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1 - INTRODUÇÃO 
 

Este relatório descreve os resultados das análises dos dados de uma área interna do 

Projeto Aerogeofísico Sudeste de Mato Grosso (LASA PROSPECÇÕES S.A., 2012) selecionada 

com o objetivo de testar e comparar a magnetometria convencional (medida de campo total com 

sensor único, adquirida rotineiramente pela CPRM) com a medida do gradiente do campo 

magnético total. 

A área tem dimensão de 15 x 15 km e foi escolhida por abranger um contexto muito 

diversificado de anomalias e de alinhamentos magnetométricos, com as seguintes características 

geológicas: 

i) complexos de rochas tonalíticas-trondjemitas-granodioríticas (TTGs) e greenstone belts 

(Sabóia, L., 1979), associados com expressivas anomalias magnetométricas; 

ii) alta densidade de trends de estruturas associados com lineamentos magnetométricos 

em diversas direções, inclusive com intercruzamentos; 

No Item "2” deste relatório serão apresentados alguns trechos do relatório final do projeto 

aerogeofísico em que os parâmetros e a forma de aquisição dos dados na área teste são 

apresentados (LASA PROSPECÇÕES S.A., 2012). 

No Item "3” deste relatório serão abordados os testes comparativos qualitativos e 

quantitativos realizados em grande parte no software Oasis Montaj 7.5 da GEOSOFT. 

 

2 - PARÂMETROS DE AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO 

 

Dentro do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2009/2010, a CPRM – Serviço 

Geológico do Brasil, em 19 de julho de 2011, celebrou com a LASA Prospecções S/A o contrato 

nº 032/PR/11 para executar o serviço de aquisição e processamento de dados 

aeromagnetométricos e aerogamaespectrométricos da Área Teste no Projeto Aerogeofísico 

Sudeste do Mato Grosso, a qual se localiza na região centro-oeste do Brasil, na parte oeste do 

Estado de Goiás (Figura 1). 

Todas as coordenadas do projeto (GDB, mapas, XYZ, grids) estão referenciadas ao datum 

WGS-84. As coordenadas métricas estão projetadas em UTM Zona 22 Sul. 

O desenvolvimento deste produto foi um aditivo ao contrato 032/PR/11 que abrangeu uma 

área de 225 km² no Estado de Goiás. Os trabalhos nesta área foram realizados através do 

recobrimento de 1.053,75 km de perfis de alta resolução e foram realizados com os métodos 

gradiométrico-magnetométrico e gamaespectrométrico, com linhas de voo e controle espaçadas 



de 250 m e 2.500 m, respectivamente, orientadas nas direções N-S e E-W, em uma altura fixada 

de 100 m sobre o terreno. 

Para a etapa de aquisição de dados foi utilizada a aeronave Cessna Caravan C-208B 

(Fotografia 1), prefixo PR-FAM, a qual realizou o projeto no período de 18/05/2012 a 21/05/2012 

(Tabela 1). 

Como bases de operações para a etapa de aquisição de dados foi utilizada a cidade de 

Aragarças (GO). Foram usados magnetômetros de bombeamento ótico de vapor de césio e 

gamaespectrômetros de 256 canais espectrais, bem como o sistema de navegação GPS com 

receptores de 12 canais com correção diferencial “realtime”.  

Para o recobrimento do projeto foram utilizadas 4,43 horas de voo, que resultaram no 

levantamento efetivo de 1.053,75 km de perfis aprovados pela Fiscalização da CPRM - Serviço 

Geológico do Brasil em uma área de 225 km2. O processamento de dados e a elaboração do 

relatório final foram realizados nos meses de julho e agosto de 2012. 

A área teste no Projeto Aerogeofísico Sudeste do Mato Grosso, abrangeu uma pequena 

parte na mesoregião noroeste do estado de Goiás, microregião de Rio Vermelho, município de 

Faina, conforme apresentam as figuras 1 e 2. A Figura 2 e a Tabela 2 apresentam as 

coordenadas geográficas que definem o polígono que envolve a área pesquisada. 

O processamento dos dados foi desenvolvido no escritório sede da LASA Prospecções 

S.A., no Rio de Janeiro. 

 

 
 



Figura 1 − Localização da área do projeto aerogeofísico. 

 
 

Tabela 1 – Dados com início e fim do levantamento na área teste. 

 

 
 

Figura 2 – Vértices do projeto e localização da Área Teste. 

