muito alto comprimento de onda e, provavelmente, pertencem às 

estruturas do embasamento cristalino da Sub-bacia Abaeté. Ao correlacionar magnetofácies lineares de 

direção NW-SE com a geologia estrutural, elucida-se tratar do megalineamento estrutural AZ 125
o 

(Gonzaga & Tompkins, 1991 e Hasui & Haralyi 1991). 

A Figura 6.6 contribui na compreensão dos litotipo NE-SW. Pondera-se que os lineamentos 

podem ter reativado zonas de fraqueza durante a formação do Grupo Mata da Corda ou ter origem após o 

Cretáceo Inferior. Esta informação geofísica é concordante com Alkmim & Martins-Neto (2001) sobre a 

idade indeterminada do lineamento e sobre a necessidade de estudos mais detalhados.  

Dentro do Distrito Diamantífero do Abaeté, a principal característica do lineamento NE-SW a ser 

ressaltada é sua intrínseca relação com o controle estrutural das drenagens diamantíferas (Figura 6.7). 

Pereira (2007) chama a atenção sobre a importância destas estruturas para a prospecção de kimberlitos 

diamantíferos no cráton São Francisco. Desenvolveram-se ortogonalmente aos lineamentos associados ao 

soerguimento do Alto Paranaíba (direção NW-SE). À medida que se propagam para o interior do cráton, 

os lineamentos interceptam terrenos arqueanos mais preservados. Contudo, a expectativa de haver 

kimberlitos/lamproítos diamantíferos na direção oposta, próximo às ombreiras do arqueamento do cráton, 
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é maior. Pois, existe a possibilidade do manto subjacente não ter sido afetado e das fontes primárias terem 

sido total ou parcialmente protegidas da erosão.   

 

Figura 6.7- (A) Mapa magnetométrico residual. (B) Representação gráfica das principais magnetofácies e controle 

estrutural das drenagens diamantíferas.  

 O mapa magnetométrico residual (Figura 6.7A) foi elaborado para reduzir ao máximo as 

respostas magnetométricas profundas. Quanto mais superficial é a análise geofísica, mais nítida é a 

concordância dos lineamentos NE-SW e as drenagens da região. Na representação gráfica da Figura 6.7B 

os três rios com maior volume de água e depósitos diamantíferos – Rio Abaeté, Borrachudo e Indaiá – 

assentam-se sobre paralelas estruturas NE-SW. 

As rochas do clã kimberlítico estão localizadas em zonas de alta permeabilidade magnética. 

Geralmente, as zonas de ruptura da crosta são caracterizadas por intrusões sucessivas de vários tipos de 

rochas ígneas (Kaminsky F. et al. 2001).  Na ampliação da Figura 6.8 uma área com uma grande 

concentração de anomalias magnéticas é abordada, caracterizando uma zona de fraqueza de alta 

permeabilidade.  
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Figura 6.8- Mapa magnetométrico amplitude do sinal analítico que enfatiza à concentração de intrusões 

kimberlíticas/lamproíticas a montante da principal drenagem diamantífera do distrito. 

Identificar kimberlitos/lamproítos não garante que os mesmos contenham (ou tenham contido) 

diamantes. Afinal, esses minerais são apenas xenocristais e a ascensão magmática pode simplesmente não 

contê-los ou não ser rápida o suficiente para preservá-los (Mitchell 1991).  

Contudo, há um conjunto de fatores favoráveis para que parte das magnetofácies da área em 

ampliação, na Figura 6.8, contenha algumas das fontes primárias dos diamantes do distrito. Iniciando esta 

análise em grande escala, a litosfera sob a região apresenta um ambiente favorável à cristalização de 

diamantes e possibilita a existência de intrusões diamantíferas ainda não descobertas (e g. Pereira & Fuck 

2005, Pereira 2007). Corroborando a essa teoria, existem inúmeros corpos ígneos portadores de diamantes 

com teores subeconômicos no Alto Paranaíba (e g. Barbosa 1991, Gonzaga & Tompkins 1991, Costa et. 
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al. 1997, Thomaz 2009). Ainda mais importantes para este trabalho, foram descobertos de kimberlitos 

com fácies de cratera preservadas em áreas muito próximas ao distrito (Read et al. 2004).  

Outro fator importante se deve ao fato de quanto maiores os diamantes e mais bem preservadas as 

feições geradas no percurso manto-superfície, mais próximas estão fontes primárias e secundárias (Chaves 

& Svisero 1999, Chaves & Chambel 2005). Pondera-se que, especialmente na bacia do rio Abaeté, há 

recorrente incidência de megadiamantes (> 50ct) com baixas feições de clivagem (Pereira 2007). E a 

abundante existência de minerais indicadores também sugere proximidade entre os depósitos atuais e as 

fontes primárias.  

