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Resumo 

 

O estado de Mato Grosso está entre os principais geradores de bens minerais do 

país. O diamante sendo um destes bens já é explorado desde o início do século 20. 

A região de Poxoréu é conhecida por possuir diversos depósitos diamantíferos 

associados aos seus sistemas aluvionares e eluvionares. Embora rica em depósitos, 

esta região não está adequadamente estudada por métodos mais recentes, de forma 

que a identificação de novos alvos é custosa e muitas vezes acarreta problemas 

ambientais. Este estudo utilizou do método GPR (Radar de Penetração do Solo) para 

identificar depósitos de cascalho com intuito de direcionar a exploração do diamante 

concentrado pela dinâmica fluvial desta região. Os depósitos encontrados tiveram 

espessura entre 1 e 2 metros, com extensões variadas entre dezenas de metros. Dos 

resultados obtidos em campo foram escolhidas três áreas de maior relevância e foram 

aplicados a elas três metodologias de estudo distintas. Na primeira foi realizado o 

levantamento de uma seção de GPR seguida de escavação e observação direta da 

camada. Na segunda foi realizada uma série de seções GPR paralelas com uma 

seção perpendicular a estas. Na última foi realizada a aquisição de GPR 3D. O método 

GPR se mostrou capaz de detalhar os depósitos com riqueza de informações e grande 

eficiência, levando a concluir que para esta aplicação este método é recomendado 

tanto para fase inicial de exploração quanto para fase de detalhamento.  

Palavras-chave: Radar de Penetração do solo; Cascalho; Diamante; Depósitos em 

placer aluvionar. 
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Abstract 

 

The Mato Grosso state is one of the main producers of mineral goods in Brazil. The 

Diamond found in this state is well known and has been coveted since the early 20th 

century. The Poxoréu region of Mato Grosso has many of such deposits associated to 

alluvial and eluvial placers. This region, however, hasn’t been targeted by many recent 

studies and as such, the exploration in this area is difficult, and many times results in 

environmental issues. The study brought by this document utilized the GPR (Ground 

Penetrating Radar) method to identify gravel deposits as a way of directing exploration 

of Diamond associated with alluvial placers. The deposits found were 1 to 2 meters 

thick and as wide as a few dozens of meters. From the many deposits found, three 

were more distinct and were the focus of this study. In the first deposit a GPR section 

was obtained prior to excavation of the gravel layer for direct observation. In the second 

deposit four GPR sections were surveyed parallel to each other, followed by a 

perpendicular one crossing them. In the last deposit a 3D GPR was obtained. Ground 

penetrating radar was found to be capable of obtaining high quality data of the deposits 

in the region. The amount of detail that resulted, and the high efficiency of the method 

showed its efficacy in both early surveying and late detailing stages of exploration.     

Keywords: Ground penetrating radar; Gravel; Diamond; Alluvial placer deposits. 
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3. Introdução 

 

A exploração de bens minerais no estado de Mato Grosso é de grande relevância 

desde as primeiras expedições de bandeirantes. A região diamantífera de Poxoréu já 

é conhecida por seus depósitos a partir da segunda década do século 20. Embora a 

extração estar concentrada nos garimpos próximos à cidade de Poxoréu, toda esta 

região associada ao sistema fluvial que escorre para a bacia do Pantanal é rica em 

diamantes.  

Nos tempos recentes o custo elevado de realizar a extração dos bens minerais, 

assim como a preocupação com a conservação ambiental levou os operadores dos 

garimpos a procurar auxílio de métodos não-destrutivos que facilitam a identificação 

e caracterização dos corpos portadores de minérios.  

Esta pesquisa foi realizada em um destes garimpos recentes na região próxima da 

cidade de Primavera do Leste, no município de Poxoréu – MT.  

O local de estudo se encontra nas proximidades do rio Coité e os alvos de interesse 

se encontram associados à deposição de cascalho ao longo dos paleocanais deste 

sistema fluvial. 

