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1. PROPÓSITO 
 
Este manual descreve a modalidade para o correto levantamento no campo de 
medições geo-elétricas 2D. 
 
 

2. CAMPOS DE ATUAÇÃO 
 
Essas instruções devem ser aplicadas pelo responsável de campo, quando a técnica a ser 
utilizada for aquela da Geo-Elétrica 2D. 
 
 

3. REFERÊNCIAS  
 

3.1 Equipamento 
 
MD 07-02-01 Modulo de campo para perfis geo-elétricos 2D 
 
MD 07-02-02 Listado dos materiais para perfis geo-elétricos 2D 

3.2 Normas 
 
Parágrafo/os da Norma UNI EN ISO 9001:2000 contemplado nesta instrução 
 
Parágrafo/os do Manual de Qualidade 

3.3 Parâmetros de processo 
 
NN 
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4. MODALIDADE OPERACIONAL 
 
 
Introdução sobre as normas de segurança 
 
O equipamento EEG AL 48-b está equipado com um energizador interno de 300 W 
capaz de prover uma tensão elétrica de até 700 V ao cabos de medida. Por essa razão, 
o equipamento é potencialmente perigoso para os trabalhadores e as pessoas que 
devam se aproximar ao mesmo, aos cabos e aos piquetes. 
 
É, portanto, indispensável que sejam respeitadas as seguintes normas de segurança, 
para assim evitar incidentes graves (até mortais): 
 
1) O pessoal deve calçar sapatos e luvas apropriadas para garantir a proteção em 

caso de contato com alta tensão (de até 700 V); 
2) Operar os cabos elétricos de medição e de corrente somente com equipamento 

desligado; 
3) Conectar os cabos de medição e de corrente ao equipamento somente depois de 

serem colocados. A partir desse momento, não permitir a ninguém se aproximar 
aos cabos até completada a medição, apagado o equipamento e desconectados os 
cabos; 

4) Se for utilizado um eletrodo externo (pólo-dipolo), sinalizar a sua presencia no 
local delimitando a área com um letreiro de “Alta Tensão”; 

5) Durante a medição, ficar de olho nos elétrodos e na linha de medição; 
6) No caso de alguém se aproximar à linha elétrica, desligar o equipamento e 

desconectar os cabos; 
7) Utilizar conectores isolados para conectar o cabo do eletrodo externo. 
 
Esse método elétrico pode ser aplicado sobre o terreno natural, não necessariamente 
em condições de camadas planas e paralelas. 
 
Devido a que o corte geo-elétrico fornece um analise bi-dimensional do terreno (e não 
tri-dimensional), è importante oriental as linhas perpendicularmente às estruturas a 
serem estudadas.  
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A configuração patrão geralmente utilizada é aquela chamada de “pólo-dipolo”, onde o 
pólo de corrente “B” é colocado “ao infinito” (ou seja, a uma distância relativamente 
grande da linha de medição) e o pólo “A” (que conjuntamente com o “B” gera o campo 
elétrico) é selecionado de forma automática pelo resistivímetro, em correspondência 
dos piquetes do caminhamento elétrico. 
 
Essa tipologia de medição oferece as seguintes vantagens: 
 
1) O sinal é muito mais claro e forte daquele gerado pelo equivalente método 

“dipolo-dipolo”: na realidade, o campo elétrico gerado por um dipolo AB è a soma 
da contribuição de “A” e “B”.  No caso do “dipolo-dipolo”,  a contribuição de “A” è 
positiva, e aquela de “B” é negativa, portanto o sinal lido em MN è muito mais 
fraco daquele grado por um único eletrodo “A” ou “B”.  (nos tendidos Wenner e  
Schlumberger, as contribuições de “A” e “B” se adicionam porque colocados ao 
dois lados de MN); 

2) É um sistema assimétrico, muito mais sensível às variações laterais do que o 
Wenner ou o próprio Schlumberger; 

3) Permite medir aos dois lados do tendido elétrico e, portanto, reconstruir 
facilmente o equivalente sistema simétrico, se for necessário; 

4) Ao contrario dos sistemas simétricos, permite medir “multiplexando” os canais 
MN, desfrutando assim de uma produtividade diária superior; 

5) Permite ter sempre um elétrodo de baixa resistência de contato comum para 
todas as medições: trata-se do elétrodo “B”, colocado “ao infinito”, 
perpendicularmente ao tendido do cabo. Esse elétrodo pode ser colocado da 
forma mais oportuna, no melhor local, bem molhado para baixar a sua resistência 
de contato ao nível mínimo, etc., com a única dificuldade de ser colocado bem 
longe do tendido. 