 Conforme descrito no capítulo anterior (Capítulo 5- Metodologia), a integração geofísico-

geológico permitiu que algumas das magnetofácies da área em ampliação na Figura 6.8 fossem apontadas 

como possíveis rochas do clã kimberlítico. Algumas destas magnetofácies foram detalhadas com 

levantamento magnetométrico de terrestre.   

6.3- LEVANTAMENTO MAGNETOMÉTRICO TERRESTRE 

 A integração geofísico-geológica foi muito enriquecida com as informações técnicas 

disponibilizadas pela empresa detentora dos direitos mineráveis da área
1
. Os relatórios de pesquisas e a 

colaboração dos geopesquisadores da mineradora ajudaram consolidar as escolhas de quais magnetofácies 

seriam detalhadas com o levantamento magnetométrico terrestre. Além dos fatores geofísicos e 

geológicos, a dificuldade de acesso aos locais pré-selecionados também foi respeitada. Matas fechadas, 

especialmente distante dos acessos, foram evitadas visando garantir a segurança da equipe.  

 As três magnetofácies escolhidas para a pesquisa foram denominadas de Areado, Major e 

Quintinos. Suas localizações estão evidenciadas na ampliação do mapa da Figura 6.8. Na Figura 6.9, têm-

se algumas fotos dos levantamentos. 

                                                      
1 GAR Mineração Comercio & Exportação LTDA. 

 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol. 74, 120p. 

103 

 

Figura 6.9- Fotografias dos levantamentos magnetométricos terrestres. (A) Deslocamento da equipe e do 

espaçamento de 10m entre uma leitura e outra; (B) Leitura instrumental; (C) Ribeirão São Bento. 

 A Figura 6.9A ilustra o caminhamento em campo, sempre respeitando a distância de 10m entre 

cada leitura, 100m entre as linhas e o intervalo de 1h para reamostragens. Na sequência, tem-se uma 

fotografia da medição magnetométrica (Figura 6.9B). A Figura 6.9C é uma fotografia do ribeirão São 

Bento, próximo ao local onde foi realizado o levantamento terrestre da área Major. 

 Os mapas obtidos nos levantamentos de detalhe foram confeccionados fazendo uma alusão à 

evolução do conhecimento geofísico, especialmente o magnetométrico. Os primeiros mapas temáticos 

foram esboçados utilizando linhas de isoteslas (isogâmicas), em nano Teslas (nT) (Figura 6.10).  
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Figura 6.10- Mapas de campo anômalo dos levantamentos magnetométricos terrestres Areado (A), Major (B) e 

Quintinos (C). Representação através de linhas de isoteslas (nT).  
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 São ilustrados na Figura 6.10 os mapas de campo anômalo, com o IGRF removido, das áreas de 

detalhe Areado (Figura 6.10A), Major (Figura 6.10B) e Quintinos (Figura 6.10C).  

 Os dipolos magnéticos são bem marcados em todos os mapas da Figura 6.10. Para a área Areado 

(Figura 6.10A) a variação entre os polos está entre -500 a 300nT (amplitude máxima de 800nT). A 

variação dipolar no campo anômalo da área Major (Figura 6.10B) é o mais suave dentre os três 

levantamentos, de -110 a 30nT (amplitude máxima de 140nT). Quintinos, por sua vez, tem dipolos 

variando entre -600 a 150nT (amplitude máxima de 750nT) (Figura 6.10C). Visualizar os dipolos através 

de linhas de isoteslas e ainda compreender seu significado em função da susceptibilidade magnética do 

meio não é algo trivial. Com isto, tenta-se mostrar que a compreensão e a multiplicidade da utilização 

geofísica caminham lado a lado com a inovação computacional.  

 Na Figura 6.11 são esboçados os mapas das amplitudes do sinal analítico. A visualização foi 

alterada para mapas colorpéticos e design conhecido como 2,5D, onde o mapa bidimensional é sombreado 

a 45
o
 gerando uma sensação de relevo.  
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Figura 6.11- Mapas amplitudes do sinal analítico das magnetofácies das áreas Areado (A), Major (B) e Quintinos 

(C). 
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 Na Figura 6.11, campos anômalos (Figura 6.10) foram simetricamente centrados em relação às 

fontes. Pondera-se que os corpos causadores dessas anomalias são pequenos, com o máximo 150m de raio 

(Figura 6.11C). Aparentemente, todas as três magnetofácies contém continuidade lateral. As 

profundidades das fontes magnéticas em subsuperfície foram inferidas através deconvoluções de Euler e 

são discutidas no tópico a seguir.  

