
 
 

 

 

 
  

CURSO LIVRE PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO KT-20 
 

Apresentação: Petrofísica aplicada à pesquisa, mapeamento geológico e prospecção 

mineral com uso do equipamento portátil KT-20 - susceptibilidade magnética, 
condutividade e densidade. 

 
Professor: Dr. Marcelo Henrique Leão-Santos (UFG - Universidade Federal de Goiás). 

 

Ementa e objetivos: Disseminar o potencial e aplicação de propriedades físicas na 

pesquisa geológica e geofísica de uma forma geral, assim como para o mapeamento 
geológico e para a prospecção mineral. O foco será o aprendizado no uso do 
equipamento portátil KT-20 para medidas de susceptibilidade magnética, condutividade 
e densidade em amostras de rocha encaixantes, zonas de alteração hidrotermal e 
minério. Abordagem de conceitos teóricos, prática no uso do equipamento, aplicação e 
estudos de caso, correlação das propriedades físicas com os métodos geofísicos, e uso 
das propriedades como informação a priori na interpretação, inversão e modelagem de 
dados. 
 

Agenda prévia 
 
DIA 1 – carga horária de 7h 

• Introdução do Curso  

• Susceptibilidade magnética e método magnético  

• Magnetometria: Prática sobre os parâmetros que influenciam as anomalias  

• Uso, especificações e acessórios do equipamento  

• Prática de medidas de susceptibilidade magnética em amostras de rochas 
encaixantes, zonas de alteração hidrotermal e minério  

• Condutividade e método eletromagnético  

 

DIA 2 – carga horária de 7h 

• Eletromagnetometria: Prática sobre os parâmetros que influenciam as 

anomalias geofísicas  

• Prática de medidas de condutividade em amostras de rochas encaixantes, zonas 
de alteração hidrotermal e minério  

• Densidade e método gravimétrico  

• Gravimetria: Prática sobre os parâmetros que influenciam as anomalias  

• Prática de medidas de densidade em rochas encaixantes, zonas de alteração 

hidrotermal e minério  
 

 
 



 
 

 

 
 
 
DIA 3 – carga horária de 7h 
 

• Prática de medidas de propriedades físicas em amostras de furos de sonda de 

rochas encaixantes, zonas de alteração hidrotermal e minério  

• Correlação das medidas de propriedades físicas com métodos geofísicos  

• Amostragem, aplicação e interpretação de propriedades físicas  

• Estudos de caso em trabalhos de campo e laboratório (2 hs) 

• Estudos de caso de propriedades físicas como informação a priori para inversão 

e modelagem de dados geológicos e geofísicos (1 h) 
 

Carga horária total: 21 hs  

 

Certificado de participação: ao final do curso 

 

Equipamento para prática: 1 KT-20 

 

Número máximo de alunos: 8 por turma 

 

Público alvo preferencial: Geólogos, Geofísicos, Engenheiros de Mina, estudantes 

e profissionais que atuam na área. 
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Perfil do instrutor 

 
Marcelo Henrique Leão Santos é graduado em Geologia pela Universidade de Brasília UnB (2003), Mestre 

em Geologia pela UnB (2006) com área de concentração em Geofísica Aplicada, e Doutor em 

Geologia/Geofísica pela UnB / Colorado School of Mines - Department of Geophysics (2014). Atualmente 

é Professor e Pesquisador do Curso de Geologia da Universidade Federal de Goiás. Ministrou aulas na Pós-

Graduação em Geologia do Instituto de Geociências da UnB. Trabalhou como Pesquisador Visitante na 

Colorado School of Mines - Center for Gravity, Electrical and Magnetic Studies (2011 a 2012). Especialista 

em assinaturas geofísicas de depósitos IOCG. Trabalhou com Prospecção Mineral na empresa Vale S.A.: 

como Coordenador Geofísico (2012 a 2015), Geofísico/Geólogo (2006 a 2011), Geólogo Coordenador do 

Projeto Cobre-Ouro Nordeste (2005 a 2006), e Geólogo do Projeto Cobre-Ouro (2004). Atuou em Geologia 

e Geofísica aplicada a diversos projetos de prospecção mineral em todo o Brasil e na região da Província 

Mineral de Carajás. Trabalhou com vários levantamentos geofísicos aéreos, terrestres e de perfilagem, 

entre eles: magnetometria, gravimetria (gradiométrica), gamaespectrometria, eletromagnetometria, 

polarização induzida, imageamento elétrico, Magnetotelúrico, propriedades físicas das rochas e 

petrofísica. Trabalhou na pesquisa de diversos recursos minerais: cobre, ouro, níquel, ferro, manganês, 

elementos do grupo da platina, fosfato, potássio, diamante, elementos terras raras e águas subterrâneas. 

Dedicou-se ao uso de novas tecnologias e pesquisa & desenvolvimento em parceria com departamentos 

internacionais da Vale S.A. no Canadá, e universidades nos EUA e Canadá. Atuou em diversos projetos na 

área ambiental e é voluntário na ONG Berço das Águas desde 2001. Docência e interesses de pesquisa 

incluem Geologia e Geofísica aplicadas ao mapeamento geológico, prospecção mineral, patrimônio 

geológico, ambiental, inversão de dados geofísicos e modelagem Geologia-Geofísica 2D-3D. Membro da 

Society of Exploration Geophysicists SEG. Membro da Sociedade Brasileira de Geofísica SBGf. Currículo 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5435380608181101 

Marcelo Henrique Leão Santos holds a degree in Geology from the University of Brasília UnB (2003), a 

Master's in Geology from UnB (2006) with an area of expertise in Applied Geophysics and a PhD in Geology 

/ Geophysics from UnB / Colorado School of Mines - Department of Geophysics (2014). He is currently 

Professor and Researcher of the Geology Course at the Federal University of Goiás. He lectured at the 

Graduate in Geology of the Institute of Geosciences of UnB. He has worked as a Visiting Researcher at the 

Colorado School of Mines - Center for Gravity, Electrical and Magnetic Studies (2011-2012). Specialist in 

geophysical signatures of IOCG deposits. He worked with Mineral Prospecting at Vale SA: as Geophysical 

Coordinator (2012 to 2015), Geophysicist / Geologist (2006 to 2011), Chief Geologist of the Northeast 

Copper-Gold Project (2005 to 2006), and Copper-Gold Project Geologist (2004). He has worked in Geology 

and Geophysics applied to several mineral exploration projects throughout Brazil and in the region of 

Carajás Mineral Province. He worked with several airborne, ground and borehole geophysical surveys, 

among them: magnetometry, gravimetry (gradiometric), gamma spectrometry, electromagnetometry, 

induced polarization, electrical imaging, magnetotelluric and petrophysics. He has worked in the research 

of various mineral resources: copper, gold, nickel, iron, manganese, platinum group elements, phosphate, 

potassium, diamond, rare earth elements and groundwater. He dedicated to the use of new technologies 

and research & development in partnership with Vale's S.A. international departments in Canada, and 

universities in the USA and Canada. He has worked in several environmental projects and has been a 

volunteer at the NGO Berço das Águas since 2001. Teaching and research interests include Geology and 

Geophysics applied to geological mapping, mineral prospecting, geoheritage, environmental, geophysical 

data inversion and Geology-Geophysics 2D-3D modeling. Member of the Society of Exploration 

Geophysicists SEG. Member of the Brazilian Geophysical Society SBGf. Curriculum Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/543538060818110 
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