 

 
 

Tabela 2 – Coordenadas dos limites do projeto (datum WGS84). 



 
 

Fotografia 1 − Aeronave Cessna Caravan C208-B – PR-FAM. 

 

2.1 - CARACTERÍSTICAS DO LEVANTAMENTO 
 

Os parâmetros que definiram a execução do levantamento são descritos, resumidamente, 

a seguir: 

 

• direção das linhas de voo: N-S; 

• espaçamento entre as linhas de voo: 250 m; 

• direção das linhas de controle: E-W; 

• espaçamento entre as linhas de controle: 2.500 m; 

• intervalo entre medições geofísicas consecutivas: 0,1 s (magnetômetro) e 1,0 s 

(gamaespectrômetro); 

• altura média de voo: 100 m; 

• velocidade aproximada de voo e espaçamento entre amostras (1s); 

• PR-FAM: 240 km/h 67 m  

 

I) Aeromagnetômetro:  

 

Sistema aeromagnético gradiométrico acoplado a três sensores de vapor de césio 

montados nas extremidades das asas e na cauda (tipo stinger) da aeronave (Tabela 3 e 

Fotografia 2). O sinal é recebido através de pré-amplificadores, localizado na base do cone de 

cauda da aeronave e nas extremidades das asas. Os sinais são enviados ao sistema 

compensador e integrados aos outros dados pelo sistema de aquisição FASDAS. As leituras do 

magnetômetro são realizadas a cada 0,1 segundo o que equivale a uma amostragem linear de 

6,7m. 



 
 

Tabela 3 – Parâmetros do sensor. 

 

 
 

Fotografia 2 – Posição dos sensores magnetométricos. 

 

II) Elaboração do Plano de Voo 

 

Para a cobertura completa da área teste relativa ao Projeto Aerogeofísico Sudeste do Mato 

Grosso, foram programadas 61 linhas de voo (945,50 km) e 7 linhas de controle (108,25 km), 

totalizando 1.053,75 km de perfis geofísicos planejados. A Figura 3 apresenta o arranjo das linhas 

distribuídas sobre a poligonal envoltória da área. 

 

 

 

 

 

 

 



II) Estatística das Operações 

 

A Área Teste do Projeto Aerogeofísico Sudeste do Mato Grosso foi executado entre 

18/05/2012 e 21/05/2012, totalizando 5 dias corridos. Foram gastas 4,43 horas de voo produtivas 

para a aquisição dos dados e testes (Tabela 1). 

 

 
Figura 3 – Arranjo e distribuição das linhas de voo. 

 

III) Processamento dos Dados Gradiométricos 

 

O processamento dos dados gradiométricos baseia-se nas diferenças entre os valores 

obtidos por cada um dos sensores e também pela distância entre eles. Desta forma o gradiente 

horizontal é decomposto em duas componentes horizontais: uma componente dx perpendicular 

ao eixo da aeronave (gradiente horizontal lateral); e uma componente dy paralela ao eixo da 

aeronave (gradiente horizontal longitudinal) (Fotografia 2). O gradiente horizontal total é obtido 

através da expressão: gh = √dx²+dy²  
 

 

 



IV) Cálculo dos Gradientes 

 

Para o estabelecimento dos gradientes, os valores coletados pelo sistema da aeronave 

(diferenças DX e DY) são divididos pelas distâncias entre sensores (Fotografia 2, Tabela 4 e 

Figura 4) que definem a dimensão dos eixos X e Y, conforme a Tabela 4 abaixo:  

 

 

 
 

Tabela 4 – Distância Entre os Sensores. 

 

OBS: As variáveis DX0 e DY0 são obtidas através das seguintes equações:  

a = MAGCOM1 –MAGCOM2 (Diferença Horizontal DX)  

b = (MAGCOM1+MAGCOM2)/2 – MAGCOM3 (Diferença Horizontal DY) 

 

Quando estas variáveis são divididas pelas respectivas distâncias, passam então a 

expressar o valor dos gradientes (nT/m). 

DX0 = a / 15.75 (Gradiente Horizontal Lateral dx)  

DY0 = b / 12.70 (Gradiente Horizontal Longitudinal dy) 

 

 
 

Figura 4 – Disposição dos sensores magnetométricos. 

