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para descobrimento de:
água subterrânea, minas, 

outros materiais 

para avaliação de riscos geológicos:  
cavidades, deslizamentos de terra,         

acúmulo de argila 

para estudos ambientais:         
áreas de resíduos, poluição, remediação 

para detecção de estruturas 
geológicas: 

falhas, contatos, embasamento, 
zonas de alteração 

IMAGEAMENTO DE RESISTIVIDADE 

POLARIZAÇÃO INDUZIDA (IP) 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

ELETROMAGNETISMO 

 

a partir de 
medições 

geofísicas… 

… até imagens 
do subsolo 

Distribuidor exclusivo no Brasil:



 

  

   

IRIS 
Instruments… 

para uma ampla 
gama de 

pesquisas de 
campo 



IRIS Instruments 

A IRIS Instruments apresenta seus produtos e atende seus clientes e agentes 
através de participação em diversos eventos nos cinco continentes: EAGE, NSG, 
SEG, SAGEEP, AGU, PDAC, ASEG, BGS, CMAG, MRS, EXPOGEF..., 

com Estandes, apresentações orais e demonstração de campo.

 PROJETO FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO

 VENDA, ALUGUEL, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO 

A Equipe de P&D da IRIS Instruments inclui 
engenheiros especializados em sistemas 
digitais eletrônicos e em eletrônica de potência 
para concepção dos diversos sistemas 
geofísicos oferecidos. 

Os softwares de processamento e aquisição 
dos dados para controle de qualidade são 
desenvolvidos na própria empresa. 

Geofísicos Especializados trabalham 
continuamente para definições específicas, 
testes de campo e de bancada assegurando 
compromisso e segurança dos equipamentos 
para com os usuários finais. 

Testes de 
temperatura 
e umidade 

em 
laboratório  

programável 
apropriado. 

Além de uma rede de 
eletrodos aterrados para 

testes das placas de 
switching do Sistema de 

imageamento de 
resistividade.

Os equipamentos da IRIS Instruments são vendidos há mais de 25 anos ao 
redor do mundo através de uma rede de agentes, com mais de 50 países destino 
por ano. 

Os treinamentos podem ser realizados na sede da empresa em Orléans, França, 
ou no endereço do cliente (veja ultima página desse catálogo). 

Suporte Técnico pode ser através de fone/cel, e-Mails e de envio de arquivos de 
datos para orientar os usuários  para uma utilização otimizada dos equipamentos. 

Paris

FRANCE 

Orléans

Market applications         
of Resistivity, Induced 

Polarization, Magnetic Resonance      
and Electromagnetics methods 

 for Groundwater Investigations,       
Mining Exploration,      

Environmental and Engineering 

AGU 2012, San Francisco, 

Invited paper SessionNS52A  

Jean Bernard, IRIS Instruments,  

A Equipe da IRIS Instruments 
garante a montagem, testes e 
reparos dos seus equipamentos 

As instalações incluem testes de 
potência, comutação (switching) 
e funções das medidas dos 
equipamentos 



 Sondagem e Imageamento de Resistividade 

10m 

20m 

30m 

0m Seção de resistividade 
interpretada 

 SYSCAL Pro: Profundidade de alcance          
de 15 m com cabo de 100 m   

SYSCAL Pro Deep Marine (50 A): Profundidade 
de alcance de 60 m com cabo de 350 m      

Monitoramento de 
Resistividade 

‐ Repetição Automática    de 
sequencias pré‐estabelecidas 

de datas e horas 
‐ Transmissão de Dados 

Automática 
‐ Verificação da variação da  
resistividade com o tempo 
(infiltração de água …)

Modulo                
Switch Pro  

 
SYSCAL Kid 

Switch 24 

  

 

   

 

Modelo SYSCAL 
 

Volta‐

gem V 

 

Potên

‐cia W 

 

No. 

canais 

 

No.                 

de Eletrodos 

SYSCAL Kid Switch  200  25  1  24 

SYSCAL Junior Switch  400  100  2  24, 48, 72

SYSCAL R1 Plus Switch  600  200  2  24, 48, 72

SYSCAL Pro Switch 

extra Switch Pro 

800  250  10  24, 48, 72, 96, 120

24, 48, 72, 96, 120 
 

Imageamento de Resistividade                 

& Detecção de Alvos  
 

Parâmetros de Entrada  Pesquisa 

para: 
 

‐ arranjo de eletrodos (Gradiente, Dipolo, ) 

‐ espaçam. dos eletrodos (5 m, 10 m, …)      

‐ No. de eletrodos (48, 72, 96, …)            

‐ embasamento e alvos                     

de resistividade e geometria                

‐ SYSCAL voltagem saída max, potência 

 

