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CAPÍTULO 8 

8. Métodos Eletromagnéticos 

Os métodos eletromagnéticos ativos (ou indutores) baseiam-se no contraste das 

propriedades elétricas e magnéticas do solo. Para a arqueologia, o contraste de propriedades 

entre os restos arqueológicos e o meio a sua volta depende da natureza dos materiais, da 

profundidade, da forma como estão dispostos e sua proximidade em relação ao nível 

freático. Se estes contrastes forem suficientemente grandes, então as anomalias serão 

detectadas (OGILVY & LEE, 1991).  

Os métodos eletromagnéticos (EM) empregam medidas com tempo variante do 

campo magnético gerado pela indução de corrente de fluxo dentro da Terra. Nessa técnica, 

a indução do campo magnético é gerada na superfície da terra produzindo uma corrente no 

meio a ser percorrido que varia com o tempo. Um receptor é colocado para comparar a 

variação entre o campo magnético produzido pelo fluxo de corrente na Terra com o gerado 

na fonte (ou campo natural). 

O método EM é usado para localizar depósitos condutivos de metal, para localizar 

canos e cabos enterrados, para detecção de minas que não explodiram (SCOLLAR, 1962) e, 

recentemente, para a localização de resíduos enterrados, localização de dutos, cubagem em 

aterros e lixões, detecção de contaminação orgânica ou inorgânica em áreas agrícolas e 

materiais arqueológicos localizados próximos à superfície. A partir de 1964 foram 

desenvolvidos os primeiros equipamentos eletromagnéticos para usos específicos em 

profundidades rasas. 

Na presença de corpos condutores, os sinais emitidos pela antena transmissora 

criam um campo primário16 e induzem corrente secundária nos corpos, que por sua vez 

geram um campo secundário217 que se superpõe ao primário (Figura 8.1). Deste modo, a 

medida do campo total (a soma dos campos primário e secundário) nos permite localizar 

corpos condutores na zona de investigação. A idéia de emitir sinais elétricos como fonte de 

campo magnético primário não é nova, já existindo testes realizados desde 1908 para 

distintas condições geológicas (PATERSON & RONKA, 1971). 

                                                           
16 Campo Primário é o campo magnético principal gerado pela bobina transmissora, o qual se propaga 
perpendicular a posição das bobinas. 
17 Campo Secundário é o campo magnético gerado em torno de um corpo em subsuperfície, sendo detectado 
pela bobina receptora. 
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Figura 8.1. Comportamento esquemático dos campos magnético primário e secundário. 

 

A prospecção eletromagnética (EM) é usada na arqueologia como substituta dos 

métodos elétricos, evitando o trabalho de colocar os eletrodos no solo. Sua principal 

característica é a capacidade de detectar objetos metálicos condutores e indutores. 

Nos sambaquis, os materiais condutores são quase sempre escassos pelo fato das 

antigas sociedades ainda desconhecerem o uso de metais (BEVAN, 1983). Porém, este 

método tem se mostrado eficiente na detecção de fogueiras e grandes concentrações de 

material lítico com propriedades eletromagnéticas, onde, com o aquecimento ocorre a 

orientação magnética de minerais metálicos (Figura 8.2). Na interpretação dos dados deve-

se ficar atento em relação à diferenciação das anomalias, pois podem ser produzidas tanto 

anomalias naturais quanto artificiais com a mesma magnitude. Neste momento é grande a 

importância da intercomunicação entre os pesquisadores geofísicos e arqueólogos.  
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São vários os tipos de levantamentos geofísicos que se baseiam nas propriedades 

eletromagnéticas dos materiais, a seguir são citados alguns destes métodos com suas 

limitações e aplicabilidades: 

- EM38, muito usado em agricultura e arqueologia, por realizar investigações 

superficiais, até 1,5 metro e com uma boa qualidade dos sinais obtidos. Limita-se por 

sua baixa profundidade de penetração no meio; 

- EM34, investigação de profundidades estimadas de 7,5 e 15 metros, mais 

direcionado para a mineração por ter uma qualidade de sinal menor, baixa resolução; 

- GPR (Radar de penetração no solo), método de uso diverso em diferentes áreas, 

também na arqueologia. Consegue investigar até 60 metros de profundidade 

dependendo do meio. Limita-se seu uso em locais com alta concentração de argilo 

minerais, que servem como isolantes na propagação dos sinais; 

- Magnetotelúrica, sua utilização é mais direcionada para a mineração, com 

capacidade de investigação chegando a 100 Km de profundidade. Para a arqueologia 

possui baixa resolução. 