 

 

 

 



Observação Importante: 

A distância entre os sensores da cauda e da asa é de aproximadamente 14,9 m, calculado 

pelo Teorema de Pitágoras a partir dos dados fornecidos acima. A medida é efetuada na direção 

"diagonal" em relação ao deslocamento (~58º a partir da longitudinal da aeronave), sendo que o 

gradiente na direção Y é tomado pela diferença da média dos sensores das asas pelo da cauda. 

 

V) Normalização das Linhas por Direção 

 

Para a normalização das diferenças horizontais, (diferença entre os sensores) as linhas 

são invertidas em função da direção de voo. Estabeleceu-se para as diferenças horizontais DX e 

DY a inversão do sinal das linhas nas direções sul e oeste, ou seja, os valores das diferenças dos 

perfis (vetores) para sul e oeste foram multiplicados por -1. A razão pela qual se estabelece este 

critério está no fato da mudança da posição relativa dos sensores em relação a direção do campo 

magnético terrestre. A escolha por estas direções (sul e oeste) foi no sentido de compatibilizar as 

diferenças medidas com os gradientes gerados pelas Transformadas de Fourier a partir do grid 

do Campo Magnético Total. 

 

VI) Ajuste de Nível dos Perfis Gradiométricos  

 

Para este ajuste é utilizada rotina desenvolvida pela Fugro Airborne Surveys, onde são 

empregados os perfis do Campo Magnético Total micronivelados como polinômios de referência 

para ajuste dos valores de gradiente ao longo de cada perfil. As diferenças de nível observadas 

entre perfis laterais são adicionadas algebricamente aos valores gradiométricos, ajustando-os 

desta forma a um mesmo nível. Este processo atua de maneira similar a uma filtragem polinomial. 

A direção geral das operações na Área Teste no Projeto Aerogeofísico Sudeste do Mato 

Grosso esteve a cargo de Jorge Dagoberto Hildenbrand e o processamento de dados foi da 

responsabilidade do gerente César Marinho Costa. As figuras 5 e 6 apresentam os fluxogramas 

do processamento. 

 

VII) Mapas dos Gradientes Horizontais dx Medido, dy Medido e Total 

 

Uma das características dos levantamentos gradiométricos é a precisão do posicionamento 

das anomalias magnéticas em relação a aeromagnetometria tradicional. Os gradientes horizontais 

prestam um auxílio importante na interpretação de dados magnéticos bi-dimensionais. Por esta 

razão, falhas, diques e fraturas são elementos estruturais que podem ser evidenciados pelo 

método. 



O gradiente horizontal total é obtido na equação √dX²+dY² a partir das derivadas 

horizontais em X (dx) e Y (dy). Os mapas dos grids dos gradientes horizontais também são 

eficazes na definição de contatos de estruturas verticais a sub-verticais. 

Os grids são apresentados no formato GEOSOFT, interpolados em malha quadrada de 

62,5 x 62,5 m. O método de interpolação utilizado para elaboração dos grids da magnetometria foi 

o spline bidirecional (Bigrid) 

O controle de qualidade dos dados do levantamento foi executado pela Equipe de 

Fiscalização da CPRM supervisionada por Ludwig Zellner, gerente do contrato, e pela chefa da 

DIVISÃO DE GEOFÍSICA (DIGEOF) geóloga Maria Laura Vereza de Azevedo. 

 

 

 



 
Figura 5 − Fluxograma do processamento de dados. 



 
Figura 6 – Fluxograma do processamento de dados gradiométricos. 

 

 



3 - ESTUDO PARAMÉTRICO 
 

Foi realizado um estudo paramétrico comparando-se os dados de gradientes nas direções 

X e Y originalmente medidos no levantamento, com os gradientes nas mesmas direções 

calculados nos grids de campo magnético total residual por meio do módulo MAGMAP do Oasis 

Montaj 7.5 (GEOSOFT). Este comparativo foi feito para o espaçamento de 250 m entre as linhas 

de voo original do levantamento gradiométrico da área teste. Contudo, considerando que o 

Serviço Geológico do Brasil tem sistematicamente contrato levantamentos com linhas de voo 

espaçadas de 500 m, foi simulado o comparativo também para linhas espaçadas de 500 m, pela 

exclusão de linhas alternadas. 

É preciso ressaltar que do ponto de vista da qualidade esperada para os dados medidos, 

em relação aos calculados, é bastante claro que o dado medido, em regra geral, deverá 

apresentar um incremento de resolução em relação ao calculado. Porém, é importante saber e 

mensurar esse incremento (já esperado) para a configuração de amostragem de 100 m de altura 

de voo e espaçamento entre linhas de 250 ou 500 m.  