 
O tendido do cabo elétrico deve ser reto e formado por 48 eletrodos eqüidistantes. 
 
A interdistância (“passo”) depende do grau de detalhe necessário e da profundidade 
do terreno a ser estudado. 
 
Cada metro de “passo” permite alcançar entorno de 8 m de terreno em profundidade, 
portanto: 
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- Interdistância 1 =>   8 metros de profundidade investigada 
- Interdistância 2 =>   16 metros de profundidade investigada 
- Interdistância 3=>   24 metros de profundidade investigada 
- Interdistância 4=>   32 metros de profundidade investigada 
- Interdistância 5=>   40 metros de profundidade investigada 
 
Se o objetivo for superficial, é preciso manter interdistâncias curtas, conforme as 
necessidades de produção diária. 
 
Na realidade, a máxima profundidade é quase o duplo, mais é bom tomar sempre em 
conta os limites indicados. 
 
O eletrodo “B” (ao infinito) vai ser colocado perpendicularmente ao tendido, em 
correspondência do centro da sondagem, a uma distancia não inferior ao comprimento 
da mesma linha. Deve ser bem aprofundado no terreno, num lugar úmido, enquanto vai 
sempre atuar como um dos elétrodos de corrente que geram o campo elétrico emtodas 
as medidas. 
 
É bom tomar conta da posição do elétrodo “B”, para eventualmente efetuar correções 
dos valores lidos, particularmente se não estiver possível coloca-lo de acordo com a 
teoria sugerida: no caso resultar impossível colocar o “B” de forma oportuna, terá que 
ser preferido um tendido de tipo “dipolo-dipolo” (em vez de “pólo-dipolo”), para assim 
manter o “multiplexagio” dos canais MN. 
 
Quando colocar os 48 elétrodos, é importante por atenção à qualidade do contato, 
enterrando-los bem no terreno, e molhando-los com água salada (se for o caso). Por 
esses elétrodos terá que passar também a corrente que gera o campo elétrico: o sinal 
medido é proporcional à quantidade de corrente que passa. 
 
Verificar que o conector terminal do cabo elétrico não conectado ao equipamento (se 
tiver) esteja perfeitamente isolado e protegido pela tampinha plástica, e que fique 
num local bem seco. A presença de umidade ou terra dentro dos conectores 
ocasiona graves danos aos cabos e gravíssimos erros nas medições. 
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A interdistancia entre os piquetes é importante, e deve ter uma tolerância máxima de 
5% (por exemplo 15 cm é a tolerância máxima para uma interdistancia de 3 m). Em 
caso surgir alguma dificuldade, é conveniente mover o elétrodo de lado do que 
aproxima-lo aos outros.  
 
Dessa forma a distância quase não muda e a medição pode ser efetuada de forma 
confiável. Por essa razão é sempre melhor trabalhar com um cabo mais comprido do 
que estritamente necessário, para evitar obstáculos e superar eventuais problemas de 
localização dos piquetes. 
 
Utilizar uma trena de comprimento oportuno para ajudar a prática de campo. 
 
Sempre lembrar: 
 
- Canais 1-24: cabo e conector esquerdo; 
- Canais 25-48: cabo e conector direito. 
 
 
NOTA: SEMPRE ANOTAR E VERIFICAR A POSIÇÃO DOS CABOS. Em caso de 
erro, a tomografia elétrica será invertida. 
 
 
Antes de introduzir os conectores no equipamento, verificar que internamente 
estejam limpos e secos. A presença de terra ou água ocasiona gravíssimos erros de 
medição e danos permanentes ao instrumento. 
 
 
Conectar os dois cabos de medição ao equipamento e o elétrodo externo em “B” 
 
Conectar a bateria de alimentação de 12 V - 40 Ah com o próprio cabo grosso duplo, 
respeitando a polaridade (vermelho = pólo  positivo; preto = pólo  negativo). 
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Ligar o equipamento: o programa ativa-se sozinho. 
  