Figura 8.2. A paleofogueira encontra-se em subsuperfície onde é possível sua 

localização através da orientação magnética dos minerais no solo, criando um 

campo anômalo em relação ao terreno. 
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 Os diferentes equipamentos com suas respectivas diferenciações apresentam 

diferenças no tipo de sinal obtido, sendo que quanto maior a profundidade de investigação 

menor é a qualidade do sinal e conseqüentemente sua resolução. Cada método apresenta 

suas respectivas indicações e contra-indicações de uso, como o caso do GPR, que apesar de 

não conseguir ultrapassar grandes espessuras de camadas argilosas, vem sendo largamente 

usado em diferentes situações arqueológicas. 

 

8.1. Sondagens de resistividade e condutividade 

 
 O equipamento EM38 (Geonics) opera com baixos valores de indução (LIN – low 

induction number), com uma freqüência de 14,6 kHz, utiliza o método Slingram para obter 

as leituras de condutividade e susceptibilidade do solo. Tendo sido usado na localização de 

depósitos condutivos de metal, na identificação de canos e cabos enterrados, na detecção de 

minas que não explodiram e, recentemente, para a localização de resíduos enterrados, 

localização de dutos, cubagem em aterros e lixões, detecção de contaminação orgânica ou 

inorgânica em áreas agrícolas e finalmente em materiais arqueológicos localizados 

próximos à superfície do tipo paleofogueiras, líticos e metais queimados 

 O método eletromagnético se baseia em duas propriedades físicas resistividade318 e 

condutividade419 que representam formas alternativas de expressão da mesma informação, 

porém estas duas propriedades elétricas atuam de maneiras muito diferentes. Isto tem 

conseqüências importantes tanto para a comparação dos dados de investigação quanto na 

facilidade de obtenção desta informação. (OGILVY & LEE, 1991). 

O princípio da resistividade eletromagnética EM está baseado na formação de 

campos eletromagnéticos, que são produzidos e recebidos nas bobinas do equipamento. As 

bobinas de transmissão produzem um campo eletromagnético que penetra no solo. Se 

qualquer condutor estiver presente, é formado um campo eletromagnético paralelo que, por 

sua vez, produz um campo eletromagnético secundário que é refletido e que é detectado 

pelas bobinas de recepção. Esse campo secundário produz um fluxo de corrente em uma 

                                                           
18 Resistividade: define a quantidade de corrente elétrica que atravessa uma camada quando aplicado uma 
diferença de potencial; 
19 Condutividade é o inverso da resistividade, suas medida são feitas em siemens por metros (S/m ou mS/m) 
em unidades SI. Quando um meio é envolvido por uma corrente elétrica, gera-se um campo elétrico em 
relação a densidade do meio. 
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bobina receptora localizada em outra parte do instrumento. A bobina receptora divide o 

sinal em duas componentes físicas, a infase520 e quadratura621. A quadratura do sinal é 

usada para obtenção de uma medida de condutividade aparente do chão (em mS/m). A 

componente  infase pode ser usada para detectar grandes objetos de metal e computar a 

susceptibilidade magnética (k=10-3SI), do solo próximo à superfície. O pulso é 

transformado em sinal digital permitindo que as leituras sejam armazenadas (LEGAL & 

GARRET, 1982).  

 

 
8.2. Instrumentação 

 Devido a um conjunto extremamente amplo de valores de resistividade encontrados 

através de materiais na terra, os instrumentos EM (Eletromagnéticos) modernos são 

extremamente sensitivos e confiáveis, sendo que a maioria dos erros das sondagens vem do 

próprio operador e não do instrumento. 

