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RESUMO: A geofísica é uma ferramenta essencial para a prospecção mineral, capaz de 
aperfeiçoar ao máximo as campanhas de exploração mineral, delimitando a área a ser 
investigada e minimizando os custos da pesquisa a partir de um trabalho sistemático e 
integrado. Nesse sentido, o presente estudo visa integrar dados geológicos e geofísicos por 
meio de análise qualitativa e integração geológica e geofísica para identificar áreas alvo com 
possível mineralização de esmeralda e/ou água-marinha. A região de estudo abrange uma 
área de 900km2 localizada na região de Santa Maria erros, porção sudoeste do estado de 
Minas Gerais. O banco de dados aerogeofísicos utilizados neste estudo é o resultado do 
Programa de Levantamentos do Projeto Itabira-Ferros, “Gemas de Minas Gerais, - 
Levantamento Aéreo Magnetométrico e Gamaespectométrico da Faixa Itabira-Ferros” (escala 
1:25.000). Já os dados geológicos pertencem ao mapa geológico de Minas Gerais (escala 
1:100.000), publicado em 2014 pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig), em parceria com Serviço Geológico do Brasil (CPRM). A análise geofísica 
qualitativa, por sua vez, consistiu na elaboração e posterior interpretação de diversos mapas 
temáticos gerados por meio do software Geosoft Oasis Montaj 7.0.1. e interpretados de 
maneira integrada no software ArcGIS 9.3. Foram gerados 15 mapas no total, sendo 9 mapas 
temáticos para a análise qualitativa radiométrica: canais de potássio (K), canais de urânio (U), 
canais de tório (Th), canais de contagem total (CT); razões entre eU/Th, eU/K, eTh/K; mapa de 
parâmetro F e imagem ternária; e 6 outros mapas para a análise qualitativa magnetométrica: 
campo anômalo (CA), amplitude do sinal analítico (ASA), derivada da amplitude do sinal 
analítico (DASA), primeira derivada vertical (Dz), derivada em X (Dx) e derivada em Y (Dy). 
Dessa forma, foi realizado um estudo dos aspectos estruturais mais marcantes presentes na 
área investigada por meio da delimitação e interpretação dos lineamentos geofísicos a partir do 
sofware ArcGIS 9.3 e OpenStereo. Em seguida, foi executada a interpretação das respostas 
geofísicas de ambos os métodos trabalhados a partir da sua integração e observação dos 
dados geológicos da região de estudo no software ArcGIS 9.3. Em seguida, a interpretação 
conjunta geológica e geofísica foi realizada a fim de determinar as regiões em que se evidencia 
uma resposta positiva de ambos os estudos, geofísico e geológico, para uma possível 
ocorrência berilinífera. Esta etapa consistiu principalmente na integração dos resultados de 
maneira sistemática para a delimitação de possíveis áreas alvo por meio da análise intuitiva 
gráfica. Dessa maneira, a partir dos resultados supracitados e do conhecimento dos principais 
fatores controladores das gêneses correspondentes às duas variedades gemológicas em 
questão, executou-se um mapa preliminar das áreas potenciais que, posteriormente foram 
verificados em campo para construção de um mapa final, de maneira a apresentar as áreas 
verificadas como potenciais para possível ocorrência de esmeralda e água marinha e 
consolidar a metodologia utilizada e a potencialidade da área de estudo. 
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