Uma tecla Help è disponível: ela fornece uma descrição de todos os elementos da tela. 
 
Selecionando Menu pode-se escolher: 
 
- o número mínimo e máximo de ciclos de medição (padrão = 1); 
 
- o “Delay” (retraso ou tempo de espera) depois da passagem da corrente e antes 

da nova leitura (padrão = 1000, sempre que as resistências de contato dos 
elétrodos não estejam de cor vermelha); 

 
- tipo de caminhamento (padrão = “pólo-dipolo”). No caso de querer trabalhar com 

o sistema “dipolo-dipolo”, apertar a tecla correspondente (o “dipolo-dipolo” é 
mediamente 1.75 vezes mais lento do “pólo-dipolo”). 

 
Selecionar “Energizador Interno” (padrão). 
 
Ativar a medição IP só se for preciso. Depois de apertar OK a espera é demorada, até 
todas as resistências dos 48 elétrodos serem apresentadas. 
 
Efetuar o ensaio das resistências de contato dos elétrodos apertando a tecla 
correspondente. A resistência de cada um dos elétrodos vai ser representada através 
de 4 cores diferentes e de um valor: 
 

+ 

- 

G A 

B N 

M 
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-  Preto: elétrodo desconectado; 
-  Vermelho: resistência muito alta, contato ruim, è preciso molhar o piquete com 

água e sal, usar Delays mais demorados se não melhorar o contato; 
-  Azul: resistência média, contato aceitável, talvez molhar um pouco com água, sem 

uso de sal; 
-  Verde: resistência baixa, contato de boa qualidade. 
 
Para medir nas melhores condições é preciso que todos os contatos estejam de cor 
verde: de não ser esse o caso, verificar ou re-posicionar os elétrodos e repetir o 
ensaio até chegar na condição ótima. 
 
Logo apertar Start. 
 
Para cada ciclo de medições, podem ser lidas as seguintes informações: 
 
- % de dipolos bons para a medição (normalmente acima do 70%); 
- % de erro médio dos dipolos bons (normalmente entre 1 e 2 %); 
- % de erro médio dos dipolos ruim (elevado e variável); 
 
Se todos dipolos tiverem erros menores de 5%, se terá 100% como primeiro valor.  
 
O equipamento continua a medir de maneira automática até completar todas as 
medições. 
 
É preciso tomar nota na folha de campo (ou no mapa topográfico) da orientação dos 
cabos  1-24 e 24-48: essa informação é vital durante a fase de interpretação. Além 
disso, qual dos dois cabos está conectado ao conector 1-24 e de que lado fica? 
 
Conforme vai se fazendo a medição, uma segunda linha pode ser preparada em campo, 
sempre verificando, de vez em quando, que tudo esteja correndo bem com a primeira 
leitura. 
 
No caso de ter problemas com o energizador interno, é possível optar para uma  
energização externa. Nesse caso, pode ser colocada uma tensão em corrente continua 
0-700 V, gerada de qualquer forma, nas argolas vermelha e preta. 
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No caso faltar um energizador externo, pode ser usada a corrente 220 V da rede ou 
gerada por um gerador de gasolina (até 700 V). Nesse caso è indispensável aplicar 
uma ponte retificadora, com o propósito de introduzir corrente continua no aparelho. 
Nunca colocar 220 V no equipamento sem antes retificar.  
 
A primeira prova com o equipamento (primeira tomografia elétrica) melhor seja feita 
perto do próprio escritório, para fazer prática sem riscos. 
 
Para descarregar os dados medidos é preciso instalar o programa ACTIVESYNC numa 
micro equipada com porto serial. Com esse programa (que pode ser baixado sem custo 
do web-site Microsoft), se vê o disco duro interno da micro, e podem ser baixadas as 
pastas  *.bin e, eventualmente,  *.bip, que se encontram na pasta IPSM. 
 
A conexão vai ser feita fisicamente através de um cabo serial-USB.  
 
 
 

 

5 .  RESPONSABILIDADE 
 
 
A responsabilidade pela aplicação, modificação, e atualização da presente Instrução 
Operativa è da própria Direção Geral da EEG. 
 


