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RESUMO: Dados aerogeofísicos são ferramentas essenciais para o desenvolvimento 
científico, mineral e econômico de um país. Países desenvolvidos como Estados Unidos, 
Canadá e Austrália já possuem todo seu território recoberto com levantamentos aerogeofísicos, 
principalmente magnetométrico e gamaespectrométrico.  Os primeiros levantamentos 
aerogeofísicos executados no Brasil, desde a década de 1950, foram patrocinados por 
instituições federais do governo brasileiro, tais como Conselho Nacional do Petróleo (CNP), o 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), a Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN) e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás). A atuação da CPRM se iniciou em 
1971, quando assumiu o papel de órgão executor de projetos aerogeofísicos sistemáticos 
(magnetometria e gamaespectrometria), a princípio por meio de convênios com o DNPM que 
procuravam atender politicas governamentais coordenadas pelo Ministério de Minas e Energia 
de promover o recobrimento aerogeofísico dos terrenos pré-cambrianos do escudo brasileiro. 
Entre 1971 e 2001 foram executados 48 projetos aerogeofísicos em diversas regiões do país, 
sendo que, a maioria dos projetos aerogeofísicos tiveram características de levantamentos 
regionais, ou seja, com espaçamento entre as linhas de voo variando de 2.000 a 1.000 m e 
altura de voo de 150 m. Nesse período foi recoberta uma área de cerca de 2.413.323 km².A 
partir de 2004, iniciou-se uma nova fase nos aerolevantamentos geofísicos, onde todos os 
projetos de magnetometria e gamaespectrometria foram realizados com espaçamento de 500 
m entre as linhas de voo, altura de voo de 100 m e direção das linhas de voo N-S. Nesse 
período, foi recoberta uma área de cerca de 3.726.364 km², o que corresponde a 43,76% do 
território brasileiro e aproximadamente 95% do embasamento cristalino do Brasil. De 2004 a 
2014, o investimento para a aquisição desses aerolevantamentos correspondeu a US$ 188 
milhões de dólares. A partir de maio de 2017, todos os dados brutos destes levantamentos 
aerogeofísicos realizados pela CPRM no Brasil, foram disponibilizados gratuitamente ao 
público através do endereço eletrônico da CPRM. Isso possibilitou um acesso universal do 
público a estes dados, facilitando o desenvolvimento dos projetos de pesquisa em 
universidades, acesso a esse tipo de informação importante no desenvolvimento de projetos 
minerais de pequenas e grandes mineradoras. No ano de 2017 foram acessados um volume 
de cerca de 2.200 Gb de dados aerogeofísicos.Assim sendo, este trabalho tem a finalidade de 
apresentar um breve histórico dos aerolevantamentos no Brasil realizados pela CPRM, a 
situação que estamos atualmente, a importância desta ferramenta nas atividades da geologia e 
difundir ao público a maneira como ter acesso a estes dados. 
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