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Introdução 
 
O principal motivo que incentivou minha participação 35 International Geological 
Congress (35IGC) teve origem numa iniciativa de um grupo de pesquisadores da 
CSIRO, ao qual tenho mantido contato desde meu período de pós-doutoramento 
naquela instituição de pesquisa. Durante a organização do 35IGC este grupo 
propôs a realização de um simpósio visando reunir trabalhos sobre “Greenfields 
exploration in regolith-dominated terrains”. Um número suficiente de submissões 
de trabalhos viabilizou sua realização no 35IGC sendo que os proponentes do 
simpósio assumiram a função de membros da mesa (“conveeners”). São eles: 
Dr. Ignácio Gonzalez-Alvarez; Dr. Ravi Anand; Dr. Tim Munday; Dr. Claudio G. 
Porto. 
 
Este simpósio ficou inserido no Tema de “Mineral Exploration“ dentro do tópico 
“Geoscience in the Economy”. O 35IGC teve 48 temas inseridos em 3 tópicos 
centrais destinados a cobrir uma extensa gama de conhecimentos em Ciências da 
Terra: 

1. Geoscience for Society 
2. Fundamental Geoscience 
3. Geoscience in the Economy 

 
Ressalta-se que mais de 5000 abstracts foram submetidos para apresentação oral 
ou posters e cerca de 3770 delegados inscritos participaram de evento. 
 
Dado o cenário incentivador para participar do 35IGC submetemos um trabalho 
sobre o tema com 2 co-autores, fruto de nossas pesquisas dentro desse assunto 
no Brasil: “Regolith mapping and geochemical exploration in the Chapada-Mara 
Rosa Cu-Au district, Central Brazil”. 
 
Aproveitando a ocasião nosso grupo de trabalho resolveu submeter outro trabalho 
onde sou co-autor no Simpósio de "Mineral Resources Evaluation, Geostatistics 
and Mathematical Geoscience”. O trabalho foi o seguinte: “Mapping gold pathfinder 
metal ratios – A methodological approach based on compositional analysis of 
spatially distributed multivariate data”. 
 
Ambos os trabalhos foram aceitos para apresentação oral pelo comitê do tema 
“Mineral Exploration“. Dado este quadro resolvi requerer à CRPM afastamento 
para participar do evento e também para participar da excursão geológica para a 
região de Bushveld oportunidade única de conhecer a geologia deste importante 
complexo máfico – ultramáfico e os depósitos minerais associados que são 
importantes produtores mundiais de Cr, Ti-V e dos elementos de grupo da Platina. 
 
Com base no despacho do Diretor–Presidente em 29 de julho de 2016, contido no 
Memo 025/2016 da DIGEO de 26 de julho de 2016 ficou então autorizado minha 
liberação para participar desses eventos no período de 22 /08 a 14 /09/2016 com 
ônus limitado para a CPRM. 
 
Objetivos da Viagem 
 
A viagem teve como objetivos além de apresentar oralmente os 2 trabalhos 
mencionados e participar da excursão geológica ao complexo de Bushveld, travar 
contatos com os pesquisadores e conhecer as pesquisas em andamento no 



mundo sobre o tema de exploração mineral e geologia de depósitos minerais. O 
Congresso Internacional de Geologia ocorre a cada 4 anos sendo portanto uma 
boa oportunidade para atualização de conhecimentos em nível global.   
 
Programa da Viagem 
 
A viagem teve inicio no dia 21 de agosto com trecho aéreo até cidade do Cabo 
com escalas em São Paulo e Joanesburgo. Durante o período do Congresso fiquei 
hospedado em apart hotel situado nas imediações do “Cape Town International 
Convention Centre” situado na Lower Long st n1, onde foi realizado todo o evento.  
Cape Town é uma cidade localizada às margens do oceano Atlântico, muito 
agradável e segura apesar de toda reputação da África do Sul que apenas em 
1991 abandonou a sistema de “apartheid”. Há de fato problemas sociais causados 
principalmente pelas altas taxas de desemprego (25%), no entanto não são 
sentidas tensões sociais em locais públicos que possam comprometer a segurança 
do visitante.  
 
O Congresso terminou no dia 4 de setembro e no dia 5 viajei de volta a 
Joanesburgo para encontrar com o grupo de 32 geocientistas inscritos na excursão 
ao Complexo de Bushveld. No dia 6 pela manhã partimos para cumprir um roteiro 
de 7 dias de viagem pernoitando em 6 diferentes localidades. Foram percorridos 
cerca de 1200 km. 
 