O método empregado nesta pesquisa foi o de radar de penetração do solo (GPR) 

que é amplamente utilizado pela geofísica para identificar feições e objetos em 

subsuperfície com bom detalhamento e relativa facilidade de aquisição dos dados. 

Além do diamante extraído os subprodutos da separação do cascalho são 

commodities de interesse para a construção civil. As areias lavadas e separadas por 

granulometria, os seixos e pedriscos são comercializados além do diamante de forma 

a capitalizar no processo de separação já realizado. 

 

3.1 Objetivos 

      O trabalho teve como objetivo identificar na área de estudo os locais onde se 

identificaram sinais nos radargramas indicando possíveis depósitos mais espessos e 

acessíveis para extração do diamante associado ao cascalho como forma de 

direcionar as escavações e reduzir custos da operação. 
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4. Contexto Geológico 

Localizada no extremo noroeste da Bacia do Paraná ao sul da Faixa Paraguai, a 

área de estudo se encontra no município de Poxoréu - MT a aproximadamente 12 

quilômetros ao sul do centro urbano de Primavera do Leste. 

As unidades litoestratigráficas próximas incluem as Formações Ponta Grossa do 

Grupo Paraná e Aquidauana do grupo Itararé, ambas do Paleozoico; Formação 

Marília do Mesozoico; Coberturas detríticas e depósitos aluvionares do cenozoico. 

A Formação Marília (K2m), onde a área de estudo está inteiramente inserida, é 

descrita por ocorrer no leste de Mato Grosso em manchas descontínuas e isoladas 

distribuídas caoticamente na Bacia do Paraná. As unidades contidas nesta formação 

são separadas em inferior e superior; A inferior marcada por arenitos argilosos e 

calcíferos, conglomerados de matriz argilosa e lentes de calcário. A superior é 

predominantemente arenosa. A formação é limitada ao norte e leste por escarpas 

erosivas (fig. 2.1), onde afloram os melhores exemplos desta unidade (Santos, 2000). 

 

 

Figura 2.1 – Imagem de satélite da escarpa erosiva que separa a cobertura laterítica (N1dl) da 

formação Marília (K2m). a) Afloramento de cascalho da formação Marília ao longo da rodovia MT-130. 

b) Detalhe do conglomerado com escala. 
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Figura 2.2 – Mapa Geológico da Região (editado da carta geológica Dom Aquino, 2014).
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Acima na estratigrafia se encontra uma cobertura paleogênica (N1dl) detrito-

laterítica inconsolidada, composta de sedimentos argilo-arenosos e areno-argilosos, 

sem presença de estruturação sedimentar e com desenvolvimento de cangas 

lateríticas (CPRM 2014). A esta é de grande expressão na região delimitada pela carta 

geológica e se encontra quase totalmente aproveitada pela agricultura mecanizada 

(Santos, 2000). 

Por fim temos os aluviões atuais que se encontram ao longo dos principais rios e 

córregos da região e são constituídos por areias, siltes, argilas e cascalhos. Estes 

aluviões são alvo de extensa atividade garimpeira, principalmente nas proximidades 

de Poxoréu. 

Os cascalhos que são alvo deste estudo são descritos por Weska (1996) como 

pertencendo à fácies Coité, caracterizada como os depósitos do canal atual das 

drenagens dos rios Coité, Poxoreuzinho, Poxoréu e seus afluentes. Tendo em vista a 

proximidade do rio Coité, além da presença de estruturas sedimentares de 

estratificação cruzada encontradas no depósito de cascalho, pode-se definir a região 

do estudo como depósito aluvionar composto de cascalhos, areias, siltes e argilas (fig. 

2.3). Adiante, no capítulo de resultados serão diferenciadas as frações 

granulométricas obtidas nas amostras do cascalho. 
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Figura 2.3 – Imagem de satélite da área de estudo. a) Depósito de sedimentos argilosos em cava 

aberta. b) Foto do rio coité que corre de NE a SW, observa-se presença de cascalho depositado na 

barra em pontal (porção convexa do meandro). c) Depósito de cascalho da Área 1 do capítulo de 

resultados. 