 
 
 

8.2.1. Equipamento Utilizado 

O EM38 é composto de duas bobinas (emissão e recepção). A bobina transmissora 

emite um campo magnético primário, que induz em subsuperfície, correntes elétricas 

gerando um campo secundário, como visto anteriormente. A combinação destes dois 

campos é medida pela bobina receptora, e o equipamento é construído de forma a fornecer 

a leitura direta da condutividade e susceptibilidade. Os dados de condutividade podem ser 

plotados em perfis (Figura 8.3), em função da distância, e um conjunto de perfis permite a 

confecção de mapas de condutividade aparente, que em casos de áreas anômalas nos sítios, 

possibilitam a localização e mapeamento da extensão dos corpos (DALAN 1995) (Figura 

8.4).  

                                                                                                                                                                                 
 
20 Infase: parte real do sinal. Mede a Susceptibilidade em k=10-3SI. 
21 Quandratura: parte imaginaria do sinal. Mede a Condutividade em mS/m. 
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Figura 8.3. Esquema de um perfil eletromagnético gerado, onde são observadas as 

variações de amplitudes nas leituras ao longo de uma linha. O controle de linha por linha é 

de grande importância para que sejam evitadas possíveis variações laterais entre as linhas 

anterior e posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4. Mapa de empilhamento lateral de vários perfis, onde são analisadas as 

anomalias de maior expressão no sitio. Os pontos vermelhos são considerados pontos 

quentes, onde se localizam possíveis anomalias. 
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 O instrumento utilizado nesta dissertação foi o EM38, sendo o mais aceito 

atualmente na arqueologia. O EM38 tem uma profundidade de investigação efetiva de 

aproximadamente 1,5 metro. É relativamente pequeno, leve e fácil de se manejar. Com esse 

instrumento pode-se medir condutividades de aproximadamente 0.5 a 1000mS/m ou 2000-

1ohm-m, (Tabela 8.1), sendo que as rochas apresentam uma variação de resistividade 

média conhecida é possível fazer uma pré-analise do ambiente a ser estudado. Ver tabela de 

amplitude de medidas em diferentes tipos de rochas.  A Figura 8.5 ilustra a variação da 

resistividade elétrica de alguns materiais geológicos. 
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���"�#���������$(��&���'����������������

Sedimentos e solos 1 e 1000 ohm-m 1000-1 mS/m 

Solos argilosos 25 e 1000 ohm-m 480-1 mS/m 

Areias 50 e 1000 ohm-m 20-1 mS/m 

Rochas ígneas e 

metamórficas 

100 a 1,000,000 

ohm-m 

10 – 0.001 mS/m  

 

Apesar das diferenças mencionadas acima resultarem numa grande variação de um 

mesmo tipo de material, em geral, rochas tendem a apresentar condutividades mais altas 

que sedimentos e solos. Variando de 1 a 10 milhões ohm-m ou em condutividades de (1000 

a 0.0001 mS/m ou menor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.5. Resistividades aparentes de alguns materiais geológicos (modificado de 

Sellman et al., 1992 apud McNeill, 1979). 

 

Tabela 8.1. Escala de 
variação de medidas 
em diferentes tipos de 
rochas. 
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Para condutividades acima de 50mS/m, o instrumento tende a indicar uma 

condutividade mais baixa que o valor real (DALAN 1991), sendo necessárias algumas 

correções. Os dados obtidos no instrumento podem ser corrigidos a cada linha, mas isso é 

raramente feito, pois os valores de variação lateral das linhas são também importantes, se 

uma investigação envolve várias sessões paralelas de trabalho.  

 Problemas tais como resolução e profundidade efetiva de penetração, são 

considerações importantes na seleção do medidor de condutividade a se empregar. Isso 

também deveria ser levado em conta no planejamento do esquema de amostragem. A 

distância mínima de separação necessária no plano horizontal para que se possam conseguir 

característica individual é teoricamente igual à distância de separação das duas bobinas, o 

que seria de cerca de 1m para o EM38. A largura mínima caracterizada para detecção é 

uma fração do espaço entre as bobinas (1/4 ou 1/3), estimada em 0,25m a 0,5m para o 

EM38. Claro que esses parâmetros de resolução irão variar de acordo com a composição 

das características e seus contrastes com o meio em volta assim como o tamanho e 

profundidade das anomalias. 