6.4- ESTIMATIVAS MATEMÁTICO-GEOFÍSICAS DE PROFUNDIDADE 

 Conforme descrito anteriormente (item 5.3- Deconvoluções de Euler e a Tridimensionalidade), um 

processo minucioso foi desenvolvido para inferir as profundidades das fontes geradoras do campo 

magnético.  A técnica baseia-se nas equações de Euler para inferir a profundidade através da frequência e 

pode ser utilizada em qualquer campo homogêneo. Neste trabalho, quatro conjuntos de dados matemático-

geofísicos foram utilizados para inferir a profundidade da fonte através de suas anomalias de amplitude do 

sinal analítico. Pondera-se que a permuta da anomalia dipolar por uma anomalia proporcional a amplitude 

do sinal facilita a pesquisa geofísica em questão. Afinal, matematicamente, as anomalias magnéticas 

deixam de ser representadas por dipolos.  

 O primeiro e maior dos conjuntos a ser trabalhado utilizou dados aeromagnetométricos, os outros 

três utilizaram dados dos levantamentos terrestres de detalhes.  

6.4.1- Análise da Profundidade Utilizando Dados Aeromagnetométricos 

 Na metodologia abordada, a estimativa de profundidade propriamente dita é bidirecional e 

tridimensionalidade é encontrada com a interpolação de inúmeros perfis bidimensionais. A Figura 6.12 

ilustra a profundidades das fontes magnéticas versus o mapa amplitude do sinal analítico. 
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Figura 6.12- Montagem esquemática das profundidades das fontes magnéticas versus o mapa amplitude do sinal 

analítico. 

 Na Figura 6.12, o par ordenado profundidade estimada e coordenada exemplifica um perfil das 

deconvoluções de Euler. O perfil foi esboçado junto ao mapa amplitude do sinal analítico para elucidar a 

permuta do domínio de frequência para o domínio de espaço.  No mapa, as fontes magnéticas foram 

ilustradas em função da frequência do campo magnético natural do litotipos portadores de susceptibilidade 

magnética. Já o perfil infere a posição espacial desses litotipos a partir de deconvoluções de Euler. 

 No slice da Figura 6.12, vê-se claramente o abaulamento do embasamento da Sub-bacia Abaeté 

em forma de cunha. O ápice da cunha atinge 3000m de profundidade e inúmeras fraturas NW-SE o 

romperam. Já as fraturas NE-SW predominam nas camadas sedimentares. As intrusões ígneas máficas do 

Grupo Mata da Corda são comuns até 300-400m de profundidade.  

 A interpolação de inúmeros slices semelhantes ao da Figura 6.12 gerou um mapa tridimensional 

do posicionamento espacial dos litotipos magnetizáveis (Figura 6.13). 
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Figura 6.13- Posicionamento espacial dos litotipos magnetizáveis do Distrito Diamantífero do Abaeté. (A) 

Profundidade fontes magnéticas em escala de cor; (B) Mapa da amplitude do sinal analítico com 65% de 

transparência sobreposta ao croqui de profundidade. 

 Na Figura 6.13 a união de 56 perfis de deconvoluções de Euler, semelhantes aos da Figura 6.12, 

foram interpolados. Na Figura 6.13A, a profundidade estimada das fontes magnetizáveis foi representada 

em escala de cores. Na Figura 6.13B o mapa amplitude do sinal analítico (Figura 6.8) com uma 

transparência de 65% foi superposto a Figura 6.13A. Ao analisar a Figura 6.13 confirmam-se as 

ponderações relativas às profundidades analisadas no domínio da frequência. As intrusões ígneas 

relacionadas ao Grupo Mata da Corda tem em média a profundidade máxima de 330m. Na zona mais 

profunda, embasamento está à cerca 3000m.   

 Os dipolos excêntricos com valores máximos da escala magnetométrica (Figura 6.6) são as áreas 

que revelaram os maiores pacotes sedimentares. Nestas regiões o embasamento encontra-se em média de 

2010 a 2670m de profundidade (Figura 6.13B). Se apenas os mapas magnetométricos no domínio da 

frequência fosse analisados, podia-se imaginar a existência de um alto estrutural onde na verdade é o 

depocentro regional. Poder-se-ia imaginar que o aumento da susceptibilidade magnética fosse decorrente 

de soerguimento e/ou aumento da concentração de magnetita no embasamento. Contudo, os mapas no 
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domínio do espaço (Figura 6.13) elucidam que o contexto geológico é o oposto. O abaulamento do 

embasamento, através da isostasia, é quem promove a aproximação do manto. Os dipolos excêntricos 

acentuados entre os lineamentos NW-SE (Figura 6.6B) decorrem da maior proximidade relativa do manto. 

Em uma contextualização geológica, trata-se uma subsidência local dentro do cráton São Francisco que 

deu origem a Sub-bacia Abaeté (Sgarbi et al. 2001). 