 

5. Fundamentação Teórica 

 

5.1 Equação da Onda Eletromagnética 

 

O método de GPR é baseado na geração de uma onda eletromagnética de alta 

frequência (na ordem de dezenas a centenas de MHz) a partir de uma antena 

geradora, seguido da aquisição do sinal resultante da interação da primeira onda 

com o meio que se deseja investigar por uma segunda antena receptora (figura 

3.1 a). Estas interações dependem das características da onda e das propriedades 

físicas do meio. Ao se propagar pelo meio, a onda gerada é desviada ou refletida 

por mudanças de impedância (Annan, 2005). O sinal obtido a partir das reflexões 

em função do tempo duplo de viagem da onda, em nanosegundos, compõe um 

traço. Os traços dispostos em sequência associados a suas posições compõem 

um radargrama da subsuperfície percorrida (figura 3.1 b). 
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Figura 3.1: a) Dado de GPR adquirido em um ponto, indicando antenas Transmissora e 

Receptora e sinais transmitidos e refletidos. b) Composição do radargrama a partir dos traços 

sequenciados ao longo da distância (Neal, 2004). 

 

As equações de Maxwell são a base matemática que permite relacionar as 

características físicas das ondas eletromagnéticas com as propriedades materiais 

do meio que elas percorrem. A partir delas é possível descrever o método de forma 

quantitativa. As equações são as seguintes: 

∇ × 𝐞 =  − 𝜕𝐛
𝜕𝑡 ⁄  (𝑒𝑞. 1)  

∇ × 𝐡 = 𝐣 + 𝜕𝐝
𝜕𝑡⁄  (𝑒𝑞. 2) 

∇ ⋅ 𝐝 = 𝜌 (𝑒𝑞. 3)  

∇ ⋅ b = 0 (𝑒𝑞. 4) 

 

sendo, 

 e = Vetor da força elétrica (V/m) 

 b = Vetor de densidade de fluxo magnético (T) 

 d = Vetor de densidade de fluxo elétrico (C/m²) 

 h = Intensidade do campo magnético (A/m) 

 𝜌 = Densidade de carga elétrica (C/m³) 

 j = Vetor de densidade de corrente (A/m²) 

 t = tempo (s) 
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De importância para o método GPR são os tensores de condutividade elétrica (𝜎), 

permissividade elétrica (𝜀) e permeabilidade magnética (𝜇). Para os fins práticos do 

método estes são tratados como escalares característicos do meio de estudo, sendo 

𝜀 e 𝜎 de maior importância (Annan, 2005). 

A partir das equações de Maxwell (𝑒𝑞.1 a 𝑒𝑞.4) é possível observar como o campo 

elétrico variável gera um campo magnético variável que induz outro campo elétrico, 

continuando em sucessão possibilitando propagação pelo meio. Essa propagação de 

natureza ondulatória é obtida reescrevendo as leis de Ampère (𝑒𝑞.2) e Faraday (𝑒𝑞.1) 

de forma a eliminar o campo magnético ou elétrico. Eliminando o campo magnético 

segue equação da onda eletromagnética (Annan, 2005): 

 

𝛁 ×  𝛁 × 𝐞 +  𝜇𝜎 𝜕𝒆
𝜕𝑡⁄ +  𝜇𝜀 𝜕²𝑒

𝜕²𝑡
⁄ = 0 (𝑒𝑞. 5) 

 

De onde segue que a contribuição de ambos os campos deve balancear para zero. 

É a propagação desta onda e de sua possível atenuação ou reflexão, além do 

conhecimento das características de condutividade e permissividade elétrica do meio 

que possibilita o método GPR.
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5.2 Padrões de Reflexão 

 

A interpretação de radarfácies a partir dos princípios aplicados à interpretação de 

perfis sísmicos é amplamente conhecida. Neste trabalho serão utilizados os modelos 

descritos por Neal (2004) (fig. 3.2) para interpretar feições sedimentares nos perfis de 

GPR. 