Entre as vantagens do método deve se contar a rapidez de execução, pois no campo 

são necessários alguns segundos (±10s) para realizar uma medida e sem a necessidade de 

estender complexos dispositivos (como os do método elétrico). Além do mais o 

equipamento é compacto com as antenas emissora e receptora acopladas no mesmo 

sistema. Tudo isto implica em investigações realizadas de forma rápida e econômica (Foto 

8.1). Entre as desvantagens, devemos ressaltar a pequena profundidade de investigação, e 

as várias fontes de ruídos722 que podem ocorrer no local, tais como cercas ou objetos 

metálicos mascarando os dados. Guia de operação do equipamento segue em anexo11. 

                                                           
22 Ruídos podem ser devido ao instrumento, ou operador ou fenômenos naturais e geológicos que não são de 
nosso interesse. 
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Foto 8.1. Etapa de campo onde se faz a coleta dos dados sobre uma malha pré-estabelecida, 

as leituras são feitas de 1 x 1 metro, com espaçamento lateral de 1 metro. 

 
 
  
          8.2.2. Equipamentos auxiliares 

Medidas contínuas ou de estação também podem ser feitas a pé usando a opção para 

leitura manual com gatilho e cabo de conexão para um gravador de dados (DL720 logger) 

(Foto 8.2).  
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Foto 8.2. O DL720 é um Sistema de Aquisição Digital de Dados desenhado para servir 

como suporte.  Um sistema DL720 completo inclui uma interconexão de cabos e software 

de dados  para armazenamento e redução de dados.  

 

Os dados podem ser coletados tanto manualmente, com o aperto de um botão ou 

continuamente com um intervalo de dados selecionado por um operador. Dados 

armazenados são baixados do DL720 diretamente no software de dados (compatível com 

IBM). Genericamente arquivos XYZ, ASCII podem ser criados e transferidos para 

programas disponíveis comercialmente, tais como o MATLAB, SURFER, GEOSOFT, 

EXCEL entre outros. 

 Para sondagens EM, um processador e armazenador de dados é uma opção de 

grande valia no desenvolvimento de nosso trabalho, se um grande número de medidas 

forem tomadas, no futuro, ruídos ou outros fatores de interferência nas leituras do 

instrumento podem ser corrigidos com mais facilidade (DALAN 1997). Usando os sistemas 

de processamento de dados, pode-se adquirir e gravar os dados, e informações como:  

 

a) o nome do operador; 

b) a data e tempo de cada linha de investigação; 
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c) o número da linha de investigação; 

d) a estação início de cada linha; 

e) o incremento para cada linha; 

f) os componentes gravados; 

g) orientação das linhas; 

h) e se as leituras estão sendo tomadas automaticamente ou não. 

 

8.3. Técnicas de amostragens hor izontais e ver ticais 

 Os métodos elétricos oferecem considerável flexibilidade na determinação de objeto 

que se deseja detectar, um item importante na configuração da investigação, são os valores  

das profundidades que serão amostradas, também mantendo-se em mente a necessidade do 

compromisso entre a profundidade de penetração e a resolução do perfil (CLARK 1990). 

Na maioria das sondagens geofísicas, pequenos objetos não podem ser detectados a grandes 

profundidades, ao contrário dos grandes objetos. Uma regra aproximada é que objetos 

podem ser detectados a uma profundidade máxima que seja igual ao seu tamanho (BEVAN 

1983). 