Resolução 

lateral 
 

Profund. de 

investigação 

 

‐ SYSCAL No. de canais (1, 2, 4, 10)  Velocidade      

de leitura 

SYSCAL 
Pro

P11  P9     P7     P5    P3      P1     C1     C2      P2    P4     P6     P8    P10

    espaçamento 

PC 

GPS SYSCAL 

CABLE 

Seção de resistividade interpretada 2D 

400 leituras, 5’ do tempo de aquisição  

SYSCAL Pro Switch 48 

PC de campo

A Resistividade Elétrica de uma formação geológica 
se caracteriza pela capacidade de uma corrente elétrica 
circular na mesma. A resistividade depende da 
presença de água (porosidade, salinidade), argila 
ou mineralizações compactas. 
A resistividade é expressa na unidade de ohm.m. 

 SYSCAL Pro para estudos em Rios e Mar 

SYSCAL Pro Switch para Monitoramento de Resistividade 

  Sistemas SYSCAL  para 
Imageamento de 

Resistividade 1D, 2D, 3D    
para Água Subterrânea, 

Estudos ambientais, 
Geotecnia, Mineração 

1               12 13              24 25              36 37              48 

Equipo    
multi-eletrodo 
SYSCAL Pro 

Switch 48    
com 5 m de 

espaçamento 

Switch

SYSCSYSCAL 

Switch 

SYSCAL Pro Switch 

Seção exibição 
em tempo real  



Polarização Induzida (IP) 
A Polarização Induzida (IP) é um efeito que ocorre 
com alguns minerais tais como sulfetos e 
algumas formações argilosas: é o equivalente a 
um comportamento de carga/descarga dos 
capacitores quando as correntes são 
ligadas/desligadas (switched on/off). 
Essa característica, a Cargabilidade, é expressa na 
unidade de mV/V. 

  

à  

Dique com sulfetos e ouro 

RESISTIVIDADE INTERPRETETADA 

Geodatos, Brasil, dipolo dipolo com 20 m d’espaçamento entre eletrodos e 5 m de deslocamento

TRANSMISSORES VIP/Tipix  

- facilidade de operação por microprocessador     
- exibição de mensagens de aquecimento        

- uso de geradores de 50 /60 Hz 
   - Tipix  3 000:  3 kW, 2 400 V, 13 A, 31 kg 

   -  VIP    4 000:  4 kW, 3 000 V,   5 A, 16 kg, reg 

-  VIP    5 000:  5 kW, 3 000 V, 10 A, 23 kg, reg  

-  VIP 10 000: 10 kW, 3 000 V, 20 A, 35 kg, reg 

reg: corrente regulada 

RECEPTORES ELREC 

- ELREC Lite:   2 canais    

- ELREC Pro: 10 canais 

ELREC Pro                        
display gráfico de curvas de IP 

 Sistemas de IP 
ELREC/VIP/Tipix         

para detecção de corpos 
de minérios de sulfetos 

disseminados ou 
massivos

Arranjos livres                    
sem cabos entre receptores 

Gravação das ondas “full wave” 
(sincronizada com GPS) para pós 
processamento dos dados brutos           

 Dados de Alta resolução             
da posição dos eletrodos multi-corrente 

Economia do tempo de aquisição  

Sistema com facilidades de expansão   

Capacidade de uso remoto 

 Sistema de Distribuição FULLWaver para Serviços 3D de Resistividade e IP para Exploração Mineral profunda

I-FullWaver          V-FullWaver 
                             2 canais de 
                                gravação 

VIP 10 000     

I-FullWaver  

transmissor 
VIP 4 000  

receptor 
ELREC Pro  

transmissor 
Tipix 3 000 

receptor ELREC Lite 

CARGABILIDADE (IP) INTERPRETADA 



Ressonância Magnética 
O Método de Ressonância Magnética (MRS, na 
sigla em inglês) é baseado na excitação dos prótons 
de H das moléculas de água (H2O) por um pulso de 
corrente produzida de uma frequência específica 
(Frequência de Larmor) em interação com o campo 
magnético da Terra.  
O campo magnético gerado retorna ao equipamento 
e os prótons  de H são medidos no mesmo ciclo (loop) 
em que os pulsos foram transmitidos.  
A profundidade de alcance é obtida pela variação do 
valor da corrente. 