Segundo Neal (2004), os aspectos a se observar durante descrição dos padrões 

de reflexão em radarfácies são os de: 

1) Forma de reflexão; 

2) Mergulho da reflexão; 

3) Relação entre reflexões; 

4) Continuidade de reflexões. 

 

 

Figura 3.2 – Diferentes definições de radarfácies e padrões de reflexão (Neal, 2004).  

 

No capítulo de resultados serão utilizadas as quatro relações acima e alguns dos 

termos da figura 3.2 para descrever feições nos radargramas.  
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6. Metodologia 

 

6.1  Campo 

 

Foram realizadas duas idas à campo durante este trabalho. O primeiro campo 

ocorreu de 5 a 10 de dezembro de 2020, sendo os dias 5 e 10 utilizados inteiramente 

pela jornada de carro de Brasília à cidade de Primavera do Leste, que serviu de base 

do primeiro campo. 

 O segundo Campo foi realizado entre os dias 13 e 15 de setembro de 2021, 

novamente precisando de um dia inteiro para cada trecho de ida e volta. O segundo 

campo foi realizado com interesse de obter maior detalhe em alvos obtidos no primeiro 

campo, além de possibilitar observação direta de alvos escavados no período entre 

os campos. 

Durante a primeira ida a campo foram realizadas 21 linhas de GPR, uma medição 

de velocidade da onda com alvo enterrado e um levantamento de GPR tridimensional 

com espaçamento de 20cm. Na segunda foram realizadas mais 8 linhas. 

 

6.2  Equipamentos 

 

Os equipamentos utilizados durante o campo (fig. 4.1) foram os seguintes: 

 

• Módulo de controle SIR 3000 da GSSI com baterias; 

• Antena GSSI de 200 MHz; 

• Roda com odômetro acoplada à antena; 

• Cabos conectores; 

• Duas trenas para espaçamento do 3D; 

• GPS; 

• Pen Drive para passagem dos dados; 

• Laptop/Desktop para visualização e processamento; 

• Software Reflexw; 

• Automóvel de suporte e tração da antena quando possível; 
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Figura 4.1 – (a) Antena montada com odômetro, preparando para calibragem com trena. (b) 

Quando possível foi utilizado um veículo de suporte para tração da antena. 

  

6.3  Procedimentos de Campo 

 

A aquisição dos dados foi realizada seguindo um procedimento fixo e repetitivo de 

forma a minimizar erros de campo. Primeiramente foram decididos os parâmetros da 

aquisição. Todas a linhas exceto a primeira (que usou 400 ns) foram realizadas com 

janela temporal de 500 nanosegundos e 1024 amostras por traço. 

A sequência de procedimentos consistiu em primeiro posicionar a antena no local 

de partida da linha planejada. Em seguida o número do arquivo atual era conferido no 

módulo de controle e anotado na caderneta, acompanhado do número do ponto de 

GPS marcado na posição inicial. Antes de iniciar o percurso era verificado que após 

pequeno deslocamento da antena a aquisição tinha de fato iniciado (por meio de som 

emitido pela unidade de comando). Tudo estando de acordo a antena era puxada pelo 

percurso até que ao final era marcado mais um ponto de GPS seguido de anotação 

na caderneta. 

A aquisição do 3D foi realizada de forma similar. Alguns cuidados foram 

necessários, porém. Primeiramente foi necessário aplainar o terreno com auxílio da 

retroescavadeira. Em seguida foram dispostas as duas trenas paralelas (fig. 4.2). A 

primeira na direção Oeste-Leste foi mantida fixa enquanto a segunda foi usada para 

direcionar as aquisições em Sul-Norte, avançando 20 cm entre linhas (step-over). 
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Figura 4.2 – Equipamento GPR pronto para iniciar aquisição do 3D. 