 Apesar de uma flexibilidade muito menor que as sondagens de resistividade elétrica, 

com um arranjo limitado de profundidades, os métodos eletromagnéticos apresentam 

também bastante eficácia. Talvez o modo mais simples de se alcançar profundidade 

variável de penetração seja empregando vários instrumentos (arranjos) com suas bobinas 

diferentes e variando suas freqüências (BRUSETH 1987). Usando um único instrumento, 

pode-se ter a opção de tomar medidas com as bobinas (transmissora e receptora) no modo 

de operação normal (vertical) ou o instrumento de lado (horizontal). Mudando os 

instrumentos de posição, muda-se também a sensibilidade relativa de investigação do 

instrumento investigando a metade de sua profundidade efetiva (Figuras 8.7 a e b). Desta 

maneira profundidades de 1.5 a 0.75m podem ser medidas com o EM38 (COIROLO 2000). 

Com as bobinas verticais coplanares, os instrumentos são relativamente insensíveis a 

materiais localizados perto da superfície, por isso a importância de realizarem-se medidas 

em dois estratos. 
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Figura 8.6. a – esquema de penetração das ondas em relação a posição das bobinas; b - 

linhas de profundidades de penetração das bobinas na horizontal (Linha Azul ±1,5m) e 

vertical (Linha Vermelha ±0,75m).  

 

8.4. Esquema de investigação (Layout) 

 Para que as medidas sejam representativas, deve-se tomar cuidado quanto à posição 

a serem feitas as leituras, uma escolha imprópria no esquema de amostragem irá resultar 

numa não detecção de uma anomalia, deve-se ter sempre em mente o tamanho das 

anomalias a serem esperadas para uma melhor definição do espaço entre os pontos de 

leitura.  No planejamento dos pontos a serem medidos existem duas considerações opostas 

a serem ponderadas. Considerando os fatores tempo, dinheiro e logística é pedido um 

número menor de pontos no levantamento, mas levando-se em conta uma caracterização 

mais precisa, um número maior de pontos seria necessário. O esquema de investigação lida 

com a colocação destes pontos de medida num plano horizontal. Para os métodos de 

condutividade EM, os pontos de medição são assumidos como o centro entre as duas 

bobinas (DALAN 1991). Porém, amostragem tem uma dimensão vertical também. Tanto 
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para condutividade e resistividade, deve ser enfatizado novamente que o que estamos 

medindo realmente é um volume ao invés de um ponto. Assim, ao se planejar um esquema 

de amostragem no plano horizontal, devemos levar em conta o volume sendo medido pelo 

instrumento tanto nas dimensões horizontais como verticais. 

O esquema de investigação pode ser conceitualmente dividido em dois processos: 1) 

definição da área de investigação, e 2) decisão sobre a densidade e padronização dos pontos 

de  medidas dentro da área. Um erro comum na investigação geofísica é a delimitação da 

área de investigação muito perto. É preciso garantir que se tenha estendido a investigação 

suficientemente além da área de anomalia esperada para permitir o estabelecimento de 

valores de background (nível regional) e variações na condutividade. 

 

8.5. Procedimento operacional 

 Várias técnicas podem ser usadas pelo operador durante a investigação para a 

redução do ruído, para garantir que anomalias parasitas não sejam produzidas, e para a 

geração de informação que será adicionada ao processo de interpretação. É usual nos 

levantamentos de campo se fazer leituras fora da linha de levantamento a fim de auxiliar 

nas correções de deriva dos instrumentos ao longo do dia e nivelando as linhas lateralmente 

(Foto 8.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8.3. Etapa do levantamento onde se faz a reocupação de uma base próxima do sitio, 
visando a correção futura de possíveis derivas do instrumento, causadas geralmente pela 
variação da pressão do ar e umidade do solo (GEONICS boletim 05). Esta reocupação pode 
ser feita no início de cada linha ou no inicio e final da mesma linha.  
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Mudanças significantes na condutividade, devido principalmente às 

heterogeneidades laterais, podem ser observadas mudando a direção do dipolo do 

instrumento EM em 90 graus. Pode-se tirar uma média de duas medidas para cada ponto, 

mas isso pode levar tempo e é possível que uma mudança constante na direção do 

instrumento possa levar a erros no posicionamento do dipolo823. Também é observada 

variação nas medidas quando ocorre a mudança na direção do caminhamento, então pode-

se fazer o caminhamento sempre na mesma direção e usar apenas um dipolo de direção 

(BEVAN, 1983). Para grandes levantamentos de medidas durante a investigação, 

entretanto, é provavelmente uma boa idéia rotacionar o instrumento para 90 graus e tomar 

uma medida. Esse procedimento pode ajudar na identificação lateral de heterogeneidades 

assim como objetos metálicos.  

