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RESUMO: O potencial do Brasil para mineralizações auríferas é reconhecido, tanto por seu 
passado histórico quanto pelo expressivo número de ocorrências, depósitos, minas e as 
centenas de áreas ativas, inativas e abandonadas pelos garimpeiros distribuídas pelo país. Na 
região onde esse estudo foi realizado, já foram detalhados diversos jazimentos auríferos, 
caracterizados por associações de filões de quartzo e pequenas proporções de óxidos de ferro, 
pirita e calcopirita. Alguns desses jazimentos constituem minas ativas, enquanto outros foram 
explotados, em regime de garimpagem, no passado. A área selecionada para o 
desenvolvimento do trabalho é representada pela Ocorrência Lavrinha (Au), localizada no 
município de São Sepé (RS). Esta região está contida no Complexo Metamórfico Vacacaí e 
compreende uma associação de rochas vulcânicas, vulcano-clásticas e sedimentares, 
metamorfizadas na fácies xisto-verde. O objetivo desse trabalho é a caracterização de uma 
ocorrência mineralizada em ouro dentro dos limites de uma mina inativa, sob a ótica de 
parâmetros físicos que são contrastantes na presença de minério estéril. Em um cenário onde 
a descoberta de novos depósitos minerais através de métodos diretos é cada vez mais 
escassa, as perspectivas atuais e futuras na prospecção e pesquisa mineral têm considerado 
depósitos profundos, encontrados principalmente por intermédio de técnicas exploratórias mais 
apuradas, como os métodos geofísicos. Foi utilizado, portanto, o método Eletrorresistividade, 
sendo as medidas de seu respectivo parâmetro físico realizada a partir de quatro linhas de 
tomografia elétrica em arranjo schlumberger, com espaçamento de 10 metros entre eletrodos e 
de 40 metros entre as linhas. As leituras dos parâmetros foram adquiridas através do 
resistivímetro Terrameter LS e processadas no software RES2DINV, programa que determina 
automaticamente um modelo bidimensional de subsuperfície. Tal processamento resultou em 
seções de resistividade e cargabilidade em termos de distância versus profundidade, com 
correspondentes escala gráfica logarítmica e intervalos de interpolação de valores em cores. 
Durante a etapa de reconhecimento de campo da área estudada foi verificado a presença de 
filões aflorantes em superfície, muitos destes bastante erodidos e remobilizados, compostos 
predominantemente por quartzo. Esta configuração permitiu estabelecer uma assinatura 
geofísica de alta resistividade para a zona mineralizada. Os resultados obtidos a partir de 
modelos de inversão bidimensionais permitiram, portanto, estabelecer um padrão característico 
em termos de propriedades fisícas para a zona mineralizada em ouro de alta resistividade 
(acima de 3120 Ω.m). Tais resultados demostram a eficiência do método utilizado, no 
reconhecimento de possíveis depósitos minerais dessa natureza, contribuindo, dessa forma, 
para o aumento da credibilidade e confiabilidade no que diz respeito ao uso da geofísica em 
atividades voltadas a prospecção e pesquisa mineral. 
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