 

6.4  Processamento 

 

Todo o processamento foi realizado utilizando o Software Reflexw 7.5.9 da 

Sandmeier. A sequência de processamento (fig. 4.3) dos dados obtidos foi realizada 

segundo os passos abaixo, exemplificados utilizando o radargrama da linha 5 do 

segundo dia como exemplo.  

 

1. O primeiro passo envolve importação do dado bruto para o software. O 

radargrama é salvo pela unidade de controle do GPR no formato 

FILE___00x.DZT (onde x é a numeração do arquivo). Neste passo deve-se 

certificar que o formato de importação está corretamente indicado como 

RADAN no Reflexw.  

2. O ajuste do tempo zero é realizado em seguida deslocando a chegada da 

reflexão com o ar para o zero no eixo do tempo. 

3. Em seguida é aplicado o filtro ‘dewow’ ao dado. O filtro dewow é um filtro 

unidimensional (temporal) passa-alta otimizado para passagem do pico 

espectral da frequência central da antena, suprimindo ruídos de baixa 

frequência (Neal, 2004). 

4. O próximo passo envolve aplicação de ganho. O ganho utilizado foi o de 

decaimento de energia. Este ganho aplica um fator multiplicativo à amplitude 

do sinal em função da profundidade, balanceando a perda natural de amplitude 

que ocorre com a propagação da onda.  

5. Por fim as seções são reduzidas no eixo do tempo cortando os traços após 300 

nanosegundos, onde não se observa mais informação relevante. 
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Figura 4.3 – Sequência de processamento do dado GPR no radargrama exemplo.  

 

7. Resultados 

 

Tendo em vista a natureza exploratória do campo realizado para este trabalho, o 

volume de dados obtidos é elevado. Para fins didáticos os resultados apresentados 

serão focados em três áreas de maior interesse. Estas áreas foram mais detalhadas 

durante o campo ou permitem obtenção de informações importantes que podem ser 

aplicadas para o restante dos dados obtidos. 

 

7.1 Área 1 

 

A primeira área foi encoberta por uma linha de GPR durante o primeiro campo. 

Durante o tempo entre o primeiro e o segundo campo o depósito de cascalho 

encontrado na seção foi escavado, permitindo observação direta das camadas 

previamente mapeadas em radargrama.  

Foram coletadas medidas georreferenciadas das espessuras das camadas deste 

cascalho em 5 pontos diferentes. Adicionando a estas informações também foi 
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realizada uma linha de GPR (fig. 5.1) com um vergalhão de aço enterrado na 

profundidade de 2 metros da superfície.  

A velocidade na primeira camada foi obtida a partir do radargrama da figura 5.1 

aplicando a relação 𝑣 =  2h
∆𝑡⁄  (Annan, 2005) para a profundidade h de 2 metros e o 

tempo ∆𝑡 de 29,686 nanosegundos de viagem da onda até o topo do vergalhão. Como 

resultado foi obtida a velocidade de 0,1347 m/ns para o sinal da antena de 200 MHz 

no solo arenoso seco. 

 

 
Figura 5.1 – Radargrama sobre vergalhão enterrado a 2 metros da superfície. Hipérbole em vermelho 

indica a reflexão do vergalhão. 

 

A camada de cascalho na área 1 pode ser observada no radargrama da figura 5.2, 

que foi adquirido de sul à norte. Três dos cinco pontos de GPS foram feitos 

diretamente sobre esta seção. As espessuras medidas para a camada de cascalho 

foram de: 

 

Ponto Espessura Distância na linha 

5.2(a) 1,2 m  130 m 

5.2(b) 1,4 m 145 m 

5.2(c) 1,8 m  166 m 

 

É possível observar nas fotos que foram realizadas de cada ponto que a camada 

de cascalho tem gradação horizontal da granulometria média dos seixos, crescendo 

para norte ao longo da linha e engrossando a camada. Podemos observar este efeito 

no radargrama com o aumento gradual das amplitudes ao longo da camada de 120 

aos 160 metros. 