Com amostragem automática, pode-se certamente afetar a precisão do levantamento 

em algum nível.  Essa perda da acurácia irá resultar em uma queda na precisão da 

localização dos pontos de medida. Para se obter maior acurácia, o operador deve ajustar a 

velocidade de seu passo para a contagem de um segundo de tempo de atraso do 

instrumento. O interruptor do trigger (DL720) que é usado no modo manual pode ser usado 

como um interruptor fiducial921 no modo automático para realizar uma leitura nos pontos 

desejados ao longo da linha de investigação. Esse procedimento ajuda no ajuste dos 

intervalos nos pontos de leitura ao longo da linha de investigação de uma maneira mais 

precisa durante o levantamento dos dados.  

 

8.6. Condições de investigação 

A decisão de quando conduzir uma investigação geofísica pode ter repercussões 

importantes para o seu sucesso. Pode-se querer maximizar condições para contraste elétrico 

entre as características procuradas e a matriz ao redor, e pode-se querer minimizar as 

condições que produzem ruído (COIROLO, 2000).  Fontes de ruído são variadas e podem 

ser ligadas ao campo de estudo: condições de tempo; fontes de ruído cultural (artificial) 

como cercas, canos,  linhas  de  força,  metal  e  atividade  de tempestade elétrica (que irão 

                                                           
23 Dipolo: é um sistema ou objeto que possui dois lados carregados com sinais opostos. 
 
24 Fiducial é relativo a fidúcia. 2. Baseado na confiança, na segurança, na fé. 
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afetar as medidas EM). Algumas outras condições irão produzir ruídos que podem apenas 

ser notados durante o processamento dos dados e interpretação. Isso incluiria ruído devido a 

efeitos de topografia e superfície, vegetação, movimento de água, saturação em água 

(ambiente de pântano), camadas geológicas e corpos que não são de interesse cujo volume 

é também investigado. 

Outras fontes de ruído podem ser evitadas, minimizadas, ou corrigidas pois podem 

causar interferência eletromagnética com os instrumentos EM. Isso inclui linhas de força, 

fontes industriais de eletricidade, e eletricidade atmosférica. As fontes artificiais aparecem 

como uma variação suave no método EM, produzindo os maiores efeitos nos arranjos 

sensitivos de condutividade.  Essa variação suave pode ser vista no processamento de dados 

(BRUSETH 1987).  

Apesar de sondagens EM, serem sempre mais fáceis que sondagens magnéticas em 

locais urbanos, fontes de metal acima do chão podem ser problema. De acordo com a 

Geonics, seus medidores de condutividade são relativamente pouco afetados por cercas e 

outros objetos de metal (DALAN 2000), entretanto, devem-se evitar distâncias menores 

que 1,5 metro para o EM38.  

À medida que se aproxima do objeto, a leitura de condutividade deve ser a mesma 

com o instrumento apontando para o objeto ou paralelo a ele. Se essas duas leituras 

diferirem em mais de 10%, então o objeto está produzindo um distúrbio significante e 

afetando a acurácia das medidas. Essa técnica também pode ser empregada para localização 

de ferro, aço ou canos de cobre (BEVAN, 1983).  

Quando o instrumento é posicionado perpendicularmente ao objeto a medida irá cair 

e chegar ao negativo. Rotacionar o instrumento tornará a medida negativa paralelamente e 

diretamente em cima do instrumento. Como mencionado, o EM também é sensitivo aos 

objetos de metal no operador (tais como: botas metálicas, cintos, relógio, anéis, lapiseiras, 

etc.). 