Também é interessante salientar que para prospecção mineral um pequeno incremento de 

resolução pode significar o sucesso da exploração, principalmente em mineralizações com 

controle estrutural forte e na prospecção de pequenos alvos como, por exemplo, kimberlitos. 

Este estudo foi realizado de maneira qualitativa, comparando-se os grids do mesmo tema 

calculados e medidos; e de modo quantitativo, medindo as frequências e amplitudes em perfis, 

no espectro radial médio de potencia, e nas estatísticas dos dados. 

 

3.1 – PROCESSAMENTO PARA OS DADOS CALCULADOS 
 

Conforme rotina convencional para levantamentos adquiridos com único sensor, os dados 

do sensor da cauda foram utilizados para os cálculos das derivadas nos grids, para posterior 

comparação com os mesmos temas medidos. O método interpolador foi o Bigrid, desenvolvido 

para dados orientados em linha, que fortalecem a tendência perpendicular à direção das linhas do 

levantamento. O processo ocorre em dois passos: i) cada linha é interpolada ao longo da linha 

original do levantamento; e ii) a interpolação é feita perpendicularmente criando os nós. As 

interpolações podem ser feitas linearmente, com spline cúbico ou com spline de Akima 

(GEOSOFT, 2005). 

O tamanho para a célula quadrática foi de 1/4 do espaçamento entre as linhas de voo (62,5 

m para espaçamento de 250 m e 125 m para 500 m de espaçamento), conforme Vasconcelos et 

al. (1990) que faz  a seguinte afirmação: “valores para a célula unitária quadrática entre 1/4 e 1/8 

do espaçamento das linhas de voo evitam perda de informações e aparecimento do efeito aliasing 

ou incorporação de frequências altas sem solução nas baixas frequências”. Dados com 

comprimento de onda inferior a Frequência Nyquist (frequência mais alta que pode ser detectada 



pela amostragem) não podem ser amostradas. O comprimento de onda desta frequência é 

exatamente duas vezes a distância entre duas amostras sucessivas (Teorema da Amostragem ou 

Teorema de Shannon) (Davis, 1986).  

Os dados em formato de grids foram convertidos para o domínio do número de onda 

utilizando-se a Transformada Rápida de Fourier (FFT - Fast Fourier Transform). Em seguida 

foram filtrados para gerar as derivadas nas três direções ortogonais (X, Y e Z) e o gradiente 

horizontal total (GHT) com o intuito de produzir imagens que realçassem as mudanças bruscas 

das variações da propriedade, e comparar o conteúdo de alta frequência para os mesmos pares 

de temas, medidos e calculados. 

O tema convencional amplitude do sinal analítico não foi gerado pelo motivo da derivada 

vertical (dz) não ser medida e sim calculada, entrando como fator comum, tanto na transformação 

para o sinal analítico medido, como no calculado. 

 

3.2 – RESULTADOS DAS ANÁLISES NOS "GRIDS" 
 

Nas figuras das páginas seguintes são apresentadas as imagens do grid do campo 

magnético total anômalo (Figura 7), dos grids dos temas: dx, dy e GH (derivada em X, derivada 

em Y e Gradiente Horizontal) em pares, comparando os resultados medidos e calculados (figuras 

8, 9, 10 , 11, 12 e 13). Para facilitar a comparação, os temas estão dispostos em pares, em cada 

página. 

A análise comparativa qualitativa desses grids demonstrou um acréscimo na amplitude e 

na frequência dos dados medidos em relação aos calculados. Tal incremento também é 

observado na análise quantitativa, quando os dados são analisados no domínio do número de 

onda por meio do espectro de potência e pela observação de perfis ao longo das principais 

anomalias. 

Como pode ser observado nas figuras abaixo (figuras 8, 9, 10 11, 12 e 13), pela simples 

visualização das imagens podemos identificar que anomalias próximas e bem discriminadas nos 

grids dos dados medidos, são expressas nos grids calculados com se estivessem sido filtradas 

em passa baixa. As imagens sugerem a existência de uma fonte anômala com dimensão maior 

do que as fontes individuais identificadas nos grids dos dados medidos. Em geral, as anomalias 

nas imagens dos grids gradiométricos (derivadas horizontais medidas) se mostram melhor 

definidas em relação aos dados calculados. Os pontos mais evidentes estão indicados por meio 

de círculos pretos, para facilitar o entendimento e a visualização. 