18 
 

Utilizando dos padrões de reflexão do capítulo 3.2, podemos observar as reflexões 

caóticas típicas dos depósitos de cascalho ao longo da camada interpretada, com a 

presença ocasionais refletores contínuos paralelos a subparalelos inseridos. Estes 

podem ser entendidos como lentes mais arenosas incluídas no cascalho. Em algumas 

fotos em detalhe serão mostradas que estas lentes arenosas incluem estruturas 

sedimentares planares e estratificação cruzada, que são típicas de ambientes 

deposicionais fluviais. 

 

 
Figura 5.2 – Cascalho da área 1. A espessura do cascalho foi medida nos pontos (a), (b) e (c). A 

direita das fotos estão os cortes do radargrama referentes à esta posição. 

 

Da figura 5.2c é possível observar um exemplo de estratificação cruzada no topo 

direito do corte, onde uma camada de areia mergulha para sul até o contato em onlap 

com o topo do cascalho. Esta feição parece ser visível no radargrama, entre 160 e 

170, onde uma série de reflexões contínuas semiparalelas inclinadas mergulham para 

sul. 

Os dois outros pontos deste depósito foram realizados do outro lado do corte, com 

face para sul. Nestes foram medidas espessuras de 1,2 para 5.3.a e 1,8 para 5.3.c. 

Novamente se observa estruturação truncada na areia depositada, na 5.3b abaixo do 

cascalho. Na figura 5.3.d está indicada a disposição dos pontos em relação à linha de 

GPR da figura 5.2. 
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Figura 5.3 – Detalhe do cascalho nos diferentes pontos medidos. (a) Cascalho do ponto 5.3.a. 

(b) Detalhe do cascalho 5.3.a. (c) Cascalho do ponto 5.3.c. (d) Disposição dos cinco pontos obtidos 

na área 1. 

 

Por fim foram coletadas da planta de separação (fig. 5.4) do garimpo as amostras 

das diferentes frações granulométricas do cascalho da área 1 (fig. 5.5). Estas incluem 

os cascalhos maiores (> 50mm), cascalhos, pedriscos, areia grossa (após peneira de 

4mm) e areia fina (após peneira de 1.4mm). Os siltes e argilas são levados por meio 

aquoso para decantação, portanto não foram coletadas. Estas diferentes frações têm 

aplicação no campo da construção civil, e são comercializadas como subproduto da 

separação do diamante. 
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Figura 5.4 – Vista de dentro para fora da planta. Na esquerda a esteira de entrada para mesa vibratória, e as duas esteiras de saída dos cascalhos 5.4b 

(esquerda) e 5.4c (direita). 
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Figura 5.5 – Frações granulométricas do depósito da área 1. (a) Cascalhos de granulometria superior 

a 50mm. (b) Cascalhos (> 20 mm). (c) Pedrisco (> 4 mm). (d) Areia grossa (> 1,4 mm). (e) Areia fina 

(abaixo de 1,4 mm). 
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7.2  Área 2 

 

A segunda área se encontra a norte da primeira. Foi realizada uma sequência de 

quatro linhas na direção Sul-Norte, com uma na direção Leste-Oeste cortando as 

outras (fig.5.6). 

As seções foram interpretadas e é possível identificar uma camada com mergulho 

em direções opostas. Esta camada aparece em 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.5 de tal forma que 

ligando os pontos da inflexão da camada podemos traçar o strike da camada (5.2.a) 

na figura 5.5. A partir desta interpretação se infere que a camada se encontra na 

direção SW-NE ao longo de 5.2.a. A ausência desta feição na seção 5.2.1, além das 

profundidades em que ela se encontra nas seções 5.2.2 e 5.2.3 (próxima a 60 ns e na 

superfície, respectivamente) indica que a camada está mergulhando para WNW. 

 

Figura 5.6 – Linhas de GPR da área 2. 
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Figura 5.7- Radargramas interpretados 5.2.1 e 5.2.2.  