 
8.7. Controle de qualidade 

Um dos propósitos do esquema da investigação (layout) é assegurar que os dados 

sejam representativos; controle de qualidade trata-se da garantia de que os dados sejam 

confiáveis. O sinal que medimos com os instrumentos geofísicos é composto tanto de sinal 
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quanto de ruído. Ruído pode ser devido ao instrumento, operador ou fenômenos naturais e 

geológicos que não são de nosso interesse. A tarefa é separar o sinal do ruído, assim o sinal 

real pode ser lido (BRUSETH, 1987). Procedimentos devem ser seguidos para checar a 

sobrecarga do instrumento. Isto é obtido reduzindo-se a sensibilidade, mudando a posição e 

garantindo que a mesma leitura seja feita (foto 8.4). Deve-se trabalhar sucessivamente até 

escalas menores de sensibilidade até que as leituras de condutividade sejam iguais em 

escalas diferentes. Usando os procedimentos de controle de qualidade no campo, podemos 

minimizar o ruído produzido através de um certo conjunto de condições. Técnicas de 

separação de ruído como parte do processamento de dados serão discutidas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8.4. Painel de controle do EM38, onde se faz os ajustes de sensibilidade do aparelho. 

Visores de leitura onde são mostrados os dados de susceptibilidade e condutividade, A) 

Botão de ajuste I/P Zero Coarse. B) Botão de ajuste I/P Zero Fine. Serão melhor 

detalhadas suas funções no anexos 11.  

 

8.7.1. Checagem do equipamento e calibração 

A checagem do equipamento e procedimentos de calibração tanto no começo quanto 

durante a investigação, garantem que o erro do instrumento seja insignificante ou 

minimizado.  

 Os procedimentos adotados diferem poucos, mas envolvem os mesmos 

componentes no geral. Isso inclui a checagem das baterias, zerar os instrumentos, checar a 

fase e a sensibilidade dos instrumentos. Como todo equipamento elétrico varia com a 
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temperatura e outras condições, o instrumento deve ser zerado no começo de cada dia e re-

checado periodicamente (talvez a cada hora), através do dia (e certamente se o equipamento 

sofrer queda ou colisão). É importante que o operador remova objetos de metal para esses e 

todos os outros procedimentos do levantamento (incluindo a coleta de dados de 

investigação). Para ver se objetos de metal estão afetando as  medições, tire os objetos e 

coloque-os longe, depois veja se ocorre mudança na condutividade medida. Para o EM38, 

deve-se primeiro checar a bateria, então anular o primeiro sinal maior (esperar o 

aquecimento do aparelho, ± 15 min), e zerar o instrumento, depois anular o sinal adicional 

vindo da susceptibilidade magnética dos solos (manter o aparelho suspenso do chão 

±1,60m) finalmente checar o funcionamento do equipamento (fase e sensibilidade). 

 

8.7.2. Processamento de dados e apresentação 

 O Sistema de Mapeamento gera relatórios com apresentação de mapas dos dados de 

alta qualidade (Figura 8.7). Formatos de apresentação incluem padrão de contorno do 

mapa, mapas coloridos e mapas de relevo. Qualquer combinação dos formatos pode ser 

fundido em um arquivo único de plotagem para apresentação. Arquivos de plotagem podem 

ser facilmente convertidos para formato ASCII ou AutoCad DXF para ser transferido para 

dependências do Matlab ou  qualquer outro software de processamento de imagem.  

Para gerenciamento dos dados e apresentação, a Geonics oferece programas de 

computador como interface entre os gravadores de dados e o PC (Ver anexo 05, 06, 07 e 