As análises indicam que ocorre uma remoção evidente de frequências mais altas nos 

dados calculados em relação aos dados medidos. Este fato tem conotação importante nos 

trabalhos de prospecção mineral, quando os alvos são pequenos e demandam uma boa 

discriminação. 



É importante frisar que as observações efetuadas nos grids interpolados a partir do 

levantamento original com linhas de voo espaçadas de 250 metros, também são válidas para a 

simulação com linhas de voo espaçadas de 500 metros (figuras 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20). 

 

 
 

Figura 7 – Anomalias do campo magnético total residual (com o IGRF removido). 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 8 − Primeira derivada na direção X (dX) (MEDIDA). 
 

 
 

Figura 9 − Primeira derivada na direção X (dX) (CALCULADA). 



 
 

Figura 10 − Primeira derivada na direção Y (dY) (MEDIDA). 
 

 
 

Figura 11 − Primeira derivada na direção Y (dY) (CALCULADA). 
 



 
 

Figura 12 − Gradiente horizontal (GH) (MEDIDO). 
 

 
 

Figura 13 − Gradiente horizontal (GH) (CALCULADO). 
 



 

 

 

 

 

 
 
Figura 14 − Anomalias do campo magnético total residual (com o IGRF removido) (500 m de espaçamento 
entre linhas de voo). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Figura 15 − Primeira Derivada na Direção X (dx) (MEDIDA) (500 m de espaçamento entre linhas de voo). 

 

 
 
Figura 16 − Primeira Derivada na Direção X (dx) (CALCULADA) (500 m de espaçamento entre linhas de 
voo). 



 
 

Figura 17− Primeira derivada na direção Y (dy) (MEDIDA) (500 m de espaçamento entre linhas de voo). 
 

 
 
Figura 18 − Primeira derivada na direção Y (dy) (CALCULADA) (500 m de espaçamento entre linhas de 
voo). 



 
 

Figura 19 − Gradiente horizontal – GH (MEDIDO) (500 m de espaçamento entre linhas de voo). 

 

 
 

Figura 20 − Gradiente horizontal – GH (CALCULADO) (500 m de espaçamento entre linhas de voo). 



3.3 – ANÁLISE EM PERFIS 
 

Na análise comparativa dos dados de forma quantitativa em perfis retirados nos grids 

medidos e calculados (grids com 250 x 250 m, perfil indicado nas figuras 8, 9, 10, 11, 12, 13), 

observa-se o incremento de amplitude na ordem de 30%, em algumas anomalias observadas nos 

dados medidos em relação aos dados calculados (Figura 21). O mesmo ocorre quando o perfil é 

realizado nos grids interpolados a partir da simulação de linhas de voo espaçadas de 500 metros 

(Figura 22, perfil indicado nas figuras 17, 18, 19 e 20).  

 

 
 
Figura 21 - Perfis comparativos dos gradientes horizontais medidos (GH, em vermelho) e calculados (GHc, 
em azul) e perfis das derivadas em Y medida (DY, em vermelho) e calculada (DYc, em azul) para 
espaçamento entre as linhas de voo de 250 m. 
 

 
 
Figura 22 - Perfis comparativos dos gradientes horizontais medidos (GH, em vermelho) e calculados (GHc, 
em azul) e perfis das derivadas em Y medida (DY, em vermelho) e calculada (DYc, em azul) para 
espaçamento entre as linhas de voo de 500 m. 
 

 



3.4 – ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Uma análise simples e quantitativa que mostra uma "variação" maior em relação à média 

nos grids dos dados medidos em comparação com os grids dos dados calculados é a observação 

do desvio padrão. Este, conforme o esperado e corroborando os demais estudos de comparação, 

apresenta-se maior para os dados medidos. As figuras abaixo apresentam os principais 

parâmetros estatísticos para a derivada em X (dx, medida e calculada, figuras 23 e 24) e para o 

gradiente horizontal (GH, medido e calculado, figuras 25 e 26). 

 

 
 

Figura 23 - Principais estatísticas da derivada em X (dx) (MEDIDA). 
 

 
 

Figura 24 - Principais estatísticas da derivada em X (dx) (CALCULADA). 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25 - Principais Estatísticas do Gradiente Horizontal (MEDIDO). 
 