Sistema de Ressonância 
Magnética NUMIS para 
detecção direta da água 

subterrânea: 

- teor de água,
- estimativa

de permeabilidade        
- profundidade     

das camadas com água

unidade principal 

convertisor e sintonizador 

bateria 

carretel com 
cabos e loop 

PC 

NUMIS Lite : profundidade max = 50 m 

NUMIS Poly (padrão) : prof. max = 100 m 

NUMIS Poly (opcional) : prof. max = 150 m 

NUMIS Poly : Quatro Receptores(Rx) para 
melhora do sinal/ruído através de técnica 

específica e para Serviços 2D 

   

baterias

   sintonizador 

conversor 

PC de 
control 

   transmissor 

carretel com 
cabos e loop 

Receptor 1 
Curva de campo: 

Sinal vs momento do pulso 

Interpretação: 

porosidade vs 
profundidade 

E0 :   Amplitude Inicial do Sinal (nV) 

        Proporcional ao teor de água (%) 

T2*: Tempo de Decaimento constante do sinal (ms) 

  Relacionado com o tamanho médio dos poros 

  (permeabilidade) 

I. t: Excitação do momento do pulso (A.ms) 

 Relacionada com a profundidade de investigação (m) 

E0 T2* 

t 

I 

t 

I 

Loop   
Tx / Rx 1

loop 
Rx 2 

loop 
Rx 3 

loop 
Rx4 

NUMIS 
Poly  

NUMIS Poly 
com           

4 receptores 

Após a calibração, 
próximo de onde queira 

fazer os poços, os dados 
gerados pelo MRS 

podem ser usados para 
prever a permeabilidade, 
a transmissividade e o 
rendimento da camada 

que contenha água 

NUMIS Poly 

NUMIS Lite 



Método Eletromagnético (EM) 
Sistema EM PROMIS 
de 3 componentes 
Multi-frequência 

Multi-espaçamento 
para SONDAGEM     
E PERFILAGEM:      

- detecção de
alterações de
resistividade,

- diques condutores
em mineração

- zonas fraturadas
para estudos de água 

subterrânea 

  

 

 

  

O modelo PROMIS é um sistema EM no 
domínio da frequência (FDEM)  que usa 
um loop transmissor para produzir um 
campo magnético primário, ligado ao 
sensor-receptor  por um cabo específico; 
o sistema mede os três componentes in-
phase e os componentes out-of-phase de
um campo magnético secundário induzido
por estruturas condutivas no subsolo.
O perfil é produzido através da medição
de um conjunto de frequências a cada
estação e movendo-se, ambos
transmissor e receptor, para as próximas
estações.
A profundidade de investigação é da
ordem de metade da distância entre
transmissor e receptor, em função da
frequência utilizada e da resistividade da
rocha.

Sistema T-VLF

No método VLF, a distorção de ondas de rádio 
eletromagnéticas (EM) são medidas ao longo da 
passagem por camadas e corpos geológicos. A 
profundidade de investigação é de algumas 
dezenas de metros, geralmente 30 m em um 
subsolo com resistividade em torno de 100 ohm.m. 

Sistema T-VLF  
para detecção de 

variações laterais de 
resistividade como 
falhas, contatos, 

diques, nas 
pesquisas de 

exploração mineral e 
para água 

subterrânea. 

- Três sensores magnéticos (modo de ângulo de
inclinação)

- Modo Elétrico (medição da resistividade)

- Faixa de Frequência: 10 kHz a 30 kHz

DEZ FREQUÊNCIAS: 110 Hz a 56 kHz  

ESPAÇAMENTO Tr- Re: 20, 50, 100, 200, 400 m 

 COMPONENTES DO CAMPO MAGNETICO:       
- vertical: Hz (localização e mergulho da estrutura)

- horizontal: Hx, Hy (direção da estrutura)

PROMIS : 
mochila com transmissor 

e loop com cinto de 
baterias 



Treinamento em nossas instalações 
na França, ou onde o cliente desejar

Organizamos treinamentos 
de acordo com nossa linha 

de produtos e o tipo de 
estudo que se deseja: 

- Sondagem de Resistividade

- Imageamento de
Resistividade

- Polarização Induzida (IP)

- Ressonância Magnética

- Eletromagnetismo (EM)

O treinamento inclui:

a) princípios do método e utilização
em campo;

b) operação do equipamento,
procedimentos de segurança e
software de processamento
(filtragem, controle de qualidade);

c) interpretação dos resultados
com software de inversão;

d) manutenção do equipamento
(detecção de problemas, reparos
simples).

IRIS Instruments, 1 avenue Buffon, BP 6007, 45060 ORLEANS Cedex 2, FRANCE
Tel: + 33 (0)2 38 63 81 00  Fax: + 33 (0)2 38 63 81 82   E-mail: sales@iris-instruments.com   Web: iris-instruments.com 

  

Treinamento no local que o cliente desejar ao redor do mundo 

Treinamento teórico nas nossas instalações na cidade        
de Orléans, França 

com leituras de campo in loco em área próxima às nossas instalações 