11). Esses programas podem ser usados para transferência de dados do gravador para o 

computador e depois a edição, exposição (Quadro 8.2), impressão, plotagem dos arquivos 

de dados.  A plotagem pode ser feita pela tela do computador, ou podem produzir via 

plotter ou impressora. Usando esses programas, tem-se também a opção de criar arquivos 

diretamente em programas de contorno como Surfer, Matlab ou Geosoft. Essa opção é 

muito útil para criar um arquivo em formato ASCII que também pode ser transformado em 

outros arquivos para apresentação através de outros programas.   
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Figura 8.7. Mapa exemplo planimétrico gerado a partir da junção de várias linhas 
paralelas, onde é possível a visualização dos pontos anômalos com clareza. Por convenção 
os pontos vermelhos são anomalias positivas e as azuis anomalias negativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8.1. Relação de valores lidos em um perfil. As duas últimas colunas representam 
os valores de condutividade e susceptibilidade. As duas primeiras linhas representam os 
valores de reocupação de base. Estes dados após serem coletados do Dataloger, são 
tratados em computador. 
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EM38B V1.00 V103                 
L   103      BV1  N M10.0
T   05/25/2002 16:59:15
SV10    -2.000    28.100     3.283
SV10    -1.000    28.100     3.280
SV10     0.000    27.000     2.546
SV10     1.000    25.500     2.560
SV10     2.000    26.200     2.569
SV10     3.000    24.400     2.632
SV10     4.000    24.200     2.667
SV10     5.000    24.300     2.635
SV10     6.000    23.900     2.681
SV10     7.000    24.000     2.629
SV10     8.000    25.500     2.707
SV10     9.000    28.300     2.964
SV10    10.000    30.500     3.033
SV10    11.000    33.500     2.825
SV10    12.000    33.600     2.724
SV10    13.000    37.200     2.707
SV10    14.000    37.000     2.647
SV10    15.000    37.400     2.690
SV10    16.000    32.000     2.699
SV10    17.000    22.300     2.733
SV10    18.000    27.700     2.987
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  É nesse estágio em um projeto que se devem tomar decisões de qual formato os 

dados devem ter para uma interpretação e apresentação final. É útil tentar e apresentar tanto 

o mapa dos dados processados como os mapas interpretativos. Assim podem-se avaliar 

tanto os dados como a interpretação. 

Na maioria dos levantamentos, existem poucos cálculos de correção dos dados 

envolvidos nas sondagens EM. Lembrando que os ruídos derivam de três fontes 

(instrumento, operador e geológica), com a utilização de equipamentos modernos, o erro do 

instrumento tende a zero. Espera-se que o erro do operador também seja o menor possível, 

usando o procedimento de controle de qualidade, entretanto, deve-se ter no mínimo 

algumas correções a fazer devido aos erros causados pelo operador. Todo o sinal restante 

então terá credibilidade, mas precisamos remover porções indesejadas para que fiquemos 

apenas com o sinal das características desejadas. 

Parte disso pode ser feito na etapa de processamento de dados, depois o resto 

durante a interpretação dos dados. 

 

 

8.8. Interpretação de dados 

 

Na literatura arqueológica, a aplicação e interpretação de dados geofísicos era pouco 

discutida e difundida até as ultimas décadas. Isso significa que há bastante espaço para 

avanços e melhoramentos. Na literatura geofísica, existe grande número e variedades de 

técnicas de interpretação eletromagnética que podem ser usadas para aplicações 

arqueológicas. 

Também deve-se enfatizar que esses métodos (sondagens geofísicas e escavações 

arqueológicas) produzem dados complementares entre si e não equivalentes. Assim, se a 

escavação de uma anomalia geofísica não produz resultados satisfatórios para o contexto 

arqueológico, deve-se lembrar que as  variações das propriedades físicas medidas eram 

reais (tendo estabelecido os vários procedimentos de controle de qualidade), neste meio 

podem ocorrer anomalias naturais e artificiais. Neste momento é de grande importância a 

comunicação entre o arqueólogo e o geofísico tentando assim criar um padrão interpretativo 

para os dados.  



CAPÍTULO 8  -  Fundamentação dos Métodos 

 80
 

Por outro lado, se nossas sondagens geofísicas falharem em encontrar feições que 

forem mais tarde localizadas através de escavações, estes cálculos deverão ser refeitos. 

Podemos questionar nossa escolha dos métodos, como também nosso esquema de 

amostragem, nossos procedimentos de controle de qualidade, e também nossos modelos de 

interpretação, para ver como tais feições devem ser localizadas no futuro. 