 

Além da camada descrita acima, foram indicadas mais duas nesta área. A primeira 

na seção 5.2.1 parece se estender de 130 metros até o final do radargrama próxima 

a 100 nanosegundos. Acima das reflexões caóticas que indicaram a demarcação 

desta feição observam-se reflexões contínuas e sinuosas aparentemente 

concordantes com o topo do cascalho demarcado. 

A segunda se encontra na seção 5.2.4 e aparenta estar disposta em dois bolsões 

com reflexões tangenciais obliquas. O formato do depósito se assimila com a feição 

deposicional de paleocanais em um sistema fluvial meandrante. 
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Figura 5.8 – Radargramas interpretados 5.2.3 e 5.2.4. 

 

 

Figura 5.9 – Radargrama interpretado 5.2.5. 
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7.3  Área 3 – 3D 

 

Por fim o cubo tridimensional da área 3 (fig. 5.10) mapeou a última área de interesse 

deste trabalho. As seções necessárias para composição do 3D foram adquiridas mais 

a norte da área 2, indicando que os locais de maior qualidade de depósitos estão 

dispostos de sul à norte da área de estudo. 

As linhas foram feitas com aproximadamente 40 metros de comprimento com 

espaçamento entre linhas de 20 centímetros (step-over). Um total de 35 linhas na 

direção Sul-Norte totaliza uma composição tridimensional de 40x7 metros, com o eixo 

z limitado em 300 nanosegundos. 

O resultado gerado pode ser observado na figura 5.11. Foi realizado o corte do 

modelo para facilitar a visualização das atitudes e mergulhos das camadas. Foi 

possível demarcar as principais camadas utilizando a ferramenta de pick 3D do 

módulo tridimensional do Reflexw. Novamente a camada de interesse próxima a 100 

nanosegundos se apresenta mergulhando na direção sul e norte com inflexão próxima 

dos 20 metros na direção x (S-N). 

 

 

Figura 5.10 – Localização do levantamento GPR 3D. 
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Figura 5.11 – Bloco tridimensional gerado sobre a área 3 acompanhado de interpretação das camadas.
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8. CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista o objetivo inicial de identificação preliminar de depósitos de 

cascalho para extração de diamante, é possível confirmar que houve êxito no presente 

trabalho. O volume de informação adquirida em pouco tempo de trabalho de campo 

em conjunto com a possibilidade de detalhamento observado nos resultados serviu 

para demonstrar a força que o método GPR possui tanto para a fase pioneira quanto 

para estudos mais avançados de uma área. É necessário, porém, levar em 

consideração que os alvos explicitados no trabalho (cascalho e areia) são mais 

suscetíveis ao método. Uma única linha realizada sobre solo argiloso (da figura 2.4a) 

demonstrou a fraqueza do método sobre alvo de alta impedância ao sinal 

eletromagnético. 

Dos depósitos encontrados, um já foi escavado e está em fase de exploração (área 

1). A realização de dois campos com quase um ano de entre eles, embora custosa, 

possibilitou a oportunidade de validar o método com observações diretas dos alvos 

previamente mapeados. Se espera a exploração da área 3 em sequência, infelizmente 

a área 2 foi descoberta após implantação de boa parte da infraestrutura da sede da 

exploração. A linha 3, por exemplo, atravessa ao lado de uma das piscinas de 

decantação de argila em uso pela planta de separação, de forma que a exploração 

desta área será de menor prioridade e necessitará gastos em relocar as interferências. 

Por fim este trabalho espera aumentar a gama de dados de qualidade na região 

diamantífera de Poxoréu. Trabalhos realizados previamente, como o de Weska em 

1996 vão a fundo na descrição das feições geológicas da região. Mas com os avanços 

que ocorreram de lá para cá nos campos da geofísica, posicionamento global e 

computação se espera que a área seja mais extensamente estudada para possibilitar 

solucionar as diversas dúvidas sobre gênese e evolução destes depósitos. 
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