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6 - Treinamento de Campo em Técnicas de Exploração Mineral 
 
Ministrante: Prof. Dr. Gustavo Abreu (USP) 
Data: 09 a 14 de outubro de 2017 
Local: Santa Bárbara, MG 
 
Taxas de Inscrição: 
Profissionais de empresas associadas à ADIMB e Acadêmicos: R$ 3.300,00 
Profissionais de empresas não associadas à ADIMB: R$ 3.800,00 
 
 
Conteúdo: I- Teoria da Exploração Mineral: Teoria da cartografia e localização via 
satélite;Revisão e atualização de conceitos de classificação de rochas, com estruturas 
primárias e deformacionais. Mineralização, alterações hidrotermais, ambientes 
potenciais. Modelo Exploratório.;Métodos e procedimentos de preparação física e de 
análises químicas para sedimentos, solos e rochas.; Sondagem: diamantada, circulação 
reversa: Planejamento: seção geológica proposta; Coordenadas da boca, medidas de 
desvio, nível d’água, inclinação; Descrição de testemunhos: litológica, geotécnica; 
Amostragem de testemunhos; Seção geológica final. Susceptibilidade magnética: 
Equipamentos utilizados; Aplicação; II– Atividades de Campo em Exploração Mineral: 
Trabalhos de Campo: preparativos, planejamento, equipamentos necessários, 
procedimentos, material, métodos. Observação e interpretação; Localização e Mapas: 
Operação de GPS: Sistemas de Coordenadas; Datum Horizontal; Levantamentos de 
pontos; Trilhas; Download de levantamentos – softwares. Calibração e uso de bússolas 
para levantamentos geológicos e cartográficos; Métodos de Coleta de amostras para 
levantamentos de Geoquímica: sedimento de corrente; Concentrado de bateia e solo; 
Amostragem de Rocha: de mão (grab sample); de canal (channel sample); de painel; de 
fragmentos/pedaços (chip sample); Métodos de análise química; Definição de 
resultados anômalos; Trincheiras: Planejamento (dimensões e orientação); Abertura e 
levantamento; Amostragem; Mapeamento geológico; Montagem de mapa geológico de 
área de trincheiras; aterro e recuperação ambiental; Mapeamento geológico de detalhe; 
Em escalas >1:10.000, Descrição de pontos geológicos: litologia, estrutura, alteração 
intempérica, alteração hidrotermal, topografia ; Como montar o mapa: separação de 
afloramentos x blocos; Andar em contatos; Descrição se solos.; 
 
Perfil do Ministrante: Gustavo C. Abreu é graduado em Geologia em dezembro de 1.987 
pelo IGc-USP, com mestrado (1.995) e doutorado (2.005)  focado na metalogenia de 
Ouro no Quadrilátero Ferrífero, em aspectos geoquímicos e petrológicos. Iniciou a vida 
profissional na UNAMGEN Mineração e Metalurgia SA, trabalhando depois por quase 09 
anos na Vale entre 1.992 e 1.999, principalmente na região Nordeste; fundou a Geonet 
Consultoria Geológica e Serviços Ltda em 2.000, atuando primeiramente como 
profissional de prestação de serviços geológicos da Geoexplore (Atual Coffey Mining), 
Yamana Gold, Votorantim Metais, dentre outras empresas de menor porte. Ainda teve 
vínculo empregatício como geólogo sênior na Teck-Cominco Brasil SA por 3 anos e foi 
gerente de exploração na Reinarda (Troy) por 06 meses. Atuou como consultor para 
Votorantim Metais Zinco, Goldfields América Latina, e diversas outras empresas pelo 
Brasil. Em 2009, foi aprovado em concurso público no IGc-USP para área de Exploração 
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Mineral e Geologia Econômica, tornando-se professor Doutor em regime RTC (24 
horas/semana). Atualmente desenvolve projetos em parceria com empresas de 
pequeno porte para implantação de projetos mineiros de ouro.  