 
 

Figura 26 - Principais Estatísticas do Gradiente Horizontal (CALCULADO). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 – ANÁLISE DO ESPECTRO RADIAL MÉDIO DE PONTÊNCIA 
 

Os cálculos dos espectros radiais médios de potência apresentam para os dados medidos 

uma coerência maior da relação do número de onda com a estimativa estatística das 

profundidades dos topos das fontes magnéticas (Figura 27). Ressalta-se que a dimensão da área 

teste (quadrado de 15 km) limita a profundidade de observação dos dados. É fácil observar a 

diferença entre os espectros de potência da derivada em X (dx – na Figura 28) e em Y (dy – na 

Figura 30) dos grids dos dados medidos, em relação ao espectro de potência da derivada em X 

(dx – na Figura 29) e em Y (dy – na Figura 31) dos grids dos dados calculados (conforme Spector 

& Grant, 1970). Nota-se claramente que os espectros dos grids dos dados medidos preservam a 

parte do espectro que corresponde às fontes mais rasas (profundidades menores do que 200 m, 

figuras 27, 28 e 30), separando muito bem pela quebra na curva do espectro as fontes com 

profundidades médias de 100 m e as fontes com profundidades menores que 100 m (figuras 28 e 

30). É importante frisar que o espectro para dx (Figura 28) tem melhor qualidade do que para dy 

(Figura 30). 

 

 

 
 
 Figura 27 – Espectro Radial Médio de Potência das anomalias do campo magnético total residual 
(com o IGRF removido). 
 
 
 
 
 



 

 
 

Figura 28 – Espectro Radial Médio de Potência da primeira derivada em X (dx) (MEDIDA). 
 

 
 

Figura 29 – Espectro Radial Médio de Potência da primeira derivada em X (dx) (CALCULADA). 
 



 
 

Figura 30 – Espectro Radial Médio de Potência da primeira derivada em Y (dy) (MEDIDA). 
 

 

 
 

Figura 31 – Espectro Radial Médio de Potência da primeira derivada em Y (dy) (CALCULADA). 
 

 



3.6 – VANTAGENS DA AQUISIÇÃO GRADIOMÉTRICA 
 

A partir das análises efetuadas é possível definir várias vantagens para o emprego do 

método de gradiente em relação ao método convencional de medição do campo total: 

 

 Como os sensores efetuam as medidas simultaneamente e a variação diurna é a mesma para 

ambos os sensores, os problemas decorrentes desta variação são eliminados; 

 

 As variações de altitude são canceladas uma vez que os dois sensores sofrem a mesma 

variação. 

 

 Incremento na precisão e resolução dos dados. 

 

 Incremendo na qualidade das modelagens e interpretações quantitativas. Geralmente, os 

cálculos rotineiros em magnetometria para geração de temas filtrados a serem aplicados nas 

modelagens (como por exempo, a Deconvolução de Euler) utilizam os gradientes horizontais. 

 

4 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Pelo exposto, conclui-se, conforme o esperado, que a aquisição gradiométrica incrementa 

a resolução dos dados e é uma ferramenta mais robusta em comparação com a aquisição 

convencional com único sensor, principalmente para a prospecção mineral. 

A área foi muito bem escolhida para o teste por apresentar forte gradiente de 

susceptibilidade magnética associado com importantes fontes geológicas e alinhamentos 

magnetométricos em várias direções relacionados com zonas de cisalhamento, falhas, diques, e 

outras estruturas planares. 

Recomenda-se incluir nos futuros editais de licitação o arranjo gradiométrico de 
aquisição. Também é interessante um estudo (engenharia aeronautica) da possibilidade de se 

medir a derivada vertical, talvez com acoplamento de uma haste vertical na cauda da aeronave, 

como já acontece em algumas companhias de levantamentos aerogeofísicos em outros países. 

Experimentos como o projeto ÁREA TESTE NO PROJETO AEROGEOFÍSICO SUDESTE 

DO MATO GROSSO são de grande valia para a inovação e avanço das tecnologias empregadas 

no Serviço Geológico do Brasil. Neste caso, o teste foi um sucesso. Contudo, se em futuras 

experiências não ocorrer o resultado esperado é importante lembrar que o método científico exige 

testes repetidos, os quais nem sempre resultam em sucesso, mas nem por isso deixam de 

contribuir para o avanço científico. 
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