6.4.2- Inversões dos dados magnetométricos terrestres 

 A sequência de inversões matemático-geofísicas dos levantamentos magnetométricos terrestres é 

similar a dos dados aeromagnetométricos. As profundidades das fontes magnéticas também foram 

inferidas através de deconvoluções de Euler em um conjunto de perfis bidirecionais que foram 

interpolados.  O posicionamento espacial das áreas de Areado, Major e Quintinos são ilustrados nas Figura 

6.14, 6.15 e 6.16, respectivamente. 

 

 

Figura 6.14- Posicionamento espacial dos litotipos magnetizáveis apelidados como Areado. (A) Profundidade fontes 

magnéticas; (B) Mapa da amplitude do sinal analítico com 65% de transparência sobreposta ao croqui de 

profundidade. 
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Figura 6.15- Posicionamento espacial dos litotipos magnetizáveis apelidados como Major. (A) Profundidade fontes 

magnéticas; (B) Mapa da amplitude do sinal analítico com 65% de transparência sobreposta ao croqui de 

profundidade. 
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Figura 6.16- Posicionamento espacial dos litotipos magnetizáveis apelidados como Quitinos. (A) Profundidade 

fontes magnéticas; (B) Mapa da amplitude do sinal analítico com 65% de transparência sobreposta ao croqui de 

profundidade. 

 As três magnetofácies detalhadas com o levantamento magnetométricos terrestre são semelhantes. 

Todas são amorfas, estão próximas à superfície e têm no máximo 150m de raio. Areado e Major (Figura 

6.14 e Figura 6.15) tem comprimento vertical máximo estimando em 110m e 160m, respectivamente. 

Quitinos (Figura 6.16), é que atinge a maior profundidade total do conjunto, cerca de 200m. E por fim, 

todos os corpos, aparentemente, possuem continuidade lateral.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 7 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente, é importante ressaltar a necessidade de explorar o vasto banco brasileiro de dados 

geofísicos como forma de ampliar o conhecimento geocientífico nacional. Neste trabalho acadêmico 

buscou-se descrever fundamentos e ferramentas geofísicas de maneira clara e coesa à geologia. Afinal, 

acredita-se que a pluralidade dos conhecimentos abordados possa ser irradiada para múltiplas 

geopesquisas, sobretudo, às ligadas aos bancos de dados de domínio público. 

A partir dos estudos realizados no Distrito Diamantífero do Abaeté, as principais considerações 

são sucintamente abordadas a seguir: 

i. pondera-se haver proximidade entre a fonte primária e secundária; 

ii. com o auxílio de dados aeromagnetométricos de alta resolução integrados ao conhecimento 

geológico, foram escolhidas três magnetofácies para a realização de levantamentos 

magnetométricos de detalhe. O principal intuito destes levantamentos foi o de entender fontes 

geradoras das anomalias magnéticas em profundidade. Concluiu-se que esses corpos são 

amorfos, muito próximos à superfície, com raio entre uma e duas centenas de metros, 

possuem continuidade lateral e têm comprimento máximo (em profundidade) de apenas 

200m; 

iii. enfatiza-se que metodologia abordada para inferir a profundidade é inovadora, de alta 

precisão e, principalmente, pode ajudar na compreensão da subsuperfície de qualquer área 

magnetizável; 

iv. aplicando as deconvoluções de Euler aos dados aeromagnéticos, inferiu-se a profundidade do 

embasamento da Sub-Bacia Abaeté. Na região onde o abaulado embasamento é mais 

profundo, o pacote sedimentar atinge 3000m de espessura; 

v. tanto os dados gravimétricos quanto os magnetométricos apontam robustas estruturas lineares 

de direção NE-SW. Estes lineamentos paralelos regem as principais drenagens diamantíferas 

do distrito. Tal assinatura é recorrente em todo o sul do cráton São Francisco. Contudo, 

quanto mais para o oeste, maiores as chances de haver kimberlitos/lamproítos preservados 

próximos às drenagens diamantíferas; 
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vi. dentre as técnicas geofísicas, a magnetometria é a técnica mais utilizada no estudo de 

possíveis pipes diamantíferos. Todavia, outras metodologias geofísicas também podem ser 

úteis nas pesquisas de fontes primárias. No centro-oeste mineiro a gamaespectrometria é de 

preciosa aplicabilidade. Com esta técnica, pode-se separar com agilidade e baixo custo 

kamafugitos de kimberlitos/lamproítos. Os kamafugitos tem maior concentração de potássio 

e, por isso, são mais radioativos do que os kimberlitos/lamproítos. Como uma sugestão de 

trabalhos posteriores, poder-se-á pesquisar com gamaespectrometria as magnetofácies 

detalhadas nos levantamentos terrestres desta dissertação. 
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