Trabalhos desenvolvidos  
 
O simpósio em que participei como um dos conveeners, T17.3, se deu a manhã do 
dia 30 de agosto de 8 as 10hs, auditorium 2,. O simpósio teve a apresentação de 8 
trabalhos além de  um keynote speaker da CSIRO, Dr Ravi Anand, que falou sobre 
exploração geoquímica em terrenos cobertos por manto profundamente 
intemperizados. Foram reportadas técnicas de amostragem e analíticas que 
realçam as assinaturas geoquímicas de mineralizações cobertas por regolitos 
transportados. Testes foram reportados utilizando vegetação, agua e amostras de 
solo convencionais, porém analisadas por técnicas que permitem extrair apenas os 
metais fracamente adsorvidos que podem representar sinais de mineralização a 
dezenas de metros de profundidade passando por coberturas de material 
transportado. Outro trabalho que chamou atenção foi de um grupo de 
pesquisadores chineses liderados pelo Dr. Wang que apresentou resultado de 
pesquisa para Au utilizando extração parcial direcionada a extrair Au na forma de 
nanopartículas, resultado da precipitação a partir de soluções que migram para 
cima permeando coberturas transportadas. O Dr. Ignácio Alvarez, também 
pesquisador da CSIRO, mostrou trabalho analisando as técnicas bem sucedidas 
até o presente assim como a perspectivas futuras. A Dra Maria Boni apresentou 2 
trabalhos sobre o comportamento geoquímico do Zn e Pb em depósitos não 
sulfetados. 
 
Devido a um erro de programação da comissão organizadora do tema Exploração 
Mineral meu trabalho acabou sendo apresentado na sessão sobre “New theories 
and methods in resources exploration”, T17.5, no mesmo dia 30 porem à tarde das 
14 as 15:30hs no auditorium 2 (paper #3007). O trabalho gerou interesse de 
participantes que pediram maiores explicações posteriormente, principalmente de 
geoquímicos que trabalham com pesquisa mineral na China onde o tema de 
mapeamento de regolitos tem suscitado interesse. Este tema vem sendo 



desenvolvido já há algum tempo na Austrália principalmente por pesquisadores da 
CSIRO e por isso houve bastante interação a este respeito.  
 
O trabalho em que participei com co-autor foi apresentado primeiro autor Dr. Luis 
Braga, no dia 31 agosto na sessão de 14 as 15:30hs, sala MR 1.61 (paper 1055). 
Após a apresentação foram travados contatos com um dos líderes de pesquisa 
sobre análise composicional, Prof. Dra. Vera Pawlowsky-Glahn da Univ. de Girona, 
Dep. Inf., Mat. Aplicada i Estadística. Foi acertado que durante sua vinda ao Brasil em 
outubro deste ano para participar de evento na UNB, faríamos o possível para realizar uma 
reunião no Rio de Janeiro a fim discutir possíveis colaborações visando aplicações de 
metodologias de tratamento e interpretação de dados geoquímicos regionais. 
 

Por fim, os trabalhos realizados durante a excursão constaram de visitas à 
importantes afloramentos, incluído a localidade da descoberta do Merensky reef, 
feita pelo Sr. Hans Merensky em 1908, mas que até hoje é o principal produtor de 
platina no mundo. Foram vistos também os diversos horizontes de cromitito dentro 
dos anortositos que aparecem continuamente por mais de 300 km ao longo de 
toda extensão do Complexo de Bushveld. Os níveis com mineralização de Ti –V 
também foram visitados. A excursão contemplou também aspectos da 
geomorfologia e da paisagem da região visitando antigos povoados que cresceram 
em torno da mineração até uma rápida visita à mina de Palabora, importante 
carbonatito precambriano produtor de fosfatos e minério de Cu e associados.  
 
 Conclusões e recomendações  
 
Considero que o saldo da viagem foi positiva, permitindo a divulgação de trabalhos 
e interação com outros pesquisadores e absorver conhecimentos gerados partir de 
pesquisas que estão sendo desenvolvidos em outras partes mundo. A excursão ao 
Complexo de Bushveld foi também muito ilustrativa permitindo conhecer de perto 
as características das mineralizações e questionar a razão pela qual estes tipos de 
mineralização ainda não foram reconhecidos nos complexos mafico-ultramáficos 
presentes no Brasil. Recomenda-se que sempre que possível, técnicos da CPRM 
sejam enviados ao exterior para participar em eventos técnico científicos. 
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Anexo 5: 
 

The following symposium proposals have already been 

submitted: 

1. Christien Thiart, Katsuaki Koike, Ryoichi Kouda, Noriyoshi Tsuchiya and Jorge 

K. Yamamoto  

» New theories and methods in resources exploration 

2. Arianne Ford and Alok Porwal  

» Quantitative geoscience data analysis for mineral exploration targeting 

3. Igor Rokityansky, Abdulkhai Zhamaletdinov and Valeriya Hallbauer-

Zadorozhnaya  

» Geoelectromagnetic methods for geotectonics, geodynamics, search of deposits 

and ecology 

4. Zié Ouattara  

» Mineral deposit footprints 

5. Ignacio Gonzalez-Alvarez, Ravi Anand, Tim Munday and Claudio Porto  

» Greenfields exploration in regolith-dominated terrains 

6. Alok Porwal and Ignacio Gonzalez-Alvarez  

» The Mineral system approach: the paradigm and future trends 

7. Jingwen Mao, Franco Pirajno, Reimar Seltmann, Zhaoshan Chang and Richard 
J. Goldfarb  
» From Ore Deposits to Global Metallogeny: implications for exploration success 
(Sponsored by IAGOD) 
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