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Resumo: A Divisão de Geoquímica (DIGEOQ) da Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais (CPRM) é o setor que atua no suporte dos programas de mapeamento básico e de 
recursos minerais, atuando por meio da execução de levantamentos geoquímicos em âmbito 
regional, sobretudo em áreas específicas de interesse da empresa. Diante desse contexto, a 
partir da década de 1970 foi iniciado um programa de prospecção geoquímica em convênio 
com o extinto Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), atual Agência Nacional de 
Mineração (ANM). Este programa visava à localização de províncias metalogenéticas 
objetivando encontrar possíveis locais com potencial de explorações minerais de interesse 
nacional.  Até meados da década de 1990 o banco de dados da companhia recebeu resultados 
provenientes desse programa de prospecção, o que possibilitou o fomento da pesquisa mineral 
no território brasileiro.  Entretanto, após o arquivamento eletrônico dos dados geoquímicos, por 
meio do Sistema Estatístico de Amostragem Geoquímica (SEAG), constatou-se um conjunto de 
inconsistências cartográficas nos dados produzidos. Sendo assim, este trabalho busca 
apresentar os procedimentos metodológicos adotados pela DIGEOQ no intuito de resgatar, 
aperfeiçoar e, principalmente, redisponibilizar os dados geoquímicos desses projetos históricos 
da empresa para a comunidade geocientífica em geral. A CPRM possui atualmente 296 
projetos na base SEAG, contabilizando um total aproximado de 370.000 amostras 
armazenadas de sedimento corrente, concentrado de bateia, rochas, solos, minérios, 
vegetação e água. Para a execução dos procedimentos de recuperação dos dados é utilizado o 
software ArcGis 10.2, onde são plotados os pontos amostrados de cada projeto, tendo como 
base o datum original destes. Para que os pontos plotados sejam consistidos, é realizado um 
procedimento de georreferenciamento dos mapas de amostragem geoquímica de cada projeto 
histórico, assim os pontos amostrados são realocados de acordo com as informações apuradas 
nestes mapas e nas imagens de satélite Word View e Google, os pontos ainda são 
reprojetados para o datum SIRGAS 2000. Após serem consistidos, os mesmos recebem uma 
classificação de consistência “status” de precisão e são reintegrados na base de dados da 
empresa, onde são disponibilizados novamente para consulta. De 2016 até o momento foram 
consistidos 57.953 pontos de amostragem, o que concebe um valor aproximado de 16% do 
total de pontos, tal resultado representa um valor significativo visto os percalços que dificultam 
os procedimentos mencionados que dependem de outras etapas metodológicas como, por 
exemplo, a dificuldade de localização dos mapas de amostragem geoquímica, que ainda por 
muitas das vezes se encontram apenas em formato físico e não em meio digital. Por conta 
dessa problemática, a equipe de consistência de dados tem realizado pesquisas junto às 
unidades descentralizadas da empresa com o intuito de quantificar e localizar os mapas ainda 
não digitalizados, visando diagnosticar o esforço a ser realizado para suplantar estas 
dificuldades, e assim, a Divisão de Geoquímica busca alcançar a meta de 32% dos projetos 
históricos consistidos até o final de 2018, o que representará um total de 120.000 pontos 
redisponibilizados ao público.  
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